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Till och chefenstatsrådet för Miljödepartementet

Regeringen bemyndigade den april7 1993 chefen för Miljö- och natur-
resursdepartementet tillkalla särskild utredare med uppgiftatt utredaatten
organisationsförändringar med anledning tidigare förslag tillettav
miljöbalk. Med stöd bemyndigandet förordnades fr.0.m. den april13av

hovrättspresidenten1993 Carl Axel Petri särskild utredare.som
Vid regeringssammanträde den 24 november 1994 beslutades att

uppdraget skulle omfatta lägga fram förslag tilläven miljöbalk.att ett nytt
harVi antagit Miljnamnet

Beträffande sakkunniga, och sekreterare hänvisar vi till vårtexperter
huvudbetänkande SOU 1996:103 Miljöbalken skärpt och samord-En-
nad miljölagstiftning för hållbar utveckling våra delbetänkandensamten

ÖvergångsbestämmelserSOU 1996:147 till miljöbalken och SOU
1997:32 Följdlagstiftning till miljöbalken. Följande ändringar har dock
skett. Som har förordnats hovrättsassessorema Sakari Alander,experter
Hjalmar Forsberg och Wiberg fr.0.m. den novemberMats 18 juni, 12
respektive oktober9 1997 styrelseledamoten Svenskai Natur-samt
skyddsföreningen Mikael Karlsson fr.0.m. den september 1997. Två2
sakkunniga har entledigats, nämligen StaffanSeverin Blomstrand och
Westerlund fr.0.m. den november oktober 1997. Vidare11 respektive 17
har följande entledigats, nämligen Hult fr.0.m. denLars-Eric 11experter
november 1997, fr.0.m. den 8 oktober 1997, ChristinaLena Ingvarsson
Jacobsson fr.0.m. den november 1997, Ulrika fr.0.m. den1 Rasmusson

september 1997 och Claes Tjäder fr.0.m. den juni 1997. Som1 17
sekreterare har förordnats kammarrättsassessom Anders Bengtsson
fr.0.m. den september departementssekreteraren Flodin1997, Lena1
fr.0.m. Rågmarkden september 1997 och hovrättsassessom Liselotte15
fr.0.m. den september8 1997.

Vi får härmed överlämna vårt slutbetänkande Förordningar till
miljöbalken. Utredningens arbete därmed avslutat.är

Stockholm i 1998mars

Carl Axel Petri
/Anders Bengtsson

FlodinLena
LagerudPer

Björn Persson
Liselotte Rågmark
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Förslag till Förordning 1998:000 om
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till Förordning 1998:000Förslag om
verksamhet hälsoskydd 81miljöfarlig och

1998:000till FörordningFörslag om
123träskyddsbehandling doppninggenom

000Förordning 1 998.Förslag till om
tryck- ellerträskyddsbehandling genom

127vakuumimpregnering
1998:000FörordningFörslag till om

133järnfosfateringytbehandling genom
Förordning 1998:000Förslag till om

137miljöriskområden
1998:000Förordning10. Förslag till om

145Vattenverksamhet m.m.
1998:00011. Förslag till Förordning om

159bygdeavgiftfer fiskeavgifteroch
12. Förslag till Förordning 1998:000 om

samråd, miljöhänsyn jordbruket 165täkter, i m.m.
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191kemiska produkter och biotekniska organismer
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16. Förslag till Förordning 1 998. 000 om
förbud fall samband med hantering,i vissa im.m.
införsel och utförsel kemiska produkter 221av

1 Förslag till Förordning 1998:000 bränsle 235om
18. Förslag till Förordning 1 998. 000 om

ändring förordningen 1993:1268 spilloljai 243om
19. Förslag till Förordning 1 998: 000 om

ändring förordningen 1993:1283i om
kosmetiska och hygieniska produkter 247

20. Förslag till Förordning 1998:000 om
ändring förordningen 1 995 :555 HF C 251i om
Förslag till Förordning 1998:00021. om
ändring förordningen 1995:636i om

bryter ozonskiktet 253ämnen som ner
1998:00022. Förslag till Förordning om

1997:645 batterier 265ändring förordningeni om
till Förordning 1998:00023. Förslag om
förordningen 1995:701ändring i om

avfall 275gränsöverskridande transporter av
Förordning 1998:000Förslag till24. om

1996:971ändring förordningeni om
281farligt avfall
2931998:000renhållningsförordningFörslag till25.

1998:000till FörordningFörslag26. om
1994:1205förordningenändring i om

329förproducentansvar returpapper
000Förordning 1 998.Förslag till2 om

1994:1236ändring förordningeni om
333för däckproducentansvar

1998:000till Förordning28. Förslag om
1997:185förordningenändring i om

335för förpackningarproducentansvar
till Förordning 1998:00029. Förslag om
förordningen 1997: 788ändring i om

345producentansvar för bilar
1998:000Förslag till Förordning30. om

349gaturenhållning och skyltning
1998:000Förslag till Förordning31. om

353miljöprövning vid länsstyrelser
Förslag till Förordning 1998:00032. om

359tillsyn enligt miljöbalken
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33. Förslag till Förordning 1998:000 om
avgifter för och tillsyn enligt miljöbalkenprövning 403

34. Förslag till Förordning l 998.000 om
avgifter för myndigheters enligtprövning
lagen 1 998. 000 med särskilda bestämmelser

gaturenhållning och skyltning 453om
35. Förslag till Förordning 1998:000 om

miljösanktionsavgifter 457

Ekonomiska konsekvenser och andra konsekvenser
förslagvåra 475av

Särskilda yttranden 489
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Sammanfattning

huvudbetänkande SOUöverlämnade till regeringen vårt4 juli 1996 viDen
miljölagstiftning föroch samordnadMiljöbalken skärpt1996:103 enen-

därefter bearbetatsremissbehandlats och iFörslaget harhållbar utveckling.
den 4beslutade regeringenSedan lagrådet sig,Regeringskansliet. yttrat

1997/98:45. Regeringenmiljöbalk prop.propositiondecember 1997 omom
miljöbalken SOUtilltill följdlagstiftningförslaghar bearbetat vårtäven

lagrådet fördelen tillförslag i denöverlämnatoch i januari 19981997:32 ett
yttrande.

bemyndiganden for regeringenantalmiljöbalken finns attI ett stort
Även miljöbalkensbehöverövrigtavseenden. iföreskrifter olikabesluta iom

betänkandedettaföreskrifter regeringen. Imedbestämmelser fyllas ut av
särskildamedmiljöbalken, lagentillförordningarförslag pålämnar vi

bestämmelsersärskildamedVattenverksamhet och lagenbestämmelser om
skyltning.gaturenhållning ochom

heltfrågorbehandlarförordningarFörslagen till är genomnyasom
nuvarandemotsvarighet iharsådantmiljöbalken äventar somuppmen

förordningar.
omfattandehar krävtförordningararbete tillvårthar koncentreratVi som

endastförordningarSådanabearbetning.genomgripandeocharbete som
betänkandet.med ifinns interedaktionella ändringarmindrekräver

nyheter ellerinnebärmiljöbalkenområden därsärskilt gäller storadetNär
ochNaturvårdsverketfrånhaft åttahar viändringar gällande rapporterrättav

finnsunderlag. RapporternaKemikalieinspektionenfrånrapport somen
betänkandet.bilaga tilltryckta särskildi en

förordningarbetänkandet kanfinns med i nämnasBland de förslag som
naturvård,miljökonsekvensbeskrivningar,miljökvalitetsnomer,om

Vattenverksamhet,miljöriskornråden,hälsoskydd,ochmiljöfarlig verksamhet
biotekniska organismer,ochkemiska produktergenteknik,täktverksamhet,

och tillsynför prövningavgiftermiljöbalken,enligt samtrenhållning, tillsyn
miljösanktionsavgifter.
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Inledning

Vi överlämnade den 4 juli 1996 till miljöministem vårt förslag till
miljöbalk. Förslaget finns redovisat i betänkandet Miljöbalken En skärpt-och samordnad miljölagstiftning för hållbar utveckling SOUen
1996:103. Förslaget har remissbehandlats och därefter bearbetats i
Regeringskansliet. Sedan lagrådet sig, beslutadeyttrat regeringen den 4
december 1997 proposition miljöbalk prop. 1997/98:45.om om

Efter nämnda betänkande arbetade vi med förslagett om
Övergångsbestämmelser till Ävenmiljöbalken SOU 1996:147. detta
betänkande omfattas regeringens proposition.av

Enligt regeringens förslag skall bestämmelserna i lagar15 arbetas
i milj öbalk. Lagama ärsamman en

naturvårdslagen 1964:822,-
miljöskyddslagen 1969:387,-
lagen 1971:1154 förbud dumpning avfall imot vatten,om av-
lagen 1976: 1054 svavelhaltigt bränsle,om-
lagen 1979:425 skötsel jordbruksmark,om av-
renhållningslagen 1979:596,-
hälsoskyddslagen 1982: 1080,-
vattenlagen 1983:291,-
lagen 1983:428 spridning bekämpningsmedel skogsmark,överom av-
lagen 1985:426 kemiska produkter,om-
miljöskadelagen 1986:225,-
lagen 1987: 12 hushållning med naturresurserom m.m.,-
lagen 1991:639 förhandsgranskning biologiska bekämpnings-om av-

medel,
lagen 1994:900 genetiskt modifierade organismer, ochom-
lagen 1994:1818 åtgärder beträffande djur och tillhörväxterom- som

skyddade arter.
Utöver dessa lagar finns antal lagar med miljöanknytning.ett stort Alla

dessa inte lämpliga arbeta in i miljöbalken denna skulleatt fåvar ettom
rimligt omfång. Många lagarna har dessutom huvudsakligen andraav
syften miljöhänsyn. Vi harän därför haft regeringens uppdrag föreslåatt
ändringar lagarnai utanför miljöbalken och överlämnade i juli 1997
betänkandet ÄvenFöljdlagstiftning till miljöbalken SOU 1997:32. detta
förslag har remissbehandlats och beslut regeringen den 22genom av
januari 1998 överlämnats till lagrådet för yttrande. Regeringen uttrycker i
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följdlagstiftning tillförslagetlämnaavsiktpropositionen är att omen
1998.riksdagen under våren

kraftskall träda imiljöbalkenföreslår regeringenpropositionenI att
avsiktenföljdlagstiftninglagrådsremissen ärEnligt1999.den januaril om

dagen.kraft den Detskall träda ilagardessaändringarna iävenatt
naturligtvisikraftträdandetförtidpunktenpropositionendock ipåpekas att

riksdagen.kan kommaförslagenberoende antasblir attnär avav
regeringenbemyndiganden förantal attfinnsmiljöbalkenI stortett

Även behöverövrigtiavseenden.olikaföreskrifter ibesluta om
dettaregeringen. Iföreskriftermedfyllasbestämmelsermiljöbalkens ut av

miljöbalkentillförordningarpådärför förslagvibetänkande lämnar men
ochVattenverksamhetbestämmelsersärskildamedtill lagenäven om

skyltning.ochgaturenhållningbestämmelsersärskildamedlagen om
ochuppdrag ärMiljöbalksutredningensdelen isistadenArbetet utgör

slutbetänkande.utredningensdärför
varitharförordningarmedarbeteför vårtbudstillhar ståtttidDen som

dearbetet på störrekoncentreratvingatsanledningendenharkort. Vi av
finnsbetänkandetinnebär. Imiljöbalkengällandeändringar i rätt som

miljökvalitetsnormer,exempelvisförordningarpåförslagdärför om
hälsoskydd,ochverksamhetmiljöfarligmiljökonsekvensbeskrivningar,

miljöriskområden,verksamheter,miljöstörandeförföreskriftergenerella
tillsynochprövning samtföravgiftermiljöbalken,enligttillsyn

haftunderlag rapporterdelar har videssamiljösanktionsavgifter. I som
använder vipropositioneniefterNaturvårdsverket mönsterfrån

naturvårdsverk.förNaturvårdsverket Statensbeteckningengenomgående
Beträffandebetänkandet.tillbilagasärskildtryckta ifinnsRapporterna en

ÄvenKemikalieinspektionen.frånocksåunderlagfåttviavgifter har
bilaga.finnsdenna rapport som

därförföreslårområden. VimångapånyheterinnebärMiljöbalken
vårtdelEngällandemotsvarighet i rätt.saknarförordningar avannansom

miljöbalkenstillförordningarbefintligahar varitarbete att anpassa
befintligadeÄven påarbetetkoncentreratvihär harbestämmelser.

viändringar. När övergenomgripande settkräverförordningar mersom
iändrasbördelardeendastbehandlathar viförordningargällande som

Övriga flestadeiförordningar,miljöbalk.tillförslagetföljdtillsak somav
vi inteharkaraktär,redaktionelländringarmindreendastkräverfall av

lagardetillhörförordningarnabearbetathellerhar intebearbetat. Vi som
följdlagstiftning.lagrådsremissregeringensiingår omsom

idettaharförordningarnabefintligamed dearbetetgällerdetNär
struktur.innehållsåvälomarbetningarkraftigainneburitfallmånga somav

bearbetningenbart utaninteviföreslårområdenflertal t.ex.Inom enett
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områdenaexempelvis inomförordningar,sammanslagningäven aven
kemikalier ochVattenverksamhet,hälsoskydd,ochmiljö-naturvård,

gällandeföreslår ivi rättändringarhurBeroende pårenhållning. stora som
respektiveförordningarförslagenbetecknavalthar vi att nyasom

förordningar.befintligaändringar i
endaföreslåharvisammanhanget övervägt attbör iDet nämnas att en

omfattandemycketskulle blisådanmiljöbalken. Entillförordningstor
funnit detdärförharViskildamångaanvändaskommaoch att grupper.av

sakområden.för olikaförordningarbibehållaändamålsenligt attmest
Under vårtåtaganden.internationellafölja sinagivetvismåsteSverige

frågorna.EG-rättsligadebl.a.beaktatmöjligtdärför så långthar viarbete
arbeteständigtpågårNaturvårdsverket ettochRegeringskanslietInom

ochEG-rättenutvecklingen inom attföljauppmärksamtmed anpassaatt
ochmiljöbalkenmedArbetetmiljöregler.EG:stillreglernasvenskade

led iväsentligtförordningaroch utgörföljdlagstiftning etthörandedärtill
framöver.ytterligareföljassjälvfalletmåstearbetetdet uppmen

förberedsmiljöbalkentillförordningarfrågor rörVissa som
gällervadexempelvisfalletRegeringskansliet. Detta ärnärvarande inom

förslagfram någrahellerinteVi läggerEG-direktiv.vissainförlivandet av
och sanerings-miljöskadeförsäkringmiljödomstolargällerdet samtnär

ordning.särskildbehandlas ikommerfrågorförsäkring. Dessa att
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Förslag till

hushållningFörordning 1998:000 medom

mark- och vattenresurser m.m.

1987:l2miljöbalken bestämmelserna i och kap. lagenhar 2 3I om
in bildat ocharbetats och 3 4hushållning med naturresurser m.m.

ändringarförordning med deNedanståendekap. i balken. motsvarar
tillämpningförordningen 1993:191nedanframkommer avomsom

hushållning medlagen 121987: naturresurser m.m.om

Myndigheternas ansvar

Rubriken är ny.

förvaltningsmyndigheter sinainomcentrala§ De1 som
sådanamedhushållningenuppsiktverksamhetsområden har över

miljöbalkenkap.och3 4imark- och vattenresurser som angesm.m.
frågorutvecklingenföljalänsstyrelsernamedsamverkanskall i av

skall läggaMyndigheternasådanahushållningen med resurser.om
betydelsefrågor harverksamhet på idennatyngdpunkten i storsom

internationellaenligtSverigeperspektiv ellernationelltett som
skall följa utvecklingenåtaganden av.

länsstyrelsernatillhandahållaocksåskallMyndigheterna
och3riksintressenbestämmelserna iunderlag för tillämpning omav

kap. miljöbalken.4

tillämpning lagenförordningenParagrafen §lmotsvarar omavom
harBegreppethushållning med naturresursernaturresurser m.m.

ochi 43till sådanahänvisningmedersatts angesresurser somen
preciseratsperspektiv harinternationelltUttrycketmiljöbalken.kap.

forMyndigheternas allmännaåtaganden.till internationella ansvar
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uppsikten hushållningen med marken, och den fysiskaöver vattnet
miljön i övrigt inom sina verksamhetsområden framgår även av
förordningen enligt myndig-1998:000 tillsyn miljöbalken ochom
heternas instruktioner.

riksintressenUnderlag m. m.om

samrådförvaltningsmyndigheter skall eftercentrala2 § Följande
form lämnaskriftligberörda länsstyrelsermed Boverket och i

bedömerområden myndighetenlänsstyrelsernauppgifter till om som
kap. miljöbalken.riksintresse enligt 3vara av

jordbruksverkStatensOmråden riksintresse för rennäringenav
3 kap. §5

FiskeriverketyrkesfisketförOmråden riksintresseav
kap. §3 5

NaturvårdsverketnaturvärdenförOmråden riksintresseav
frågorIkap. §och friluftslivet 3 6 om

ochfritidsjiske
vattenområden

skyddsvärdamed

fiskbestånd
Naturvårdsverket

samråd medefter
Fiskeriverket
Riksantikvarie-kulturmiljö-förOmråden riksintresseav
ämbetetvården §3 kap. 6

geologiskaSverigesinnehåller jj/ndigheterOmråden avsom
undersökningriksintressematerialeller ärämnen avsom
frågorI3 kap. 7§ om

jfyndigheter vars
nyttjande prövas

kap.enligt 12

miljöbalken Sveriges
geologiska
undersökning i
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samråd med
Naturvårdsverket

Områden riksintresse för vissaav
§anläggningar 3 kap. 8

ochNärings-industriell produktion-
teknikutvecklings-
verket
Statensenergidistributionenergiproduktion och energi--
myndighet

kärnkraft-Statenskärnbränsleslutlig förvaring använtav-
efterinspektionkärnavfalloch

samråd med

strålskydds-Statens
ochinstitut

Naturvårdsverket

Vägverketkommunikationer-
Banverket

Sjöfartsverket
Luftfartsverket

ochPost-
telestyrelsen,
frågori om

kommunikationer

respektiveinom
verksamhetsområde
NaturvårdsverketavfallshanteringVattenförsörjning,-

ochFörsvarsmaktentotal-förOmråden riksintresseav
Överstyrelsen för§3 kap. 9anläggningarförsvarets

beredskap,civil

frågori om
anläggningar inom

respektive
myndighets
ansvarsområde
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Paragrafen i huvudsak förordningen2 § tillämpningmotsvarar om
lagen hushållning med första stycket harInaturresurserav om m.m.

Boverket lagts till och i andra stycket Statens energimyndighet.
Begreppet kulturminnesvården har ändrats till kulturrniljövården,
enligt vad framkommer i miljöbalken.kap. § Beträffande3 6som
områden innehåller fyndigheter materialellerämnen ärsom av som

riksintresse miljöbalken hänvisningen till3 kap. § har7av
naturvårdslagen miljöbalken.1964:822 med kap. Andra12ersatts
stycket, stadgade Boverket hade viss uppsikt, har utgått,attsom
vilket finnsberor på bestämmelser uppsikt iatt numeraom
förordningen tillsyn enligt miljöbalken.1998:000 om

behövs för§ Länsstyrelserna skall de3 initiativ attta som
beaktas arbetetbestämmelserna och kap. miljöbalken skall3 4 ii

tidiga skedenmed miljökonsekvensbeskrivningar och i av
skall därvidLänsstyrelsernaplanerings- och beslutsprocesserna.

kommunala planersärskilt för rilcsintressen tillverka itasatt vara
mål ochvidenligt plan- och bygglagen 1 987: 0 prövningsamt av

kap.bestämmelser 1 2 §ärenden enligt de lagar och iangessom
på underlaglänsstyrelserna grundamiljöbalken. arbete skallDetta

§ denna2från de centrala förvaltningsmyndigheter iangessom
på underlagfall detförordning sådant finns eller i annatom

lämpligt.länsstyrelsen bedömer

lagentillämpningförordningenParagrafen 3 §motsvarar omavom
meningen harförstahushållning med Inaturresurser enm.m.

gjorts.miljökonsekvensbeskrivningar Ihänvisning till larbetet med
i och 4 kap.bestämmelserna 3kap. § miljöbalken2 attanges

uppräknadeprövning enligt vissamiljöbalken tillämpas vidskall
föreskrivet imiljöbalken enligt vadbestämmelser i och är ettsom
paragrafs andraexempelvis förevarandeantal lagar, väglagen. I

syftar påtill, vilketmening och bestämmelser lagtshar orden
i miljöbalken.bestämmelserna
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§4 Länsstyrelserna skall underrätta Boverket och berörda centrala

förvaltningsmyndigheter länsstyrelsen attom anser
eller vattenområde börytterligare mark-ett anges som

riksintresse enligt miljöbalken eller3 kap.
områdeklassificeringen eller iavgränsningen stort ettav som

riksintresse miljöbalken börenligt 3 kap. omprövas.

förordningen tillämpning lagenParagrafen §4motsvarar av omom
hushållning med naturresurser m.m.

bedömningsunderlagöversiktsplanRegionplan och m.m.som

ochbestämmelserna 3skall tillämpa 4myndighet,§ i5 Den som
eller beslutetmål eller ärende, skall domenmiljöbalkenkap. ii ange

gåreller åtgärdenverksamhetenprövade anläggningen,den attom
mark-användningsynpunkt lämpligfrån allmänförena med aven

området gällandemed den föroch samtvattenresurserna
översiktsplanen.eller kommunalaregionplanen

tillämpning lagenförordningen§Paragrafen 5motsvarar omavom
justeringar harspråkligaVissamedhushållning naturresurser m.m.

skett.

falli vissaUnderrättelse till regeringen

skallförvaltningsmyndigheternacentralade§ Länsstyrelserna och6
verksamhetsområden regeringenvid uppsikten görasinainom

enligt kap.riksintresse 4områdenurvaletuppmärksam på avavom
enligtriksintressen 3tillförmiljöbalken eller formerna att ta vara

reglerasbalk behöveroch kap.4 närmare.samma
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Paragrafen förordningen tillämpning6 § lagenmotsvarar om av om
hushållning med naturresurser m.m.

§ statlig myndighet lämnar till7 En anmälan regeringensom en
skall behovetenligt kap. § andra stycket miljöbalken6 13 attavse

bygglagenklarlägga planering enligt plan- ochhur kommunen i sin
för miljökvalitets-198710 skapa förutsättningar attattavser

miljöbalken uppfylls ellerenligt kap.5 intresseatt ett somnormer
enligt ochhushållningen mark- och 3med 4rör vattenresurser m.m.

harflera avseendentillgodoses ellerkap. miljöbalken i ett som
myndighetenfrån synpunkt.betydelse allmän Närsärskild prövar

vilkensärskilt beaktaanmälan skall denden skall lämna enom
de berördaoch den ellermellansamverkan behövs statensom

målmiljöbalkenstillgodoseför i angivnakommunerna att
avseenden.

tillämpning lagenförordningen§Paragrafen 8motsvarar omavom
språkligkomplettering ochEnhushållning med naturresurser m.m.
i kap.6framkommerledning vadbearbetning skett medhar somav

miljöbalken.13 §

miljöbalkenkap. §enligt 5till 17underrättelse8 § En regeringen
har fåttkommunmyndighet ellerdetefterskall lämnas attsnarast en

omfattasverksamhet förberedskännedom inteatt avsomenom
miljöbalken,§enligt kap. 1tillåtlighetsprövning 1 7obligatorisk men

eftertillåtlighetsprövningpåuppfylla kravenkan antassom
miljöbalken.förbehåll kap. §enligt 317

tillämpning lagenförordningenParagrafen §7motsvarar omavom
skallUppgiftenhushållning med naturresurser somvemomm.m.
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iframkommer 17enligt vadändratsunderrättelse harlämna som
miljöbalken.kap. §5

miljöbalken ochkap. ifinns 26tillsynBestämmelser i§9 om
miljöbalken.enligttillsyn1998:000förordningen om

rörandebestämmelsersamladetill dehänvisarochParagrafen är ny
i nämndaochmiljöbalkenifinnsuppsikt,inkluderandetillsyn, som

förordning.

Övergångsbestämmelser

förordningendå1999,kraft den 1träder januariförordning iDenna
medhushållning1987:12lagentillämpning1993:191 omavom

gälla.upphöraskall attnaturresurser m.m.
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2. Förslag till

Förordning 1998:000 miljökvalitetsnormerom

I 5 kap. miljöbalken införs bestämmelser miljö-om
kvalitetsnormer. föreskrifterMed sådana lägstanormer avses om

miljökvalitet luft miljöngodtagbara i fråga mark, ellervatten,om
i övrigt vissa geografiska områden eller för hela landet.för
Naturvårdsverket regeringen utarbetat förslaghar på uppdrag av

Miljökvalitets-sintill miljökvalitetsnormer. 4793,I Rapport
Naturvårds-miljöpolitiken, redovisariverktygett nyttnormer -

fördetmiljökvalitetsnormer verketverket de attansersom
gällermeddela.tillräckligt underlag för Detfinnsnärvarande att

kvävedioxid, svaveldioxid och bly. Föri utomhuslufthalter av
EG-direktiv.föreskrifter ifinnsi avseendenluftkvalitet dessa

förluñkvalitetsnormer85/203/EEGdirektivDessa är om
ochgränsvärden80/779/EEGdirektivkvävedioxid, om

svaveldioxidpåavseendeluftkvalitet medvärden förvägledande
89/427/EEG vaddirektivändratpartiklar,svävandeoch genom

förgränsvärde82/884/EEGdirektivmätmetodergäller samt om
lägrehalternaföreslagnaNaturvårdsverket ärbly i luften. De av

bedömtharNaturvårdsverketdirektiven.ide halterän angessom
åtgärdsprogramnågot behovinte finnsnärvarandedet föratt av

skall kunnakvalitetskravenföreslagnaverketdeför att av
liggerutomhusluftisvaveldioxid och blyHalternauppfyllas. av

nivå.lägrepåi dagredan en
förordningföreskrivs i dennamiljökvalitetsnormerDe som

sådanainförandetgällerdetförsta när normer.utgör ett steg av
givitbudgetåret 1998förregleringsbrevetRegeringen ihar

ytterligareutarbetauppdragiNaturvårdsverket att
regeringentillredovisasskallUppdragetmiljökvalitetsnonner.

november 1998.den 30senast

bestämmelserAllmänna

kap.enligt 5miljökvalitetsnormergällerförordning1 § Denna

miljöbalken.
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§ Naturvårdsverket får meddela följer2 miljökvalitetsnormer som av
Sveriges medlemskap Europeiskai unionen.

Miljökvalitetsnormer för luft

Kvävedioxid

överskridasfårkvävedioxid utomhusluft§ Följande halter3 i inteav
decemberefter den 2005.31

med flerhela landetmänniskors hälsaför skyddVärden i iorterav
normaltavståndet mellan husen överstigerinvånare där inte200än

200 m:

AnmärkningVärdeMedelvärdestid

yg/m3 överskridasfårVärdet inte901 timme mer
år1 75 timmarän per

98-percentil
,ug/m3 medelvärdearitmetiskt40år

utanförför skyddVärden vegetation orter ovan.avsessomav

AnmärkningVärdeMedelvärdestid

,ug/m3 medelvärdearitmetiskt3 0är

Svaveldioxid

fårutomhusluft intesvaveldioxid ihalterFöljande§4 av
överskridas.

med flerlandethelahälsamänniskors iskydd iVärden för orterav
normalt överstigerhusenmellan inteavståndetinvånare där200än

200 m:
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Medelvärdestid Värde Anmärkning
,ug/m3 får överskridasVärdet2001 timme inte mer

år1 75 timmarän per
98-percentil

,ug/m3 får överskridasVärdetdygn 100I inte
årdygn7än permer

98-percentil
ug/m3 medelvärdearitmetisktvinterhalvårår 50och

utanförskydd ekosystemVärden för orter ovan:avsessomav

AnmärkningVärdeMedelvärdestid

,ug/m3 medelvärdearitmetisktvinterhalvår 20år och

Bly

överskridas.fårutomhusluftbly intehalterFöljande i§5 av

landet:helaoch miljönhälsamänniskors iskyddförVärden av
AnmärkningVärdeMedelvärdestid

,ug/m3 medelvärdearitmetiskt5år

kontrollMätning och

3-5miljökvalitetsnormerna ikontrolleraskallkommun6 § Varje att
ske mätningarskallKontrollenkommunen.uppfylls§§ inom genom

flermed änutförasskall tätorteriMätningoch beräkningar.
kandetområdenandra attnär antasinvånare000 i250 ensamt

kvävedioxidöverskridas. Förkommakanmiljökvalitetsnorm att
föregåendeutförasskall närmastnärgäller härutöver mätningatt

60högretimmedelvärdet änärberäkningeller visarmätning att
timmedelvärdet.§det 3 angivnaiprocent av

yg/m3överskrider 350§enligtsvaveldioxid 4halten§ När7 av
denskalltretimmarsperiodundermedelvärdeuppmätt ensom
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kommun vilken överskridandet sker informera allmänheteni och
Naturvårdsverket.

§ Naturvårdsverket får meddela föreskrifter8 närmare om
beräkningsmodeller och redovisning mätresultat.mätmetoder, av

Åtgärdsprogram

harmyndighet eller kommun§9 En upprättat ettsom
skallmiljökvalitetsnormuppjjzllandeåtgärdsprogram för av en

Naturvårdsverket.tillsända kopia programmetaven

kraft den 1999.träder 1förordning januariDenna i
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3. Förslag till

Förordning 1998:000 miljökonsekvens-om

beskrivningar

förordningförordning har sin motsvarighet i gällandeDenna

1991:738 miljökonsekvensbeskrivningar. Reglerna har ändratsom
införs bestämmelsernamed hänsyn till de nyheter omsom genom

miljöbalken. dessamiljökonsekvensbeskrivningar i kap. Genom6
EG-direktiv 85/337/EEGanpassning till gällandeändringar sker en

offentliga och privatapå miljön vissabedömning inverkan avom av
förfarandetdirektiv 97/11/EG. nyhetobjekt, ändrat En ärgenom

skalltidigt samrådmiljökonsekvensbedömning. Eftermed ett
Verksamhetenden aktuellabeslutlänsstyrelsen avgöraett omgenom
verksamhetenmiljöpåverkan. Ommedföra betydandekan antas en

samråd ske.skall utökatsådan påverkankan medföra ettantas en
förteckningförordning delsförevarande hörTill angersomen

skallavgörande alltidvid länsstyrelsensvilka verksamheter som
listadelsmiljöpåverkan bilaga 1,betydandemedföraantas enen

andrabeakta denlänsstyrelsen skallkriteriermed när avgör omsom
verksamhetersådanaändringarellerverksamheter somav

miljöpåverkanbetydandemedförabilaga kaniförtecknats l antas en
motsvarandemedmed kriterierListanbilaga 2. överensstämmer

EG-direktivet.aktuellalista i det
bestämmelsernamiljöpåverkan i land hargällerdetNär annat

omfattasinte gälla länderenbarttilländrats att avsom
sådanförland kanEsbokonventionen, varje utsättasannatutan som

påverkan.
miljökonsekvensbeskrivningargällande förordningI om

vidskallbeskrivningarföreskrivs sådana upprättasävenatt
isammanförtsinte harenligt vissa lagarprövningen ärenden somav

tillföljdlagstiftninglagrådsremissmiljöbalken. regeringensI om
miljöbalkensmiljöbalken reglerföreslås attatt angersom

delvisellermiljökonsekvensbeskrivningar heltbestämmelser om
Bestämmelserrespektive lag.införas itillämpas, i skallskall stället

förevarandeidärför inteinnehåll behövsmed motsvarande

förordning.
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bestämmelserAllmänna

enligtmiljökonsekvensbeskrivningar 6gällerförordning1 § Denna

miljöbalken.kap.

miljökonsekvens-förordninggällande§ i1Paragrafen motsvarar om
beskrivningar.

miljöbalkenstycketförsta§kap. 1enligt 6 attSkyldigheten§2
gällermiljökonsekvensbeskrivning inteupprätta en

eller§ 9 §7åtgärdtill itillståndansökanvid avsessomenomen
hälsoskydd,ochverksamhetmiljöfarlig1998:000förordningen om

åtgärd förellerverksamhettilltillståndansökanvid enomen
eller 36 §3534,med stödföreskrivitstillståndsplikt harvilken av

hälsoskydd,ochverksamhetmiljöfarlig samtförordningen om
kap.11 9enligtmarkavvattningtillstånd tillansökanvid omen

mindreansökanmiljöbalken ett§§och 13 avserom
markavvattningsföretag.

markavvattning inomviddockgäller intestycket 3Första
miljöbalken.§kap. 1411områden iavsessom

upprättaskyldighetenfrån attundantag enparagrafenI görs
stycketförsta§kap. l6enligtmiljökonsekvensbeskrivning

åtgärdertilltillståndvidgällerUndantagen sommiljöbalken.
jfrmiljöpåverkan;betydandemindremedförafårgenerellt antassett

gällermiljöbalken. Detmeningensistastycketsista§kap. 16
ochavloppenskilda värmepumpar,föranordningarinrättande av

tillmed hänsynföreskrivitshartillståndspliktvilkaföråtgärdervissa
markavvattningsföretag. Denvissaochhälsamänniskorsförskyddet

fårmarkavvattningsföretagenaktuelladeavgränsningennärmare av
rättstillämpningen.vidgöras
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miljöpåverkanBeslut betydandeom

§ åtgärd3 En verksamhet eller bilaga till denna1isom anges
förordning skall vid beslut enligt kap. § tredje stycket6 4

betydande miljöpåverkan.miljöbalken alltid medföraantas en
sådanåtgärd vid ändringverksamhet ellerFör samt avannan

skallåtgärd första stycket,verksamhet eller iavsessom
bilaga beslutalänsstyrelsen de kriterier 2med stöd iangesav som

betydandeåtgärden medföraeller kanverksamheten antas enom
miljöpåverkan.

samråd medutökatmiljöbalken skallEnligt §6 kap. 5 ett
med stödlänsstyrelsenmiljökonsekvensbedömning genomföras när

ellerverksamhetbeslutatmiljöbalken har§6 kap. 4 att enenav
bilagamiljöpåverkan. I lbetydandemedföraåtgärd kan antas en

beslutlänsstyrelsensiåtgärderverksamheter ochvilka somanges
Förteckningenmiljön.påpåverkanmedföra sådanalltid skall antas

tillståndspliktigaförteckningenpåutformad översättär samma som
miljöfarligtill förordningeni bilaganverksamhetermiljöfarliga om

kriterierdebilagahälsoskydd. 2och Iverksamhet anges
påpåverkanbedömningvid sinanvändaskalllänsstyrelsen av

vidåtgärderochandra verksamheterdet gällermiljön samtnär
i bilagaåtgärderverksamheter ochsådanaändring angessomav

förordninggällandeimotsvarande 2-8Paragrafer om
kungörelser,såvittmiljökonsekvensbeskrivningar, utom avser

naturvårdslagen1969:387,Miljöskyddslageninte.behövs
in iarbetatshar1983:291vattenlagendelar1964:822 och av

töljdlagstiltninglagrådsremissregeringensmiljöbalken. Enligt om
övriga angivnaiinförs debestämmelsertill miljöbalken föreslås att

energiplanering,kommunalför lagenlagarna, med undantag om
bestämmelsermiljöbalkensinnebärande att om

skalldelvisellerheltmiljökonsekvensbeskrivningar i kap.6
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tillämpas i enligt dessaärenden lagar. lagen kommunalI om
energiplanering enligt regeringens förslag begreppetändras

miljökonsekvensbeskrivning till analys eftersom miljöbalkens regler
innebär inteinte tillämpas på aktuella åtgärderna.skall de Detta

utredningskravet.någon förändring av

tillämpningenMiljöpåverkan ochi landannat av
Esbokonventionen

bestämmelser imotsvarandeförhållande tillParagraferna har i4-6
medmiljökonsekvensbeskrivningar ändratsförordninggällande om

miljöpåverkan imiljöbalken gällerhänsyn till 6 kap. 6 § ävenatt
Esbokonventionen.omfattasländer deandra än avsom

och enligtmiljöbalken§kap. 6myndighet enligt 6§ Ansvarig4
miüökonsekvensbeskrivningar iEsbokonventionen ettom

Sverigespubliceradsammanhang, igränsöverskridande
SÖ Naturvårdsverket1992:1,överenskommelserinternationella är

ärendeverketanmälanefter visstiinte regeringen ettavom
fullgörasskalluppgiftermyndighetensbeslutar den ansvarigaatt av

myndighet.annanen

förordningi gällande§9Paragrafen närmastmotsvarar om
tillagtsparagrafen harmiljökonsekvensbeskrivningar. I att

enligt kap.myndighet 6 6ansvarigskallNaturvårdsverket även vara
miljöbalken.§

ochskall lämnaenligt §myndigheten 4§5 Den ta emotansvariga
harde skyldigheterfullgöraochunderrättelser parti övrigt en

artikel punkt4punkt och 5-8,artikel 1-3artikel punkt 4-6, 3enligt 2
miljökonsekvens-Esbokonventionenoch artikel 5-72 i om

gränsöverskridande sammanhang. Den ansvarigabeskrivningar i ett
uppgifterfullgöra deskall vidare i övrigt§myndigheten enligt 4
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följer 6 kap. 6 § miljöbalken. Vid behov skall samråd skesom av
med andra berörda myndigheter.

Den myndigheten får vid behov kungöra informationansvariga i
Sverige och land enligt Esbokonventionen.i ärannat utsatt partsom
Sådant kungörande land bör ske samråd med deni iannat utsatta

myndighet.ansvarigapartens

Paragrafen § i gällande förordning10motsvarar närmast om
miljökonsekvensbeskrivningar. paragrafen har tillagts denI att
ansvariga myndigheten iskall fullgöra vad 6 kap. 6även som anges

miljöbalken.§

§ får kännedom verksamhet eller6 Statliga myndigheter som om en
miljöpåverkanåtgärd medföra betydandekan i ettantas ensom

Naturvårdsverketskall underrätta detta.landannat om

förordningi gällandeParagrafen 11 §närmastmotsvarar om
miljökonsekvensbeskrivningar. paragrafen tillagtsharI att

i enlighet kap. miljöbalken gäller förbestämmelsen med 6 6 § även
till i omfattasBegränsningen påverkan länderverksamheter. avsom

har tagitsEsbokonventionen bort.

Gemensamma bestämmelser

förordningi gällandeParagraf motsvarande §12 om
bestämmelsermiljökonsekvensbeskrivningar inte dåbehövs om

miljökonsekvensbeskrivning ochförfarandet vid framtagande av en
innehållet miljöbalken.i beskrivning finns i 6 kap.sådanen
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miljöbalken§enligt kap. 8kungörelse 6§ En7 attom en
harskall,miljökonsekvensbeskrivning har intenärupprättats annat

kungörelsenVidare skallortstidning.införasföreskrivits, ii anges
fårmiljökonsekvensbeskrivningenpåsynpunkterskriftligaatt

harmyndighetden prövaden tidlämnas attinom somsom
hålls tillgänglig.beskrivningenhar bestämtbeskrivningen samt var

kommun.berördsamråd medbör bestämmasPlatsen för detta i

ikungörelse 6-bestämmelsernaParagrafen närmastmotsvarar om
miljökonsekvens-förordninggällandeioch 138 om

förfarande-motsvarandedåbehövsBestämmelsenbeskrivningar.
prövningenvidtillämpligaalltidintemiljöbalkeni ärregler enav

miljökonsekvensbeskrivning.

Boverket,medsamrådefterfårNaturvårdsverket§8
föreskrifter förmeddelaSocialstyrelsenochRiksantikvarieämbetet

förordning.dennaverkställigheten av

förordninggällandei§14Paragrafen omnärmastmotsvarar
såändratsharParagrafen attmiljökonsekvensbeskrivningar.
samrådefterverkställighetsföreskrifterutfärdafårNaturvårdsverket

Socialstyrelsen.ochRiksantikvarieämbetetBoverket,med
samlandeteftermyndighetdenNaturvårdsverket avär som

delenför den störstafårmiljöbalkeni ansvaretmiljölagstiftningen
naturligtdåDet attverksamheterna. ärreglerademiljöbalkenideav

övergripandeochsamordnandefårNaturvårdsverket ansvarett mer
miljökonsekvensbeskrivningar.föreskriftermedarbetetföräven om
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Övergångsbestämmelser

förordningDenna träder kraft den då förordningen1 1999,i januari
1991:738 miüökonsekvensbeskrivningar skall upphöra attom
gälla.

2 18-0366
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1
Bilaga I

81998:000 miljökonsekvensbe-§ förordningenFörteckning enligt 3 lörsta stycket om
miljöpåverkanbetydandealltid kan medföraskrivningar verksamheteröver antassom

tillståndenligtmiljöbalkentill verksam-Prövningsnivå myndighet ansökanvilkenkolumnen prövarl som omenanges
sifferkod SvenskNäringsgrensindelningför respektiveSNI-kod enligtmiljödomstol,B: länsstyrelse.heten.A: avser

verksamhet.

Regeringsprovningenligt9 Prov-kap.skallverksamhetsomav MKB-dir. MKB-dir.bil.bll. lmedförabetydande ningsalltidkunnaoch bedömts antassom
nivå

M.M.

utrymmeannan
fullvuxetdjurenhet not-varvid200djurenlieter, ettför än avsessomenmer fårellertioslaktsvintiotvåhäst.två get-ungnøt, vuxnasuggor.en. eller100fem. änutrymme merannan uthyrningsstallel-ridskola.ellerförhastsponuiningsanliggningstalleller

liknanderidklubbellerler
A

än tonavmeren

|4av

reg-prövn.uran-av
noriumrnalmelleravuran-

av
ellerm:

av
un-avav foranrikning icke-anläggningellerochtoriummalm avuran-av

toriummalmochmed uran-av
avuran-av

än tonmeren
av

årl5 000för ankönkonserver. tonmeraven
enav

merlnl0000tonråvarabaserad
enav årråvaral0 000000baserad län tontonmenmer

konserveringav
påför produktionbaseradfrskpellet änñskmjölellertillverkning merenav

råvara år200ton
animali-av

år000för lellerfetter inska tonavmeren
avmargarinav

produktionellerfetterför änvegetabiliskaoljoranimaliskaeller avmeren
år000l ton

avannan
baserad invägningför produktionglassmedundantag avmerenenav

år50000ton
av

sockerav
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Benlmnlng verksamhet skall enligtav 9som kap.6§ I-ltod
miljöbalkenoch bedömtsalltidkunna medförasom betydandeantas nings- MKB-dir.bil. l MKB-dir.bil.

nivå
anläggning tillverkning Bav en av20000 årän tonmer

av
av

har lörnämnts l5000tonavmeranen
IV BV

destillationförekommer
änen avmer

av

annan
för 200 textilierelleran tonen avmer

annan av
tionbaserad I00 råvara årmeran ton

garvning annan
send lootonråvara årmeran

av genom
hyvlingellersvarvningdir 60000kubikmeter volymrå-än toppmattmer

rundvirkeellerkubikmetervirke förbrukas årvara
lav

Lill-l
turñbermassa

.l-

avpapper

BRÃNSLEN KÄRN-DUKTER.ANDRAGASFORMIGA SAMT
BRÃNSLE

av ur
av

regaprövn.av
l

reg-pråm.

av
garvamnenav om-

fattarkemiskareaktioner
reg-prövn.av -omfattarningen kemiskareaktioner tillverkningdock gödselmedel 6av

eller
reg-prövn.av

omfattarkemiskareaktioner 6
reg-prövn.av

dar omfattarkemiskareaktioner 6ter.
anläggning basplastpolymerer epoxi- reg-prövn.av av
eller därtil omfattarkemiskareaktioner 6. ellerpolyuretan- reg-prövn,av avepoxi-

därtillverkn omfattarkemiskareaktioner 6. .anläggning basgummi.därav om-
fattarkemiskareaktioner
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SNI-kod RegeringsprovningBenlmnlng verksamhet tlllstliidsprllvasenligt Prov-skall 9kap.6§av som
Mxndir, Miuyair nu.medföra nu,| umiljöbalkenoeli bedömtsalltidkunna betydande nings.antassom

.mmiljöpåverkan
5bekämpningsmedel 24,24förkemiskellerbiologisktillverkning el.anläggning Aav

produkterlantbruks-ellerskogsbrukskemiskaandraler
6btryckfarg för 24.34mg, lack. produktion Bförtillverkninganläggning m.m. enav

OOOtonperarlavmerän
24.4l-l 6kemiskIakemedelssubstanserförtillverkning Aanläggning syntesgenomav
24.4l-2 6biosyntetiskalakemedelssubstanserförtillverkning Aanläggning genomav

reaktorvolympå total l0baseradför produktion änen merenprocesser
kubikmeter

6B 24.414biosyntetiskaläkemedelssubstanserförtillverkninganläggning genomav
reaktorvolymhögstlObaserad totalproduktionför enenprocesser

kubikmeter
624.5-lomfattardärtillverkningen Aförtillverkning ytaktivaanläggning ämnen.av

reaktionerkemiska
624.6l-ltillverk-dar Aellerandraförtillverkning ltrut sprängämnen.anläggning av

reaktioneromfattarkemiskaningen
29.64Bammunitiontillverkningfbranläggning av 6a24.644omfattartillverkningen Afotokemikalier,därfbrtillverkninganläggning av

reaktionerkemiska
6a24.664ingariinteprodukter Aorganiskakemiskatillverkningföranläggning somav

kemiskareaktioneromfattartillverkningenochdärpunktnagonannan Bd24.7-lAcellulosaregenereradñirtillverkninganläggning av
PRODUKTERMINERALISKAlClG-METALLISKA

Sd26.l-lBomfattarblandningellerglasvarorglasförtillverkninganläggning somav g5glas.darsyrabehandling änellersmalmingmang,glasravaror meravav årförbrukasarsenikfbreningarellertillsats bly-medglasravaror peravton Sd26.l-2Bomfattarblandningglasvarorellertillverkning glasfbranläggning somav
glas,darsyiabeliandling anellersmaltningglasråvarormang, av merav årförbrukasandraglasråvaror500 perton SeB 26-lstenullglasullellermineralulltillverkningingföranla av 5b26.514 reg-provaAförtillverkninganl ing cementav Sc5B 26.829-lubestbaseradeprodukterellerasbestRlrtillverkninganläggning avSTE METALLOCH

4b4a,27-1 reg-provnellerAOD-konver-ljusbågsugn Atunnelugn.medellerstålverkiarn- ntasugn.
ter

27-3B reg-prövaESR-anllggninginduktionsugnar.stalverkmedjam-eller
4

Ad27-4 reg-provn.Aferrolegeiingsveik
4

27.44 reg-prova.framställning Ahydrometallurgiskellerelektro-anläggningför avpyro-, 4stonellerkoncentratanrikadmalm.icke-jarnmetallproduktermalm,ur iañnering Ad27.4-2rl- regaprovnicke-jlriunetaller Asmaltningellertoranläggning annanurav. 4för produktionstonellerkoncentratanrikadmalm.malm, avmerenanvara
år20000an tonper 4d27.4-3rå- Bicke-järnmetaller reg-prövnraffineringsmålmingellerföranläggning urannanav

4produktionförellerkoncentratmalm,stoñanrikadmalm avän envara
000 århögst20 tonper

ARTIKLARELEKTRISKA
3kadmium, I.4-1där Aellerackumulatorerbatterierförtillverkninganläggning av

kvicksilveringarblyeller
.6-13lAgiafitelekuoderkol-ellertillverkninganläggningfor av

PLATFFORMAR
35.1l-lolja reg-prövn.användasvidutvinningavsedda Aplattfomtarbyggande år avattsomav ankringellerför-tillfällig,helthavsområden äneller inom samtannan.gas anledningombyggnadellerförreparation.plattformartöjning annanav 35.ll-2kusten Bförläggningfråga näraförverkstad ärplattform närvattnet om

ellerliknandeunderhållreparation,ombyggnad.utrustning,förmontering.
åtgärd

KYLAGAS.VARMEOCHEL.
40.l reg-prövn.Aandrakämreaktorcrkämkrañverkoch

2
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Benämning tlllstándsprüvasverksamhet skall enligt9kap.6§ Prov- SNI-kod Regeringsprøvningav som
miljöbalkenoch bedömtsalltid medförakunna betydande nings- MKB-dir.bil. I MKB-dir.bil.antassom
rniljllplverkan niv
anläggningförförgasning förbränningeller totalinstalle tillförd 40-1med 3aA reg-prövn.en
effekt 200MW 2änavmer
anläggningförförgasningellerförbränning totalinstallerad 404.med tillförd B 3aen
effekt l0 MW högst200MWänavmer men

tillfördeffekt 40.l-3gasturbinanläggningmed totalinstallerad högst200 B 3aen av
MW

vindkraftverkellervindkraftverk B 40.l -4gruppstationmed medenstaka reg-provn.aggregat p.
för effekt MWsammanlagd länuttagen meren av
INFRASTRUKTUR

8trafik B 63.224 10eL . eller -i-v g medfartygsom p.v350län tonmer
63.234 l0dmed mentbana 200 reg-prövn.civilflygplats iusu l Aöver meter

7
l0d7S.224-l reg-prövn,200flottiljflygplats banlängd l Amed anmer men av 7 . l0dB 63.234medundantaglOOflygrorelser årflygplatsdär ägerän rumpermerannan flottiljflygplatsellerinstrumentbana 200civilflygplatsmed löver meterav

200med bnnlångg län meteravmeren
SKJUTFALTSKJUTBANOR.

lhlFörsvarsmak-B 75.225-lanläggning disponskjutfältskjutbana. samt avannan som a inrättadförstadigvaranderriaterielverkochFörsvaretseller är an-ten som
ellerskarpammunition sprängämneninklusivedestruktionvändning av

utomhus
lhl29.6-2de- Bföranvändninginklusivestadigvarandeinrättatciviltskjutfält ärsom

ammunitionellerskarpsanktion sprängämnenav
SJUKVÅRDOCHHALSO-

B 85.1l-lakutsjukhus
AVLOPPSRENING

lc90.00l-l l3 lBför 2 personekviva-ensionad 000di..avloppsanläggning änärsom mer
lenter

FARLIGTAVFALLANNATAVFALLANSKROTELLER
37-1avfall fragmenteringeller Bskrotellerforåtervinninganläggning genomav

hanteradeavfallsmangdenskrotupplag, denbearbetningsamt omannan
innehålleriso-000 åreller skrotetavfall l0skroteller är än tonper ommer

avfallfarligtleroljaomfattarinte
90.002-lhanterade Bellerorrilastriingavfall. denförsorteringanläggning av om av-

åromfattar farligtavfalll0 000 intefallsrnängdenär än tonpermer
90.002-3avfalllagras Bavfall. tillfbrt kortaretidförmellanlagringanläggning av om

000 vidnågotavfallsmängden l0dentotala änäroch är tonän mer en-ett
farligtavfallåretomfattarintetillfälleunderskilt

l090.004-lbehandlingavfallför förbränning Aanläggning deponering, ellerannan av
äromfattarintetillfbrda avfall 100000den mängden är än tonpermerom

avfallfarligt
l0B 90004-2behandlingbiologiskelleranläggningfördeponering,förbränning änannan

avfall 50tillfördamängdenbehandling avfall den är än tonmenmerav om
farligtavfall100000 åromfattarhögst ton inteper

lb90.003-l lBavfall avfallsmångdför behandling denanläggning biologisk somomav
ârl00000200 högst om-tillförsanläggningenär än tonton permenmer

avfallfattar farligtinte
FARLIGTAVFALL

lbl90.006-l översådant avfall regnprövn.farligtför behandlingdeponering Aanläggning än somavannan ton/ärIO000avfallochförordningenfarligtförutningen1996:971omavsesl 9förorenadeuppgrävdabatterier.medundantag0997:645 massor,om av
kom-blibehandlati anläggningenhuvuddelendetavfallsomavsesavom

000dentillfordamängden Ifrånandrainrättningaroch är än tonmermer
årper
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tillståndsprövas SNl-kod RegeringsprövniiigBenämning verksamhet skall enligt9kap. § Pröv-6av som
MKBdir.MKB-dir. l bil.miljöbalken medföra bil.och bedömtsalltidkunna betydande nings-antassom

miljöpåverkan nivg
90006-2 9 l lbsådantfarligtanläggningför behandlingdeponering Bavfallän pavannan som

0996:971 farligtavfallochförordningenförordningen omavsesI
förorenadebatterier,medundantag uppgravda0997:645 av massor.om

blibehandlati anläggningenhuvuddelendetavfall kom-somavsesavom
dentilifördamängdenhögstfrån inrättningaroch I 000andra är tonmer

årper
90006-3 lbfarligt B lbehandlingdeponeringsådant avfall reg-prövnanläggningfor än pav somannan

9farligtavfallochförordningenförordningen1996:971i omavses
anläggningavfalletuppkommit1997:645 batterierom l egenom

lb90006-4 9 Iavfall form uppgravdaförbehandling farligt Aanläggning av massoromav l
20000tillfördamängdenden ånär ionpermer

i lb90006-5 9Bavfall form uppgiavdaförbehandling farligtanläggning massoromavav l
år20000tillfördamängdenhögstden är tonper

90006-6 reg-provn.tillfördamängdenfarligtavfall den Afördeponering äranläggning omav p.900Otonperärlmerän
90006-7 9Btillfördaavfall den mängdenfarligt ärfordeponeringanläggning omav

är000högstl tonper
B 90006-8produkterkasseradebearbetningdestruktionelleranläggningför avannan

klorfluorkarbo-ofullständigthalogeneradeellerinnehållerfullständigtsom
ellerhalonner

INGÅRFÖLJANDE PROCESSERVILKAER INOMVERKSAMHET

Regeringsprövning,6 miljöbalkenPrövnings-9 §tillståndsprövasenligt kap.skallmiljöfarligBenlmning processsomav MKB-direktivnivåmiljöpåverkanmedförabetydandealltidkunnabedömtsoch antassom
verksamhet-klassificerasenligtbransch,föranledermiljöprövningoavsettProcessersom

SNI-kodens Bellermagnesiumstål.aluminiumavjäm,100för produktiongjutning än tonperavmeren
processkodgl

stål,alumi-metaller Aår andra anjärn,20000för produktionjgjuming än ton avperavmeren
processkodgJellermagnesiumniurn

förenbartexklusive Averksiadsyial00000kvadratmetermed ytaverksnadsindusm an mon-mer
processkodtering vl

Bverkstadsytaexklusivel00000kvadratmeter20000 högstrvei-kstadsindustrimed än menmer
v2processkodförenbartmontering

Bförexklusive enbartverkstadsyta20000kvadratmeterNerkstadsindustrimedhögst yta mon-
flermaskinbearbemingsplatserochdärantalet ärrrietallbearbetningdärdetförekommertering

processkodml20
ÃMNEN, SKERM.M.HANTERING KEMISKAVINOM VILKA AVERKSAMHETER

Regeringsprövning,6§miljöbal- Prövnings-tlllståndsprövasenligt9kap.skallhanteringBenämning miljöfarlig somav MKB-direktivnivåmiljöpåverkanbetydandemedföraken bedömtsalltidkunnaochsom
klassificerasbransch,skamlljöprövasoavsettHantering vissakemiskalinnenm.m.av

SNI-kodenligtverksamhetens
mineialoljaellerårdock Alösningsmedelförbrukning 500 organiskaän vege-ton peravmer

processkodtidningsoffsetfärg 01ark-ochtabiliskoljal 2lMKBbil. lBprocesskodklprodukter årellerandrakemiska50000 oljahantering än ton peravmer
B reg-prövn.årprocesskodlnotmaikubikmetermiljonerlagring S0än naturgasper navmer
Biföriagnngelleranläggningmedbegjutningpaland timmervatten avtimmer avagringav volymproceskodkubikmeter tl10000Iagerkapaciteten :uppmättänärvatten, merom
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m0 MILJÖBALKEN ÃNVERKSAMHETERsoM SKALL VASENLIGT annuANDRA LA 1 9m. 6 g

verksamhet provassom
hgrumI miljöbalken 9 6kap. §ochln MIG-direktivsom

alltidkunnamediumbetydandemlljopl-

andraärsom
halkanav

llöver
ll

visa stora
löver reg-pröva.

bil.miljonerkubikmeter MKB l 15eller l0änper mer
vecka

IVI
reg-pråm.län peravmer

MKBbil. I 12
än avommer

ormidenoverledsberördaav
reg-pråm.lin peravmer

bil.MKB l l l

l
lp.löver

enligMKBun.2 2 prövninguper
1my, -... enligtprovningMKBbil.2 2matjordundantagen, 25hektarandrajordarter. over

000kubikmeter25över
lreg-pmm.vägarstoraav enligtprövningMKBbil. 7ochlagen hus- lplartfommr.byggande etc. omav lagar8mednaturresurser
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Bilaga 2

1998:000förordningeni 3 § andra stycketKriterier som avses
miljökonsekvensbeskrivningarom

egenskaperkaraktäristiskaProjektens1
. synnerhetmåste beaktasegenskaper ikaraktäristiskaProjektets

vad beträffar
omfattning,projektets-

projekt,med andra-förening
utnyttjandet naturresurser,av-

avfall,alstrande av-
och-föroreningar störningar,

teknikerochbeträffar devadsynnerhet ämnenolyckor,förrisken i-
har använts.som

lokaliseringProjektens
blikanområdengeografiskadekänslighet antasMiljöns i som

betráijfarvadsynnerhetmåste beaktas,projekten ipåverkade av
markanvändning,nuvarande-

förnyelseförmågaochkvalitetförekomst,relativanaturresursernas-
området,i

påuppmärksamhetsärskildmedtålighet,miljönsnaturligaden-
våtmarker,a
kustområden,b

skogsområden,ochc bergs-
nationalparker,ochd naturreservat

lagstiftning;enligtskyddadeellerklassificeradeområdene ärsom
28 §kap.bevarandeområden enligt 7ellerskydds-särskilda

miljöbalken,
lagstiftninggemenskapenskvalitetsnormer iområden där def som

överskridits,harredanmiljönfastställts förhar
områden,tätbefolkadeg

betydelsefullaarkeologisktellerkulturellthistoriskt,h
markområden.
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De potentiella effekternas karaktäristiska egenskaper
Projektens potentiella betydande påverkan måste beaktas i

förhållande till de kriterier har fastställts under 1 och 2som ovan,
och synnerhet vad beträffari

ejfekternas områdeomfattning geografiskt och den berörda-
befolkningens storlek,

ejfekternas gränsöverskridande karaktär,-
effekternas betydelse och komplexitet,-
effekternas sannolikhet,-
effekternas varaktighet, vänlighet och reversibilitet.-





SOU 1998:35 41

4. Förslag till

Förordning 1998:000 skydd naturenom av

Förevarande förordning anknyter till reglerna områdesskydd i 7om
kap. miljöbalken. Förordningen till del gällandemotsvarar stor rätt

innebär omarbetning modernisering ioch de avseendenmen en som
framkommer nedan främst naturvårdsforordningen 1976:484av
och nationalparksförordningen 1987:938.

djur-bör frågor rörande skydd för ochDet växtarternämnas att
intei Regeringskansliet. Vi lägger därförför närvarande bearbetas

miljöbalken.till förordning till kap.fram något förslag 8

bestämmelserAllmänna

förståsförordning med§ denna1 I
förordnandennaturföremål för vilkaområden ochskyddsobjekt:

meddelats,miljöbalken harenligt kap.7
skyddsobjekt.flerårig för skötselplanskötselplan: av

finns inte längrenaturvårdsförordningenTill skillnad §1mot
naturvårdsförvaltning blandnaturvårdsobjekt ochbegreppen

moderniserai syftedefinitionerna. Begreppen har utmönstrats att
skyddsobjekt ochförordningen. innebär begreppenVårt förslag att

iförvaltning kommerdefinieras.skötselplan i stället Begreppet
nationalparkenendast forfortsättningen användasatt

föreskrivsvadmed undantagNaturvårdsverket har, i2 § av som
skyddsobjekt.för skötselandra centralastycket, det ansvaret av

harskötsel kulturreservatförcentralaDet ansvaret av
Riksantikvarieämbetet.
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naturvårdsförordningen. andraI§i 2Paragrafen stort settmotsvarar
skrivningamaövrigt harförts in.Riksantikvarieämbetet Istycket har

förordning.i § dennaltill vadmoderniserats med hänsyn angessom
centralaRiksantikvarieämbetetsochNaturvårdsverkets ansvar

arbetelänsstyrelsernassamordningledning ochinnefattar bl.a. av
och kommunernasLänsstyrelsemasskyddsobjekt.skötselmed av
miljöbalkenkap.och 26 samtföljer 7övergripande avansvar

Länsstyrel-miljöbalken.enligttillsyn1998:000förordningen om
skydds-enskildaskötselförkommunernasoch avansvarsernas

nedan.och 7-9§framgår 5objekt av

Nationalpark

medföljandeenlighetförvaltasochvårdas iskallNationalpark§3

syften.

SyfteNationalpark

högnordisktbevara ettVadvetjåkka att
naturligadessfällandskap i

tillstånd
högnordisktbevara ettAbisko att

naturligadessfjällandskap i
tillstånd

högnordisktbevara.Sjöfallet ettStora att
naturligadessfjällandskap i

tillstånd
utpräglatbevara ettSarek att

desshögfjällslandskap i
tillståndnaturliga

ochpåbevara sjöarettPadjelanta att
rikthedarvidsträckta

naturligadessjfjällandskap i
tillstånd
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Muddus bevara skogs- ochatt ett
myrlandskap dess naturligai
tillstånd

Pieljekaise bevara område medatt ett
fjällbjörkskog dess naturligai
tillstånd

Sånfjället bevara skogs- ochatt ett
fjällområde de södrai
fjälltrakterna dess naturligai
tillstånd

öfsingdalenT bevara blockmarks- ochatt ett
barrskogsområde dei
södra fjälltrakterna dessi

tillståndnaturliga
område med10. bevaraHamra att ett

urskogsartad barrskog dessi
tillståndnaturliga

bevara äldreGarphyttan11. att ett
odlingslandskap väsentligeni
oförändrat skick

Ängsö bevara äldre12. ettatt
odlingslandskap väsentligeni
oförändrat skick

Kvill den sydsvenska13. Norra iatt
bevarabarrskogsregionen ett

område urskogsartadmed

barrskog dess naturligai
tillstånd och för fri utveckling

urskogmot
bevara dess naturliga14. Gotska Sandön iönatt

tillstånd
Blå naturligaJungfrun bevara dess15. ön iatt

tillstånd
bevara område med16. Dalby Söderskog att ett

sydsvensk lövskog väsentligeni
oförändrat skick
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Store1 Mosse bevara Sydsveriges störstaatt
sammanhängande
myromrâde väsentligeni
oförändrat skick, där ochsjö myr
med växtlighet och djurliv skall

frittutvecklas

sammanhängandeTiveden bevara18. att ett
skogs-, ochsjö-

väsentligensprickdalslandskap i
därvidskick ochorört att

utvecklasskogen skall mot
urskog

starkt kuperatbevara19. Skuleskogen ettatt
kustanknutet skogs-,

ochhällmarks-
skick,sprickdalslandskap i orört

fåroch ajurlivväxtlighetdär

frittutvecklas

storslagetbevaraStenshuvud20. att ett
naturområde med stora

och biologiskageologiska
ochskyddsvärden är avsom

det rörligabetydelse förstor

friluftslivet
berg-värdefulltbevaraBjörnlandet21. att ett

urskogsområdeoch

skärgärdslandskapbevara22. Djurö ettatt
väsentligenVänerni i

oförändrat skick
bevara representativt23. Tyresta ettatt

medsprickdalslandskap
ochomfattande urskogar

värdefull övrigtinatur
uniktbevaraHaparanda24. att ett

väsentligenskärgårdslandskapskärgård i
skickorört
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25. restickla bevara sprickdalslandskapT att ett
nationalpark ödemarkskaraktär medav

omfattande naturskogar med

låg kulturpåverkangrad aven

nationalparks-första stycketParagrafen § och 3 §1motsvarar
förordningen.

tillbilaga 1huvudsakliga§ Nationalparkernas i4 gränser anges
förordning.denna

Vissanationalparksförordningen.§2Paragrafen motsvarar
national-utgått, såsomdockparagrafen harupplysningar i att

angränsandeochtillhörpå markbelägnaparkerna attstatenär som
särskilt i bilagaingår i de fallvattenområden som anges

finns med härinteangivna bilagandenkanDet nämnas att men
och har12bilagorna 8däri SFS 1987:938,bilagorna 1-25motsvarar
1994:552.SFSbilagaoch 13SFS 1988:1133ändrats genomgenom

1991:104.SFSinförtsoch 22bilagorhar 21Dessutom genomnya

länsstyrelsensamråd medmeddelar efterNaturvårdsverket5 §
miljöbalkenkap. §enligt 3föreskrifter 7

nationalparkskötselförvaltningvård och attgenomavom
ochfastställa skötselplan,en

ellermarkanvända inominskränkningar vatteni rätten attom
nationalpark.

myndighetstatliglänsstyrelse,fårNaturvårdsverket utse annan
skötselförvaltningvård ochförhuvudmaneller motsvarande till

nationalpark.av
meddela dispensskäl,särskildafinnsfår, detLänsstyrelsen om

stycket.från enligt förstaföreskrifter
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Paragrafen delvis §3 andra och tredje stycketmotsvarar
nationalparksförordningen.

likhetI med vad föreslås för bl.a. nedan ochnaturreservatsom av
skäl framgår kommentaren till § bör begreppetnärmare 7som av
förvaltare Beslut huvudman fattasbörutmönstras. att utseom av
Naturvårdsverket i stället för länsstyrelsen, enligt nuvarandeav som

Ändringenordning naturvårdsförvaltare. beror påutser att
Naturvårdsverket ändå skall fastställa skötselplan. föreslagnaDen

ordningen underlättar vid beslut huvudman för nationalparkäven om
ligger i flera län. Naturvårdsverket förAtt harävensom ansvar

ledning ioch samordning verksamheten uttrycks 2av
förordnasUtgångspunkten bör normalt länsstyrelseattvara en

möjliggör bibehållandehuvudman. Paragrafen även ett avsom
Gotska Sandön Naturvårdsverketnuvarande huvudmarmaskap för

särskiltoch Stiftelsen Tyrestaskogen, bildatsTyresta avsom
i länNaturvårdsverket och länsstyrelsen Stockholms samt

Stockholms, Haninge och kommuner.Tyresö
bemyndigandestycket har kompletterats medFörsta ett att

inskränkningarenligt miljöbalkenmeddela föreskrifter kap. 3 §7 om
skötselplan förtsi använda mark eller harDessutomrätten att vatten.

in i förordningstexten.
meddelalänsstyrelsen behörighetEnligt tredje stycket har att

dispens föreskrifter enligt § miljöbalken.från kap. 37

länsstyrelsenfråga skall vad6 § Gotska Sandön isägssom omom
Naturvårds-gälla§ tredje stycket och § fjärde stycket stället5 23 i

verket.

huvudsakligen nationalparks-Paragrafen §7motsvarar a
förordningen.
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Naturreservat

§ för skötseln7 Länsstyrelsen huvudmanär naturreservatav som
har tillkommit beslut länsstyrelsen. kommunEn ärgenom av
huvudman för har tillkommitskötseln naturreservatav som genom

får förordnabeslut Länsstyrelsen eller kommunenkommunen. attav
särskildajuridisk harstatlig myndighet eller somen person

förför huvudmannaskapetförutsättningar för ettatt svara
huvudman.stället skallinaturreservat vara

skötselplan förfastställerLänsstyrelsen respektive kommunen
bildandeingå beslutskötselplan skallEn i varjenaturreservat. om

skötselplanfårsärskilda skälfinnsOm detnaturreservat.av
harbildandebeslutfastställas efter det naturreservatatt avom

fattats.

i §motsvarighet 9huvudsakligasinharParagrafens andra stycke
naturvårdsförordningen.

harnaturvårdsförvaltarebegreppetföljerförsta stycketAv att
denförregleraangelägetdockDet ansvaretattärutmönstrats. som

genomförandetdärmed förhuvudmannaskapet ochhar ansvaret av
berördaochframgår skötselplanenskötselåtgärderde somavsom

sakägarnaförbehövs bl.a.Regleringenförpliktas tåla.sakägare att
beställareochhuvudmanallmänheten skalloch ärveta avsomvem

åtgärderna.de aktuella
påreglerasbörskötselnHuvudmarmarollen för naturreservatav

eller1971:948enligt väglagenväghållarepåminnersättett omsom
1970:244enligt lagenva-anläggninghuvudman för allmän om

modellMed sådanavloppsanläggningar.ochallmänna vatten- en
sköts.förhuvudansvaretklargörs bär naturreservatatt ettvem som

ochlänsstyrelsenstyckeparagrafens förstaframgårSom ärav
kommunaltrespektivestatligthuvudmän förnormaltkommunen

ellerstiftelserantalfinnsbeslutade Det även stortettnaturreservat.
förochverksamhetenfinansierarideella föreningar svararsom

författningsstödorganisationer börskydd och skötsel. Dessa ettges
just dessamedel.med Förutförför skötselarbete dedet egna
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situationer det angeläget juridisk skall kunnaär ävenatt en person
förordnas huvudman. Det sagda gäller andra statligaävensom
myndigheter, exempelvis skogsvårdsstyrelsen.

finns inteDet dock anledning i förordningen reglera huratt
verksamheten skall bedrivas. exempelvis bedrivaHuvudmannen kan
verksamheten ii regi, såsom med anställda tillsynsmän fjällenegen
och skärgården lantbrukare markägare,eller arvoderade och men
verksamheten enligtkan också upphandlas i konkurrens gängse

inom verksamhetupphandlingsregler. Eftersom detta rörstaten som
viktigt in definansieras statsbudgeten det vägaöver är att

förkostnader. Reglermöjligheter finns minska det allmännasattsom
statligt beslutadeinte i förordning.detta bör För naturreservatges

bedrivamellanstatliga medel bör valetsköts med attsom
upphandlinggenomföraregi ellerverksamheten i att snarareegen

förNaturvårdsverket,i riktlinjer utfärdaderegleras ansvarvarsav
förordning.i dennasamordning uttrycks 2 §ledning och

Kulturreservat

kulturreservatskötselnförhuvudman§ Länsstyrelsen8 är somav
kommunlänsstyrelsen. Enbeslut ärhar tillkommit avgenom

tillkommitharskötseln kulturreservathuvudman för genomsomav
får förordnaeller kommunenLänsstyrelsenbeslut kommunen. attav

särskildahareller juridiskmyndighetstatlig person somen
förhuvudmannaskapetförförförutsättningar ettatt svara

huvudman.stället skallkulturreservat i vara
förskötselplanfastställerkommunenLänsstyrelsen respektive

bildandeingå beslutskallskötselplankulturreservat. En varjei om
skötselplanfårsärskilda skälfinnsOm detkulturreservat.av

harkulturreservatbildandebeslutfastställas efter det att avom
fattats.

tillkommit i och medornrådesskyddKulturreservat är ett nytt som
förebild isinmiljöbalken. Bestämmelsen har 7
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Naturminne

skötseln har§ Länsstyrelsen huvudman för9 naturminneär av som
kommun huvudmantillkommit beslut länsstyrelsen. En äravgenom

besluthar tillkommitför skötseln naturminne avgenomav som
får statligförordnaeller kommunenkommunen. Länsstyrelsen att en
särskilda förutsättningarharmyndighet eller juridisk somperson

skallställetförhuvudmannaskapetför för inaturminneettatt svara
huvudman.vara

sådanafår meddelakommunenLänsstyrelsen respektive
vården skötselnochför skyddet visstbehövsföreskrifter ettavsom

naturminne.

stycketförsta§i 13Paragrafen settstortmotsvarar
förstaförebild i §sin 7harstycketnaturvårdsförordningen. Första

förordning.stycket denna

Biotopskyddsområde

slagvattenområden detellermark-mindreSamtliga10 § somav
biotopskyddsområden.biotoperbilaga 2 utgörianges

vårdaförbehövsåtgärderfår vidta deLänsstyrelsen attsom
stycketandra§kap. 11enligt 7och dispensmedgesådana biotoper

miljöbalken.

naturvårdsförordningen.§Paragrafen 19motsvarar a
förtidigarefannsmeningen rättandrastycketandra19 §I ena

förstafrånundantagmedgefalletenskildai detlänsstyrelsen att
sakligtiregelintagitsmiljöbalken harstycket. kap. 11 §I 7 somen

inämligenharRegeringenregleringen.denhänseende motsvarar
dispensföreskriftermeddelamöjlighet attmiljöbalken fått att om
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kan medges. Länsstyrelsen bör fortsättningsvis beslutandeäven vara
i det enskilda fallet fåroch därför sådan behörighet i andra stycket.

Skogsvårdsstyrelsen får11 § förklara sådana särskilt skyddsvärda
vattenområdenmark- eller bilaga biotopskydds-3isom anges som

områden. skogsvårdsstyrelsens förbeslut skall denI gränserna
skyddsvärda biotopen anges.

åtgärder förSkogsvårdsstyrelsen får vidta de behövs attsom
vårda dessa biotoper.

stycketnaturvårdsförordningen. FörstaParagrafen 19 b §motsvarar
språkligt.har ändrats

jordbruksmark,och kalkkärrfår förklara rik-Länsstyrelsen i§12
biotopskyddsområden. Läns-naturbetesmarkerellerängar som

bäckfåror ochför naturligasådant beslutfår meddelastyrelsen även
skogsvårds-omfattasför markbergbrantereller inte avsomras-

för denbeslut skalllänsstyrelsenslagen 1979:429. I gränserna
skyddsvärda biotopen anges.

vårdaföråtgärder behövsfår devidtaLänsstyrelsen attsom
dessa biotoper.

stycketnaturvårdsförordningen. Första19 §Paragrafen motsvarar c
språkligt.har ändrats

ellerverksamhetgäller för§§Bestämmelserna 10-1213 § intei
bebyggelse.befintliganslutning tillåtgärd på omedelbarmark i

bedrivasfår verksamheter§ deföreskrivs 10-12 §vadTrots isom
detaljplangenomförabehövs föråtgärder utförasoch att ensom

lagaplanen har1987:10och bygglagen vunnitenligt plan- om
Motsvarande gäller förbiotopskyddsområdet beslutas.kraft när

områdesbestämmelseråtgärder enlighet medochverksamheter i
utställda.väglagen 1971:948arbetsplaner enligteller varitsom
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naturvårdsförordningen. SpråkligaParagrafen §19motsvarar e
ändringar har dock skett.

beskedpå kostnadsfritt lämnaskall begäran§ Länsstyrelsen14 om
skyddat enligt 10vattenomrädemark- eller ärett

naturvårdsförordningen.f §Paragrafen 19motsvarar

växtskyddsområdeDjur- och

§kap. 12växtskyddsområde enligt 7ochdjur-beslut15 § I ett om
uppehållainskränkningen sigskall särskiltmiljöbalken attanges om

folk.och hansmarkägarenomfattarområdet äveninom
medgefallsärskildafårkommunenrespektive iLänsstyrelsen

ellerdjur-förmeddeladeföreskrifterfråndispens är ettsom
finnsdetmedgesfår endastväxtskyddsområde. Dispens om

skäl.särskilda

styckettredjeochandra§i 15Paragrafen settstortmotsvarar
naturvårdsförordningen.

denellerregeringenstadgasnaturvårdslagen14 b § attI
föreskriftermeddelafårbestämmermyndighet regeringen somsom

ellerallmänhetensfiske ellerellertill jaktinskränker rätten
medhar,Bestämmelseni området.uppehålla sigmarkägarens rätt att

miljöbalken,till kap. 12 §överförts 7ändringarredaktionellanågra
sådanskall hakommunenellerlänsstyrelsendär det dock attanges

föreskriftsrätt.
medregeringennaturvårdsförordningen harstycketförsta§I 15

meddelalänsstyrelsenbemyndigatnaturvårdslagen attstöd b §14av
fårföreskriftervad dessapreciseratföreskrifter och närmare avse,
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exempelvis förbud landa med båt. Eftersomatt länsstyrelsen och
kommunen direkt i miljöbalken har fått befogenhet meddelaatt
föreskrifter, behövs inte något bemyndigande motsvarande 15 §
första stycket naturvårdsförordningen.

I 15 § andra stycket naturvårdsforordningen stadgas förbudatt
meddelade länsstyrelsen färdas eller upphålla sig inomattav
området och landa med båt eller farkostatt inte gällerannan
markinnehavaren eller hans folk och inte heller statliga eller
kommunala tjänstemän i tjänsteärende, inte något annatom
föreskrivs. När länsstyrelsen och kommunen i fortsättningen skall ha

besluta djur- ochrätt växtskyddsområden, bör iatt det beslutenom
särskilt sådana inskränkningar skall omfattaävenanges om
markägaren och hans folk. föreskrivsDetta i första stycket.

andraDet stycket i paragrafens föreslagna lydelse medmotsvarar
vissa redaktionella ändringar tredje15 § stycket naturvårdsför-
ordningen. Andra meningen, där det stadgas särskilda skäl krävsatt
för dispens, tillkommithar efter i miljöbalken.kap.7mönster

Strandskyddsområde

16 § fårLänsstyrelsen meddela förordnande och föreskrifter som
kap.7 14-15 §§ och §17 tredje stycket miljöbalken.iavses

Paragrafen viss del första20 § stycket första meningenmotsvarar av
naturvårdsforordningen.

17 § Länsstyrelsen får förordna kommun stället föriatt en
länsstyrelsen skall ha de befogenheter länsstyrelsen har enligt 7som
kap. 18 § miljöbalken.
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Paragrafen huvudsakligen § första stycket28motsvarar a
bemyndigande finns inaturvårdsförordningen. Regeringens kap.7

§ miljöbalken.31

öskyddsområdeMilj

beslutlänsstyrelsensfår förordna18 § Länsstyrelsen att om
gälla hindermiljöbalken skallföreskrifter enligt kap. §7 20 utan av

det har överklagats.att

1989:364.öskyddsförordningenmilj30 §Paragrafen motsvarar

Vattenskyddsområde

anteckningskall för ikommunenrespektiveLänsstyrelsen19 §
inskrivningsmyndighetenunderrättaskriftligeninskrivningsregistret

1998:000stycket lagen§ andra9förhållande i omavsessomom
miljöbalken.införande av

1983:788.vattenrättsförordningen25 §Paragrafen motsvarar

forskningMarinvetenskaplig

svensktbedrivasfår inomforskningMarinvetenskaplig inte20 §
ellerregistreradeforskningsfartyg ifrån ärsjöterritorium som
frånforskningentillstånd förfinnsdettillhör attstat utanen annan

detanmälts dit. OmharforskningenKustbevakningen eller utan att
frånundantagbeslutafår Kustbevakningenfinns skäl,särskilda om

på tillstånd.kravet
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Kustbevakningen får meddela ytterligare föreskrifter frågori om
tillstånd.

naturvårdsförordningen.Paragrafen 26 §motsvarar a

naturområdenFörteckning vissaöver

miljöbalken föra§naturvårdsverk skall enligt kap. 27§ Statens 721
enlighetberedas skyddnaturområden börförteckning iöver somen

skyddmålåtaganden eller nationellainternationellamed avom
sådana områden.

Paragrafen är ny.

bevarandeområdeSärskilt skydds- eller

särskildasådanaförtecknade bilagaområden 422 § i ärDe ärsom
miljöbalken.första stycket28 §skyddsområden kap.7iavsessom

finnasskallområdenas avgränsningarKartor utvisarsom
Naturvårdsverket.tillgängliga hos

reglerarnaturvårdsförordningen ochiParagrafen 19 §motsvarar
stycketförstaenligt §skyddsornråden kap. 28särskilda 7

miljöbalken.
betänkande pågårtill dettainledningsavsnittetiSom nämns

NaturvårdsverketRegeringskansliet ochständigt inom b1.a. ett
regler påmiljöregler till EG:ssvenskamedarbete att anpassa

eftergivetvis fortsättaarbete kommerområdet. ävenDetta att
enligt kap. 28 §Möjligheten 7miljöbalkens ikraftträdande.
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miljöbalken för regeringen förklara område särskiltatt ett som
skydds- eller bevarandeområde finns bl.a. för Sverige skall kunnaatt
uppfylla kraven enligt EG:s fågeldirektiv 79/409/EEG samt art-
och habitatdirektiv 92/43/EEG.

Gemensamma bestämmelser

Ordningsföreskrifter m.m.

får23 § Länsstyrelsen föreskriftermeddela enligt kap. §7 30
miljöbalken för kulturreservat, biotop-naturminne,naturreservat,
Skyddsområde, strandskyddsområde vattenskyddsområde.och

Vad första stycket skall gällalänsstyrelsensägs isom om
Naturvårdsverket för skogsvårdsstyrelsen förnationalpark och

biotopskyddsområde Naturvårdsverket skall samrådaenligt 11
med Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen beslutinnan om
föreskrifter fattas.

föreskrift § miljöbalken för nationalparkOm enligt kap. 307en
inskränkning enskild skall vadi rätt, sägs omavser som

och gälla. Därvid skall vadföreläggande och kungörelse 28 29 §§i
och stället gälla§ länsstyrelsen kommunen28 ii sägs omsom

Naturvårdsverket.

får, dispensLänsstyrelsen det finns särskilda skäl, meddela iom
från föreskrifter miljöbalken förfall enligt kap. §7 30visst

nationalpark.

i första stycketparagrafen, har bestämmelser 4 §I ärsom ny,
nationalparksförordningen, naturvårds-och § första stycket10 § 20

förordningen vattenrättsförordningen arbetats29 §samt samman.
föreskrifter följer direktAtt kommun i vissa fall får meddela 7av

kap. § miljöbalken.30

tredje sin motsvarighet i andra stycketParagrafens stycke har 4 §

nationalparksiörordningen. renskötselrätt exempelBegreppet som
på inskränktenskild kan bli har utgått.rätten som
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Fjärde i nationalparks-stycket huvudsak 5 §motsvarar
förordningen.

Samråd m.m.

samråda med varandraskall§ Länsstyrelsen och kommunen24
förekommandefjärde stycket fattas.beslut §28innan isom avses

Luftfartsverket.Fiskeriverket ochfall samråd ske medskall även

länsstyrelserskyldighet förinförtsharparagrafen,I är ensom ny,
fattas.innan vissa beslutvarandrasamråda medoch kommuner att

enligt miljöbalkenmöjlighetfåttharOrsaken kommuner attär att
samordningsproblem kanornrådesskydd ochvissabesluta attom

intresseområdenoch kommunensdäruppkomma statens samman-
Fiskeri-samråda medbli aktuelltkanfaller geografiskt. Det även att

Luftfartsverket.verket och

fattarmiljöbalkenärende enligt kap.7länsstyrelsen§25 Innan i ett
enligtinlösensskyldighetellerkan föranledabeslut ersättnings-som

förförpliktelseekonomiskellermiljöbalken3 kap. statenannan
samråda medlänsstyrelsenskallvikt,besluteller annat av

medkulturreservat,frågaeller,Naturvårdsverket ärnär om
Riksantikvarieämbetet.

frånyttrande inhämtasskogsmark skallärenden berörI som
saknarärendetuppenbartskogsvårdsstyrelsen, det inte är attom

myndigheten.betydelse för
från länsstyrelsenyttrandeSkogsvårdsstyrelsen skall inhämta i

uppenbartdetförordning,dennaärenden enligt I § inte är attom
myndigheten.förärendet saknar betydelse

Andranaturvårdsförordningen.i §Paragrafen 28stort settmotsvarar
förordnandemedkompletteratstredje stycket har dockoch attom
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yttrande inte behöver inhämtas i bagatellfall och tredje stycket med
föreskrift skogsvårdsstyrelsen i fall biotopskydds-atten rörom som

områden skall inhämta yttrande från länsstyrelsen.

26 § Om talan eller inlösen enligtersättning 31 kap. miljöbalkenom
förs domstol, företrädsi Kammarkollegiet. Därvid skallstaten av
Kammarkollegiet samråda med Naturvårdsverket eller förekom-i
mande fall med Riksantikvarieämbetet eller Skogsstyrelsen.

Paragrafen 30 § naturvårdsförordningen med det tilläggetmotsvarar
sarnrådsskyldigheten för Kammarkollegiet gjortsatt har obligatorisk.

Dessutom Riksantikvarieämbetethar och Skogsstyrelsen förts in i
paragrafen.

Innehåll ansökan tillstånd och dispensi om

tillstånd27 § Ansökan och dispens enligt kap. miljöbalken7om
skall skriftlig åtföljdoch karta, skiss eller denritning isamtvara av

behövsutsträckning det enskilda fallet miljökonsekvens-isom en
beskrivning enligt kap. miljöbalken.6 Vid handläggningen av

skallansökan 22 kap. § miljöbalken tillämpas.2
Om ärende första stycket allmänti ärett stortsom avses av

kungörelseskall ansökan och miljökonsekvens-intresse om om
beskrivningen detta krävs enligt 6 kap. 8 §göras inteäven om
miljöbalken Kungörelsen skall införas den eller de ortstidningari

länsstyrelsen och förekommande fall kommunen bestämmer. Iisom
kungörelsen hållsskall handlingarna ärendetianges var
tillgängliga skriftliga anmärkningar får lämnas tillattsamt
länsstyrelsen respektive kommunen tid,inom viss angiven minsten
fyra veckor efter det kungörelsen införd.att var
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naturvårdsförordningen ochförebild i §sin 25Paragrafen har
tillstånd ochansökaninnehållet iförslagetreglerar enligt omen

miljöbalken.dispens enligt kap.7
utsträckningiendast denskall detstycketEnligt första som

miljökonsekvensbeskrivning.finnasenskilda falleti detbehövs en
depreciseragår påinte närmaredet sättVi har annatattansett att

anledningsaknasdetbeskaffenhet attverksamheter gör attvars
mindregällakanmiljökonsekvensbeskrivning. Detta t.exkräva en

dispenspliktiga,vill vidtalantbrukare t.ex.äråtgärder somsom en
dell997/98:45,jfrjordbruksmark,ibort s.stenmuratt ta prop.en

55.
dispenserstadgarmiljöbalken26 § attkap.påpekas 7kanDet att

föreskriftensellerförbudetsmedförenligtdetendastf°ar äromges
syfte.

detdispensereller ärtillståndmeddelarmyndighetNär geren
beaktas.åtagandeninternationellaSverigesviktigtockså att

delgivningochKungörelse

enligtbeslutfattarkommunenrespektivelänsstyrelsen28 § Innan
förslagetochbesluttill upprättasförslagskallstycketfjärde ett
demförföreläggandeinnehållaskallKungörelsenkungöras. ett som

ellerinvändningarframföraså vill, motdeangårsaken att, om
respektivelänsstyrelsenhosförslagetpåsynpunkterandra

fårTiden inte sättaskungörandet.fråntidkommunen vissinom
ortstidning.skall införasKungörelsen imånad.kortare än en

endastberörstycketfjärdeenligtbeslutuppenbartdetOm är att
sker,kungörandeförställetfår,sakägare, i atteller vissaviss

stycketfjärdeenligtbeslutVidsakägare.dessadelgesföreläggandet
föreskrifternaifrågasättaoch deföreläggandet snarastskall1-5

föreskrifternaberöraskansakägare rättmöjligt delges varje avvars
dessa.godkäntharskriftligenoch som

skriftligtlämnathemvistmed käntsakägareallaHar
ärendetkommunenrespektive prövalänsstyrelsenfårgodkännande,

föreläggande.meddelapåellerförslaget sättkungöra annatattutan
stycketförsta ärBeslut iavsessom
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beslut förklara område respektive naturföremålatt ett som
nationalpark, kulturreservat eller enligt 7naturminnenaturreservat,
kap. miljöbalken,

beslut skäl eller ytterligare inskränkningar avseendeom nya
kulturreservat eller enligt kap. §7 5naturminnenaturreservat,

tredje stycket miljöbalken,
beslut intrångförpliktelse tåla avseendeatt naturreservat,om

kulturreservat eller enligt kap. miljöbalken,7 6 §naturminne
beslut förklara område biotopskyddsområde, varvidatt ett som

första-tredje tillämpning påstycket skall ha motsvarande även
skogsvårdsszyrelsens beslut enligt § denna förordning,11

växtskyddsområde enligtbeslut föreskrifter avseende djur- ochom
7kap. miljöbalken,12 §

strandskyddsområde enligt kap. §utvidning 7 14beslut avom
gälla längre tidförordnandetmiljöbalken, änär avsett att sexom

månader,
§miljöskyddsområde enligt kap. 20föreskrifter för 7beslut om

miljöbalken, och

vattenskyddsområde enligtområde 7förklarabeslut att ett som
miljöbalken.kap. §21

första stycketregler i 19 d §har 11paragrafen arbetatsI samman
miljöskydds-naturvårdsförordningen, §28och § första stycket21

första-tredje vattenlagenstycketförordningen och kap. §19 4

1983:291.

redanmeddelas ellerandra stycket29 § beslut enligtNär ett
skall beslutetupphävstidigare meddelat beslut ändras eller snarast

beträfandeföreskrivetmöjligt på detkungöras ärsätt som
ocksåskallbeslutetförfattningar allmänhet. Kungörelsei om

fåttha delsakägare skallinföras ortstidning. Sökande ochi avanses
detinförd ortstidning. Ombeslutet den dag kungörelsen ärivar
får,sakägare,endast elleruppenbart beslutet berör iviss vissaatt

sakägare.stället för sker, beslutet delges dessakungörandeatt
Beslut första stycketi äravsessom
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nationalparkförmiljöbalkenkap. 3 §föreskrift enligt 7beslut om
enskildinskränkninginnebärföreskriften i rätt,om

naturföremålområde respektiveförklarabeslut ett somatt
kap.enligt 7ellerkulturreservat naturminnenaturreservat,

skyddsobjekt,sådanaförföreskrifterbeslutmiljöbalken och om
avseendeintrångtålaförpliktelse naturreservat,beslut attom

miljöbalken,§kap. 6enligt 7ellerkulturreservat naturminne
biotopskyddsområde enligt 11områdeförklarabeslut ettatt som

förordning,§ dennaeller 12
växtskyddsområdeochområde djur-förklarabeslut ettatt som

sådantförföreskrifterbeslutochmiljöbalken§kap. 12enligt 7 om
folk,hansochmarkinnehavarengällande förskyddsobjekt

upphävaellerfrånområdeundantautvidga,beslut ettatt
detmiljöbalken, inte är§§och 15kap. 14enligt 7strandskydd om

områdestrandskydd attinomupphävandefråga ett avsessomavom
ochområdesbestämmelserellerdetaljplanomfattas enav

förfarandetvidkungörelsenhar lämnatsuppgifter imotsvarande
198710,bygglagenochplan-§ §och 25kap. 24enligt 5

§kap. 20enligt 7miljöskyddsområdeförföreskrifterbeslut om
miljöbalken,

beslutochvattenskyddsområdeområdeförklarabeslut ettatt som
§§och 22kap. 21enligt 7skyddsobjektsådantförföreskrifter ettom

miljöbalken,
miljöbalken,§24kap.enligt 7förbudinterimistisktbeslut om

miljöbalken.30 §kap.enligt 7föreskrifterbeslut10. om

d19ochi 16 samt12,bestämmelserharparagrafen, ärI ny,som
miljöskydds-§29naturvårdsförordningen,stycketandra§21

vattenlagenstycketandraochförsta§kap. 5och 19förordningen
arbetats samman.

beslutUnderrättelse om

sändas,beslutföljandeskallmyndigheternedanståendeTill§30
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Naturvårdsverket:
beslut förklara områden och naturföremål skyddsobjektatt som

och beslut föreskrifter för skyddsobjekt,om
beslut tillstånd eller dispens rörande skyddsobjekt,om
beslut och inlösen enligt kap.ersättning 31 miljöbalkenom

rörande skyddsobjekt,
beslut meddela föreläggande eller förbud enligt 26 kap.att

miljöbalken rörande skyddsobjekt, och
sådana beslut enligt 29 § andra stycket denna förordning intesom

följer 1-4.av
Riksantikvarieämbetet:
beslut förklara områden nationalpark, elleratt naturreservatsom

kulturreservat och beslut föreskrifter för sådana skyddsobjekt,om
beslut tillstånd eller dispens rörande kulturreservat,om
beslut och inlösen enligt 31 kap. miljöbalkenersättningom

rörande kulturreservat, och
beslut meddela föreläggande eller förbud enligt kap.26att

miljöbalken rörande kulturreservat.

Luftfartsverket:
beslut föreskrifter växtskyddsområdeför djur- och enligt kap.7om
12 § miljöbalken, under förutsättning föreskriften har betydelseatt

för luftfarten.
Fiskeriverket och Boverket:

beslut enligt § andra29 stycket denna förordning, kännedominteom
beslutet uppenbart saknar betydelse för myndigheten.om

Skogsvårdsstyrelsen:
beslut förklara område biotopskyddsområde enligt 12att ett som

§ denna förordning och beslut enligt kap.31 §4ersättningom
miljöbalken till följd sådant beslut, ochettav

beslut enligt 29 § andra stycket denna förordning, inteom
kännedom beslutet uppenbart saknar betydelse förom
skogsvårdsstyrelsen.

Lantmäterimyndigheten:
beslut förklara områden och naturföremål skyddsobjektatt som

och beslut föreskrifter för skyddsobjekt,om
beslut föreläggande stängselgenombrott enligt kap.26 11om om

§ miljöbalken,
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ochbeslut och inlösen enligt 31 kap. 8 §§4ersättningom
miljöbalken, och

sådana stycket denna förordningbeslut enligt § andra29 intesom
saknarbeslutet uppenbartföljer kännedom1-3, inteom omav

betydelse lantmäterimyndigheten,för
Väghållningsmyndigheten:

kännedomförordning,stycket dennabeslut § andraenligt 29 inteom
myndigheten.betydelse föruppenbart saknarbeslutetom

beslut sändas,skall följandelänsstyrelsen§ Till31
skyddsobjektnaturföremålområden ochförklarabeslut att som

skyddsobjekt,föreskrifter föroch beslut om
rörandemiljöbalken§kap.enligt 31 4beslut ersättningom

förordning,biotopskyddsområde § dennaenligt 11
enligt kap.strandskyddsområde 7förmeddela dispensbeslut att

ochmiljöbalken,18 §
förordningstycket denna inteandra§sådana beslut enligt 29 som

följer 1 -3.av

sändas,beslutföljandeskallTill kommunen32 §
skyddsobjektnaturföremålområden ochförklarabeslut att som

skyddsobjekt,föreskrifter föroch beslut om
kap.enligtstrandskyddsområde 7förmeddela dispensbeslut att

ochmiljöbalken,§18
1-2.följerstycket§ andraenligt 29 intesådana beslut avsom

områden ochförklarabeslutsändasskall§ Till markägaren33 att
föreskrifter förbeslutochskyddsobjektnaturföremål omsom

skyddsobjekt.

skall sändas,olika beslutoch reglerarparagraferna,1 vartär nyasom
nationalparksförordningen, 12,i §bestämmelser 8i huvudsakhar

§naturvårdsförordningen 21 vattenrätts-boch 28 samt13, 15

förordningen arbetats samman.
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Registerhållning

34 § Länsstyrelsen skall föra beslut enligtregister kap.över 7ett
miljöbalken och andra förhållanden på naturvårdens område
naturvårdsregister enlighet med föreskrifteri meddelassom av
Naturvårdsverket efter samråd med Riksantikvarieämbetet och
Skogsstyrelsen. Naturvårdsverket skall föra allaregister överett
sådana beslut och förhållanden.

Paragrafen i i huvudsak § naturvårdsförordningen.35motsvarar
Bestämmelsen har kompletterats med Riksantikvarieämbetet och
Skogsstyrelsen.

Övriga bestämmelser

§35 I ärende enligt kap.7 miljöbalken åligger det länsstyrelsenett
på vägnar söka träjfa uppgörelse med sakägareatt görstatens som

anspråk på eller fordrar inlösen fastighet.ersättning Sammaav
skyldighet åligger skogsvårdsstyrelsen ärendei rörsom
biotopskyddsområde enligt § denna förordning.11

Länsstyrelsen skogsvårdsstyrelsenrespektive påkan begäran
förskottera förmedel ändamål kap.31 § första11isom avses
stycket miljöbalken.

Paragrafen i huvudsak 29 § naturvårdsförordningen.motsvarar
Bestämmelsen har dock kompletterats med skogsvårdsstyrelsen.

§ Ingår36 fastighet häradsallmänning eller samfällighetien annan
enligt bestämmelsergällande får minskas, skallintesom

länsstyrelsen eller hållakommunen ersättningsbeloppinne som
tillkommer samfälligheten enligt 31 kap. och §§ miljöbalken,4 8 till
dess det slutligen har hur det skall förfaras med beloppet.avgjorts

18-03663
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tilläggetnaturvårdsförordningen med det§Paragrafen 31motsvarar
in i bestämmelsen.förtskommun haratt

miljöbalkenkap. §enligt. 17handräckning 26Kostnad för§3 7
kronofogde-påkanmiljöbalkenkap.frågor 7rörande iavsessom

medel.allmännaförskotterasbegäranmyndighetens av

naturvårdsforordningen.§32Paragrafen motsvarar

mån detdentillskall ikommunenochLänsstyrelsen§ att,38 se
skyddsobjekt. Närmareskerkartläggningochbehövs, mätning av

finns mätnings-kartläggningoch ibestämmelser mätningom
9.3 3kungörelsen 1 9 74 .

naturvårdsförordningen. Förutom att§33Paragrafen motsvarar
fåttkommunerspråkligt harändrats ävenharbestämmelsen

paragrafen.enligtskyldigheter

kap.och 27finns 26avgifterochtillsyn iBestämmelser§39 om
miljö-enligttillsyn1998:000förordningenmiljöbalken isamt om

myndighetersföravgifter1998:000förordningenochbalken om
miljöbalken.enligttillsynochprövning

finnsavgifterochtillsynBestämmelserParagrafen är omny.
i bestäm-förordningari deoch nämnsmiljöbalkenisamlade som

forordningstexten.ihänvisningvarförmelsen, görsen
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Överklagande

40 § Naturvårdsverket får överklaga beslut frågorrörsom som
kap.7 miljöbalken.iavses

Riksantikvarieämbetet får överklaga beslut rörsom
kulturreservat enligt 7 kap. 9 § miljöbalken.

§41 Länsstyrelsens beslut enligt § tredje stycket5 och § fjärde23
stycket beslut dit överklagat fårärende endast överklagasisamt ett

Naturvårdsverket eller, fråga kulturreservat,när ärav om av
Riksantikvarieämbetet.

Naturvårdsverkets42 § beslut enligt § första5 stycket och §23
andra stycket, Kustbevakningens beslut enligt 20 länsstyrelsens
beslut enligt 7-9, och §§ första16 17 23 § stycket liksomsamt
skogsvårdsstyrelsens beslut enligt § andra stycket får23 överklagas
hos Naturvårdsverkets beslut enligt får6 §regeringen. inte
överklagas.

kommuns beslut enligt denna förordning får hosEn överklagas
länsstyrelsen. ditLänsstyrelsens beslut överklagade ärenden enligti

första får7-9 §§ och 23 § stycket överklagas hos regeringen.

Paragrafema huvudsakligen tredje§ stycket40motsvarar
naturvårdslagen 1964:822, § nationalparksförordningen och10 34

första§ och tredje naturvårdsförordningen.stycket

Övergångsbestämmelser

förordningDenna träder kraft den dåI 1999,i januari
nationalparksförordningen naturvårdsförordningen1987:938 och

1976:484 skall upphöra gälla.att
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förordningarvilkaikrañträdandet ochtiden förBestämmelsen anger
gälla. kan ävenDetdå skall upphöra nämnas attattsom

skall upphöraVattenrättsförordningenmiljöskyddsfcirordningen och
övergångs-framgårdatum. Dettavid nämndagällaatt av

miljöfarlig verk-1998:000förordningentillbestämmelsema om
vattenverk-l998:0O0förordningenhälsoskydd ochochsamhet om

samhet m.m.
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Anm: Bilaga finns här.med Se tillinte 4motiven

Bilaga 2

Biotoper 10isom avses

Alléer

bestårenkel eller dubbel radLövträd planterade minsti avsomen
Träden skalllandskap.fem träd längs eller övrigtväg i i öppetetten

träd.till övervägande del utgöras av vuxna

jordbruksmarkomgivande våtmarkKällor med i

ochkoncentreratdär grundvattenOmråden strömmari terräng ut
utströmmandeföljd detuppkommer tillvåtmarkdär den avsom

uppgår till hektar.högst ettvattnet

jordbruksmarkOdlingsrösen i

ansamlingarjordbruksmark upplagdatillPå anslutningeller i av
jordbruksdriften.med istenar ursprung

Pilevallar

medfem trädbestårHamlade radpilar minst etti avsomen
högst övrigt öppeninbördes avstånd 100 iimeter enav

pilträdenmarken mellandärinvid ärjordbruksmark eller vägen
välvallenträd,vall, ellerplan eller upphöjd till ärtreav omen

bred.två Biotopenhög ochutbildad, 0,5än metermetermer
trädkronansbredd den vidastelängd med denomfattar trädradens
bredarefall vallenpå detprojektion marken För änärutgör.
vallenomfattar biotopenpå marken i sinträdkronornas projektion

helhet.
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Småvatten våtmarker jordbruksmarkoch i

hektarareal högstSmåvatten våtmarker medoch iettaven
året hållernågon delständigt ellerjordbruksmark, ytvattenavsom
översilningsmarker,såsom kärr, gölar,fuktig markytaeller vätar,en

Areal-och dammar.dikenmärgelgravar,kallkällor, öppna
diken. Dammarelementlinjärabegränsningen öppnainte somavser

biotop.dennabevattningsändamål innefattasföranlagda inte i

jordbruksmarkStenmurar i

tydlig,harlagdapå varandraUppbyggnader stenar, ensomav
långsträckt utformning i naturen.

Åkerholmar

hektarhögst 0,5arealkulturmark medellerHolmar natur- avenav
betesmark.kultiveradåkermark elleravsom omges

med dennaturvårdsförordningentillbilaga 1Bilaga 2 motsvarar
i punktentillhar lagtsåretdeleller någonordenjusteringen att av

i punktentagits bortsammanpassadeordetoch5

Bilaga 3

§11Biotoper iavsessom

Brandjält
Lövbrännor
Äldre lövbeståndnaturskogsartade
Äldre ädellövskogsbeståndnaturskogsartade
Örtrika allundar

Ravinskogar
Örtrika bäckdråg
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Urskogsartade barrskogsbestånd
Ädellövsumpskogar
Örtrika sumpskogar
Äldre skogsbeten
Åsgranskogar
Kalkbarrskogar
Rik- och kalkkärr skogslandskapeti
Alkärr
Gamla hassellundar

våtmarker område omfattasKällor med omgivande inom som av
skogsvårdslagenbestämmelserna 1979:429i

på bestämmelsernaMyrholmar mark omfattas iavsom
skogsvårdslagen 1 4299 79:

område omfattaseller bergbranterRas- inom avsom
skogsvårdslagen 1979:429bestämmelserna i

naturvårdsförordningen.bilaga tillBilaga 23 motsvarar

Bilaga 4

särskildaförklarade§Områden enligt 22 är somsom
skyddsområden

Skyddsform enligtenligt NamnLän Nr
miljöbalken MBEG-kod

yresta-ÅvaAB SEO 1 001 7 T naturreservat,
nationalpark

AngarnsjöängenAB SEO 0034 naturreservat
GunnarstenarnaAB SEO 00831 naturreservat
StoraAB SEO 0092 Nassa naturreservat
SvenskaAB SEO 0096 Högarna naturreservat,

kap. § MB7 12
AB SEO 1 O 14 Bornsjön naturreservat
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BåtforsSE021 0008 naturreservat
SE021 0023 lorarnaF naturreservat

iby urskogSE 02 1 003 7 F naturreservat
Västerbådan- kap. §SE 02 0040 7 12 MB1
Lågagrundet
Hållet-Blåbådan §kap. 12 MBSE0210041 7

fljälstavikenSE0210077 naturreservat
§Bleckan-Söderören kap. 12 MB7SE0210152

kap. 12 § MBorsmarksbruk 7SE0210153 F

StrandstuguvikenSE 0220020 naturreservat
ullgarnSE 0220034 T naturreservat

Hartsö-EnskärSE0220086 naturreservat,
§kap. 12 MB7

SörfjärdenSE0220087 naturreservat
SkärgårdsreservatenSe0220129 naturreservat

delvisBåvenreservatenSE0220145
naturreservat,

oskyddaddelvis

åkernSE023 006 T7 naturreservat
Bråviken0090SE023 naturreservat
GlotternSE0230100 naturreservat

gsbroSE0230124 K naturreservatun
SvartåmynningenSE0230125 naturreservat
SvensksundsvikenSE0230126 naturreservat
SjövikSE0230136 naturreservat
RocksmosseSE023013 7 naturreservat
Åsvikelandet-KvädöSE0230138 naturreservat,

§kap. 12 MB7
§kap. 12 MBDannskären 7SE0230139

SE0230140 Väggö naturreservat
EknönSE0230141 naturreservat

SE0310016 Draven naturreservat
SE031001 F7 naturreservategen

nationalparkSE0310020 Store Mosse
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SE0310102 Ko naturreservatmosse
SE0310103 Dumme naturreservatmosse
SE0310104 Domneådammen kap.7 12 § MB
SE0310106 Uvaberget och naturreservat

Ramlaklint
SE031 03 75 Kroppsjön saknas
SE03103 76 Hyllingen naturreservat

SE0320014 Möøkeln naturreservat
SE0320022 aglamyrenT naturreservat
SE0320031 Kråketorp naturreservat

ÅsnenSE0320040 naturreservat
ÅsnenÖstraSE0320101 naturreservat

SE0320102 Långö naturreservat
SE0320103 Storsjöområdet naturreservat
SE0320104 Osaby naturreservat

ÅrshultsmyrenSE0320105 naturreservat

SE0330034 Grytsjön naturreservat
SE033 0049 Misterhult naturreservat
SE033 005 0 Kvill nationalparkNorra

ÅlhultsSE0330051 urskog naturreservat
Sladö-ÄskeskärSE0330052 naturreservat

SE033 Bezjershamn-0054 naturreservat
Svansholmen

SE033 Petgärde0059 naturreservat
SE033 0060 Djurstad träsk naturreservat
SE033 0062 Knisamosse naturreservat

ÖrenSE033 0082 Stora kap. §7 12 MB
SE033 0083 Ottenby naturreservat
SE033 0084 Södviken kap. §7 12 MB
SE0330106 Storö naturreservat
SE0330109 Eckelsudde kap. §7 12 MB
SE0330126 Vållö naturreservat
SE0330127 Virbo med Ekö naturreservat

ÄngmossenSE0330128 saknas
SE0330129 Hulingen MWUMM



SOU 1998:3572

SE0330130 Björnnäseti naturreservat

7kap.12§MBSE0340010 Näsrevet

7kap.12§MBHummelsboholmSE0340016
NärsholmenSE034001 7 naturreservat

§MBkap. 127SE0340018 Ugnen
holmarLausSE0340021 naturreservat
KarlsöStora0023SE034 naturreservat

KarlsöLillaSE0340025 naturreservat

UppstaigSE034 0045 naturreservat
PavikenSE0340049 naturreservat
Grötlingboudd-SE0340098 naturreservat
Ytterholmen

7kap.12§MBaluddenSE0340099 F
utholme naturreservatSE0340100 Västergarns

StockvikenYttre naturreservatSE0340104
GrölingbouddSödra naturreservatSE0340105

Sigdesholm naturreservatSE0340106

Utklippan naturreservatSE0410040
orhamn- naturreservatTSE041 0041

Hästholmen
romtö-Almö naturreservatSE0410042 T

Uärö-Bockö naturreservatSE04 J 0043
7kap.12§MBVållholmenSE0410044
7kap.12§MBSkärgårdBräkne-HobySE0410046

7kap.12§MBBjörkeskärven004 7SE041
7kap.12§MBm.fl.Ronnekläppen öarSE0410048
7kap.12§MBVaröSE0410049 Björnön-
7kap.12§MBmjl.GräsörSE0410050 öar
7kap.12§MBAbramsängSE0410051
7kap.12§MBSE0410052 Majö

§MB7kap. 12skärgårdKristianopelsSE0410053
Storemosse naturreservatSE0410086

väderöHallands naturreservat,SE 0420002

7kap.12§MB
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SE0420J24 Håslövs ängar naturreservat
SE0420125 Fredriksdal naturreservat
SE0420126 Gruarna 7kap. §MB12
SE0420127 T osteberga- naturreservat,

Änggruarna kap.7 §12 MB
2 SE0420144 Pulken och saknas

Vramsåns mynning
SE0420145 Hammarsjö-området saknas
SE0420146 Araslövssjö-området saknas
SE043 0002 F alsterbo-F oteviken naturreservat
SE043 008 7 Klingavälsåns dalgång naturreservat,

saknas delvis
2 SE0430088 Sandhammaren naturreservat,

landskapsbilds-
skydd

SE0430089 Norra yledalenF saknas
SE043 0090 ulltofta-RingsjönF naturreservat
SE 043 0091 Löddeåns mynning naturreservat
SE 043 0092 Kullaberg naturreservat

2 SE05 0006 Laholmsbuktens sand- naturreservat
dynreservat

SE 05 1 0023 Porsbjär naturreservat
SE 05 1 0050 Balgö naturreservat
SE05 0068 Sandsjöbacka naturreservat
SE 05 00801 ylönT naturreservat
SE 05 1 ånge0081 Morups T naturreservat
SE05 Gamla0082 Köpstad naturreservat
SE05 0083 Getterön naturreservat
SE 05 1 0084 Nidingen naturreservat
SE 05 1 0085 Ijölöholm naturreservat

ÄskatorpSE 05 1 0086 naturreservat
ÖarSE 05 1 008 7 T ira naturreservat

SE05 0088 F naturreservategen
SE 05 1 0089 Söderängarna naturreservat

O SE 0520001 Vrångöskärgården naturreservat,
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7kap.12§MB
ÖdsmålskileSE052003 naturreservat
SandsjöbackaSE0520033 naturreservat
StigjjordenSE0520034 naturreservat
Göta-Nordre älvSE0520035 naturreservat
SälöjjordenSE052003 6 naturreservat,

7kap.12§MB
kile-BreviksQ SE052003 7 naturreservat

oftenäsT
VättlejjällSE0520107 naturreservat
KynnefâllSE0520141 naturreservat
SvartedalenSE0520142 naturreservat

leraGaltöSE0520144 naturreservat-
Älgö lera

BredfjälletSE05 201 46 västra naturreservat
Svartedalen SPASE 05201 5 2 västra naturreservat

SE 0001 F naturreservat05 3 egen
0008 Komosse naturreservatSE05 3

Svartedalen naturreservatSE 05 3 0024
Bredfjället002 naturreservatSE 05 3 7
Hullsjön0028 naturreservatSE 05 3
Halle- och0029 naturreservatSE 05 3

branterHunnebergs
Öjemossarna naturreservatSE053 003 0

ingavallamossenTSE0530041 naturreservat
SörknattenSE0530042 naturreservat

Bodane-SE0530051 Yttre naturreservat,
7§MBkap.12Kräklingarna

BaljåsenSE05 3 0052 naturreservat
RisvedenSE 05 3 00 73 naturreservat

landskaps-delvisSE 0001 Dumme05 4 mosse
bildsskydd,
delvis

7§MBkap.12

0008 BareSE 05 naturreservat4 mosse
OjemossarnaSE05 4 0044 naturreservat

branterHunnebergsSE0540045 naturreservat
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SE054004 .Siydbillingensplatå7 naturreservat
ÖstenSE0540062 naturreservat

SE0540084 Hornborgasjön naturreservat,
saknas delvis

Åråsviken-Q SE0540120 naturreservat
Vallholmen

Q SE0540163 Blängsmossen naturreservat

SE 06 1 0001 illesvik-M naturreservat
skärgårdLurö

SE 061 landsskär-0006 Värm naturreservat
gården
Nötön-ÅråsvikenSE0610010 naturreservat

SE0610012 Gillbergasjön naturreservat
SE0610031 Bjursjöhöjden naturreservat
SE0610036 Rahästen- naturreservat

Rödvattenber
SE0610089 Ivana naturreservat
SE0610093 Horstomyren naturreservat

BrånbergetSE0610095 naturreservat
esebottenSE0610120 K naturreservat

HovjjälletSE0610122 naturreservat
GezjerdalsmossenSE0610123 naturreservat

SE0610126 rnsskogenF änsrjä naturreservat
itjärnsskogenSE0610127 T naturreservat

nationalparkSE024 nationalparkTiveden0001
SE024 Skagershultsmossen0009 naturreservat

skärgårdSE 024 Sotterns001 1 naturreservat
SE 024 Ugglehöjden0020 naturreservat
SE 024 0022 Tran gärder naturreservat
SE 024 003 2 Grönbo naturreservat
SE 024 003 6 Hammarmossen naturreservat
SE 024 Knuthájdsmossen003 7 naturreservat
SE skärgård024 004 5 Norra Vätterns naturreservat
SE 024 005 2 F isksjön naturreservat
SE024 005 8 Kvismaren naturreservat
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SE024 005 9 Oset-Rynningeviken naturreservat
ÅsmossenSE024 0060 S saknas

ÖstraSE024 0064 Sälsjömossen naturreservat
SE 024 00 78 Björka lertag naturreservat

SE 025 0005 Strömsholm naturreservat
SE 025 0008 Ridöarkipelagen naturreservat
SE 025 0009 Engsö naturreservat
SE samrådsområde025 001 8 Lappland
SE samrådsområde025 00 9 Stora lyten ochF

Stormossen
samrådsområdeSE025 0022 Vitmossen

LånghällsmossenSE 025 002 7 naturreservat
RuthagsskogenSE 025 0029 naturreservat
BredmossenSE 025 0032 naturreservat
ÖlstabrändanSE 0043025 naturreservat

SE025 005 2 Tängsta naturreservat
Askö-TidöSE 025 0095 naturreservat
GnienSE 025 0096 naturreservat

urskogermansboSE 025 0097 F naturreservat
SE 025 0098 Nötmyran naturreservat
SE 0099 Höskovsmossen025 naturreservat

DjupeboSE 025 01 00 naturreservat
SE 025 01 01 T inäset naturreservat

samrådsområdeHedesundafjärdenSE 025 01 02
FläckeboSE 025 01 04 naturreservat

samrådsomrâdeGorgenSE025014 7
samrådsomrâdeGussjönSE025 01 84
samrådsområdeSE 025 01 51 Vrenninge

Långjjället-Stäcüan-ä SE 0620001 naturreservat
Nzpfjället
VedungsfällenSE0620002 naturreservat
DrevjjällenSE 0620009 naturreservat

ulufjälletSE 06200 F5 naturreservat,
saknas delvis

Anjosvarden-Stopån-SEä 062004 1 naturreservat
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Våmhuskölen
SE 062005 3 Gåsberget naturreservat
SE 0620062 andövalaT naturreservat
SE06201 3 0 Nybrännberget naturreservat
SE06201 5 6 Bredmossen naturreservat
SE0620244 Kloster naturreservat

ÖjarenSE 063 0023 samrådsområdeMyrar öster om
samrådsområdeSE 063 0026 Orarna

SE063 Eggegrund och002 7 naturreservat
Gråsjälsbådan

R SE0630034 Axmar högmosse och naturreservat
Gnagmur

samrådsområdeSässmanområdetSE 063 005 1
SE0630061 Ysberget- naturreservat

Laxtjärnsberget
SE0630107 Brassberget naturreservat

ochSE0630108 Stensjön naturreservat
Lomtjärnen
HagåsenSE0630125 naturreservat
Jordbärsmuren-ÅlboSE0630153 naturreservat
SpjutholmenSE0630154 naturreservat
StenöormSE0630155 naturreservat
ÅlsjönSE0630156 naturreservat
ÅlsjönSE0630156 naturreservat
Gammelstilla-SE063163 naturreservat
Bredmossen

esteboånsx SE 063 1 64 T naturreservat
naturreservat
Axmar-GåsholmaSE06301 66a naturreservat

JämtgavelnSE0710033 naturreservat
Skuleskogen nationalparkSE0710054

Sånfjället nationalpark,SEO 720029

naturreservat,
saknas delvis
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SE0720033 Rogen naturreservat
VålådalenSE0720084 naturreservat
ÄndsjönSE0720094 naturreservat
OferdalsbergSE0720134 naturreservat
ldflån-Ansätten saknasSE0720160

SkäckerfjällenSE0720164 naturreservat
.SjösjofjällenSE07201 71 naturreservat,

delvissaknas

rostvikenfällenFSE0720183N naturreservat,
delvissaknas

saknasHelvetesbrännanSE0720201
saknasOjsjömyrarnaSE0720202
saknasBrötarnaSE0720215

KronörenSE081 0001 naturreservatAC
BondenSE 081 0002 naturreservatAC
Holmöarna001 0 naturreservatAC SE081

nationalparkBjörnlandet6AC SE081 001
Vitbergen0039 naturreservatSE 081AC
AlsbergetSE0810051 naturreservatAC
Blaikfjället0054 naturreservatAC SE081
Oxfjället0056 naturreservatAC SE 081
GitsjjälletSE 005 7 naturreservatAC 081
Marsfjället naturreservatSE 081 0059AC
VindelfjällenSE 0080 naturreservatAC 081
Stenbithojden0096 naturreservatAC SE 081

Lamburträsket082001 8 naturreservatSEBD
Rödkallen-Sör-Espen082003 5 naturreservatSEBD
GammelstadsvikenSE 0820042 naturreservatBD

nationalparkskärgårdHaparandaSE08201 08BD
nationalparkMuddusSE 082 01 6 7BD
nationalparkPadjelantaSE 0820201BD

Sjauna6SE082021 naturreservatBD
PessinkiSE082025 7 naturreservatBD
AlajaureSE 08202 75 naturreservatBD
PåkketanjaureSE 08202 76 naturreservatBD



SOU 1998:35 79

Bilaga 4 i huvudsak bilaga till naturvårdsförordningen.4motsvarar
Av 9 § lagen införande miljöbalken följer naturvårds-attom av

områden vid tillämpning miljöbalken skall natur-av anses som
iSom följd härav har begreppet naturvårdsormådereservat. en ovan-

stående lista bytts ut mot naturreservat.
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5. Förslag till
.

Förordning 1998:000 miljöfarlig verksam-om

het och hälsoskydd

Denna förordnings tillämpningsområde miljöskydds-motsvarar
förordningens 1989:364 och hälsoskyddsförordningens 1983:616
tillämpningsornråden.

iNytt förhållande till gällande tillstånd eller anmälanrätt är att
inte bara föreskrivs för miljöfarliga verksamheter förävenutannya

Ävenbefintliga blirverksamheter. bedrivandet verksamheternaav
således föreskrivstillstånds- eller anmälningspliktigt. Vidare att

tillståndändringar kräver tillstånd eller anmälan medför att nyttsom
eller för verksamheten.anmälan krävs helany

i förordningens bilaga verksamheterFörteckningen deöver som
tilländrats i förhållandekräver tillstånd eller anmälan har

miljöskyddsförordningen vad gällerförteckning imotsvarande

utformning prövningsnivåer.och

bestämmelserAllmänna

ochverksamhetgäller för miljöfarligförordning§1 Denna
kap. miljöbalken.enligthälsoskydd 9

åtgärder förförordninghälsoskydd dennaMed i attavses
och förmänniskors hälsa uppkommerolägenheter förförebygga att

sådana olägenheter.undanröjaatt

styckettillämpningsområde.förordningens FörstaparagrafenI anges
miljöskyddsförordningen.stycketförsta§1närmastmotsvarar
stycket hälsoskyddslagenförstaAndra l §stycket närmastmotsvarar

1982:1080.
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2 § Till denna förordning hör bilaga. bilaganIen anges om en
verksamhet eller åtgärd kräver tillstånd eller anmälan enligt kap.9

§6 miljöbalken.

Paragrafen § miljöskyddsrörordningen.2 Inärmastmotsvarar
paragrafen har tillagts fråga enligt kap.verksamheter 9 6 §äratt om
miljöbalken.

miljöskyddsförordningen harNågon motsvarande §bestämmelse 2 a
bemyndigaregeringen skall kunnainte föreslagits. För att en

enligt kap. §föreskrifter krävs 9 5myndighet meddela generellaatt
bedömsbemyndigandemiljöbalken särskilda skäl. Behov sådantav

motsvarande §Bestämmelse 2för inte föreligga.närvarande
inte finnsföreslagits då dethälsoskyddsförordningen har inte heller

stycketandramiljöbalken motsvarande 3 §något bemyndigande i

tillämpningenföreskriva undantag frånhälsoskyddslagen att avom
miljöbalken.

Tillståndsprövning miljöfarlig verksamhetav

§ miljöbalkenenligt kap.Obligatorisk 9 6prövning

miljöskyddsförordningenrubriker iförhållande till motsvarandeI
respektivemiljöfarlig verksamhethar tillagts fråga äratt om

miljöbalken.prövning enligt kap. §9 6

§ tillstånd enligt miljöbalken3 Det förbjudetär att utan
andraanlägga eller driva slag fabriker, inrättningarvissa av

eller miljöfarlig verksamhet,annan
släppa avloppsvatten, ellerut

avfall eller fastasläppa eller lägga fast andra ämnen,ut upp
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till dennaåtgärden beteckningen eller bilaganhar A B iom
förordning.

ändring verksamheten ellergäller vidstycketFörsta även av
ochmindreTillstånd krävs dock ändringen ärinteinrättningen. om

ändrakanutsläpp ellerändringen innebär störninginte att ett en
betydelse förså olägenhetkaraktär eller omfattning att aven

kan uppkomma.eller miljönmänniskors hälsa

förstamiljöskyddsförordningen. I§3Paragrafen närmastmotsvarar
ochinrättningarvissatillståndsplikt förföreskrivsstycket

gällertillståndspliktentillagts ävenpunkt harlverksamheter. I att
innebär,Dettaangivna verksamheterna.bilaganibedrivande deav

pågåendeförkrävstillståndgällandetill skillnad ävenrätt, attmot
införts ochtillståndspliktpåbörjats innanverksamheter somsom

förliksomtillståndspliktigtpå sätt,ändratsintedärefter ett-
stödmedlänsstyrelsenellerNaturvårdsverketför vilkaverksamheter

lydelsei dess1969:387miljöskyddslagenstycket§ andra10av
sökaskyldighetenfrånundantagmedgivit attjuli 1981,före den 1

förgällaskallövergångsperiodunderVadtillstånd. ensom
regleras itillståndverksamhetertillståndspliktigabefintliga utan

tillståndspliktföreskrivsstycketandraövergångsbestämrnelserna. I
förundantagmedverksamheternaellerinrättningarnaändringvid

ochmiljö-frånbetydelselösaändringarmindre ärsom
tillståndinte kräverändringarSådanahälsoskyddssynpunkt. som

tillsynsmyndigheten.tillanmälasnedanskall enligt §18

miljöskyddsförordningen§motsvarande 4bestämmelseNågon
elleravfallfasttill utsläpptillståndansökaninte.behövs En avom

miljöbalken.enligtvattenområdeifasta prövasandra ämnen ett

prövasi miljödomstolen§ när3illständsfrågor§ i4 T avavsessom
förordningtill dennabilaganverksamhetmiljöfarligdet gäller isom
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har beteckningen A och länsstyrelsen det gäller miljöfarlignärav
verksamhet bilagan har beteckningeni B.som

En tillståndsfråga, enligt första stycket skall prövassom av
länsstyrelsen, skall stället miljödomstoleni prövas av om

skall tillåtlighetenregeringen enligt kap. miljöbalken,pröva I 7
frågan har samband med mål eller ärende prövasett annat som
miljödomstolen, ellerav
länsstyrelsen på grund särskilda fråganskäl finner börattav

hänskiutas till miljödomstolen.

ÄndringamaParagrafen § miljöskyddsförordningen.5motsvarar är
betingade den förändrade prövningsordningen enligt miljöbalkenav
och det förhållandet miljöbalken.naturresurslagen har inarbetats iatt

andra fallPrövning i

till rubrik iRubriken har ändrats i förhållande motsvarande

frivilligamiljöskyddsförordningen intedå det endast frågaär om
tillståndsprövningar.

tillstånd till miljöfarlig verksamhet§ ansökan5 En intesomom
tillståndsplikt länsstyrelsen.omfattas enligt 3 skall prövasav av

tillstånd harstycket gäller ansökanFörsta inte om en om
handläggssamband med mål eller ärendeett ett avsom

miljödomstolen.
får första stycketLänsstyrelsen hänskjuta ärende iett som avses

till miljödomstolen det finns särskilda skäl.om
Vad gäller sådana åtgärder och7sägs inte isom ovan som avses

§§.9

Paragrafen miljöskyddsförordningen.§6närmastmotsvarar
Ändringar har föranletts prövningsordningen iden ändradeav
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miljöbalken. Bestämmelsen omfattar de falläven när
tillsynsmyndigheten förelägger verksamhetsutövare ansökaatten

tillstånd enligt kap.9 6 § miljöbalken. Sista stycket idenom avser
de angivna paragrafema särskilda prövningsordningen beträffande
vissa avloppsanordningar och värmepumpsanläggningar.

§6 Det förbjudet släppa avloppsvatten kommer frånär att ut som
vattentoalett eller från tätbebyggelse undergåttoch längreintesom
gående slamavskiljning vattenområde, detrening än i inte ärom
uppenbart det kan ske olägenhet.att utan

Paragrafen § första stycket miljöskyddslagen.7 lmotsvarar närmast
Utsläpp sådant avloppsvatten i paragrafen omfattasav som anges

i miljöbalken. Medbestämmelsen kap. § första stycket9 7även av
ihänsyn till vikten sådant avloppsvatten inte släppsatt utav

angiven i miljöbalkenvattenområden och då bestämmelse även
precisering, böromfattar andra avloppsutsläpp närmareutan en

föreskrift motsvarande angivna bestämmelsen iden

miljöskyddslagen finnas denkvar. sådan bestämmelse underlättarEn
blirpraktiska tillämpningen. Genom paragrafen förfarandet som

Övrigadirekt förbjudet. ihuvudregel utsläpp som anges
milj tagits regel ingårbestämmelse har bort då de som

miljöfarlig enligti omfattande Verksamhet prövasannan mer som
andra lagrum.

§ förbjudet tillstånd enligt miljöbalken7 Det inrättaär att utan en
avloppsanordning vattentoalett skall anslutas.till vilken en

vattentoalett till befintligMotsvarande gäller vid anslutning av en en
avloppsanordning. tillstånd sådan åtgärd skallansökan tillEn om

den kommunala nämnd skall fullgöra kommunensprövas av som
hälsoskyddsområdet.uppgifter miljö- ochinom

Är till detvattentoalett ansluten avloppsanordningeningen är
förbjudet anmälan till nämndanordningeninrättaatt utan som

fårförsta stycket. föreskriva det skall fordrasKommuneni attavses
tillstånd vid inrättande sådan anordning delaräven inom vissaav av
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kommunen, det behövs för skydda människors hälsa ellerattom
miljön.

förbjudetDet anmälan sådanär till nämnden ändraatt utan
avloppsanordning första och åtgärdenandra stycketisom avses om
kan medföra väsentlig ändring avloppsvattnets mängd ellerav
sammansättning.

och andra stycket tillämpas påFörsta skall inte
avloppsanordning tillståndkräver enligt eller anmälan3 §som

föraenligt eller avloppsanordningen avsedd18 är attom
avloppsvattnet till avloppsanläggning.enbart allmänen

tredje stycketParagrafen § andra och7närmastmotsvarar
hälsoskyddsförordningen. Ihälsoskyddslagen och § andra stycket6

RÅavgörandetill regeringsrättenshänsynförsta stycket har med
tillstånd anslutaförbudref. införts1989 93 utanäven ett att en

i andraavloppsanordning. Vidare harbefintligtillvattentoalett en
miljön beaktas.på skallpåverkanstycket tillagts ävenatt

skall§avloppsanordning 7Ledningarna för i8 § varasom avsesen
medgerbestämmelsensådan nämndslutna, iinte avsessomom en

något annat.

stycketförsta6 §Paragrafen närmastmotsvarar
hälsoskyddsförordningen.

sådan nämnd 7anmälan tillförbjudet i9 § Det är utanatt avsessom
värmepumpsanläggning för utvinning§ första stycket inrätta aven

får föreskrivaeller grundvatten. Kommunenmark,värme ytvattenur
sådannämnden för inrättandetillstånddet skall fordrasatt av enav

inom denna, detdelarelleranläggning kommunen vissainom omav
hälsa eller miljön.skydda människorsbehövs för att

värmepumpsanläggningpåskall tillämpasstycketFörsta inte
enligttillstånd eller anmälan 18kräver enligt 3 §som
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Paragrafen 7 § hälsoskyddslagen. förstaImotsvarar närmast a
stycket har tillagts påverkan på milj skall beaktas.ävenatt ön

10 § beslut tillståndI avloppsanordninginrättaattom en som avses
får sådan7 § nämnd första stycket bestämmelseni i ien som avses

får denföreskriva anordningen bruk förrän harinte iatt tas
beslutbesiktigats och godkänts nämnden. gällerDetsamma ettav

tillstånd värmepumpsanläggning 9iinrättaatt som avsesom en

hälsoskyddsförordningen.Paragrafen §7motsvarar

förfallergäller fem årtillstånd enligt § eller 9 §§ 711 Ett i ommen
påbörjatsharanordningen eller anläggningenarbetet med inte

två år.inom

fjärde§fjärde stycket och 77 §Paragrafen närmastmotsvarar a
hälsoskyddslagen.stycket

tillståndsbeslutOmprövning av

skallmiljöbalkenoch §§kap. 6Frågor 24 512 § isom avses
frågan harför länsstyrelsenställetmiljödomstolen iprövas omav

ellerdomstolenmål eller ärendesamband med prövasett ett avsom
frågan börfinnersärskilda skälpå grundlänsstyrelsen attavom

hänskjutas till domstolen.
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stycketandra§7Paragrafen närmastmotsvarar
förstamotsvarandebestämmelsemiljöskyddsförordningen. Någon

miljöbalkeni kap.inte då det 24paragraf behövsnämndastycket i
skallomprövningfrågornaaktuelladirekt deatt m.m.omanges

Ändringar hänsyngjorts medhartillståndsmyndigheten.prövas av
i miljöbalken.prövningsordningentill

tidkortaredenföreskriftermeddelafårNaturvårdsverket§13 om
medlemskapSveriges iföljervadpå grundårtioän avsomavsom

ellerdomfrån detförflutitskall ha ettEuropeiska attunionen en
ellervillkorentillståndet,till desskraftlagatillståndbeslut vannom

stycket Iförsta§kap. 5enligt 24fårbestämmelserandra omprövas

miljöbalken.

miljöskyddsförordningen. I§7Paragrafen närmastmotsvarar a
tillagtsmiljöbalken har att§kap. 5i 24vadmedenlighet sägssom

vissaitillståndetsjälvagällakanvillkoromprövningen utöver
detta.förbestämmelserandraelleravseenden

örfarandetF

miljöskyddsförordningen§motsvarande 8bestämmelseNågon
vidlyftigonödigtmotverkasyftemedBestämmelserinte. attbehövs

iochmiljöbalken§kap. llifinns 22handläggning
bestämmelsenågonhellerintebehövsDetförvaltningslagen.

samrådslagaktuelltdåmiljöskyddsförordningen§motsvarande 9 av
miljöbalken.§i kap. 4regleras 6

elleransökansjälvmanttillståndsmyndighet avgör§14 En enom
ellermyndighetentillskall prövningframställning omtas avupp

tillståndsmyndighet förtilllämnasärendet skall över annanen
överklagas.fåravgörandesådant inteEttprövning.
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Ett beslut länsstyrelse eller kommun enligt 24 kap. §7av att
miljöbalken självmant frågata omprövningupp om av en
verksamhet får överklagas.inte

Paragrafen § miljöskyddsförordningen.10motsvarar närmast Andra
stycket har ändrats så det gäller beslut kommun.att även av en

Någon paragraf motsvarande miljöskyddsförordningen11 § behövs
inte. Föreskrifter kungörelses innehåll och kungörandeom om av en
miljökonsekvensbeskrivning finns i kap. jämförd19 5 § 3 med 22
kap. § respektive kap.3 6 8 § miljöbalken.

15 § exemplar handlingarnaEtt ärende skalli ettav av
tillståndsmyndigheten sändas till det ställe där handlingarna skall
hållas tillgängliga.

Miljödomstolen skall sända meddelande ansökningargenast om
tillstånd förordning Naturvårdsverket,denna tilliom som avses

länsstyrelsen och den kommunala nämnd första§7isom avses
stycket framställningaroch enligt kap. miljöbalken till24 §7om
länsstyrelsen och den kommunala nämnden. länsstyrelsenNär är
tillståndsmyndighet, skall meddelandet sändas till nämnden.

Om länsstyrelsen har beslutat enligt kap. § miljöbalken24 7att
självmant frågan tillståndsbeslut, skallomprövningta ettupp om av
länsstyrelsen underrätta den kommunala nämnden beslutet.om

Paragrafen miljöskyddsförordningen.12 §närmastmotsvarar
Ändring har vidtagits med tillhänsyn den förändrade

prövningsordningen miljöbalken.i

16 § länsstyrelseNär eller kommun tillståndsmyndighet skallär
besked tid plats föroch sammanträde meddelasom genom
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andrasökanden ochNaturvårdsverket,ortstidning.kungörelse i som
underrättas.på lämpligtskallärendet sätthar sig iyttrat

miljöskyddsförordningen.§13Paragrafen närmastmotsvarar
tid ochunderrättelsegällatillbegränsatsBestämmelsen har att om
kap. 16i 22fråganreglerasmiljödomstolsammanträde. Förförplats

kap.bestämmelser 519finnsbesiktninggällerVadmiljöbalken.§
miljöbalken.§kap. 13jämförd med 22§ 7

sändas tillskalltillståndsärendebesluteller idom§17 En ettett
nämndkommunalsådanochlänsstyrelsenNaturvårdsverket, somen

myndighetnågonsamråd medstycket. Harförsta§7 annaniavses
myndigheten.till densändasbeslutetskallärende, ävenskett i ett

miljöskyddsförordningen. I§14närmastParagrafen motsvarar
domar.gällerdentillagts ävenharbestämmelsen att

miljöbalken6 §9 kap.enligtAnmälningsskyldighet m.m.

harmiljöskyddsforordningenirubrikmotsvarandetillförhållandeI
6 §kap.enligt 9anmälningsskyldighetfråga ärtillagts att om

vissföranmälningsskyldighet annanBestämmelsermiljöbalken. om
förordning.dennaoch 9ifinns 7verksamhetmiljöfarlig

behövsmiljöskyddsförordningen§15motsvarandeparagrafNågon
miljö-iparagrafdentillmotsvarighetsaknarMiljöbalkeninte.

miljöskyddsförordningen.iparagrafenmotiveratskyddslagen som
miljöskyddsförordningen16-18motsvarandeBestämmelser
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behövs inte heller då de aktuella frågorna tillsyn regleras iom
förordningen 1998:000 tillsyn enligt miljöbalken.om

18 § förbjudetDet är anmälan enligt miljöbalkenatt utan
anlägga eller driva fabriker eller andra eller bedrivainrättningar

miljöfarlig verksamhet bilagan till denna förordningiannan som
har beteckningen

bedriva sådan verksamhet 1 elleri inrättningensom avses om
verksamheten ändras och ändringen betydelse frånär av
störningssynpunkt, eller

ändra eller verksamhet sådant slaginrättning bilaganien av som
har beteckningen A eller och tillståndB kräver enligt 3 §intesom
andra stycket.

Paragrafen miljöskyddsförordningen. Sista19 §motsvarar närmast
tagitsstycket har bort, då information finns i tredje punkten.samma

tilli förhållande gällande förNytt anmälan krävsrätt är ävenatt
pågående verksamheter beteckningen påbörjatsmed C harsom
innan inteanmälningsskyldighet infördes och därefter harsom
ändrats på anmälningspliktigt vadDettasätt.ett motsvarar som

vidaregäller för verksamheter med beteckningen och SeA B.
Även i behandlarkommentaren till förevarande fall3

gälla förövergångsbestärnmelsema vad övergångsvis skallsom
anmälningspliktiga verksamheter inte har anmälts.befintliga som

stycket skall§ åtgärd enligt § första19 En anmälan 18 göras iom
skall skriftlig.god tid åtgärden vidtas. Anmälan Deninnan vara

§ första stycketskall kommunala nämnd 7till den iin avsesges som
tillfrågor stycket och18 § första 1 2i i samtsom anges

länsstyrelsen förstafrågor § stycket18i isom anges
Om tillsynen eller verksamhet 18 §iinrättningöver som avsesen

första stycket överlåtits till den kommunala nämnden, skall3 har
anmälan stället till nämnden.i göras
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verksamheten ellerlänsstyrelsen,tillskallAnmälan göras om
länsstyrelsenfrågamedsambandåtgärden har prövas avsomen

ellerverksamhetmiljöfarligfråga utövaseller är avsessomom
materielverk eller FörsvaretsFörsvarsmakten, Försvaretsutövas av

radioanstalt.

miljöskyddsförordningen.§19Paragrafen närmastmotsvarar a

behöver§18åtgärd itilltillstånd söks§ Om20 avsessomen
anmälan inte göras.

nämndkommunalsådanfårskäl,särskildaföreliggerdetOm en
tillanmälanhänskjutastycketförsta§7i enavsessom

länsstyrelsen.

Vadmiljöskyddsförordningen.§20Paragrafen närmastmotsvarar
enskildafrånavloppsvattenutsläppangåendedär avangessom

föravloppsanordningarbestämmelserdåtagits bortavlopp har om
ifinns 7utsläppsådana

tidpunktföreskriftermeddelafårNaturvårdsverket närmare§ om21
skallanmälan göras.när en

miljöskyddsförordningen.§21Paragrafen närmastmotsvarar

tekniskaochuppgifter,de ritningarinnehållaskallanmälan§22 En
kunnaskalltillsynsmyndighetenförbehövsbeskrivningar attsom

åtgärdensellerverksamheten art,miljöfarligadenbedöma
skall in iAnmälningshandlingarnamiljöeffekter.ochomfattning ges
beteckningenhareller inrättningenverksamhetenexemplar,tre om

fall.exemplartvå i övrigaochbilagan,A ii
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Den kommunala nämnd 7 § förstai stycket skallsom avses genast
sända exemplar handlingarna till länsstyrelsen.ett Om anmälanav
har till länsstyrelsenin skall länsstyrelsengetts sända exemplarett

handlingarna till nämnden. Om anmälanav inrättningen avser en
eller verksamhet bilagan har beteckningeni skall nämndensom
eller länsstyrelsen också sända exemplar anmälan tillett av
Naturvårdsverket.

Paragrafen 22 § milj öskyddsförordningen.motsvarar

23 § statligaDe och kommunala myndigheter organisationersamt
och enskilda kan ha särskilt saken skall påintresse iettsom
lämpligt och skälig omfattning beredas tillfällesätt i sigatt yttra

anmälan.över en

Paragrafen milj23 § öskyddsförordningen.motsvarar

24 § När anmälningsärende tillräckligt skall denärett utrett,
myndighet handlägger ärendet meddela råd eller föreläggandesom

försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken det behövs,om om
eller förelägga verksamhetsutövaren ansöka tillstånd enligt 9att om
kap. § miljöbalken.6 Om sådan åtgärd beslutas skallinteen
myndigheten underrätta den har anmälan ärendetgjort attsom om

föranleder någoninte åtgärd från myndighetens sida.

Paragrafen miljöskyddstörordningen.24 §närmastmotsvarar
Möjligheten enligt kap9 § miljöbalken6 föreläggaatt
verksamhetsutövaren ansöka tillstånd har lagts till.att om
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Samråd m.m.

förordnandeskall ske,NaturvårdsverketSamråd med innan§25 om
handräckningellermeddelasmiljöbalken§kap. 18rättelse enligt 26

kostnadenbefaraskandetkapitel begärs,§ attenligt 17 omsamma
dockgällerriktas Dettaåtgärdendenkan mot.inte tas ut somav

ske.hinnersamrådbrådskandeså intesaken är attinte, om

öskyddsforordningen.milj§25Paragrafen motsvarar

skall övrigalänsstyrelsenellerNaturvårdsverket§26 av
föranledakanförhållandenunderrättastillsynsmyndigheter somom

5kap.24tillämpninglänsstyrelsensellerNaturvårdsverkets av
miljöbalken.§eller 6

Imiljöskyddsförordningen.§26Paragrafen närmastmotsvarar
dåunderrättasskalllänsstyrelsentillagtshar ävenparagrafen att

befogenhetharmiljöbalken§kap. 7enligt 24länsstyrelsen samma
miljödomstol.omprövning hosansökaNaturvårdsverket att omsom

behövsmiljöskyddsförordningen27-30motsvarandeParagrafer
miljöskyddsområdenochmiljösanktionsavgifterdå frågorinte om

miljösanktionsavgifter1998:000förordningeniregleras om
skydd1998:000 naturen.förordningenrespektive avom

3 §enligttillståndvilkenförverksamhet,miljöfarligBedrivs§27
denänenligt 18anmältsharellermeddelats annanhar avsom

denskallanmälan,gjordeellertillståndetmeddelats nyesom
tillsynsmyndighetenupplysamöjligtverksamhetsutövaren snarast

förhållandet.ändradedetom
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Paragrafens syfte underlätta tillsynsmyndighetensär att arbete.

Särskilda bestämmelser till skydd olägenheter förmot
människors hälsa

28 § syfteI hindra uppkomst olägenhet för människors hälsaatt av
skall bostad särskilt:en

betryggande skydd kyla, drag, fukt, buller, radon,värme,motge
luftföroreningar och andra liknande störningar,

ha tillfredsställande luftväxling anordning för ventilationgenom
eller på sätt,annat

medge tillräcklig dagerbelysning,
hållas tillfredsställande uppvärmd,

möjlighet upprätthålla god personlig hygien,attge en
ha tillgång till erforderlig mängd och godtagbarivatten av

beskaffenhet till dryck, matlagning, hygienpersonlig och andra
hushållsgöromål.

Paragrafen hälsoskyddsförordningen.3 § punktInärmastmotsvarar
har lagts till efter påpekande1 radon från Svenska kommun-

förbundet. dagerbelysningPunkt har föranletts denna3 attom av
fråga enligt Socialstyrelsen inte sällan problem.är ett

Paragrafer med innehåll motsvarande 4 och hälsoskydds-5
förordningen bostads brukande finns i kap. § miljöbalken.9 9om

4 18-0366
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hälsoskyddsiörordningenochmotsvarande 6 7Bestämmelser
finns ivärmepumpsanläggningaravloppsanordningar ochangående

förordning.denna8 och 10

byggnader,skallmiljöbalken§kap. 9vad 9§ i29 Utöver angessom
hållas friaändamål och anläggningarallmännaförlokaler änannat

från ohyra.
Åtgärder olägenhet förorsakakanskadedjurvidtasskall mot som

Är tillmed hänsynbetydelsesärskilddethälsa.människors av
vidtas.åtgärdernaförkommunenskall sörjahälsoskyddet, att

bostäderFörhälsoskyddslagen.§10närmastParagrafen motsvarar
bestämmelse imotsvarandefinnsändamålallmännaförlokaleroch

miljöbalken.§9kap.9

tillanslutningellertoalettermed iitillräckligtfinnasskall§ Det30
dygnet.tidlängreundermänniskordär vistasbyggnader aven

hälsoskyddslagen.§9Paragrafen motsvarar

förvarasskallfångenskaphållsdjur iandraochHusdjur§31 som
uppkommer.hälsamänniskors inteförolägenhetersåskötasoch att

hälsoskyddslagen.stycketförsta§i sak llParagrafen motsvarar

ellergödselstadanordna annan§ Den att32 enavsersom
skalldetaljplanmedområdedjurspillningför inomupplagsplats

stycket.första§7nämnd isådantilldettaanmäla avsessom
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Paragrafen § hälsoskyddsförordningen.9motsvarar

Någon bestämmelse motsvarande hälsoskyddsförordningen9 §a
behövs inte i denna förordning då sådan anmälningsskyldighet kan
föreskrivas Naturvårdsverket med stöd bemyndigandet i 26 § 1av av
förordningen 1998:000 kemiska produkter biotekniskaochom
organismer.

Paragrafer motsvarande b och9 9 hälsoskyddsforordningenc
behövs inte. Bestämmelser miljökvalitetsnonner finns i kap.5om
miljöbalken förordningenoch 1998:000 milj ökvalitetsnonner.om

§33 Den drivaattsom avser
hotell, eller liknande lokaler där allmänhetenpensionat

yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,

idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar,
strandbad och andra liknande anläggningar upplåtna åtärsom
allmänheten eller många människor,utnyttjassom annars av

lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling, eller

lokaler för undervisning, vård eller omhändertagande,annat
skall anmälan sådantill nämnd § förstagöra 7ien som avses
stycket lokalen eller anläggningen bruk.innan itas

Paragrafen 12 § hälsoskyddslagen.närmastmotsvarar
Campinganläggningar i punkt och punkt2 4 gäller lokaler försom
undervisning, vård eller omhändertagande, har lagts till.annat
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föreskrifterKommunala m.m.

människorsförolägenheterför hindrabehövs§ Om det34 attatt
föreskrivafår kommunenhälsa uppkommer, att

får ellernötkreatur, häst, svin,get,
ellersällskapsdjur,fjäderfäellerpälsdjur inte ärsom

orm
ellerdetaljplanmedområdefår hållas inominte

nämndsådantillståndsärskiltområdesbestämmelser utan somav en
förenas medtillstånd fårsådantstycket. Ettförsta§7iavses

särskilda villkor.

hälsoskyddsförordluingen. I§10Paragrafen närmastmotsvarar
tillagtsharmiljöbalken§ atti kap. 11bemyndigandet 9medenlighet

områdesbestämmelser.medområdegällerbestämmelsen även

människorsförolägenheterhindraförbehövsdet§ Om att35 att
föreskriftermeddelafår kommunenkommun,uppkommerhälsa i en

om
fordon,motordrivnamedtomgångskörning

orenlighet inomochgödsel, slamnaturligtspridande annanav
område,sådantintillellerdetaljplanområde med

vattentoalett,toalettslag äninrättande annat avav
på vilkenmjölkprodukter,förmjölk ihantering utrymmeav

tillämpas,11971 .51 intelivsmedelslagen
grundvattentäkter,enskildaochytvattentäkterförskydd

bränslenfastamedeldningsmåskalig vissaförbudtillfälligt mot
områden,särskilt angivnainom

bränslen,fastaföreldningsanordning vissaoch tillsynskötsel av
ochlöv, kvistareldning annatförbudtillfälligt mot av

detaljplan,medområdeträdgårdsavfall inom
betydandeiförekommer campingkommundetOm i en

får§33ianläggningplatspå iänomfattning avsessomannan
sådanförbjuda campingellerförföreskriftermeddelakommunen
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särskiltinom områden det behövs för förhindrautsatta att attom
olägenheter för människors hälsa uppkommer.

Paragrafen § hälsoskyddsförordningen.11motsvarar

36 § Om det kommun finns tätbebyggt område omfattasi inteen som
detaljplan, får kommunen, särskilda skäl föranleder det,av om

föreskriva bestämmelse § eller § första32 35iatt en som avses
stycket skall sådant område.2 gälla tätbebyggtäven

hälsoskyddsförordningen.Paragrafen §12motsvarar

områden §På särskild skall märkas 7§ karta37 iut avsessomen
andra§ första stycketandra stycket andra 9 meningen,meningen,

skall fogasstycketstycket och andra 36 Kartan§ första35 samt
hälsoskyddet kommunen.föreskriftertill kommunens iövriga om

hälsoskyddsförordningen.13 §Paragrafen motsvarar

stödmedmeddelarkommunFöreskrifter38 § av ensom en
försorglänsstyrelsensskallförordningbestämmelse dennai genom

författningssamlinglänetsbekostnad kungöraspå kommunens ioch
försorgkommunensskallFöreskrifternaså det kan ske.snart genom
trycktatillskallortstidning. Kommunenanslås införas attisamt se

tillgå förfinnsföreskrifternasamladeexemplar de attav
allmänheten.

delänsstyrelsenunderrättaskall skyndsamtKommunen om
stycket.förstameddelat enligtharföreskrifter kommunensom

harockså kommunengällerstycketoch andra närFörsta
andrastycketandra§tillståndsplikt enligt 7föreskrivit om

stycket andraförstaoch § meningen.9meningen
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lantmäterimyndighetenskyndsamt underrättaskallKommunen
ändratsmeddelats,stycket har§ första 5föreskrifter enligt 35när

eller upphävts.

hälsoskyddsförordningen.§Paragrafen 14motsvarar

förordningenframgårvadskall§39 Kommunen utöver avsom
särskildmiljöbalkenenligttillsyn ägna1998:000 om

anläggningar:ochlokalerbyggnader,åtföljandeuppmärksamhet
tillhörandeochbostäderfleraellerinnehållerbyggnader ensom

utrymmen,
omhändertagande,ellervårdundervisning,förlokaler annat

samlas,brukarmänniskormångasamlingslokaler där
allmänhetendärlokalerliknandeochhotell, pensionat

bostad,tillfälligerbjudsyrkesmässigt
badanläggningar,campinganläggningar,idrottsanläggningar,

upplåtna föranläggningar ärliknandeandrastrandbad och som
människor,mångautnyttjasellerallmänheten avannarssom

hygieniskerbjudsyrkesmässigtallmänhetenlokaler där
ochbehandling,

djur.för förvaringlokaler av

Anläggningarhälsoskyddslagen.§16Paragrafen närmastmotsvarar
förteckningen. Iborttagitsharnäringarandraellerhantverkför ur

Ändringama föranlettshartillagts.campinganläggningarharpunkt 5
Socialstyrelsen.frånpåpekandenav

anmälningarochAnsökningar

7nämndsådan itillanmälanelleransökan§40 En avsessomenen
eller§§och 3332bestämmelsernaenligt istycketförsta§

ochskriftligskall§§34-36stödmeddelad medbestämmelse varaav
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innehålla de uppgifter, och tekniska beskrivningarritningar som
behövs för bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningaratt

ansökan eller anmälan.isom avses
Bestämmelse undantag från slyldigheten upprättaattom en

miljökonsekvensbeskrivning enligt kap. miljöbalken6 finns §2i
förordningen 1998:000 miüökonsekvensbeskrivningar.om

Paragrafen hälsoskyddsförordningen.§15närmastmotsvarar

hälsoskyddslagen behövs inteParagrafer motsvarande 16 och 17
förordningentillsyn avgifter finns idå bestämmelser ochom

respektive förordningentillsyn enligt miljöbalken1998:000 om
enligtmyndigheters prövning och tillsynavgifter för1998:000 om

hälsoskydds-miljöbalken. bestämmelse motsvarande §Någon 18
återfinnsinte då ansvarsbestärnmelsemaförordningen behövs heller

i kap. miljöbalken.29

Övriga bestämmelser

miljöskyddsforordningenmotsvarande 31 §Någon bestämmelse

miljödomstol i dittillämpasinte. regler skallbehövs Vilka avsom
tredje stycket miljöbalken.§framgår kap. 3överklagade mål 20av

miljöskydds-motsvarande §Vidare bestämmelse 32behövs inte
registerskyldighet förabestämmelserförordningen då överattom

tillsyn enligt1998:000verksamheter finns i förordningen om
miljöbalken.

Naturvårdsverket dom§ Miljödomstolen skall underrätta42 om
talanhar meddelat med anledningeller beslut domstolen avsom

enligt kap. miljöbalken.32
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miljöskyddsförordningen.§Paragrafen 33närmastmotsvarar
enligt och 37funktioner 34, 36Fastighetsdomstolens

i miljöbalken.miljöskyddslagen saknas Dessa närmastmotsvaras av
enligt kap. miljöbalken.funktioner 32miljödomstolens

kap.enligt 26rättelsetillsynsmyndighet förordnat§43 Har omen
förskotterasåtgärdernaförfår kostnaderna§ miljöbalken,18 av

medel.allmänna

miljöskyddsförordningen.§34Paragrafen motsvarar

miljöbalkenkap.finns 26tillsynbestämmelser iYtterligare§44 om
miljöbalken.enligttillsyn1998:000och förordningen om

ochmiljöbalkenkap.finns 27avgifterBestämmelser iom
ochmyndigheters prövningavgifter för1998:000förordningen om

miljöbalken.enligttillsyn

bestämmelserytterligareerinraninnehållerParagrafen att omomen
angivnai deochmiljöbalkenifinnsavgiftertillsyn samt om

förordningama.

Övergångsbestämmelser

då1999,denkraft 1träder januariförordning iDenna
hälsoskyddsförordningenoch1989:364miljöskyddsförordningen

gälla.upphöra1983:616 skall att
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Den vid ikraftträdandet bedriver miljöfarlig verksamhet försom
vilken krav på tillstånd till driften införs 3 skall vidsenastgenom
utgången år 2003 ha inkommit till tillståndsmyndigheten medav en
ansökan sådant tillstånd.om

Den vid ikraftträdandet bedriver miljöfarlig verksamhet försom
vilken krav på anmälan driften införs 18 skall vidsenastav genom
utgången år 1999 ha inkommit till tillsynsmyndigheten medav en
sådan anmälan.

Vad första stycket tillståndsägs i gäller denävensom om som
bedriver miljöfarlig verksamhet för vilken Naturvårdsverket eller
länsstyrelsen med stöd 10 § andra stycket miljöskyddslagenav
1969:387, dess lydelse före deni juli1 1981, medgivit undantag

från skyldigheten ansöka tillstånd.att om
Vad andra stycket anmälansägs i gäller intesom om om

tillsynsmyndigheten enligt kap.9 § andra6 stycket miljöbalken har
förelagt verksamhetsutövaren ansöka tillstånd.att om
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Generella föreskrifter

Av 9 kap. § miljöbalken5 följer regeringen f°ar meddelaatt
föreskrifter förbud, skyddsåtgärder, begränsningar och andraom
försiktighetsmått i fråga miljöfarlig verksamhet dettaom om
framstår ändamålsenligt fatta beslut i enskildaän fall.attsom mer
Syftet med de s.k. generella föreskrifterna skall skyddaattvara
människors hälsa eller miljön. Sådana föreskrifter får också
meddelas för uppfylla Sveriges internationellaatt åtaganden. Om det
finns särskilda skäl f°ar regeringen bemyndiga myndighet atten
meddela generella föreskrifter.

Den uppsåtligen eller oaktsamhet bryter motsom av
föreskriftema kan enligt 29 kap. miljöbalken8 § 13 dömas till böter
eller fängelse i högst två år.

Nedan följer förslag på generella föreskrifter i fall. Detre rör
träskyddsbehandling doppning och tryck- ellergenom genom
vakuumimpregnering ytbehandling jämfosfatering.samt genom
Förslagen bygger på de förslag Naturvårdsverket har lämnat isom

4794 Generella föreskrifter för miljöstöranderapporten
verksamheter. bör vi inteDet finner skälnämnas att att som
Naturvårdsverket föreslagit, införa särskilt förfarande förett
lokaliseringsprövning i förordningen ytbehandlingom genom
jämfosfatering.

Som påpekades tidigare regeringenkan det finns särskildaom
skäl bemyndiga myndighet meddela generella föreskrifter.atten
Naturvårdsverket har också föreslagit regeringen verket skall fåatt

bemyndigande utfärda de aktuella föreskrifterna. Sådanaett att nu
särskilda skäl i kap. miljöbalken9 § kan exempelvis5som avses

föreskrifterna detaljerad och teknisk Möjligenatt är art.vara av mera
kan de föreskrifter följ nedan sådan Viart.som er anses vara av anser
ändå, den anledningen med generella föreskrifteratt systemetav

inte utvecklat, regeringen bör utfärda de aktuellaännu är att nu
föreskrifterna.
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budgetåretförregleringsbrevetiregeringenpåpekaskanDet att
påförslagmedkommai uppdragNaturvårdsverketgivit atthar1998

skallFörslagenverksamheter.ytterligareförföreskriftergenerella
1998.novemberden 30redovisas senast
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Förslag till

Förordning 1998:000 träskyddsbehandlingom

doppninggenom

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning skall tillämpas på behandling virke ochav
trämaterial för kortvarigt träskydd doppning.annat genom

2 § Bestämmelser tillståndsplikt för träskyddsbehandlingom genom
doppning finns förordningen 1998:000i miljöfarlig verksamhetom
och hälsoskydd.

3 § Föreskrifterna §§ skall4-11 tillämpas påi verksamhetinte en
krav på försiktighetsmått har meddelatssträngare villkorom genom

vid tillståndsprövning.

Försiktighetsmått m.m.

§4 räskyddsbehandlingT doppning får ske det finnsinte närgenom
risk för sönderfrysning doppningskar eller utrustning.av annan

5 § Doppningskar, uppsamlingsbassäng, avrinningsplatta,
kemikalieförråd och hör till doppningsanlägg-utrustningannan som

skall placerade under tak.ningen vara

6 § Doppningskaret skall utfört motstårmaterialettvara av som
korrosion, vattentryck och mekanisk påverkan, kan förekommasom
vid ilastning och virke eller trämaterial. Kareturtagning annatav
skall utfört med bottenlutning för underlätta borttagandeattvara av
slam.

Doppningskaret skall försett med automatisktettvara
överj/llnads- återsugningsskydd.och
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tilloppsledningenhävertverkan skallförhindraFör att mynna
doppningskarets kant.ovanför50 övreminst cm

doppningsvätska vidsåinvallatDoppningskaret skall attvara
ochskallInvallningensamlas täteller haveri kanspill varaupp.

ellertillföras avloppsnätkandoppningsvätskasåutförd inteatt
skall ha kapacitetvattenområde. Invallningenmark- eller emotatt ta

hela karets volym.

doppnings-behandlingskall efterträmaterial iVirke eller§7 annat
skallAvrinningsplattanavrinningsplatta.påkaret placeras varaen
så spillmed lutningutfördochbetong atttillverkad vattentät varaav

uppsamlings-sådantillmaterialetbehandlade rinnerfrån det en
8bassäng iavsessom

doppningsan-efterdimensioneradskallAvrinningsplattan vara
produktionskapacitet.maximalaläggningens

uppsamlings-finnasskall detdoppningskarettillanslutning§8 I en
Uppsam-avrinningsplattan.frånspillomhändertakanbassäng som

betong.tillverkad vattentätskalllingsbassängen avvara
doppnings-lagringanvändas förfårUppsamlingsbassängen av

vätska.

träskyddsbehandlingenvidanvändsprodukterKemiska§9 som
skallFörrådetavlopp.förrådlåsbartförvaras varaskall utani ett

7iavrinningsplattasådanpåplacerat avsessomen

från trä-formträskyddsbehandling i resterfrånAvfall§10 av
borttransportförva-påavvaktanskallspånoch iskyddsmedel, slam

vattenområde.ellermark-förorenakandetså inteattras
enligtskeskallavfallfarligtbortskaffandeochTransport av

avfall.farligt1996:971förordningenbestämmelserna i om
skallträskyddsbehandlingenviduppkommitavfallFarligt som

innehåll.påavseendemedmärkttydligtvara

dopp-behandlatshar iträmaterialoch§ Virke11 enannat som
frånbortdetdroppfrittskall innan tasningsanläggning an-vara

läggningen.
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Lagring behandlat virke och trämaterial skall skeav underannat
tak på markyta.täten

Spill träskyddsmedel uppkommit vid lagring skallav som om
möjligt återföras till doppningskaret.

Undantag

§12 Om det finns särskilda skäl, får tillståndsmyndigheten ställa
lägre krav på försiktighetsmått vad följerän dennasom av
förordning.

Övergångsbestämmelser

Denna förordning träder kraft den 1i 1999.januari
För verksamhet enligt denna förordning påbörjatshar föresom

den 1 1999 skall förordningenjanuari tillämpas från och med den 1
2000.januari
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Förslag till

Förordning 1998:000 träskyddsbehandlingom

tryck- eller vakuumimpregneringgenom

Allmänna bestämmelser

1 § förordningDenna skall tillämpas på träskyddsbehandling för
långvarigt tråskydd tryck- eller vakuumimpregnering medgenom
impregneringsmedel.

2 § Bestämmelser tillståndsplikt för träskyddsbehandlingom genom
tryck- eller vakuumimpregnering finns förordningen 1998:000i

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.om

3 § Föreskrifterna skall4-23 §§ tillämpas på verksamheti inte en
krav på försiktighetsmått har meddelats villkorsträngareom genom

vid tillståndsprövning.

Försiktighetsmått avseende impregneringsanläggningen m.m.

§ Impregneringsanläggningen4 skall placerad under tak påvara en
plattainvallad betong golvbrunnar. Invallningenvattentät utanav

skall, utsläpp till följd haveri intráfar, ha kapacitet att taavom
hela volymen impregneringsvätska förvaras inomemot som

impregneringsanläggningen.
såBetongplattan skall utförd med fall spillvätska leds tillattvara

uppsamlingsbrunn eller lagertank. Arbetsytorna skallen en vara
försedda med gallergolv.

§5 Impregneringsanläggningen utformadskall med slutetettvara
för kylvatten och Cylinderöppningen skalltätningsvatten.system

försedd med utsug.vara

5 18-0366
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överfyllnadsskydd ochmedförseddlagertank skall§6 En vara
nivåmätare.larmande

utförasskallnedsänkt marken vattentätlagertank i§7 En är avsom
ochfoliemedklädddessutom tätskallLagertankenbetong. envara

läckagevarnare.försedd med

medelvattenlösligamedimpregneringFörsiktighetsmått vid

slutetutförasskallträskyddsmedel i ettillblandningen§ T8 av
ochnivåmätaremedförsettskallSystemet ensystem. vara

emballage.sköljningföranordning av

ochöveryâ/llnads-medförseddaskallBlandningstankar§9 vara
illvattenledningtäckta. TskallTankarnaåtersugningsskydd. vara

tryckreduceringsventil.medförseddskalltryckmed högt vara

utkörningsspår,avrinningsplatta,frånoch droppSpill§10
återförasskallanläggningendelaroch övrigacylinderöppning av

uppsamlingsbrunn.till en

försesochgallerdukmedtäckasskallUppsamlingsbrunnen§11 en
skallvätskauppsamladåterpumpningVidpumpanordning.med av

filtertratt.skerening engenom

vattenlösligamedimpregneratvirkeavseendeFörsiktighetsmått
medel m.m.

påförvarasskallandraochvirke trävaror en§ Nyimpregnerat12
underlättadroppfritt. Fördet atttill dess äravrinningsplatta

lutande.förvarasochvirketskall trävarornaavrinningen
tillledasskallspillvätskaochvätska enAvrunnen

lagertank.elleruppsamlingsbrunn en

skall§12iavrinningsplatta§ En13 varaavsessom
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utförd betong ellervattentät material,tättannatav
sådan storlek och uförd så den har för minstatttav utrymme en

dags produktion,
försedd med fall utkörningsspåret,mot
helt täckt tak,ettav
utförd så ytvattentillrinning till plattan kan ske, ochinteatt

försedd med gallergolv.
Om avrinningsplattan används vid understigandetemperatur

0 0C skall den försedd med värmeslinga golvet.ivara en

14 § Vid understigande får0 0C före-impregneringtemperatur
komma endast virket kan torka dess fixerattill deti värme ärom
eller kan påvirket lagras avrinningsplattan till dess vädretom
tillåter torkning.

För torkning virkestork gäller påkrav golv-i tätsamma
beläggning och påuppsamling dropp för torkningav som
avrinningsplatta.

vattenlösligt§ virke med15 Lagring impregneratav
innehåller och arsenikimpregneringsmedel koppar, kromsom

medCCA-medel skall ske under tak. virkeLagring impregneratav
impregneringsmedel skall ske under skärmtaktak, presenning,annat

eller liknande skyddannat mot regn.
skall utförd så ytvattentillrinning kanlagerplatsEn inteattvara

ske.

Försiktighetsmått vid impregnering med kreosot

§ Kreosotångor från impregneringscylinder och vakuumpump16
skall samlas och förbrännas.upp

17 § Vid lossningsstationen för kreosot skall det finnas utrustning
för uppstårsamla spill mellan transporttank ochatt upp som
kreosotcistern. såskall konstruerad utsläppUtrustningen attvara av
kreosot, inträffa till följd eller händelse vidkan olyckasom av annan
lossningen, når marken.inte
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medeloljelösligaFörsiktighetsmått impregnering medvid

frånvirkefrån torkningVentilationsluft impregnerat samt§18 av
avledasskall minstlucköppningoch trevakuumpumpanläggningens

skallventilationssystemetpunkt. Ibyggnadens högstaövermeter
avdunstatåtervinningföranläggningförberedasplats av

lösningsmedel.

Övriga försiktighetsmått

träskyddsbehandlingenvidanvändsprodukterKemiska§19 som
tak.underunderlaginvallatochpåförvaras tättskall ett

låsbart.skallF örvaringsutrymmet vara
träskyddsbehandlingenviduppkommitharavfallFarligt som

påavvaktaninnehåll. 1påavseendemedmärkttydligtskall vara
detsådantpå sätt attavfall förvarasfarligt ettskallborttransport

ochvattenområde. Transportellermark-förorenakaninte
bestämmelserna ienligtskeskallavfallfarligtbortskaffande av

avfall.farligt1996:971förordningen om

åtgärderskallhanteringenuppkommer iläckageellerspill§ Om20
liknandeellerSågspånplatsen.lämpligtpå sättförvidtas saneraatt

uppsugningförtillgängligaskall finnasfixeringsmedelochmaterial
utsläpp.oskadliggörandeoch av

kanprodukterkemiskaandraelleroljaspilldärplatserVid§21 av
tillgängligt.hållasabsorptionsmedelskallmiljön,denske i yttre

skall störstaiimpregnerasandraochVirke trävaror§22 avsessom
ochspillsåimpregnering,före attbearbetasutsträckningmöjliga

uppstår.virke intekapbitar impregneratav
endast ifår förbrännasvirkefrånkapbitar impregneratochSpill

stoftreduktioneffektivmedförbränningsanläggning aven
rökgaserna.

vattenlösligamedvirkefrån impregneratskapbitarochSpill som
förbrännings-endast iförbrännasfårimpregneringsmedel en
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anläggning med effektiv stoftreduktion rökgaserna och säkertettav
omhändertagande askan.av

23 § Om haveri eller omfattande driftstörning elleri process-
inträjfar skallreningsutrustning avbrytas.processen

Undantag

24 § Om det finns särskilda fårskäl, tillståndsmyndigheten ställa
lägre krav på försiktighetsmått vad följer dennaän som av

förordning.

Övergångsbestämmelser

förordning träder kraft den 1999.Denna 1i januari
förordning påbörjats föreverksamhet enligt denna harFör som

frånden skall förordningen tillämpas och med den1999 11 januari
2000.januari
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Förslag till

Förordning 1998:000 ytbehandlingom genom
järnfosfatering

Allmänna bestämmelser

§1 Denna förordning skall tillämpas på Oorganisk ytbehandling
järnfosfatering.genom

Med järnfosfatering denna förordningiavses en
ytbehandlingsmetod lämnar järnfosfatskikt på stålyta.ettsom en

2 § Bestämmelser anmälningsplikt för ytbehandlingom genom
järnfosfatering finns förordningen 1998:000i miljöfarligom
verksamhet och hälsoskydd.

3 § Föreskrifterna §§4-11 skall tillämpas påi verksamhetinte en
krav på försiktighetsmåttsträngare har meddelats villkorom genom

vid tillståndsprövning.

Försiktighetsmått m.m.

§ Oorganisk ytbehandling4 järnfosfatering får bedrivasintegenom
från200 bostadsbebyggelse ellernärmare än meter annan

bebyggelse där människor stadigvarande vistas.

§ Sköljvattenutsläpp5 från fårjärnfosfatering literinte överstiga tio
kvadratmeter fosfaterad järnfosfatering smågodsVid fåryta.per av

sköljvattenutsläpp liter kvadratmeter fosfateradJ 5inte överstiga per
yta.

6 § förlängaFör livslängden för fosfateringsbad och föratt att
minska behovet badbyte, skall behövliga åtgärder vidtas.av
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fårsköljvattenreningenindoseringbad§ i7 Intern rening genomav
ske.inte

så badlösningarinvalladeskallsköljkaroch8 § Process- attvara
skall hainvallningsamlas Enkanhaverierspill ellervid upp.

volym.helabadetsdetkapacitet störstaemotatt ta

verksamhetenanvändas iprodukterkemiska§9 Torra attavsessom
avfallgälla iskalltak.under Detsamma torrtskall förvaras

bortforsling.påavvaktan
användas iprodukterkemiskaFlytande attavsessom

tak. Detsammaunderinvalladpåförvarasskallverksamheten yta
bortforsling.påavvaktanavfallflytandegälla iskall

utfördochskall§§och 9 tät8iinvallning10 § En varaavsessom
ellermark-elleravloppsnättillföraskanläckageochså spill inteatt

vattenområde.

järnfosfateringmedsambanduppkommer iavfallFarligt§11 som
bedrivs.verksamhetendärplatspåår denhögstfår lagras ett

Undantag

ställa lägretillsynsmyndighetenfårskäl,särskildafinnsdetOm§12
§§.4-11följervadförsiktighetsmåttpå änkrav avsom

skalltillsynsmyndighetenstycketförstaföreskrivsVad i omsom
tillståndsprövning.vidtillståndsmyndighetengälla

försiktighetsmått.påkravlägreställamöjlighetfinnasbör attDet en
beträffandei §lokalisering 4bestämmelsensärskiltgällerDetta om

verksamheter.befintliga



SOU 1998:35 135

Övergångsbestämmelser

Denna förordning träder kraft den 1 1999.i januari
sådan järnfosfateringsverksamhet tillståndspliktigFör ochärsom

för vilken tillstånd meddelats vid ikraftträdandethar dennaav
förordning skall tillämpas från och med den4-10 §§ 1 2000.januari
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Förslag till

Förordning 1998:000 miljöriskområdenom

En nyhet i balken allvarligt förorenadeär mark- ochatt
vattenområden skall kunna förklaras miljöriskområden. Isom
samband med förklaringen skall länsstyrelsen föreskriva om
inskränkningar i markanvändningen eller vissa åtgärder skallatt vara
förenade med villkor eller föregås tillanmälanav
tillsynsmyndigheten. Reglerna miljöriskområden återfinns i 10om
kap. 10-14 §§. Förslaget till förordning miljöriskområden byggerom
i huvudsak på Naturvårdsverkets förslag till förordning i rapport

Miljöriskområden till4796 Förslag förordning och vägledning för-
tillämpning.

Allmänna bestämmelser

§ förordning skall tillämpas vid1 Denna prövningen ettav om
miljöriskområde enligt kap.område skall förklaras 10som

miljöbalken.

Beslutsunderlag riskbedömningoch

vattenområde skall2 § Vid mark ellerprövningen ettav om
förklaras miljöriskområde, skall utredning behövssomsom

angående föroreningar mark,inhämtas förekomsten iav
anläggningargrundvatten, sediment, byggnader och samtytvatten,

risken för spridning föroreningarna. Kemiska analyser ellerom av
biologiska från på skall utföras denolika djup itester tagnaprover
omfattning grad ochkrävs för fastställa föroreningarnasatt art,som
spridningsbenägenhet.

områdetUtredningen skall omfatta karta, skiss eller ritning aven
utvisande förorenade området områdedet och det däromkring som
kan komma förorenas.att
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förklarasskallområdeprövningenInför ett somomav
förriskenochföroreningarförekomstenmåstemiljöriskorrlråde av

utredning iVad dennautredning.klarläggasspridning engenom
påberoendevarierakommeromfattaoch attinnehållaskalldetalj

ingånormaltdockbörefterföljandemedProvtagning testerobjektet.
påfastställasnivå kanochföroreningarnas artOmutredningen.i

uppkommerbehovOmunderlåtas.dockprovtagningkansättannat
kompletterandemeddelaNaturvårdsverket attförmöjlighetfinns det

14stödmedutredningarföreskrifter avom

förklarasskallområdeförorenatbedömningenVid ett§3 omav
beaktassärskiltskallmiljöriskområde,som

ingåendeutifrån demiljofarlighetochhälso-föroreningarnas
giftighet,ämnenas

demängdenochutifrån koncentrationen avföroreningsgraden
föroreningarna,ingående

förutsättningarnaochföroreningarnalokaliseringnuvarande av
ochspridning,för

kommakanellerpåverkashälsamänniskorsomfattningvilkeni
föroreningarnashuroch storföroreningarnapåverkasatt av

miljö.skyddsvärdpåblikanellerpåverkan är

beslutochFörfarande

skallmiljöriskområdeförklaratblirområde§ Innan som4 ett
länsstyrelsen

innehavarefastighetsägare,berördafrån avyttrandeinhämta
ellerfastighetenmed ipanträttborgenärerkändasärskild rätt samt

tomträtten,medupplåten tomträtt,fastigheten ärom
lämpligt sättpåellerortstidning annat gekungörelse igenom
tillfälleförklaring yttraattsådanberöraskanandraäven enavsom

sig,
harmyndigheterkommunalaochstatliga somdemedsamråda

ochfrågan,bevaka iväsentliga intressen att
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hålla sammanträde med dem saken angår och besiktning påsom
platsen, det behövs för utredningen ärendet.iom

Om det uppenbart enskilda skadasär inga intressenatt genom
förklaringen och samtliga fastighetsägare, innehavareom av
särskild och kända borgenärer enligt första stycket lämnatIrätt
skriftligt godkännande, får länsstyrelsen ärendetpröva utan
föregående kungörelse.

Förfaranderegler återfinns inte i balken föreskrivs iutan
förordningen.

innehålla uppgiftenligt § första stycket skall5 § kungörelse 2En 4

om
miljöriskområde och villkor för den fortsattaförslag till

markanvändningen,
hålls ochärendet tillgängliga,handlingarna ivar

Tiden fårskallvilken yttranden förslagetden tid in.överinom ges
månad från kungörandet.kortareinte änsättas en

har ansöktskall till denkungörelsen sändasutskriftEn somav
miljöriskområde och till deförklarasområde skallatt ett somom

§ första stycketyttrande inhämtas enligtfrån vilka 4

flerasamfälld föregendomberör fastförklaringenOm ärsom
till desändasnågon utskrift kungörelsenbehöverfastigheter, inteav

förkänd styrelsensamfälligheten. Finnsdelägarnasärskilda i en
till styrelsen.kungörelsen sändasskall utskriftsamfälligheten, en av

frånförkortadinnehåll någotBestämmelser kungörelsens ärom
in. Andra styckettagitsför yttrande harMinimitid ärrapporten.

förstaenligt §yttranden 4inhämtandeformulerat utifrån att av
parallellt jämförlöperyttrandefxist enligt kungörelsenstycket och1

enskilda intresseninga1986:223. Omförvaltningslagen13 §
fastighetsägarensmöjligt fåframstårskadas och det attsom

yttrande ochmiljöriskområde, kanförklaringsamtycke till en om
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Vid dessasker.kungörelseinnaninhämtasgodkännandeeventuellt
stycket.andrainte ske se 4 §kungörelseförhållanden behöver

plats förochtidbeskedmeddelaskallLänsstyrelsen§6 om
ortstidning.kungörelse ibesiktningellersammanträde genom

skallområdeansökthardenNaturvårdsverket, ettattomsom
har sig iandraochmiljöriskområde yttratförklaras somsom

underrättas.lämpligtpåskallärendet sätt

innehållaskallmiljöbalken§kap. 1210enligtbeslut§ Ett en7
liggerfastigheterdelarellerfastighetervilkakarta visar somavsom

förgällervillkorvilkamiljöriskområdet samt sominom ange
området.gäller ivadoch övrigtimarkanvändningen som

beslutet.ingå iskallkartauttryckligen atti §Bestämmelsen 7 anger

förklarasskallområdevid somprövningen ettdet§ Om8 omav
ochallvarligautgörföroreningarframkommermiljöriskområde att
fårmiljön,ellerhälsamänniskorsförriskeröverhängande

dockslutligen avgjorts,ärendetdesstilltidenförlänsstyrelsen att
ibegränsningarföreskrivaår,underlängst omett

§12kap.10enligtförsiktighetsmåttandraellermarkanvändningen
risker.dessaminskaförmiljöbalken att

vilkafråndeskallmeddelasstycketförstaenligtbeslutInnan
itillfälle siginhämtas yttraatt1stycketförsta§enligt 4yttrande

frågan.
ändrashelstfåroch näromedelbart avgällerBeslutet som

länsstyrelsen.
expedierasochkungörasskallparagrafdennaenligtbeslutEtt

§§.enligt 10-11

föregåsalltidskallmiljöriskområde enavförklaringEn om
förföreliggerriskerakutagällerutredning. ävenDettafullvärdig om
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människors hälsa eller miljön. Utredningen delar alltså inte
Naturvårdsverkets uppfattning såsom den redovisas i rapporten
bilaga 7.

tillsynsmyndighetEn kan med stöd kap.26 ochl 9av
miljöbalken meddela de råd, förelägganden och förbud kansom
behövas för användandet förorenat område. dockDetett ärav
lämpligt länsstyrelsen, inte alltid tillsynsmyndighetatt ärsom men
väl beslutande myndighet vad gäller miljöriskområden, har
möjlighet under den tid utredning pågår i ärende förklaringatt ett om

område miljöriskområde förordna interimistiskaettav som om
villkor för markanvändning villkorSådana bör dock endastm.m.
kunna föreskrivas det framkommer det föreligger allvarligaattom
och överhängande risker för människors miljön.hälsa eller Villkor
får då meddelas för minska risker.dessa säkerställaFöratt att att
utredningsarbetet drivs framåt villkor meddelats bör detrots att
provisoriska villkoren begränsas till bestå under viss längstaatt en
tid. villkor inte föregåttsbeakta det fråga harHär är ärattatt om som

ärendetutredning inte alltid kungjkomplett och heller är ort.attav en
efterföljande handläggning inteUtredningsarbetet och ande ärendet börav

överstiga år.ett

enligtfår länsstyrelsens beslut 10§ Länsstyrelsen förordna9 att
överklagas.miljöbalken skall gälla hinder detkap. §12 utan attav

i vissa fallmiljö kan detförhindra på människor ellerFör skadoratt
fortsattavillkor för dennödvändigt föreskrivnaattvara

markanvändningen Länsstyrelsengäller omedelbart. genomges
verkanmöjlighet förordna omedelbardenna bestämmelse att om av

beslut.sitt

villkor miljöbalkenVad gäller ändring enl. kap. 13 §lOav m.m.
utredningen inte några särskilda bestämmelserdet krävsatt omanser
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förslag.detta i förordningen jämför § i Naturvårdsverkets8
Bevisbörda och beviskrav de allmänt gällande.är

Kungörelse beslut m.m.av

ellermeddelas, ändrasmiljöriskområde§ beslut10 När om
på detmöjligt kungöras ärbeslutetupphävs, skall sättsnarast som

Kungörelseallmänhet.beträffande författningarföreskrivet i om
skallBeslutetortstidning.också införasbeslutet skall i snarast

stycketförstaenligt §sakägare 4sökande ochdelgesmöjligt
sändas tillmöjligtskallbeslutetkopiaEn snarastav

lantmäterimyndigheten. DessutomochNaturvårdsverket, kommunen
ochBoverkettillsändasbeslutetkopiaskall aven

uppenbartbeslutetkännedomväghållningsmyndigheten inte omom
myndigheten.betydelse försaknar

överlåtelseförbudinnebärmiljöriskområdeOm villkor§11 i ett
länsstyrelsenskallmiljöbalken,styckettredjekap. 12 §enligt 10

anteckningför iinskrivningsmyndighetentillbeslutetsända

inskrivningsregistret.
harbeslutupphävtsöverlåtelseförbud ettHar somett genom
tillbeslutetsändalänsstyrelsenskallkraft,laga snarastvunnit

inskrivningsregistret.anteckningför iinskrivningsmyndigheten

beslutskall föra register överLänsstyrelsen§12 om
centralt registerskall föraNaturvårdsverketmiljöriskområden. ett

beslut.sådanaallaöver

Övriga bestämmelser

kap.och 27finns 26avgifterochtillsyn iBestämmelser§13 om
enligttillsyn1998:000förordningenmiljöbalken isamt om

föravgifter1998:000förordningenochmiljöbalken om
miljöbalken.enligttillsynochmyndigheters prövning
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14 § Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om
miljöriskområden.

Överklagande

§ Naturvårdsverket15 får överklaga beslut frågorrörsom om
miljöriskområden enligt 10 kap. miljöbalken.

Med stöd kap. miljöbalken föreskrivas här16 12 § 4av om
myndighets överklaga beslut miljöriskområden.rätt att om
Överklagandet miljödomstolen enligt reglerna i kap.19prövas av

§ tredje stycket och kap. andra stycket miljöbalken.1 20 2 §

träder kraft denförordning 1 1999.Denna januarii
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10. Förslag till

Förordning 1998:000 Vattenverksamhetom

m.m.

dennaI förordning föreslås vattenrättsforordningen 1983:788att
och vattenboksiörordningen slås ihop till1983:789 förordning.en
Förordningen anpassad till miljöbalkens terminologi och denär nya
prövningsordningen enligt miljöbalken.

Förfaranderegler motsvarande vattenrättslörordningen5-12
behövs inte för den markavvattningssakkunniges arbete och återfinns
inte i förslaget.

iönskvärt bestämmelserna vattenbok,Det 9-15attvore om
förslaget, moderniserades för få till stånd möjlighet föraatt atten

automatisk databehandling.vattenboken med användande Dettaav
inte på utredningen frågan får utredas iarbete ankommer dock utan

ordning.annan

frågamål ärende enligt kap. miljöbalken§ Om det eller 111 äri om
tillåtlighet enligtVattenverksamhettillstånd till vars

enligt vadbörKammarkollegiet iregeringenprövas som angesav
måletmiljöbalken, skall kollegiet god tidkap. §1 7 3 sättsi innan ut

sakentillståndsbeslut meddelas anmälatill huvudförhandling eller
till regeringen.

vattenrättsförordningen. "VattenmålBestämmelsen §1motsvarar
miljöbalkenhänvisning till kap.eller förrättning med 11har ersatts

där tillståndsplikten finns reglerad.

mål Vattenverksamhet kap. 6 §2 § Om sådan 4irörett avsessom
samråda medtredje skall Kammarkollegietstycket miljöbalken,

mål ärendenNaturvårdsverket. Samråd skall också ske andra ochi
sådan beskaffenhet 1iärsom angesav som
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vattenrättsförordningen.§1Bestämmelsen motsvarar a

allmännatillvarataförtalanförKammarkollegiet§ Om att3
skallmiljöbalken,§kap. 622stödmedintressen av

samråda med kommunenKammarkollegiet
allmännatillvarataförtalanförsamtidigt attkommunenom

ellerkommunen,inomintressen
förekommer iförallmänt intresse ortfråga ärnär enavsomen

ärendet.målet eller

vattenrättstörordningen.§2Paragrafen motsvarar

markavvattningtillstånd till m.m.bestämmelserSärskilda om

§kap. 911enligtmarkavvattningtilltillståndAnsökan§4 om
skriftlig.skalllänsstyrelseskall prövas varamiljöbalken av ensom
stycket 1andraochstycket 1-4första§kap. 122Bestämmelserna i

hosansökanbeträffandetillämpasskallmiljöbalken§2samt
länsstyrelsen.

ärendetoch är stortlänsstyrelsen avansökanOm prövas av
ochansökankungörelseskall omallmänt intresse om

ortstidningardeellerdeninföras imiyökonsekvensbeskrivningen
skallkungörelsenIbestämmer. varangeslänsstyrelsensom

skriftligatillgängligahålls attärendet samthandlingarna i
tid,angivenvisslänsstyrelsentill inomfår lämnasanmärkningar en

införd.kungörelsendetefterveckorDra att varminst
ochansökankungörelseBestämmelser avom

ansökanmiljödomstolen prövardåmiüökonsekvensbeskrivningen
miljöbalken.§kap. 8och 6§kap. 322finns i

skyldighetenfrånfall attundantag vissaiBestämmelser om
förordningen§2finns imiljökonsekvensbeskrivningupprätta

miüökonsekvensbeskrivningar.1998:000 om
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Paragrafens första stycke bl.a. vad ansökan tillståndreglerar en om
till markavvattning skall innehålla länsstyrelse skall göranär en

tillprövningen. hänvisar med några undantag vadBestämmelsen en
Äveninnehålla. vidi ansökningsmål vid miljödomstol skallansökan

alltid innehållaprövning alltså ansökanlänsstyrelsens skall
markavvattningen.beskrivning den söktaexempelvis teknisk aven

stå imåste dockuppgifterna skallomfattandepå hurKravet vara
alltså inteoch skallmiljöpåverkantill verksamhetensproportion

mindre påverkan.frågadetställas alltför högt ärnär om

miljöbalkenförsta stycket§Förbud enligt kap. 14§ 115 mot
bilagaeller kommunerde län imarkavvattning gäller i angessom

stycketförstah §19Bestämmelsen motsvarar
naturvårdsförordningen.

markavvattningssakkunnigbehörighetBestämmelser§6 att varaom
bestämmelsersärskildamed1998:000lagenenligt kap.7 om

då deteller,jordbruksverkStatensmeddelasVattenverksamhet av
Skogsstyrelsen.skogsmark,frågaendast avvattningär avavom

Bestämmelservattenrättsförordningen.Paragrafen §3motsvarar om
markavvattningssakkunnig meddelasbehörighet att sammaavvara

tidigare.myndigheter som

skallförordnas,markavvattningssakkunnig7§ När en
förordnandet.jordbruksverkunderrätta Statensmiljödomstolen om

Är ställetunderrättasskogsmark, ifrågadet avvattning avom
skogsvårdsstyrelsen.
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Bestämmelsen § andra4 stycket vattenrättsförordningen.motsvarar
Lantbruksstyrelsen har ändrats till jordbruksverkStatens se
förordningen l99l:659 ändring vissapånamnetom av
myndigheter inom jordbrukets område. Länsstyrelsen har ersatts av
miljödomstolen.

vattenrättsfcirordningen reglerarBestämmelsen i § första stycket4
samråda meddet förhållandet länsstyrelsen skallatt

innanrespektive skogsvårdsstyrelsenlantbruksstyrelsen en
på samråd mellanförrättningsman förordnas. Då motsvarande krav

första stycketinte bör ställas harmilj Ödomstolen och myndigheterna
domstolennaturligtvis inte något hindrarutgått. finnsDet attsom

innan sakkunniginhämtar myndigheternas yttrande utses.

till sakägareunderrättelsermiljödomstolensFörteckning över

förteckningansökningsmål skallmiljödomstolens akt in§8 I i tas en
på grundhartill sakägareunderrättelserde säntsöver ut avsom

förteckningenmiljöbalken.och §§kap. 15bestämmelserna 22 3i
skallmiljödomstolen,vidundertecknasskall tjänstemanenavsom

Om dettillavlämnatshardå underrättelsernaden dag posten.anges
tillförteckningenhänvisningmedlämpligt, räcker det iär en
detOmoch hemvist.fråga sakägarnasuppgifter akten ii namnom

bevisförteckningenomständigheterna,framgår utgörinte annat av
adresserochnämndatillunderrättelser har avsäntsatt personerom

dagen.den angivna

vattenrättsförordningen.§Bestämmelsen 17motsvarar

Vattenbok

förteckningförasmiljödomstol skall över§ Vid9 varje en
vattenbok.domsområdetVattenverksamhet inom
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10 § Vattenboken innehåll,förs fyra avdelningar med följandei
nämligen

första avdelningen: vattenanläggningar förVattenverksamhet och

dammbyggnader,tillgodogörande såsom drivkraft samtvattenav
sådant tillgodogörande ellerdeoavsett avserom

förVattenverksamhet och vattenanläggningarandra avdelningen:
flottleder,hamnar och allmännaallmänna farleder, allmänna

avdelningen." vattentäkter,tredje samt
vattenverksamheter ochandrafjärde avdelningen:
miljöbalken.§§enligt kap. 2-3vattenanläggningar 11

upplagd eftervattenbokenavdelning skall§11 Inom varje vara
sektionervid behov inomavrinningsområden och

avrinningsområden.

bladläggstredje avdelningenochförsta, andra§12 Inom ettupp
verksamhet.elleranläggningför varje

anteckninguppförläggsavdelningenfjärdeVattenboksblad inom
ellerförekommande anläggningarrörandebeslutlöpande följdi av

blad läggasfår docklämpligtmån detdenverksamheter. I är upp
detverksamheter. Kanelleranläggningarför skilda avgrupper

medbefattningåterkommervattendomstolen taatt enantas att
fjärdeantecknasskall iverksamhetelleranläggning som

tillvarvid hänvisningblad läggassärskiltfåravdelningen, ett upp,
följd.löpandeblad förspå det idetta görs som

enligtsamlingspärmVattenboksbladen i§ in13 sätts en
följdfortlöpandeoch ordnas ilösbladssystem samt numreras
efterbladenordnasavdelningavdelningsvis. Inom varje

avrinningsområden.sektioneravrinningsområden respektive av

meddelasverksamhetelleranläggningangåendedom§14 När en
omedelbartdomen igörasanteckningmiljödomstolen, skall omav

Överklagas fördagenskalldomen,vattenboken.
avgörande antecknas,domstolensMiljööverdomstolens och Högsta

avgörandet.fått underättelseså miljödomstolensnart om
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miljödomstolen har fått besiktningsprotokoll enligtNär 17
skall dagen för besiktningen antecknas vattenboken.i

vattenboksblad förstasamband med uppläggandet§15 1 inomav
föröversiktskarta platsenskall på särskildoch tredje avdelningen en

lämpligtnågotmed elleranläggningen utmärkas ring annaten
på vattenboksbladet.tecken samt nummer somsamma

vattenboksförordningen.Bestämmelserna 1-7motsvarar

Översändande beslutochvissa domar m. m.av

beslutslutligaeller idomstolens domavskrift§16 En av
KammarkollegietNaturvårdsverket,tillansökningsmål skall sändas

målet. Hartalanhar fört itill kommuneroch länsstyrelsen samt som
avskriftsådanmålet, skallmyndighetnågon isigyttrat enannan

myndigheten.också dentillsändas
beslutslutligaellerdom idomstolensavskriftEn av

§kap. 2 I11Vattenverksamhet iansökningsmål rör angessomsom
meteorologiska ochtill Sverigessändasskallmiljöbalken

hydrologiska institut.

vattenrättsfcirordningen. En§i 18Bestämmelsen stortmotsvarar
Naturvårdsverket dåtillsändasböreller beslutavskrift dom ävenav

meningenmiljöbalken. Förstaenligt kap. 6 §22Verket har talerätt

kompletterats.har därför

meddelatvattenverksamhet harmåldomstol§1 7 När i ett enomen
främjandeför ellertill skyddbestämmelserinnefattardom avsom

hardomenöverklagandeförsedan tidendomstolen,fisket, skall av
domendelaravskrift desändagått skyndsamt somut, avaven

skallAvskriftenFiskeriverket.tillbestämmelserinnehåller sådana
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försedd med bevis domen har överklagatsettvara som anger om
eller inte.

vattenrättsforordningen.Bestämmelsen §19motsvarar

har blivitmål eller ärende markavvattning18 § Sedan avgjortett om
kraft, skalllagahardom eller beslut vunnitett somgenom en
avskriftsändaskyndsamtlänsstyrelsendomstolen respektive aven

tilldomen eller beslutet
verksamhetbeträffande avvattningskogsvårdsstyrelsen rörsom

ochskogsmark,av
verksamheter.beträffande andralänsstyrelsen

stycketandra§och 16delar 20 §Paragrafen motsvarar av
stycketförsta§27vattenrättsförordningen samt

naturvårdsforordningen.
domstolenkommerforrättningsmannenfrånTill skillnad

föreslåsbestämmelsenbehålla akten. Ilänsstyrelsernarespektive att
tillöversändasskallbeslutochavskrift domardärför att aven
detakten kanfrånmaterial önskasytterligaremyndigheterna. Om

inhämtas på begäran.

Översändande lantmäterimyndighetentillkartor m.m.av

harVattenverksamhettillstånd tillmiljödomstolen vid§19 När
lagabeslutet harfastighetsdel och vunnitinlösenbeslutat av enom

lantmäterimyndighetendröjsmål tilldomstolenkraft, skall utan
§kap 2422och beskrivning isända dels karta avsessom

framgår vilketdetbeslutetutdragdels sådantmiljöbalken, attav
tillhar legatdenskallPå kartanområde löses. intygas attsom

inlösen.för beslutetgrund om
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skallfullbordad,stycketförstaNär inlösen ärisom avses
detta.lantmäterimyndighetenunderrättalänsstyrelsen genast om

stycketandraochförsta§21Bestämmelsen motsvarar
vattenrättsförordningen.

Renovation

kvartal skallutgångenefter varjeveckor20 § Inom avsex
handlingarnaavskrift isändaRiksarkivettillmiljödomstolen aven

med1998:000lagenochmiljöbalkenkap.mål enligt 11de
slutligtharVattenverksamhetbestämmelsersärskilda somom

kraft.lagaharbeslut vunnitellerdomavgjorts somgenom

vattenrättsförordningen.§22Bestämmelsen motsvarar

inskrivningsmyndighetentillUnderrättelser m.m.

inskrivningsregistretanteckningför iskallDomstolen§21
förordnandeinskrivningsmyndighetenunderrättaskriftligen somom

miljöbalken.stycketförsta§kap. 2111iavses

vattenrättsförordningen.§23Bestämmelsen motsvarar

anteckningför iskalllänsstyrelsenochDomstolen§22
inskrivningsmyndighetenunderrättaskriftligeninskrivningsregistret

1972:719expropriationslagen§ attkap. 3förordnande enligt 1om
upphöra.bestå ellerskallsärskild rättighetinskrivenen



SOU 1998:35 153

Bestämmelsen 24 § vattenrättsförordningen.motsvarar

23 § Länsstyrelsen skall för anteckning inskrivningsregistreti
skriftligen underrätta inskrivningsmyndigheten inlösenattom av
mark vid tillstånd till Vattenverksamhet fullbordad ochär om
förhållanden § andra9 stycket lagen 1998:000isom avses om
införande miljöbalken.av

Paragrafen vattenrättsförordningen.25 §motsvarar

§ löseskilling intrångsersättning tillkommer24 ellerHar som
enligt punktinnehavare fideikommissegendom nedsatts 6 iav

övergångsbestämmelserna 1972:719, skalltill expropriationslagen
fideikommissnämnden det.länsstyrelsen underrätta om

meddelasnämnda bestämmelseFörordnande i avsom avses
nämnden.

vattenrättstörordningen. Eftersom§Bestämmelsen 26motsvarar
hänvisningen ändratsexpropriationslagens bestämmelser gäller har

i stället för tilltill expropriationslagens Övergångsbestämmelser
införandelagen vattenlagen.om av

1972:719expropriationslagenKungörelse enligt 6 19 §kap.

harursprungligen25 § fastighet inteckningBesväras en av en som
skallbeviljats registerbeteckning,fastighet medi en en annan

kungörelse expropriationslagen 1972:719kap. §6 19isom avses
på fastighetinnehålla tidigare registerbeteckninguppgift varjeom

frånpå fastighetinteckningen har gällt, dock beteckningenvari inte
vilken påinteckningen har avlyfts eller avstyckning.
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vattenrättstörordningen.§Bestämmelsen 27motsvarar

Översändande besiktningsprotokollav

enligtbesiktningerhållit protokollharlänsstyrelsen över§ När26
dettaexemplarskallmiljöbalken,stycket 3första§22 kap. 25 ett av

vattenboken.anteckningmiljödomstolen för itillsändas

vattenrättsförordningen.§28Paragrafen motsvarar

Tillsyn m.m.

kap.och 2726finnsavgifteroch itillsynBestämmelser§27 om
enligttillsyn1998:000förordningenmiljöbalken i omsamt

föravgifter1998:000förordningenochmiljöbalken om
miljöbalken.enligttillsynochmyndigheters prövning

ochtillsynbestämmelsernasamladetill dehänvisarParagrafen om

avgifter.

Överklagande

domaröverklagafårKammarkollegietochNaturvårdsverket§28
kap.enligt 11markavvattningfrågoroch beslut rör omsom

miljöbalken.
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Med stöd 16 kap. 12 § miljöbalken4 föreskrivs härav om
myndigheters överklaga besluträtt markavvattning.att om
överklagandet miljödomstolen enligt reglerna iprövas kap.19 1av
§ tredje stycket och kap.20 andra stycket miljöbalken.

Övergångsbestämmelser

Denna förordning träder kraft den då1 1999,i januari
vattenrättsförordningen 1983:788 och vattenboksförordningen
1983:789 skall upphöra gälla.att

förandeKungörelsen 1954:622 vattenbokens inrättande ochom
gäller fortfarande beträffande anläggningar och företag enligt
vattenlagen 1918:523.
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Bilaga 1

markavvattningförbudområden vilkaochkommunerLän, inom mot
gäller enligt §5

Län

länStockholms
länUppsala

Södermanlands län

Östergötlands län
länKronobergs

länKalmar
Gotlands län

länBlekinge
Skåne län

kommunHyltelänHallands utom
Götalands länVästra

Kommuner

kommunJönköpings
Tranås kommun

Aneby kommun
kommunEksjö

Vetlanda kommun
Habo kommun

kommunMullsjö
Same kommun

kommunGrums
kommunHammarö

kommunKristinehamns
Älvsbacka församlingarNyedsochKarlstads kommun utom

Örebro kommun
Kumla kommun
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Hallsbergs kommun
Laxå kommun
Askersunds kommun

Arboga kommun

Kungsörs kommun

Köpings kommun
Hallstahammars kommun
Västerås kommun

Områden

Objekt Län

Kävsjö-Store Mosse
Kilsviken O/S
Svartåområdet
Hovranområdet
Ånnsjön

CUmeälvens delta A
CATärnasjön

Gammelstadsviken BD

Persojjärden BD

Jjolmejaure-Laidalen BD
Laidaure BD

Sjaunja BD
T BDaavavouma
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11. Förslag till

Förordning 1998:000 bygdeavgifter ochom

fiskeavgifter

Förordningen förordningen 1983:945 avgifter enligtmotsvarar om
vattenlagen 1983:291. Hänvisningama har ändrats och

terminologin har till miljöbalken. Bestämmelsen i §6anpassats
andra punkten nedan har ändrats innehållsmässigt, kommentarse

Ändringamaunder paragrafen. markerade med fet stil.är

Allmänna bestämmelser

ålägger tillståndshavare§ dom eller beslut,1 När attett som enen
betala avgift 1998:000 med särskildaenligt 6 kap. lagenen

kraft, skallhar lagaVattenverksamhet,bestämmelser vunnitom
till vilken avgiftentill den myndighetdomen eller beslutet sändas

skall betalas.

anspråk vattenverksamhetför vilkentillståndet till§2 När itas en
1998:000 medbygdeavgift skall betalas enligt 6 kap. 1 § lagen

skallvattenverksamhet,bestämmelsersärskilda om
ianspråktagandetanmälan tidpunkten förtillståndshavaren göra om

till länsstyrelsen.
påinverkaråtgärderandraarbeten ellerNär som

vilkenförvattenförhållandena påbörjas för vattenverksamhet,en
1998:000enligt § lagenallmän fiskeavgift skall betalas 6 kap. 6 -

skallvattenverksamhet,bestämmelsermed särskilda om
påbörjandet tilltillståndshavaren anmälan tidpunkten förgöra om

Fiskeriverket.

dröjsmål§ Avgifter betalats till länsstyrelsen skall3 sättasutansom
med avgifterskall Fiskeriverketbank Detsammain görai ränta.mot

anspråkoch beräknas blibetalats till Fiskeriverket itagnasom som
Övrigakalenderåret. avgiftsmedel skallföljandeunder det

6 18-0366
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Kammarkollegiet fördröjsmål tillföraFiskeriverket överutan
förvaltning.

länsstyrelsen ellerbetalas tillskallavgiftOm somen
tid, skallföreskrivenbetalatsharFiskeriverket inominte

behöver dockIndrivningavgiften.myndigheten begära indrivning av
kronor100understigerfordranförbegärasinte omsomen

från synpunkt.allmänkrävsindrivning inte
1993:891lagenfinnsindrivning iBestämmelser omom

indrivnings-ochfordringar istatligaindrivning m.m.av
1229.1993:förordningen

Bygdeavgifter

skadorförebyggandeAvgiftsmedel för m. m.av

bygdeavgiftvilkenförvattenverksamhet,§ Den4 engenomsom
särskildamed1998:000§ lagen1enligt 6 kap.betalasskall

någonvilkenförskada,lidervattenverksamhet,bestämmelser om
skriftligenfårmiljödomstolen,bestämtsharinteersättning av

avgiftsmedlen tillbidragmiljödomstolenhosansöka urom
ellerskadasådanminskaellerförebyggaförkostnaderna omatt

skadan.förersättning
enligt 24tiddenutgångenföreansökningen inOm somavges

anspråk föranmälanförgällermiljöbalken§12kap. av
företill prövningdenskall inteskador,oförutsedda tas upp

föranlederomständighetersärskildatiden,utgången den inteomav
möjligtsåvittdebörhar in,ansökningarfleraOm gettsannat.

samtidigt.prövas

miljödomstølenskall§4ärenden iavgörandeVid§5 avsessomav
ledamöter.två sakkunnigamiljöråd ochordföranden,bestå ettav

miljöråd skall delta.tvåbestämmakanOrdföranden att
särskilt fallvadtill varjeiskall hänsynavgörandetVid tas som

särskildmiljödomstølenskäligt. Om attkan enanseranses
utredningsådan görasfår attbehövs,utredning genomen

någotpåellermyndigheterfrån annatiinhämtasupplysningar orten
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lämpligt När omständigheternasätt. föranleder det, bör en
kungörelse ärendet införas ortstidning.iom

Särskilda kostnader för miljödomstølen, förenade medärsom
ärendets utredning och avgörande, skall betalas medel enligtav som
6 kap. I § lagen 1998:000 med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet har betalats för vattenverksamheten.
Miljödomstolen får bestämma sökanden skall medelatt av samma
skälig för kostnader ärendet.ersättning sina i

6 § Beslut ärenden får§5 enligt 23i kap.i 1 §som avses
miljöbalken överklagas hos Miljöäverdomstølen.

Paragrafen hänvisar till den bestämmelse i miljöbalken genom
vilken det framgår miljödomstolens beslut får överklagas hosatt
Miljööverdomstolen. handläggsAktuella ärenden enligt ärendelagen

föreskriver1996:242. Gällande förordning Vattenöver-att-
inte får överklagas.domstolens beslut Föreskrifter inskränkersom

Dåöverklaga till högsta instans skall ha fonnen lag.rätten att av
miljöbalken inte inskränker föra talanrätten motatt

i inteMiljööverdomstolens beslut detta fall, kan således

inskränkning i förordningen. Talan f°ar då stöd 23föras medgöras av
kap. miljöbalken. Prövningstillstånd andra§ krävs enligt §9 40
stycket lagen 1996:242 domstolsärenden.om

lagakraftvunnet har tillerkänts§ Om sökanden beslut7 ettgenom
och § tredjekostnadsbidrag eller § 54ersättning, iavsessom

stycket skall beloppet betalas till honomandra meningen, ut av
länsstyrelsen.

Avgiftsmedel ändamålför allmänna

§ avgift enligt 1998:000 särskilda8 Om 6 kap. I § lagen omen
förhar betalatsbestämmelser vattenverksamhet enom

berör bygden flera län, skall, sedanvattenverksamhet inomsom
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§ dennaenligtanvändning 4förmån behov harmedel i avsattsav
mellanfördelasavgiftenåterstående delenförordning, den av

vad de bestämmermedenlighetberörda länendelänsstyrelserna ii
fördelningen.bestämmerkan regeringensamråd. deOm intei enas,

särskildamed1998:000lagen1 §enligt 6 kap.Avgiftsmedel§9
månmedelsedanskall, ivattenverksamhetbestämmelser avom

förordning,denna i§enligtanvändning 4förbehov har avsatts
främjarändamål,förtillanvändas investeringarövrigt som
denna.förtillellerbygden är nyttaellernäringsliv iservice annars

lån ellerlämnaskanstycketförstaändamål iTill avsessom
det blirmedförafår dockbidrag intelån eller attsådantbidrag. Ett

ändamåletförmedelbeviljafortsättningennödvändigt iävenatt
avseddaförorsakaskan intekommunerberördaellereller att staten

kostnader.
hänsynskallstorlek bestäms, tasbidragsbeloppetsellerlåne-När

ellerlånetmedändamåldetbeskaffenhetentill avsessomav
lånetändamåletförkostnadernadelhuroch sombidraget stor av
stödstatligttillskallHänsyn taskommer utgöra.bidrageteller att

ordning.lämnas i annansom

ändamål iandra äntillbidraglån eller avsessomAnsökan§10 om
särskildamed1998:000lagen§16 kap.enligtmedel§4 av

det länlänsstyrelsen ihosvattenverksamhet görsbestämmelser om
användas.skallmedlendär

främjandetillbidraglån ellergäller avansökanOm
överlämnayttrandemedlänsstyrelsenskall egetrennäringen,

deStorlekenavgörande.förjørdbruksverk avtill Statensärendet
förfogande föromedelbaraJordbruksverketsstå tillskallmedel som

ochlänsstyrelsenårförfastställs varjefrämjande rennäringen avav
kanmyndigheterna intesamråd. Om enas omJordbruksverket i
ansökan,videller, prövningmedel omdessastorleken enavav

regeringenändamål, avgörtill dettamedelytterligarebehovet av
frågan.

eller,länsstyrelsen ifattasbidragsärendenochlåne-Beslut i av
Jordbruksverket.första meningen,stycketandrafall i avavsessom

skälsärskildaoch,kommunerberördamedskall skeSamråd om
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föreligger, med miljödømstolens ordförande. Länsstyrelsens och
Jordbruksverkets beslut får överklagas.inte

Fiskeavgifter

Fiskeriverket efter11 § eller, Fiskeriverkets bemyndigande,
länsstyrelsen bestämmer hur jiskeavgifter har fastställts enligt 6som
kap. § lagen 1998:000 med särskilda bestämmelser5 om

användas, har bestämtsvattenverksamhet skall inte iannatom
domen eller beslutet.

fastställts enligt kap. 6 § lagenFiskeavgifter har 6som
skallvattenverksamhetsärskilda bestämmelser1998:000 med om

fiskevårdenforskning och utvecklinganvändas för bekosta inomatt
samråd med ochefter Skøgs-bestämmerenligt vad Fiskeriverket

forskningsråd.jordbrukets
fåroch andra styckenaförstaAvgifter intei utanavsessom

ellertill Fiskeriverketsanvändasmedgivanderegeringens
verksamhet.länsstyrelsens

Övergångsbestämmelser

då1999,kraft den 1träderförordning januariiDenna
1983:291vattenlagenavgifter enligt1983:945förordningen om

skall gälla.upphöra att
bygdeavgifter enligt 6förordningenVad §§1-10 sägsi omsom

bestämmelsersärskildamedlag 1998:000kap. §1 om
kap. §bygdeavgifter enligt 10 1också gällavattenverksamhet skall

§kap. 14regleringsavgifter enligt 4ochvattenlagen 1983:291
vattenlagen 1918:523.

fiskeavgifterförordningenoch §§Vad 1-3 11 sägsi omsom
bestämmelsersärskilda1998:000 medlagenligt kap. och 6 §§6 5

kap.fiskeavgifter enligt 10 5också gällaskallvattenverksamhetom
§§kap. och 1081983:291 2och §§ vattenlagen6 samt

1918:523.vattenlagen
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och kap.fråga utgår enligt kap. 9 § 11 95 §avgifter 6om som
kungörelsengäller bestämmelsenvattenlagen 1918:523 i

medanvändningenochangående indrivningen vissa1953:620 av
avgifter.utgåendeföretaganledning i vattenav



sou 1998:35 155

12. Förslag till

Förordning 1998:000 samråd,täkter,om

miljöhänsyn i jordbruket m.m.

I kap. miljöbalken12 har bestämmelser i naturvårdslagen
1964:822 och lagen 1979:425 skötsel jordbruksmarkom av om
täkter, anmälan för samråd, miljöhänsyn i jordbruket vilthägnoch
arbetats samman.

till miljöbalken.Förevarande förordning ansluter kap.12 Den
i till reglernyheten förhållande gällande rätt ärstora att ges om

tillståndsplikt för husbehovstäkter.

Täkter

kap. § andrafår föreskrifter enligt 12 1Länsstyrelsen meddela1 §
sand, lera, jord,berg,täktstycket miljöbalken sten,att av grus,om

fårhusbehovför markinnehavarensandra jordarter inteellertorv
illståndspliktendel länet.tillstånd eller Tlänetvidtas inomutan av

hushållningenmotverkaåtgärder kanfår endast antas avavse som
påobetydlig skadamedföra ickeellerangivna naturresurser en

miljön.
får täkterförsta stycket endastmeddelade enligtFöreskrifter avse

m3mängden 5 000kommerden moränöverstiganär attuttagna
m3 fårområdenskyddsvärdasärskiltInomeller 1 000 naturgrus.

mängdendentäktersådana föreskrifterdock när uttagnaavse
m3.kommer 100överstigaatt

tillkommitoch harmotsvarighet i gällandeParagrafen saknar rätt
vissa förutsättningar kantillståndsplikt underanledningmed attav

miljöbalken.enligt kap. §föreskrivas husbehovstäkter 12 lför
och spoliera områdenbåde omfattandeHusbehovstäkter kan vara

får vanligtvisnaturvärden. Småvärdefulla för uttagär ansessom
miljön de intepå ochså obetydlig inverkanmedföra attnaturresurser
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kvantitetsgränsertillståndsplikt. Därför införsunderkastadebör vara
itotalaangivna mängden deti bestämmelsen. Med de uttagetavses

m3 kanunder 100flera år. Omtäkten det görs över uttagäven om
undvikas fär andramiljön börpåbefaras medföra skada som

enligtområdesskyddanvändas,i miljöbalkenskyddsforrner närmast

kap.7
länsstyrelseinstruktionmed1990:1510förordningen§Av 5

innanföljer,1995:1322verksförordningenjämfört med 27 § att en
i dennaföreskriftersådanabeslutarlänsstyrelse avsessomom

organisationer ochmyndigheter,länsstyrelsenparagraf skall ge
sig.tillfällebeslutetbetydande berörs att yttrapåandra sätt avsom

kap.tillstånd enligt 12 1krävertäktexploaterar§2 Den somensom
med stödmeddelatsharföreskrifteller enligtmiljöbalken§ somen
uppgifterlämnalänsstyrelsentillårligenskallbestämmelsendenav

ellerjord,lera,sand,berg, torvproduktionen sten, grus,avom
meddelasföreskrifterenligtjordarterandra avsom

för dengälleruppgiftsskyldighetSammaNaturvårdsverket. som
täkttillanslutningliggerstenkrossrörelse iintebedriver ensomen

miljöbalken.kap.stöd 11medtäktexploateraroch den avensom
tillståndmedmarkinnehavarengällerstycket närinteFörsta

husbehovvattenområde förtill täktmiljöbalken ikap.enligt 11
mängdendenhellerochtäkt utvunnainteexploaterar omen

ikvantitetsgränsden angettsunderstigertäktmaterial ensom
förordning.denna§stöd 1medmeddeladföreskrift av

förstaenligtskyldighetenfrånundantagmedgefårLänsstyrelsen
planeringenförbetydelsesaknaruppgifternastycket avom

överklagas.fårbeslutLänsstyrelsens intelänet.naturvärden inom
berg,täkttillstånd tillsådantinnehar sten,Den grus,ett avsom

stycketförstajordarter iandraellerjord,lera,sand, avsestorv som
tidpunktviduppgift varjelänsstyrelsen lämnaskall till somom vem

frågadetskall,Länsstyrelsen inte ärnärtäkten.exploatör omär av
tilluppgiftenlämnahusbehov,markinnehavarenstäkt för

län.DalarnasSkattemyndigheten i
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Paragrafen 27 § och 34 §motsvarar andra stycketa
naturvårdsförordningen 1 976 :484. Bestämmelsen har
kompletterats med hänvisningar till kap. miljöbalken.11 Eftersom
Kopparbergs län bytt till Dalarnas län har fjärde stycketnamn
ändrats. Länsstyrelsens skyldighet lämna uppgift tillatt
Skattemyndigheten rörande exploatör bör inte gälla för
husbehovstäkter, eftersom sådana inte skall skattepliktiga enligtvara
lagen 1995:1667 skatt på jfr regeringensnaturgrusom
lagrådsremiss den januari22 angående följdlagstiñning1998 till
miljöbalken. undantagEtt har därför införts i sista stycket.

samrådAnmälan för

§3 enligt gällande bestämmelser har underrättatDen som
skogsvårdsstyrelsen på hansavverkning skall ägaom som rum

skogsbränsle eller sådan dikning samband medmark, iuttag av om
tillstånd miljöbalken skallavverkning kräver enligt kap.11intesom

åtgärdenanmälan för samråd beträffande enligt 12ha gjortanses
kap. miljöbalken.§6

har underrättargällande bestämmelserenligtDen som
jordbruksproduktionjordbruksmark skalllänsstyrelsen att tas urom

§samråd enligt kap. 6anmälan för 12skall ha gjortanses
för vilket markenbeträffande sådant arbetsföretagmiljöbalken itas

anspråk.

naturvårdsforordningen. BegreppetParagrafen §23 uttagmotsvarar
skogsmarkensin, beroende påskogsbränsle har förts ägareattav
skogsvårdslagen harjanuari enligt §från och med 1998 14den 1

sådantskyldighet skogsvårdsstyrelsenunderrätta uttag.att om

föreskrivafår, 3§ Länsstyrelsen andra fall4 ii än avsessom
samråd kap. § andra stycketanmälningsskyldighet för enligt 12 6

åtgärderifråga verksamheter ellermiljöbalken särskilda slag avom
befogenhetpå Motsvarandekan medföra skada naturmiljön.som
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åtgärdenellerskogsvårdsstyrelsen verksamhetentillkommer om
skogsvårdslagen 1979:429på mark omfattasskall utföras avsom

beståndsanläggning,hyggesbehandling,avverkning,och avser
skogsgödsling,skogsbilvägar,skogsbränsle,beståndsvård, uttag av

skogsbruksåtgärder.andraskogsmarkskalkning eller

stycketförsta§huvudsak 20iParagrafen motsvarar
naturvårdsförordningen.

fårskallsamrådföranmälan görasvilkenhosmyndighet§ Den5
18följervaduppgifter,vilkaföreskrifter utövermeddela avsomom

innehålla.skallanmälansådanandra stycket,§ en

föranmälanvadföreskrivabemyndigandenParagrafen att enger
kap. 6i 12finnsbemyndigandeRegeringensinnehålla.skallsamråd

miljöbalken.meningensistastycket§ andra

beträfandebeslutfattarskogsvårdsstyrelsen6 § Innan
skall skogs-skogsmarkskalkningochskogsgödslingskogsbilvägar,

länsstyrelsen.samråda medvårdsstyrelsen

naturvårdsförordningen.stycketandra§23Paragrafen motsvarar a

jordbruketiMiljöhänsyn

hänsyndenmiljöbalken§kap. 812Föreskrifter i§7 omavsessom
jordbruks-skötselvidskallkulturvärdenochtill tas avnatur- som

meddelasjordbruketmarkanvändning ividmark och avannan
Naturvårdsverket ochsamråd medefterjordbruksverkStatens

Riksantikvarieämbetet.
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Paragrafen i huvudsak § förordningen5motsvarar 1979:426 om
skötsel jordbruksmark.av

8 § Jordbruksmark får jordbruksproduktion tidigast åttatas ur
månader efter det anmälan åtgärden har tillgjortsatt om
länsstyrelsen, länsstyrelsen medger någotinte Anmälanannat.om
behövs dock åtgärden betydelse förinte jordbruketnär är ringaav
på brukningsenheten eller för och kulturmiljön och hellerintenatur-

marken anspråk för verksamhet tillåtlighetnär i iprövatstas vars
särskild ordning.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter innehålletnärmare om
anmälan enligt första stycket jordbruksmarki att taen om ur

produktion.

lagen skötsel jordbruksmark.Första stycket 4 §motsvarar avom
bestämmelse i miljöbalken sistnämndaDen närmast motsvararsom

utformatsparagraf 12 kap. dock har9är ettsom som
myndighet regeringenbemyndigande för regeringen eller den som

bestämmer föreskriva jordbruksmark f°ar tasatt attom ur
jordbruksproduktion. motsvarandebehövs därför regel 4 §Det en

utnyttjar sittlagen skötsel jordbruksmark, där regeringenavom
bemyndigande.

förordningen skötselAndra 3 §stycket motsvarar om av
jordbruksmark.

9 § jordbruksverk får meddela sådana föreskrifterStatens om
begränsning djur jordbruk kap. §antalet 12 10ii ett avsesav som
miljöbalken jordbruksföretag fler djurenheter.för med tioän

Jordbruksverket skall samråda Naturvårdsverketmed innan
föreskrifterna meddelas.
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jordbruksmark.skötselförordningen§6Paragrafen motsvarar avom

spridsgödselmedelorganiska ioch andrastallgödsel§10 När
kustområdenalän, iGotlandsochHallands iSkåne,Blekinge,

Östergötlands, och VästraKalmarSödermanlands,Stockholms,
Öland dentiden den 1 augustiunderfår detpålänGötalands samt -

höstsådd.föreellergrödaväxandeskebaranovember i3 0
organiskaandrastallgödsel ochgällerlandethelaFör att

den 28decemberden 1tidenunderspridsgödselmedel som -
ochSkåneBlekinge,dag. Inedbrukasskallfebruari samma
påspridsstallgödselårethelaunderdockskallHallands län som

spridningen.frånfyraned timmarbrukasmark inomobevuxen
vilkajordbruksverkStatensmeddelasföreskrifter angesavsom

stycket.förstaenligtkustområdenområden är att somansesom

jordbruksmark.skötselförordningen§7Paragrafen avmotsvarar om

flytgödsel ispridningfårHallands länochSkåne avBlekinge,§11 I
minskareffektivtteknikmedskeendastgrödaväxande som

ammoniakförlusterna.
denjordbruksverkStatensmeddelas angesföreskrifter avsom

stycket.förstaenligtanvändasskallteknik som

skötselförordningen§7 avParagrafen avmotsvarar a
januari 1998.kraft den liträderbestämmelsevilkenjordbruksmark,

skett.bearbetning harSpråklig

skallstycketförsta§10iområdende§ Inom12 angessom
lagringförhadjurenhetermed fler utrymmetioänjordbruksföretag

undergödselproduktionstallgödsel motsvarar ensomav
hästar,nötkreatur,omfattardjurhållningvidmånaderåtta som

får eller samtgetter,
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månader vidtio djurhållning.annan
1 delar landet gäller förstaövriga stycket enbartav

jordbruksföretag med djurenheter.100änmer

Paragrafen § förordningen skötsel jordbruksmark.8motsvarar om av

13 § Vid lagring stallgödsel skallav
påÅ/llning flytgödselbehållare urinbehållare ske underochav

täckning, och
urinbehållare stabilt svämtäckeflytgödselbehållare och ha ett

effektivt minskar ammoniakförlusterna.eller täckningannan som

förordningen skötselbParagrafens och 88motsvarar avoma
jordbruksmark.

med flerjordbruksföretaggäller för§ än§ Bestämmelserna 1314 i
Södermanlands,Uppsala,Stockholms,djurenheter inomtio

Östergötlands, Gotlands,Kalmar,Kronobergs,Jönköpings,
slättbygderGötalands länHallands,Skåne, Västra iBlekinge, samt

Örebro Västmanlands län.ochVärmlands,inom
enligt förstaslättbygderområdenVilka är att anse somsom

jordbruksverk.föreskrifter Statensstycket i avanges

skötselförordningen§Paragrafen 8motsvarar avomc
bestämmelsei nämndastycketjordbruksmark. del förstaDen somav

utgått.har docktill juligällde fram den 1 1997reglerade vad som

medge dispensfår länsstyrelsensärskilda skäl,§ Om det finns15

från 10-13 §§.
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Paragrafen § förordningen9 skötsel jordbruksmark.motsvarar om av

16 § Begreppet aljurenhet 12 och §§14 har betydelsei samma
förordningen 1998:000 miljöfarlig verksamheti ochsom om

hälsoskydd.

Paragrafen § förordningen skötsel10motsvarar om av
jordbruksmark. bestämmelsen begreppetdenl nämns även att
djurenhet förordning hari motsvarande § denna8 § 13 sammaa

miljöskyddsförordningen. nuvarande lydelse 8betydelse i I av asom
försvann frånfinns inte djurenhet. begrepp§ dock begreppet Detta

upphördestycke i paragrafenbestämmelsen andraden attnär ett
1995:1159.och ISFS 1994:93gälla den november 199515

ihänvisningen 10 §måste ha glömts bortsamband därmed det att
därförföreslåsförordning.denna Detfanns motsvarande 16 § att

måstehänvisning till §14medför dockbort.den Detta atttas en
till.läggas

vilken1989:364, tillmiljbilagan tillEnligt
jordbruksmarkskötselförordningen§bestämmelse 10 avom

häst,fullvuxet nötkreatur,djurenhetmedhänvisar, ett enenavses
elleravelshonorpälsdjurslaktsvin, tiotiotvå ungnöt, tre suggor,

tillstånd skallstadgarMiljöskyddsförordningenfjäderfän.100 att
föranläggningstall ellerför ladugård,länsstyrelsensökas hos annan

djurenheter.djur med 100änmer
verksamhetmiljöfarlig1998:000förordningenbilagan tillI om

i tvåskall ändrasdjurenhetvi begreppetföreslåroch hälsoskydd att
tvåfortsättningen skallidjurenhetså utgörasavseenden, att aven

vilkettio,stället förpälsdjur, ioch femi stället för tre,suggor,
omfattasi dag kommerverksamheterbetyder något fler än attatt av

Åstallgödsel.lagringförordningdennai ochkraven 12 13 avom
miljöfarligförordningeniinnebär vårt förslagandra sidan om

tillståndsplikt harförhälsoskydd delsverksamhet och gränsenatt
anmälningspliktdjurenheter, delshöjts från till ersätter101 201 att
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tillståndsplikt för jordbruk med med högst100 200änmer men
djurenheter.

Skåne17 § Jordbruksföretag med ha åkermark Blekinge,5än imer
och Hallands län skall ha % marken höst- eller vinterbevuxen.60 av

Östergötlands, Kronobergs, Gotlands ochFör Jönköpings, Kalmar,
motsvarande andel marken 50Västra Götalands län skall av vara

%.

föreskrifterfår meddelaStatens jordbruksverk närmare om
odlingen.

årenskiltfår förskäl, länsstyrelsenOm det finns särskilda ett
från första stycket.föreskriva eller medge dispens

skötselförordningen§Paragrafen 11motsvarar avom
jordbruksmark.

Övriga bestämmelser

anmälanochInnehållet ansökani

stycketandraoch§ förstatillstånd enligt kap. 112Ansökan18 § om
miljökonse-skriftlig och,skallmiljöbalken utöveroch §11 envara

åtföljd karta,miljöbalken,§kap. 1enligt 6kvensbeskrivning avvara
§kap. 2skall 22ansökanVid handläggningenskiss eller ritning. av

tillämpas.miljöbalken
skallmiljöbalkenkap. §samråd enligt 12 6förAnmälan vara

anmälansådanskiss eller Enåtföljd karta,och ritning.skriftlig av
fallet,enskildadetbehövsden utsträckning iskall iäven, som

miljöbalken.enligt kap.6miljökonsekvensbeskrivninginnehålla en
stycketoch andraförstaärende ärOm stortiett avsom avses

ochanmälanansökan ellerkungörelseskallallmänt intresse omom
ortstidningareller deinföras denmiüökonsekvensbeskrivningen i

skallkungörelsenbestämmer. Ilänsstyrelsen anges varsom
skriftligahålls tillgängligaärendethandlingarna i attsamt
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anmärkningar får lämnas till länsstyrelsen tid,inom viss angivenen
fyra veckor efter det kungörelsen införd.minst att var

Överväger länsstyrelsen ifråga område medatt ettom som avses
tillståndansökan enligt kap. första12 § och andra stycket1en om

miljöbalken meddela föreskrifter skydd för enligtgrundvattnet 7om
kap. § miljöbalken, får frågan sådant tillstånd22 inte prövasom
förrän frågan skyddet för grundvattnet har avgjorts, inteomom
särskilda skäl föranleder annat.

naturvårdsförordningen. Andra stycketParagrafen 25 § ärmotsvarar
samråd.for Deninnehållet i anmälandock och reglerarnytt en

tillmiljökonsekvensbeskrivningar 5tidigare hänvisningen rörande

följer 6 kap.detutgått, eftersomkap. naturresurslagen har avnumera
huvudregel skallbeskrivningmiljöbalken sådan§1 att somen

bifogas ansökan.

Delgivning

föreskrivitskogsvårdsstyrelsenellerlänsstyrelsen§19 Har
delgesföreskriftenskall varjeanligt §anmälningsskyldighet 4

beslutet.berörssakägare rätt avvars

naturvårdsförordningen.tredje stycket20 §Paragrafen motsvarar

Underrättelse beslutom

förstakap. §tillstånd enligt 12 1ellerBeslut20 § vägraatt ge
enligtförbudföreläggande ellerbeslutoch § liksomstycket 11 om

sändas tillskallmiljöbalkenstycketkap. § fjärde12 6 snarast
sändas tillskall beslutetNaturvårdsverket. Dessutom

lantmäterimyndigheten,och inteväghållningsmyndigheten om
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kännedom beslutet uppenbart saknar betydelse för myndigheten.om
Beslut eller tillstånd enligt kap.vägra 12 § första1att stycketge
och 11 § miljöbalken skall sändas till kommunen.även

Länsstyrelsens och skogsvårdsstyrelsens beslut föreskriftom
enligt § denna4 förordning skall sändas till lantmäterimyndigheten.

Paragrafen 27i huvudsak § första och fjärde stycketmotsvarar
naturvårdsförordningen.

Tillsyn och avgifter

21 § Bestämmelser tillsyn och avgifter finns och kap.26 27iom
miljöbalken förordningen tillsyn enligt1998:000isamt om
miljöbalken och förordningen avgifter för1998:000 om
myndigheters och tillsyn enligt miljöbalken.prövning

tillsyn avgifter finns samlade i miljöbalkenBestämmelser ochom
i bestämmelsen.och i förordningar till vilka hänvisningde tvâ görs

Överklagande

frågorNaturvårdsverket får beslut22 § överklaga rör omsom
miljöbalkentäkter, anmälan för samråd och vilthägn enligt kap.12

och denna förordning.

förebild naturvårdslagenParagrafen har sin i § tredje stycket40
Överklagandet enligt1964:822. skall ske hos miljödomstol

i miljöbalken.reglerna
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§ Föreskrifter meddelats länsstyrelsen med stöd23 har 1avavsom
och skogsvårdsstyrelsen med stöd får överklagas§§ och §4 4avav
hos regeringen.

ochhusbehovstäkterföreskrifterParagrafen innebär att om
fårverksamhetersärskilda slaganmälningsskyldighet i fråga avom

regeringen.överklagas hos

Övergångsbestämmelser

förordningendå1999,kraft den 1träder januariförordningDenna i
gälla.skall upphörajordbruksmarkskötsel1979:426 attavom

ikraft-förbl.a. datumövergångsbestämmelseförevarandeI ges
skallnaturvårdsförordningenkan äventrädandet. Det nämnas att

övergångs-framgårDettanämnda datum.vidgällaupphöra avatt
skydd1998:000 naturen.förordningentillbestämmelsema avom
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13. Förslag till

Förordning 1998:000 ändring i förord-om

ningen 1994:901 genetiskt modifieradeom

organismer

Bestämmelserna i lagen 1993:900 genetiskt modifieradeom
organismer in ihar arbetats kap. miljöbalken. Liksom i gällande13

krävs utfyllande regler på förordningsnivå. tillMed hänsynrätt att
genteknikområdet pågår, tillinom under kommentarenöversynen se

föreslås ändringar i den befintliga förordningen7 görsatta
genetiskt modifierade organismer. direkta1994:901 Förutomom

följdändringar bemyndigandet iföreslås med stöd kap. 18 §13av-
miljöbalken märkning införas enlighetkrav på skall 7 §. Iatt ett a-

systematik i övrigt i miljöbalken, flyttasmed den valtssom
förordningen genetiskt modifieradetillsynsbestämmelsema från om

tillsyn enligtorganismer till förordningen 1998:000den nya om
tillsynsmyndigheterna inommiljöbalken. Härigenom ges

samtliga tillsyns-genteknikornrådet möjlighet användaatt
förstärkningi miljöbalken vilketbestämmelser 26 kap. är aven

Förändringar föreslåsi förhållande till gällandederas ställning rätt.
och 23 §§i flesta bestämmelserna. Endast 13-16, 18-19nedan de

iorörda i förhållande till vad gäller dag.lämnas helt som

Inledande bestämmelser

Definitioner

hardenna förordninganvänds§ och begrepp1 De itermer som
miljöbalken.betydelse isamma som

förordning meddennaI avses
forskning ochverksamhet för undervisning,A-verksamhet:typ en

icke-kommersiell verksamhetellerutveckling eller icke-industriellen
omfattning,litenav en

A-verksamhet,verksamhetB-verksamhet: inte är typtyp somen
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medgenetiskt modifierade mikroorganismerI-organismer:grupp
på människors hälsa och miljön,låg risk för skador

mikroorganismermodifieradegenetisktII-organismer: somgrupp
I-organismer.inte är grupp

föreskrifter vilkaytterligaremeddelarArbetarskyddsstyrelsen om
förmåste uppfyllamodifierad mikroorganismkriterier genetiskten

kunna I-organism.att gruppanses som en
skallsådana föreskriftermeddelarArbetarskyddsslyrelsenNär

NaturvårdsverketochGentekniknämndensamråda medden samt
Europeiskaartikel 4beakta vadsärskilt iisägssom

april 1990den90/219/EEG 23råds direktivgemenskapernas omav
modifierade mikroorganismergenetisktinnesluten användning av

ochdirektivetbilaga tillanvändning, 2inneslutendirektivet om
juli 1991beslut den 29gemenskapernas kommissionsEuropeiska

artikel 4klassificeringför iangående riktlinjerna iangessom
användning.inneslutendirektivet om

tillämpningfrån lagensUndantag

påutsläppandeochavsiktligBestämmelserna utsättning§2 om
påskall tillämpas organismermiljöbalkenmarknaden kap. inte13i

erhållits medharsom
ellermutagenes,

dåfall deväxtcellerprotoplastfusioninklusive icellfusion av
traditionellaframställas medkanresulterande organismerna även

förädlingsmetoder.
genetisktanvändsdetendastgäller dock inteDetta enom

eller moderorganism.modifierad mottagarorganismorganism som

miljöbalkenkap.användning 13inneslutenBestämmelserna i§3 om
erhållits medharpåskall tillämpas organismerinte som

mutagenes,
djurhybridomceller,somatiskaanvändningframställning och av

dåfall deväxtcellerprotoplastfusion iinklusivecellfusion av
traditionellamedframställaskanresulterande organismerna även

ellerförädlingsmetoder,
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förekommandesjukdomsalstrande, naturligtsjälvkloning ickeav
förmikroorganismer uppfyller kriterierna mottagarorganismersom

av grupp
genetisktdet användsgäller dock endastDetta inte enom

eller moderorganism.modifierad mottagarorganismorganism som

Aktsamhetskrav

punktenunder F itillsynsmyndigheter§4 De operativa angessom
miljöbalkenenligttillsyn1998:000förordningenbilaga till1 om

försiktighetsmåttföreskrifterområdepå respektivemeddelar om
miljöbalken.§enligt kap. 1113

deskallföreskriftersådanameddelarmyndigheternaNär
särskiltNaturvårdsverketochGentekniknämnden samtsamråda med

direktivet14-169.1, iartiklarna 6.1,vadbeakta isägs omsom
artikel 4.1och idirektivettillbilaga 4användning,innesluten

den 2390/220/EEGdirektivrådsgemenskapernasEuropeiska av
modifieradegenetisktavsiktlig utsättningapril 1990 avom

utsättning.avsiktligdirektivetmiljöniorganismer om

skadorörhandsbedömningF av

punkten F iundertillsynsmyndigheter§ operativa5 De angessom
miljöbalkenenligttillsyn1998:000förordningentillbilaga 1 om

13enligtutredningföreskrifterområderespektivepåmeddelar om
miljöbalken.§kap. 9

deskallföreskriftersådanameddelarmyndigheternaNär
Naturvårdsverketoch höra samtGentekniknämndenmedsamråda

inneslutendirektivetartikel 6 ivad ibeakta sägssärskilt omsom
direktivet.tilloch bilaga 3användning
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påAvsiktlig utsättning och utsläppande marknaden

Undantag från tillståndskravet

§ produkt innehåller eller består genetiskt modifierade6 En som av
får på tillståndsläppas marknaden enligt 13organismer ut utan

något landkap. § miljöbalken, behörig myndighet12 i annatom en
samarbetsområdet har lämnatEuropeiska ekonomiska EESinom

tillstånd produkten.motsvarande till utsläppandeett av
tillsynsmyndighet meddela dehindrarDetta inte operativ atten

miljöbalkenförelägganden förbud enligt kap. och §§och 26 9 14

miljön.människors hälsa ochbehövs för skyddaattsom
gemenskapernasskall dock underrätta EuropeiskaMyndigheten

sådantEES-kommitténkommission och Gemensamma ettom
föreläggande eller förbud.

tillståndför lämnandeföreskrifter förutsättningarSärskilda avom

kap.på enligt 13 12tillstånd utsläppande marknaden§ till7 Ett ett
får lämnas endast§ miljöbalken om

miljöbalken tillenligt kap. §tillstånd har lämnats 13 12ett
modifieradegenetisktavsiktlig de organismerutsättning somav

består ellerinnehåller ellerprodukten av,
uppgifterpå sådanabaseradutförts vilkenriskanalys har ären

tillstånd till avsiktligvid ansökanskall finnas enen omsom
miljöbalken.enligt kap. 12 §13utsättning

fårtillstånd fall lämnasfinns bestämmelser§1 11 i vissaattom
meddelathargemenskapernas kommissionendast Europeiska attom

tillstånd får lämnas.

Märkning

punktenunder Ftillsynsmyndigheter§ i7 De operativa angessoma
miljöbalkenenligt1998:000 tillsynbilaga till förordningen1 om
kommissionEuropeiska gemenskapernasunderrättelse tillskall i
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och tillstånd på hurtill utsläppande marknaden enligt 11 §i ange
produkten skall märkas.

med stödmärkning föreslåsEn bestämmelse avny om
bestämmelsenbemyndigandet i miljöbalken.kap. 18 § I13 attanges

märkninghurtillsynsmyndighetema i tillståndsbeslut skall avange
genetiskt modifieradebestårinnehåller ellerprodukt,en avsom

organismer, skall ske.

utsättning genetisktavsiktligdirektivet 90/220/EEGI avom
ändrati aktuellt avseendemodifierade organismer, senast genom

produktermärkningfinns bestämmelser97/35/EG, somavom
organismer.modifieradebestår genetisktinnehåller eller av

godkännandesökanden i ansökaninnebärBestämmelserna att en om
märkning. frågaförslag till Iskall inprodukt ett omgeav en

medblandningaripå marknadensläppsprodukter utsom
bestämmelsernaenligtmodifierats detinteorganismer har ärsom

kanorganismergenetiskt modifieradetillräckligt attatt ange
såledesinnebärDirektivets bestämmelserblandningen.förekomma i

samband medinges imärkning skallförslag tillendast att ett
skall skefaktisktpå märkningkravNågot generelltansökan. att

godkännandedengentekniklagenEnligtfinns inte. anses
godkärmande,i beslutenskilda villkori fall,myndigheten omgenom

märkningskrav.kunna hävda ett
rådetsochEuropaparlamentetsträddemaj 1997Den 15

livsmedeljanuari 1997EG 258/97 den 27förordning om nyaavnr
delartill allaFörordningeni krañ.livsmedelsingredienseroch ärnya

medlemsstater. "Nyatillämplig i alla EU:sbindande och direkt
livsmedelkategoriervissalivsmedel" begreppär ett avavsersom

utsträckning inom EU.i någonvi hittills inte konsumerat störresom
livsmedel ochallaFörordningen innebär att nyanya

myndigheteransvarigalivsmedelsingredienser ska bedömas närav
Bedömningarna skallmarknaden.på görasprodukt ska släppas uten

enligtgodkäntslivsmedelvälfrån fall till fall. När ett nytt
beaktandemedlivsmedelandrasaluhållasförordningen kan det som

hanteringvillkor förövrigamärkningskrav ochde somav
frågorbehandlarförordningenArtikel imedföra. 8prövningen kan
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märkning livsmedel. artikeln de obligatoriskaIom av nya anges
krav på märkning finns för livsmedel ochsom nya
livsmedelsingredienser. korthet skall märkningen informeraI
konsumenterna om
l skillnader i livmedelsegenskaper föreligger,

vissaförekommer kan ha effekter på hälsan hos2 ämnennya som
befolkningsgrupper,

till etiskaförekommer kan upphov3 ämnen genya som
betänkligheter,

livsmedlet innehåller eller består GMO.4 av
förändratsMärkningen vilka egenskaper har ochskall somange

uppnå dessa egenskaper.vilken förmetod har använts attsom
tordeförordningen livsmedel reglerarområdeDet nyasom om

tillämpningsområde.GMO-förordningens och lagensfalla bort ur
1997:202förordningenLivsmedelsverket har omgenom

detlivsmedelsförordningen 1971:807 utpekatsändring i som
uppgifterskall utföra denationellt behöriga somorgan som

livsmedel.258/97föreskrivs i förordningen EG nyaomnr
utfärdaockså givits bemyndigandeLivsmedelsverket har närmareatt

enligt 9-12hantering livsmedelföreskrifter m.m. avom
livsmedelslagen.

sikteinföras såledesskallmärkningsbestämmelserDe tarsom nu
bestårinnehåller ellermarknadenprodukt påpå utsläppande somav

träffasinte EG-organismer ochgenetiskt modifierade avsomav
fall krävasi vissalivsmedel. kanförordningen Detnyaom
genteknikbestämmelserenligt miljöbalkensgodkännande både om -

organismer ochgenetiskt modifieradeför närvarande lagen om -
märkningsbestämmelserlivsmedel. Olikaförordningen nyaom

användasprodukten skallberoende påhärvid gällakommer att om
foder.användning,någonlivsmedel eller ha t.ex. somannansom

l997/98:JoU6betänkandeJordbruksutskottetsI attuppges
föreslåkommissioneninhämtatutskottet har ettattatt meravser

produkter.modifierademärkning genetisktenhetligt försystem av
juli presenteradekommissionen den 1997Vidare 24attanges

innehåller ellerbestårprodukterriktlinjer innebär att av,somsom
märkasorganismer skallgenetiskt modifieradefrånhärstammar

Märkningentill slutkonsument.kedjan från producenthelagenom
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skall enligt riktlinjerna förse konsumenterna med entydig, korrekt
och objektiv information produktens innehåll.om

framstårDet den redovisade bakgrundenmot mestsom
ändamålsenligt de respektive tillståndsmyndighetema åläggsatt att,

villkor besluta märkning Livsmedelssidanhur skall ske.genom om
i redovisade hänseenden redan reglerad och regleringär ovan en ny

vad gäller återstående Sverigesdelar förestående. nuvarandeär
gäller genteknikfrågor,vad med antal centralasystern ett stort

tillsynsmyndigheter, flexibilitetsskäloch talar således för den ovan
valda lösningen.

Ärendenas handläggning

tillsynsmyndigheter under punkten8 § FDe ioperativa som anges
miljöbalkenbilaga till förordningen 1998:000 tillsyn enligt1 om

område uppgifter ochpå föreskrifter vilkameddelar respektive om
tillståndansökan enligt kap. 12vilken dokumentation 13som en om

innehålla.§ miljöbalken skall
sådana skall demeddelar föreskriftermyndigheternaNär
Naturvårdsverket särskiltGentekniknämnden ochsamråda med samt

avsiktligartiklarna och direktivetbeakta 5 11vad iisägs omsom
och till direktivet.och bilagorna 2 3utsättning

kap. §ärende enligt 13 129 § myndighetenInnan avgör ett
låta Gentekniknämnden saken.miljöbalken skall den sig iyttra

Gentekniknämndensamråda medskallMyndigheten dessutom
ärendet, ärendetNaturvårdsverketoch myndigheten avgörinnan om

ellereller tidigare oprövad utsättningorganism av enenavser en ny
tidigare.annorlunda förutsättningarunder väsentligt änorganism

tillstånd avsiktligärende till10 § ansökanAvser utsättningett enom
dagarmyndigheten 30enligt miljöbalken skallkap. 12 §13 senast

gemenskapernasEuropeiskaefter ansökningsdagen underrätta
Ärendet dagarskall 90kommission ansökan. avgöras senastom

då förelåg.efter dag fullständig ansökanden en
innehållaskallenligt första stycketunderrättelseEn en

vadDärvid skall beaktassammanfattning ansökan. isägssomav
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råds den november 1991beslutEuropeiska gemenskapernas 4 om
artikelanmälan 9sammanfattningdenutformning isom avsesavav

avsiktligdirektivet utsättning.i om

påutsläppandetillstånd tillansökanärende§11 Avser ettett om
skall myndigheten,miljöbalken§kap. 12marknaden enligt 13 om

gemenskapernasEuropeiskaavslås, underrättaansökan inte
ärendet tillhandlingarnaoch lämnaansökan ikommission överom

då fullständigefter den dagdagar90kommissionen senast en
förelåg.ansökan

innehållaskallstycketförstaenligtunderrättelseEn en
vadskall beaktasDärvid sägs iansökan.sammanfattning somav

denutformningenfebruari 1992beslut den 11kommissionens avom
direktivetartikel 12anmälan iisammanfattning omavsessomav

villkordeskallunderrättelsen1avsiktlig utsättning. somanges
tillstånd.förnödvändigamyndigheten ettvaraanser

utsläppande påtillstånd tillfår lämnaMyndigheten ett
invändninganmälerEESlandendast inommarknaden inget enom

underrättadesEES-ländernadåfrån den dagdagar60inom om en
stycket.förstaansökan enligt

tredje styckettidEES-land den inågotOm inom angessom
tillståndlämnamyndighetenfårtillstånd lämnas,sigmotsätter att

harkommissionenendastpå marknadenutsläppandetill ett om
får lämnas.tillståndetmeddelat att

EES-länder ochskall underrätta övrigaMyndigheten§12
enligttillståndsbeslutkommissiongemenskapernasEuropeiska om

Även ochGentekniknämndenmiljöbalken.§kap. 1213
beslut.sådanaunderrättasskallNaturvårdsverket om

sändaårdecemberden 1 varjeskallNaturvårdsverket senast en
kontrollentill kommissionensammanfattande rapport avom
på marknadensläpptsharprodukterdeanvändningen utsomav

miljöbalken.kap.enligt 13
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Innesluten användning

illståndskravT för bruk anläggningiatt ta en

13 § En anläggning för verksamhet omfattar inneslutenen som
användning fårII-organismer bruk för första gångenitasav grupp
endast efter tillstånd.

sådantEtt tillstånd får lämnas endast anläggningen ärom
godtagbar från hälso- och miljöskyddssynpunkt.

Skyldighet anmäla anläggning skall brukiatt att tasen

14 § anläggning förEn verksamhet omfattar inneslutenen som
användning eller andraI-organismer genetisktav grupp av
modifierade mikroorganismer får bruk för förstaorganismer än itas
gången endast efter anmälan. någotOm myndigheten beslutarinte

får verksamheten påbörjas då90 dagar efter den dagannat, en
fullständig förelåg.anmälan

illståndskrav förT användningen

innesluten15 § användningEn II-organismer B-i typav grupp
verksamhet får ske endast efter tillstånd.

sådant tillstånd får lämnas endast verksamhetenEtt ärom
godtagbar från hälso- och miljöskyddssynpunkt.

Skyldighet anmäla användningatt en

16 § innesluten användning ellerEn I-organismerav grupp av
andra genetiskt modifierade mikroorganismerorganismer iän typ

fårB-verksamhet liksom A-verksamhetII-organismer i typav grupp
ske någotendast efter anmälan. Om myndigheten beslutarinte

får dåverksamheten påbörjas dagar efter den dag60annat, en
fullständig förelåg.anmälan
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Ärendenas handläggning

punkten Funder itillsynsmyndigheter§17 De operativa angessom
miljöbalkenenligttillsyn1998:000förordningenbilaga till1 om

uppgifter ochvilkaföreskrifterområdepå respektivemeddelar om
ochenligt 13 15tillståndansökanvilken dokumentation omensom

innehålla.skall§§och 16enligtanmälan 14och§§ en
skall deföreskriftersådanameddelarmyndigheternaNär

Naturvårdsverketoch höraGentekniknämnden samtmedsamråda
direktivetoch 109.2 iartiklarnavadsärskilt beakta isägssom

direktivet.tillbilaga 5ochanvändninginneslutenom

skall§eller 16 avgörasenligttillstånd 14 senastärende§18 Ett om
förelåg.ansökanfullständigdådagefter dendagar90 en

ochGentekniknämndenunderrättaskallMyndigheten§19
§§ ochoch 1513enligttillståndsbeslutNaturvårdsverket om

§§.och 16enligt 14anmälningar
sändaårdecember varjeden 1skallNaturvårdsverket senast en

gemenskapernasEuropeiskatillsammanfattande rapport
1enligt 15lämnatshartillstånd rapportendekommission somom

denmikroorganismerna,modifieradegenetisktdeskall beskrivas
modifieradegenetisktdemedriskernaochanvändningenplanerade

mikroorganismerna.

tillstånd anmälanochförMyndigheter

liksommiljöbalken§kap. 1213tillstånd enligtansökan§ En20 om
eller 15 §enligt 13tillståndförordningdennaenligtansökan omen
respektivepå derasskall§eller 16enligt 14anmälanoch en

tillsynsmyndigheterdehos operativaområden göras angessom
tillsyn1998:000förordningentillbilaga 1punkten Funder i om

miljöbalkenenligt
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Tillsyn

§21 Bestämmelser tillsyn finns kap. miljöbalken26 ochi iom
förordningen 1998:000 tillsyn enligt miljöbalken.om

lagrådsremissen framgickAv ansvarsfördelningen mellan de iatt
genteknikförordningen utpekade sju myndigheterna skulle

klarläggas och Miljöbalksutredningen förväntades medkomma

förslag lagrådsremissen.i betänkande" se i"ett 371senare s.
anförpropositionen till miljöbalk prop. 1997/98:45 396-397I s.

regeringen följande myndigheternas ansvarsområden.vad gäller
genteknik"Jordbruksutskottet uttalade i sitt betänkande om

l995/96:JoUl anledning två motionerrskr. 1995/962243 med av
ansvarsfördelningen mellan deregeringen böratt göra översynen av

föri genteknikförordningen utpekade sju myndigheterna som svarar
enligt genetisktföreskrifter, tillståndsgivning och tillsyn lagen om

kommittémodifierade organismer. Regeringen har nyligen tillsatt en
Enligtbioteknikens roll i samhället.med uppgift utredaatt

möjligheter ochBiotekniken i samhälletutredningens direktiv -
kommittén granska den nuvaranderisker dir.l997:l20 skall även

tillståndsgivning ochtillsyn,myndighetsorganisationen för

Uppdragetinformation förslag till arbetsformer.lämnasamt nya
juniden årenligt direktiven redovisas till regeringen lskall senast

uppgifterGentekniknämndens ochdelbetänkande avseende2000. Ett
Regeringensammansättning den november 1998.skall lämnas l

lämnar frågan tills vidare."därmed
Miljöbalks-fråndirektiv beslutades inleddesnämndaInnan

defrågor. Bl.a.utredningens sida arbete med nämndaett gavs
synpunkter.inblandade möjlighet inkomma medmyndigheterna att

finnsinte vid handen detFlera yttrade sig. Svarendem attgerav
inödvändigt de åtgärdasproblem så akuta det ärär attattsom

bakgrunddennasamband med miljöbalkens ikraftträdande. Mot
avstår frånändamålsenligt utredningenframstår det attattmestsom

tilli ansvarsfördelning och,sak fram förslag i frågornalägga om
kommittén.materialet tillföljd det insamladehärav, överlämnar

systematikdock i enlighet med denTillsynsbestännnelsema har som
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i övrigt i miljöbalkenvalts flyttats till förordningen 1998:000 om
tilltillsyn enligt miljöbalken. myndigheterna tillgång deDetta ger
vilketoperativa möjligheter framgår kap. miljöbalken,26som av

tillsynsmyndigheter iförstärker ställning operativaderas som
förhållande till gällande rätt.

tillstånd i EES-landAnsökningar görs ett annatom som

bilaga 1 tillenligt punkten§ myndigheter F22 De isom,
tillsyn enligt miljöbalken,1998:000förordningen utövarom

på på respektiveutsläppande marknadentillsyn äroperativ över
sådana ansökningarområde anmäla invändningarbehöriga motatt

utsläppande påtillstånd tillEES-landigörs annatett omsom
innehåller består genetisktellerproduktermarknaden avsomav

modifierade organismer.
huruvidaförbehålla avgörandetfår sigRegeringen en

harmyndighetanmälas.skall Näransökningeninvändning mot en
skall denförsta stycket,ansökan enligtunderrättats om en

detta tillyttrande anmälamedskyndsamt regeringen.eget
skallavgörandet,förbehållit sigHar interegeringen

enligt 13invändning, den vidmyndigheten anmäla prövningomen
finnsdetmiljöbalken bedömerkap. intejämfört med 2kap. 13 § att

marknadenpåutsläppandetillstånd tilllämnaförutsättningar att av
Gentekniknämnden ochskall beredaprodukten. Myndigheten

tillfälleNaturvårdsverket sig.yttraatt
dåfrån dagdendagaranmälas 60invändning skallEn inom

myndighetenunderrättadegemenskapernas kommissionEuropeiska
skallinvändningenstycket.första 1ansökan enligtom en

för bedömningen.skälenmyndigheten ange
förordningentillbilagaenligt punkten F 1myndigheter iDe som

tillsynmiljöbalkentillsyn enligt över1998:000 operativutövarom
ochområdefår på respektive sigavsiktlig yttrautsättning emotta

tillståndEES-landsådana ansökningar görs iöver annatett omsom
modifieradegenetiskt organismer.till avsiktlig utsättning av

tillfälleberedasNaturvårdsverket skallGentekniknämnden och att
ärendena.sig iyttra
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Gentekniknämnden

23 § förordningenI 1994:902 med instruktion för
Gentekniknämnden finns föreskrifter Gentekniknämndensom
uppgifter bestämmelser nämndens ochsamt sammansättningom
arbetsformer.

Avgifter

24 § Bestämmelser avgifter finns förordningen 1998:000iom om
avgifter för myndigheters och tillsyn enligt miljöbalken.prövning

Denna förordning träder kraft den 1 1999.i januari
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14. Förslag till

Förordning 1998:000 kemiska produkterom

och biotekniska organismer

miljöbalkenI samordnas gällande regler kemiska produkter ochom
förhandsgranskning biologiska bekämpningsmedel 14 kap..av
Utredningen har efter det föraövervägt att mönstret samman
förordningarna gäller bekämpningsmedel med förordningensom
1985:835 kemiska produkter. Det har dock visat sigom mera
ändamålsenligt utarbeta särskild förordningatt en om
bekämpningsmedel, avsnitt 15. Nedan föreslås förordningse en som
skall gälla generellt för kemiska produkter och biotekniska
organismer. Bestämmelserna ihar drag sin motsvarighet igrova
gällande förordning kemiska produkter. Förordningenom
1995:1048 bedömning och kontroll risker med existerandeom av

endast innehåller bestämmelserämnen, utpekandesom om av
Kemikalieinspektionen behörig myndighet tillsynsansvarigochsom
vad vissgäller EG-förordning, inarbetas också, 30se

Inledande bestämmelser

§1 Termer och begrepp används kap. miljöbalken har14isom
betydelse denna förordning.isamma

Med tillverkare denna förordning också den föriavses som
vidare överlåtelse förpackar, packar eller ändrari eget namn om

på kemisk produkt eller bioteknisk haorganism utan attnamn en
fört till Sverige eller tillverkat produkten ellerin organismen.

Bestämmelsen § förordningen kemiskal produkter.motsvarar om

2 § Särskilt farliga kemiska produkter och biotekniska organismer
delas livsfarliga och farligamycket produkterin i respektive

för tillämpningenorganismer 13-19 §§. Kemikalieinspektionenav

7 18-0366
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produkterkemiskavilkaföreskriftermeddelar närmare om
omfattasskallbiotekniskarespektive organismer avsom

indelningen.

produkter.kemiskaförordningen§8Bestämmelsen motsvarar om
enligtkrävstillståndeftersomtilllagtsorganismer harBiotekniska

ochprodukterkemiskafarliga"särskiltimportförbalken av
organismer".biotekniska

Tillämpningsområde

14bestämmelserna iföreskrivafårKemikalieinspektionen att§3
påtillämpasskall ävenmiljöbalken§§och 12 varaen9kap.

påochproduktkemiskmedbehandlatsharellerinnehåller ensom
människorpåskadormedförabefaraskanegenskapergrund sinaav

enligtskyddasskallandraeller intressenmiljöneller som
miljöbalken.

sådanförtill Sverige inellerhanteraryrkesmässigt enDen som
föreskriftsärskildskall,stycket ävenförstai enomavsesvara som

§8kap.14föreskrivs ivadiakttameddelats,harinte som
miljöbalken.

myndighetdenellerregeringenfårmiljöbalken§kap. 1Enligt 14
bestämmelsermiljöbalkensföreskriva omattbestämmerregeringen

harellerinnehållerpåtillämpasskallprodukterkemiska somvaraen
sinagrundpåproduktkemiskmed avbehandlats varanomen

miljönellermänniskorpåskadamedförabefaraskanegenskaper
miljöbalken.enligtskyddasskallintressenandraeller som

förordningen§2bestämmelsen, motsvararföreslagnaDen som
möjlighetKemikalieinspektionen attprodukter,kemiska gerom

ochmiljö-kap.i 14bestämmelservissaföreskriva omatt
9uppgiftsskyldighetproduktinformation 8 §,§,hälsoutredning 7

innehållerpåtillämpasskall§ även12tillstånd somoch vara§ en
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eller har behandlats med kemisk produkt. En förutsättning fören en
sådan föreskrift dockär på grundatt den innehåller ellerattvaran av
har behandlats med kemisk produkt har fått sådana egenskaperen att
den kan befaras medföra skador på människor eller miljön eller
andra intressen skall skyddas miljöbalken. Det bör anmärkassom av

de allmänna hänsynsreglemaatt i 2 kap. miljöbalken alltid gäller. En
ytterligare förutsättning för bemyndigandet skallatt tillämpas bör

den aktuella hälso-att eller miljörisken inte kanvara undanröjas
ingripande enbart den kemiska produkten.genom mot För att

bestämmelserna i kap.14 skall tillämpas på innehållervaror som
eller har behandlats med kemisk produkt krävs alltså enligt förstaen
stycket särskilda föreskrifteratt meddelas kemikalieinspektionen.av

Andra stycket innehåller vad följerutöver första stycketsom av
generella krav på dem yrkesmässigt hanterar eller till Sverigesom
för in sådan i första stycket.en vara som avses

Någon motsvarighet till 3 § förordningen kemiska produkter harom
inte inarbetats i detta förslag. berorDet på bemyndigandet i 4 §att
lagen 1985:426 kemiska produkter inte har fått någonom
motsvarighet i miljöbalken. Vad gäller tillämpningsområdet förmera
bestämmelser kemiska produkter och biotekniska organismerom
kan §3 lagen kemiskanoteras att produkter inte heller fått någonom
motsvarighet i miljöbalken. denI bestämmelsen undantas bl.a.
sådana kemiska produkter omfattas livsmedelslagensom av
1971:511 och läkemedelslagen 1992:859 från lagens
tillämpningsområde. Undantagsbestämmelsen torde ha bortfallit med
hänsyn till de allmänna övervägandena miljöbalkens förhållandeom
till lagstiftning, jfr 1997/98:45 190 f Under allaannan prop. s.
förhållanden det inte möjligtär bemyndigande, iatt, utan
törordningsfonn meddela bestämmelser undantag frånom
bestämmelser i miljöbalken.

§4 Denna förordning skall tillämpas påinte kosmetiska och
hygieniska produkter. sådanaFör gäller stället förordningeni
1998:000 kosmetiska och hygieniska produkter.om
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produkter.kemiskaförordningen§3Bestämmelsen motsvarar oma

Kunskapskrav m.m.

föreskrifterytterligaremeddela deskallKemikalieinspektionen§5
§kap. 22tillämpningenbehövs förkunskapskrav avsomom

utförselochinförselpå hantering,avseendemiljöbalken med av
biotekniska organismer.ochprodukterkemiska

produkter.kemiskaförordningen§10Bestämmelsen motsvarar om

hälsoutredningochMiljö-

föreskrifterytterligaredemeddelarKemikalieinspektionen§ som6
§kap. 7enligt 14hälsoutredningochmiljö-frågabehövs i om

miljöbalken.

produkter.kemiskaförordningen§7Bestämmelsen motsvarar om

uppgiftsskyldighetochProduktinformation annan

föreskrifterdemeddelaskallKemikalieinspektionen§ om7
§kap. 814tillämpningenförbehövsproduktinformation avsom

miljöbalken.

produkter.kemiskaförordningen§llBestämmelsen motsvarar om
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8 § Kemikalieinspektionen skall meddela de ytterligare föreskrifter
behövs för tillämpningen bestämmelsen uppgifts-som av om

skyldighet kap.14 § miljöbalken.9i

Bestämmelsen förordningen16 § kemiska produkter.motsvarar om

Produktregister

§9 Kemiska produkter yrkesmässigt tillverkas eller förs tilli insom
Sverige skall produktregistret enlighet medregistreras i i
föreskrifterna 10i

Produktregistret förs Kemikalieinspektionen.av

Bestämmelsen förordningen kemiska12 § produkter.motsvarar om

kemisk10 § Varje produkt kan hänföras till något desom av
varuslag bilaga till denna förordning skall anmälas tilliangessom
Kemikalieinspektionen för produktregistret.registrering i

skallAnmälan tillverkaren eller, fråga kemiskgöras iav om en
förtsprodukt till Sverige den för införseln.insom av som svarar

Anmälningsskyldighet inträder kemisk produkt tillverkas ellernär en
förs till frånSverige. Om det godtagbart hälso- ochin är
miljöskyddssynpunkt får Kemikalieinspektionen särskilda falli
medge stället förhandelsagent fullgör anmälningsskyldighet iatt en
den för införsel.som svarar en

årligenDen tillverkar eller för till Sverige mindre 100in änsom
kilogram kemisk produkt behöver anmäla produkten,inteav en om

Kemikalieinspektionen föreskriverinte annat.

Bestämmelsen och förordningen kemiska13 14motsvarar om
produkter.
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föreskrifterde ytterligareKemikalieinspektionen meddelar§11 som
fårKemikalieinspektionenproduktregistret.frågabehövs i om

frånfall medge dispensför särskiltellerföreskriva undantagom
föreskrifterna 9-10 §§.i

kemiska produkter.förordningen§Bestämmelsen 15motsvarar om

Förhandsanmälan

frågaföreskriftermeddelafår iKemikalieinspektionen§12 om
miljöbalken.§kap. 11enligt 14förhandsanmälan

kemiskaförordningen§16Bestämmelsen motsvarar oma
produkter.

Tillstånd m.m.

förkrävsmiljöbalken§kap. 1214Tillstånd§13 iavsessom
ochprodukterkemiskalivsfarligayrkesmässig import av

medlemmar ifrån länder inte ärbiotekniska organismer som
Europeiska unionen,

produkter ochkemiskasärskilt farligaöverlåtelseyrkesmässig av
biotekniska organismer,

produkterkemiskafarligasärskiltyrkesmässig importän avannan
medlemmar ifrån länder inte ärbiotekniskaoch organismer som

Europeiska unionen,
kemiskafarligasärskilthanteringyrkesmässigän avannan

biotekniskaochprodukter organismer.
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Bestämmelsen förordningen17 §motsvarar kemiska produkter.om
Bemyndigandet i 14 kap. miljöbalken12 § vidare och kanär på sikt
utnyttjas regeringen.av

§14 Föreståndare för ellerinstitution motsvarande vid universitet
eller högskola eller för sådant undersökningslaboratorium,
forskningsinstitut eller liknande, eller får stödägs staten,som av
landstinget eller kommunen, får tillstånd enligt §13 1utan

livsfarligaimportera kemiska produkter och biotekniska organismer
behövs för verksamheten, Tillstånd till livsfarligaimportsom av

kemiska produkter och biotekniska krävs heller förorganismer inte
den enligt läkemedelslagen 1992:859 behörig tillverkaärsom att
läkemedel allmänhet.i

Bestämmelsen, kan utfärdas med stöd bemyndigandet i 14som av
kap. 16 § miljöbalken, har sin motsvarighet i 18 § förordningen om
kemiska produkter.

15 § Tillstånd enligt §13 2 krävs för den enligtinte lagensom
1996:1152 handel med läkemedel har drivarätt attom
detaljhandel med läkemedel.

Tillstånd enligt 13 § och får3 lämnas4 endast till den harsom
jj/llt år och18 behöver produkterna för konstnärligt,ettsom
tekniskt, vetenskapligt eller liknande ändamål.

Bestämmelsen förordningen19 § kemiska produkter.motsvarar om
Första stycket motiveras endast juridiskeller iatt statenav person
vilken bestämmande inflytandeäger driva detaljhandel.staten äger
Lagen 1970:205 detaljhandel med läkemedel har upphävtsom

lagen 1996:1152 handel med läkemedel uppdelningengenom om
detaljhandel/partihandel finns också i gällande rätt

Frågan16 § tillstånd enligt 13 § sökanden bedriverprövas,om om
rörelse, länsstyrelsen det län där rörelsen bedrivs ochiav annars av
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får gällaTillståndbosatt.sökandendärdet lånlänsstyrelsen åri
år.femunder högst

produkterkemiskaförordningen§20Bestämmelsen motsvarar om

produkterkemiskaförordningen§till 21motsvarighetNågon om
iinarbetatsdendel harvissTillforslag.i dettainarbetatsintehar

Det3kap.jfr. 24bestämmelser,generella synesmiljöbalkens
denpåtillståndåterkallamöjligtintebalkenenligt attemellertid --

enligthonomåliggervadåsidosättertillståndshavarengrund somatt
Intebalken.stödmedmeddelatsharföreskriftellerbalken avsom

beñnnestillståndshavarengrundpååterkallelse atttycksheller av
iuppläggettillMed hänsynbalken.enligtskeolämplig kunna

skallgällande rättändrasfårdentroligendetbalken omär som
kvarstå.

ochprodukterkemiskafarligamycketellerLivsfarliga§17
dentillendastöverlåtasriketfår sominombiotekniska organismer

förtillståndharelleryrkesmässigt annandemanvändaskall som
respektiveproduktersådanaöverlåterDenhantering. som

enligtförsäljningenanteckningarföraskall omorganismer
Kemikalieinspektionen.meddelasföreskrifter avsom

produkter,kemiskaförordningen§22Bestämmelsen motsvarar om

fårbioteknisk organismellerproduktkemisklivsfarlig§ En18 en
tullagenstycketförsta§7ipåhand sättinte avsestas somom

produkt.sådanfården importera1994:1550 än ensomannanav
ochprodukterkemiskaoförtulladefrågagäller iI övrigt om

förvaring1973:980 transport,lagen axbiotekniska organismer om
de:hurbestämmerKemikalieinspektioneninförseglade m.m.varor
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skall förfaras med livsfarlig kemisk produkt eller bioteknisken
kan försäljasorganism inte enligt 3 § lagen.som

Bestämmelsen § förordningen23 kemiskamotsvarar produkter.om

19 § Kemikalieinspektionen får, det ñnns särskilda skäl,om
föreskriva bestämmelserna 13-18 §§ denna förordningi skallatt
tillämpas också på kemiska produkter eller biotekniska organismer

livsfarligainte eller mycket farliga.som anses som

Bestämmelsen 24 § första stycket förordningenmotsvarar om
kemiska produkter.

20 § Kemikalieinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter
enligt kap.14 §24 andra stycket miljöbalken såvitt krav påavser
tillstånd eller särskilt villkor för hantering, införsel eller utförsel av
kemiska produkter och biotekniska organismer.

Bestämmelsen förordningen25 § kemiska produkter.motsvarar om

Bemyndigande föreskriva undantag dispensatt och medgeom

21 § Kemikalieinspektionen får, finnsdet särskilda skäl,om
föreskriva undantag från kravet på tillstånd enligt Om det13om
finns synnerliga skäl får inspektionen besluta fråndispens kravetom
på tillstånd det enskilda fallet.i

Av kap.14 16 § miljöbalken framgår sådana föreskrifter elleratt
beslut får innehålla påkrav anmälan kemisk produkt ellerinnan en
bioteknisk saluhålls eller används.organism
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förordningenstycketandra24 §Bestämmelsen motsvarar om
rubrik enligtsärskildunderplaceratsharkemiska produkter. Den en

bemyndigandettillförhållandeijusteratsmiljöbalken ochimönster
§.där 14 kap. 16

verkningarskadligaunderrättaSkyldighet att om

skadligaunderrättasskallKemikalieinspektionen§22 om
miljöbalken.§kap. 23enligt 14verkningar

förordningen§10miljöbalken§ görskap. 23Genom 14 a
innebärtillämplig. Detgenerelltbekämpningsmedel1985:836 om

ellerproduktkemisksläpperellertillverkar utdenatt ensom
underrättaskallomedelbartmarknadenpåorganismbioteknisk

godkännandetillstånd elleretterdetKemikalieinspektionen ettom
uppgiftergäller attuppgifter. Detvissaframkommer omnyanya

resthalterellerorganismenbiotekniskaellerproduktenkemiskaden
skadligahaorganismen kanelleri produktenaktivt ämneettav

övrigt.miljön ipåellergrundvattnethälsa,människorspåeffekter
fall.andravissaiocksågällerUpplysningsskyldigheten

föreslagnadenbemyndigasKemikalieinspektionen genom
underrättelserna.myndighetden emottarbestämmelsen att somvara

föreskrifterytterligaremeddelaBemyndiganden att

sådanaföreskriftermeddelafårKemikalieinspektionen23 § om
2455/92EEGförordningrådetsföljdtillbehövsförbud nravsom

kemikalierfarligaoch vissaimportjuli 1992den 23 export avomav
tillnärmning1976juliden 2 776/769/EEGrådets direktivoch omav
begränsningförfattningarandraochlagarmedlemsstaternas omav

farligapå marknaden vissautsläppandeochanvändning avav
beredningar.ochämnen preparat
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Bestämmelsen 25 § förordningenmotsvarar kemiskaa om
produkter.

24 § Kemikalieinspektionen får fråga kemiskai produkter ochom
biotekniska meddelaorganismer ytterligare föreskrifter om

försiktighetsmått enligt kap.2 3 och 6 §§ miljöbalken.
fråga kemiska produktertransport meddelas dock sådanaom av

föreskrifter förstai stycket respektivesom avses av
transportmyndighet enligt förordningen 1982:923 transportom av
farligt gods efter samråd med Kemikalieinspektionen.

Bestämmelsen i principöverensstämmer med § förordningen5 om
kemiska produkter.

25 § Kemikalieinspektionen får meddela de föreskrifter behövssom
för verkställigheten denna förordning. Kemikalieinspektionen fårav
också meddela föreskrifter hantering, ochimport exportom av
kemiska produkter för verkställigheten rådets förordning EEGav

2455/92 den 23 juli 1992 ochnr import vissaav exportom av
farliga kemikalier.

Bestämmelsen 29 § förordningen kemiskamotsvarar produkter.om

26 § Följande myndigheter får efter samråd med
Kemikalieinspektionen och på följande villkor meddela sådana
föreskrifter 20, och23 §§.i 24som avses

Naturvårdsverket, det finns skäl med hänsyn till skyddetom av
den miljön.yttre

Boverket, frågai byggprodukter, det behövs till skydd förom om
inomhusmiljön.

Statens livsmedelsverk, ifråga material och produkter ärom som
avsedda komma kontakt med livsmedeli och ifrågaatt om nappar.
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produkter.kemiskaförordningen§30Bestämmelsen motsvarar om

transportmyndighetsådanmyndighet än§ som27 Innan annan
harföreskrifterellerförbudmeddelarstycketandra§24 somiavses

vederbörandemedsamråd skeskallförbetydelse transporter
1982:923 transportförordningenenligttransportmyndighet avom

gods.farligt

produkter.kemiskaförordningen§31Bestämmelsen motsvarar om

Tillsyn

bestämmelserfinnsförordningdennaföljervad§ Utöver28 avsom
1998:000förordningenochmiljöbalken ikap. om26tillsyn iom

miljöbalken.enligttillsyn

generelladetillhänvisarföreslåsbestämmelseEn somny
ii dagfinnstillsynBestämmelsertillsyn.bestämmelserna omom

förkostnader§28produkter rörkemiskaförordningen26-28 om
1998:O00förordningeniinordnatsharoch omprovtagning m.m.

miljöbalken.enligttillsynochprövningmyndighetersavgifter för
gällandekommertillsynsiörordningen merparten avdenGenom nya

bördeNedanbort. presenterasfallatillsynsbestämrnelser somatt
införas.kvarstå eller

efterlevnadentillsynen överKemikalieinspektionen utövar av§29
1992juliden 23 export2455/92EEGförordning områdets avnr

kemikalier.farligaoch vissaimport av
imyndighetden ansvarigaKemikalieinspektionen avsesär som

2455/92.EEGförordningrådetsartikel 3 i nr
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Bestämmelsen i förordningen kemiska26 §motsvarar a om
produkter. hänvisning till i tillsynsförordningen.29 §En görs

den behöriga myndighet30 § Kemikalieinspektionen iär som avses
denrådets EEG 793/93 23 1993artikel förordning13 i marsnr av

med existerandebedömning och kontroll risker ämnen.avom
tillverkare ochbestämmelserefterlevnadenTillsyn över omav

793/93EEGrådets förordningenligtskyldigheterimportörers nr
Kemikalieinspektionen.utövas av

riskerkontrollbedömning och1995:1048Förordningen avom
bestämmelserinnehåller inte några andramed existerande änämnen

iinordnasdärförparagraf. bör kunnaredovisas i denna Dede som
tillhänvisningföreslaget Enförordning pådenna sätt.ovan

tillsynförordningen 1998:000i bilagabestämmelsen 1görs omav
enligt miljöbalken.

tillanmälanskalltillsynsmyndighetstatlig§ göra31 En
ellerfrån hälso-myndighetenKonsumentombudsmannen om

enligtingripandeskäl för.finner det finnsmiljöskyddssynpunkt att
marknadsföringen1995:450marknadsföringslagen mot av en

myndigheterAndrabiotekniskkemisk änprodukt eller organism.
samråda med inspektionenskall innanKemikalieinspektionen

anmälan görs.

produkter.kemiskaförordningen27 §Bestämmelsen motsvarar om
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Avgifter

miljöbalken ochavgifter finns kap.32 § Bestämmelser 27 iiom
avgifter för myndigheters ochförordningen 1998:000 prövningom

tillsyn enligt miljöbalken.

tillmotsvarighetnågonavgiftsförordningen kommerdenGenom nya
förordning.ibehövas dennainteavgiftsbestämmelsergällande att

föreslagna kani enlighet med denupplysningsbestärnrnelseEn --
värde.dock vara av

Ansvar

på grundförverkandeochBestämmelser§33 avansvarom
harföreskrifterochförordningdennaöverträdelser somav

miljöbalken.kap.finns 29förordningenmed stöd imeddelats av

produkter.kemiskaförordningen§32Bestämmelsen motsvarar om

Överklagande

ellerlänsstyrelsemeddelatsharFöreskrifter§34 enenavsom
bemyndigande 14imed stödförvaltningsmyndighetcentral ettav

stöd därav,medmeddelatsförordningmiljöbalken ellerkap. i som
hosöverklagas interegeringen annat anges.om

kemiskaförordningenprincip 34 §iBestämmelsen motsvarar om
överklagandeförinstansennormaladenprodukter och avanger

föreskrifter.generella
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35 § beslutEtt Yrkesinspektionen får överklagas hosav
Arbetarskyddsstyrelsen.

Ytterligare bestämmelser överklagande finns 19 kap. 1 20iom
kap. §2 andra stycket och 23 kap. §1 miljöbalken.

Den ordning för överklagande förutsätts gälla pekas iutsom
miljöbalken 19 kap. l 20 kap. §2 andra stycket och 23 kap. §.l

innebärDen kommunala nämnders beslut överklagas hosatt
länsstyrelsen, inte särskilt föreskrivet ochärannat attom
länsstyrelsens och statligaandra myndigheters beslut överklagas hos
miljödomstol inte särskilt föreskrivet.ärannatom

Övergångsbestämmelser

Denna förordning träder kraft den då1 1999i januari
förordningen kemiska produkter och förordningen 1995:1048om

bedömning och kontroll risker med existerande skallämnenom av
upphöra gälla.att

ikraftträdandetVid gällande föreskrifter eller villkor, harsom
meddelats med stöd bestämmelse har upphävts dennaav som genom
förordning, skall tillämpas föreskrifter har meddelats medsom som
stöd 14 kap. miljöbalken och denna förordning till dess annatav
förordnas.

Bestämmelserna har utformats efter från gällandemönster
Övergångsbestämmelser till förordningen kemiska produkter.om
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15. Förslag till

Förordning 1998:000 bekämpningsmedelom

Bestämmelser hur kemiska bekämpningsmedel får spridas finns iom
dag i förordningen 1985:836 bekämpningsmedel FOBom som
har utfärdats med stöd lagen kemiska produkter.1985:426av om

spridningRegler biologiska bekämpningsmedel ihar gällandeom av
föreskrivits Kemikalieinspektionen med stöd § lagen6rätt av av

1991:639 förhandsgranskningoch förordningen 1991:1288 om
biologiska bekämpningsmedel i Kemikalie-KIFS 1994:4,av

inspektionens föreskrifter biologiska bekämpningsmedel. dagIom
ifinns spridning bekämpningsmedel lagenregleräven om av

spridningförordningen 1985:8421983:428 och avom
har samtligabekämpningsmedel skogsmark. Nämnda lagaröver

förordninginarbetats miljöbalken. Nedanstående förslag tilli kap.14
innebär sammanslagning bearbetning gällandeoch aven

kvicksilver-Förordningenförordningar i 1979:349ämnet. om
Kemikalieinspektionen iföreslås bli upphävd. har,betning utsädeav

föreslagitMiljödepartementet decemberskrivelse till den 4 1997,

förordningen bekämpningsmedel. Förslagetvissa ändringar i om
föranledai Regeringskansliet ochbearbetas för närvarande väntas

förordning träder iändringar förordningen innan nedan föreslageni
tillförslaget till förordningenkraft. syftarGrovt att anpassa

direktiv och till tydliggörabestämmelserna i rådets 91/414/EEG att
direktiv bilagainförlivandet rådets 97/57/EG fastställande avomav

pågående arbetettill direktiv bakgrund detVI 91/414/EEG. Mot av
ändringar i de delar berörshar vi inte föreslagit några som av

Kemikalieinspektionens skrivelse.

Inledande bestämmelser

ochanvänds kap. miljöbalken1 § och begrepp 14Termer iisom
biotekniskaprodukter ochförordningen kemiska1998:000 om

förordning.har betydelse dennaiorganismer samma



208 SOU 1998:35

Bestämmelsen § första stycket1 FOB. Resterande delarmotsvarar
nämnda lagrurn har arbetats in i miljöbalken.kap. §14 5av

Tillämpningsområde

särskild betydelse från hälso- eller2 § Om det är av
får föreskrivamiljöskyddssynpunkt, Kemikalieinspektionen att

och dennamiljöbalkenbestämmelserna bekämpningsmedel iom
på med hänsyn tillförordning skall tillämpas produktäven somen
står bekämpningsmedlenanvändningegenskaper och nära.sina

FOB.§Bestämmelsen 2motsvarar

Kunskapskrav m.m.

kunskapskrav ochsådanaföreskrifter§ Särskilda3 om
tillståndsmyndighetenmeddelas§åldersgränser 13i avavsessom

Kemikalieinspektionen.samråd medefterenligt §14
förlänsstyrelsen skallfår beslutajordbruksverkStatens att svara

kunskapskravanledningkrävsutbildningden iatt somavsom
pågenomförsstycketenligt förstaföreskrivit sättJordbruksverket

verket bestämmer.som

styckena FOB.andraförsta och§Bestämmelsen 19motsvarar
meddelaskunskapskravföreskrifterGenerella avom
1998:000förordningenstöd §Kemikalieinspektionen med 5 omav

härtillorganismer. Med hänsynbiotekniskaochkemiska produkter
till FOB.motsvarighet 20 §inte någonbehövs
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Godkännande bekämpningsmedelav

4 § Kemikalieinspektionen beslutar godkännandeom av
bekämpningsmedel enligt kap.14 13-15 §§ miljöbalken.

Inspektionen får, det finns särskilda skäl, föreskrivaom om
undantag från sådant krav på godkännande. Om det finns synnerliga
skäl får Kemikalieinspektionen besluta dispens det enskildaiom
fallet.

Av kap. miljöbalken framgår sådana14 16 § föreskrifter elleratt
beslut får innehålla krav på anmälan kemisk produkt ellerinnan en
bioteknisk saluhålls eller används.organism

miljöbalken bemyndigasI 14 kap. 13-15 regeringen eller den

myndighet regeringen bestämmer besluta godkärmadeatt om av
bekämpningsmedel. Genom föreslagnaden bestämmelsen ges
Kemikalieinspektionen beslutanderätten i sådana frågor.

bemyndigasInspektionen kap. §dessutom med stöd 14 16av
miljöbalken medge undantag eller dispens från kravet påatt
godkännande.

vetenskapliga på jordbruksområdet,§ Offentliga eller jord-5 organ
bruksorganisationer och yrkesanvändare får ansöka attom
användningsområdet för växtskyddsmedel redan godkäntärsom
skall till andra ändamålutvidgas de omfattasänatt avse som av
godkännandet.

Användningsområdet får utvidgas den tilltänktaom
användningen förmindre omfattning och det behövsär attomav
tillgodose Vidare skall förutsättningarna förallmänna intressen.
godkännande uppjjzllda.vara

Bestämmelsens första stycket § andra stycket FOB.4motsvarar
iTredje stycket § FOB återfinns kap. § första stycket4 14 15av

miljöbalken. Andra hämtat från § andra stycket FOB.stycket 5är
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6 § Till ansökan godkännande bekämpningsmedel skallettom av
bifogas dokumentation ingåendemedlet och medlet aktivaien av

rådetsväxtskyddsmedel beskrivs dokumentationenFörämnen. i
direktiv 91/414/EEG den juli utsläppande15 1991 avav om

på ändratväxtskyddsmedel marknaden, senast genom
fördirektiv 96/12/EG. och analyser krävskommissionens Tester som

växtskyddsmedel skalluppjylla kraven för godkännande ettatt av
uppgiftså ackrediteras för dennakrävs utförasnär av organ som

kontroll. Omlagen 1992:1119 tekniskenligt bestämmelserna i om
uppgiftersyftar till framoch analyserna atttesterna om

och djurs hälsavad människorseller säkerhetenegenskaperna avser
enlighet medskall de utföraseller miljön iutsettsav organ som

godinförande OECDsförordningen 1991 :93 principer omavom
laboratoriesed.

paragrafsFOB. Sammaförsta stycket4 §Bestämmelsen motsvarar a
miljöbalken.i kap. §hamnat 14 15andra stycke har

godkännandeerkännandefråga ömsesidigt§ Om7 rör ettaven som
skallväxtskydd,kommittén förStändigatillhar hänskjutits

omedelbart godtas.kommitténs beslut

FOB.§Bestämmelsen 5motsvarar a

medletsfår godkännasbekämpningsmedel8 § Ett inte om
medletstillhänsynvilseledande medbenämning kan anses

kan leda tillelleregenskaperverkan eller övrigtisammansättning,
bekämpningsmedel.förväxling med annat

§ FOB.Bestämmelsen 6motsvarar
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§9 Vid handläggning ärenden godkännandeav om av
växtskyddsmedel får återfinnsuppgifter den dokumentationisom av
det verksamma skall bifogas ansökan godkännandeämnet som om

användas på andra sökandeinte sättett som gynnar
på år frånunder period räknat det första upptagandettio ien

bilaga direktiv 91/414/EEG, det verksamma1 till ämnet inteom
påfanns marknaden den juli26 1993,senast

på år från dagen för beslutunder period räknattio omen
medlemsstat det verksammagodkännande ämneti omen annan

juli ellerfanns på marknaden den 26 1993,senast
år från för beslutpå fem räknat dagenunder period att taomen

gången, ändra villkorenför förstabilagaverksamt 1iämneettupp
låtaellerdirektiv 91/414/EEGför upptagandet bilaga till1 ämneti

periodfemårsperioden löper förestå Omkvar bilagan.i ut somen
så den löperfemårsperioden förlängas,skalloch1 2i utattavses

dessa perioder.dagsamma som
ansökan harden hardock endastgäller inteDetta gjortsomom

fåruppgifternasökandenursprungligaavtalat med den att
användas.

dock vilketstycket harFOB.6 § FörstaBestämmelsen motsvarar a -
iförsta stycketplats medbyttavviker från gällande rätt -

skallförordningstextenförtill b § OB.motsvarigheten 6 F Detta att
direktiv 9l/4l4/EEG.artikel i Rådetsmed 13stämma överens

godkännandeärenden§ Vid handläggning10 avomav
dokumentationåterfinns denväxtskyddsmedel får uppgifter i avsom

påanvändasgodkännandeansökanmedlet skall bifogas inteomsom
sökande,andrasättett som gynnar

godkännandetfrån förstaår detpå räknatunder period tio aven
godkännandet skermedlemsstat,bekämpningsmedlet någoni om

verksamt91/414/EEGtill direktivbilagaefter upptagandet 1i ettav
ellerämne,

godkännandetfrån det förstapå år räknatunder period tio aven
godkännandet skermedlemsstatnågonväxtskyddsmedlet i omannan
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före upptagandet bilaga till1 direktiv 91/414/EEGi verksamtettav
medlet.ämne i

Detta gäller den har ansökan har avtalatgjort medinteom som
den ursprungliga sökanden uppgifterna får användas.att

Bestämmelsen b6 § FOB. Angående första stycketmotsvarar se
kommentaren till 9

11 § bekämpningsmedelNär godkänns eller dessett
användningsområde ändras skall Kemikalieinspektionen efter
samråd med andra berörda myndigheter meddela de föreskrifter

behövs fråga märkning och produktinformation,isom om annan
hantering bekämpningsmedlet och andra särskilda villkor tillav
förebyggande skador.av

stycketBestämmelsen § FOB och § första7 3motsvarar
biologiska bekärnpnings-förordningen förhandsgranskningom av

medel.

bekämpningsmedel godkänns skall medlets hälso- och12 § När ett
bedömas med hänsyn tillmiljöfarliga egenskaper

skallanvändningsområdet. På grundval sådan bedömningav en
medlet hänföras till någon följande klasser.av

brukKlass Medel får användas endast för yrkesmässigt avsom
tillstånd,den har särskiltsom

Klass Medel får användas endast för yrkesmässigt bruk,som
Klass får användas ochMedel av varsom en.

Bestämmelsen 8 § FOB.motsvarar

§ efter§ Bekämpningsmedel hänförs till klass13 1 12i samt,som
klassföreskrifter Kemikalieinspektionen, medel 2i somav
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huvudsakligen används jordbruk, skogsbruk, trädgårdsskötselinom
eller träskyddsmedel får användas endast personalsom av som
uppfyller särskilda kunskapskrav och, tillståndsmyndighetenom
enligt så14 § bestämmer, har uppnått ålder.viss

Bestämmelsen 9 § FOB.motsvarar

Tillstånd bekämpningsmedelanvändaatt

§ Tillstånd14 använda bekämpningsmedel hänförs till klassatt som
skall tid. Frågan tillstånd såvitt1 12 §i viss prövasavse om avser

verksamhet huvudsakligen berör jordbruk, skogsbruk ellersom
efterträdgårdsskötsel Statens jordbruksverk eller,av

länsstyrelsen,Jordbruksverkets bestämmande, av
åtgärder och skadedjur enligt kap. § miljöbalken2 ohyra 9 9mot av

Socialstyrelsen,
verksamhetanvändning träskyddsmedel samt avav annan

Arbetarskyddsstyrelsen.
tillståndsmyndighetenTillstånd första stycket meddelasenligt av

efter samråd Kemikalieinspektionen.med

och delar 19 § FOB.Bestämmelsen 18 §motsvarar av

misstänka§ Om Kemikalieinspektionen har anledning15 att ettatt
skyldiginspektionengodkänt växtskyddsmedel eller medel ärett som

eller föreller djurs hälsagodkänna risk för människorsutgöratt en
eller förbjudamiljön, får tillfälligt begränsainspektionen

Omden produkten.användningen eller försäljningen av
sådant skall myndigheteninspektionen meddelar beslut, genastett

ochunderrätta Europeiska gemenskapernas kommission
medlemsstaterna detta.om
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Bestämmelsen 9 § FOB.motsvarar a

Frågorna regleras i b FOB reglerade i kap.9 § 24ärsom
miljöbalken. Någon motsvarighet till den bestämmelsen därförtas
inte med här.

i kap.Vad gäller de generella bestämmelserna 2410 § FOB tar
rimligt godkännade börmiljöbalken också förefallerDetöver. att ett

praktiken det dockpå begäran.kunna upphöra gälla I äratt egen
motiveradåterkallelse skullesvårt sig fall där sådantänkaatt varaen
tillämplig.i miljöbalkennågon punkterna 24 kap. 3 § ärutan att av

på begäranrättsgrundsatser kan återkallelseEnligt allmänna egen
sådangällaförutsättningar. Grovt tordeske under vissa givna att en

och dåinte träds förtredje intresseåterkallelse kan ske närmansom
begär återkallelsedet finns intresse för denerkänt attett ensom

kvartveksamt hasådan framstår dockskall ske. Det att ensom
i förordningen.särskild i denna frågabestämmelse

bekämpningsmedelSpridning av

förbekämpningsmedel skall ske enligtSpridning16 § principernaav
så möjligt, enligtväxtskyddssed och, därgod principernaär omen

meddelasenligt de villkorintegrerad bekämpning isamt somen
beslutet godkännande.om

föreskriftersärskildajordbruksverk får meddelaStatens om
spridningavsedd förgodkännande utrustning är avav som

bekämpningsmedel.

stycket iförstadelenBestämmelsen § FOB. Förstallmotsvarar av
i §..spridningsområde" finns 14 kap. 18"Spridning..gällande rätt
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miljöbalken. Andra stycket bildar den föreslagna paragrafensnu
andra stycke.

1 § bekämpningsmedel7 Ett särskilt skadligt för pollinerandeärsom
fårinsekter användas för behandla under dåden tidinte växteratt

insektspollination kan förekomma.
fårOm det finns särskilda skäl Statens jordbruksverk meddela

föreskrifter falletundantag eller det enskilda beslutai omom
dispens från första stycket.

sådantmedfråga bekämpning utförs yrkesmässigt ettsomom
första stycket skall det förasbekämpningsmedel isom avses

Jordbruksverket.föreskrifter meddelasanteckningar enligt avsom

§ FOB.Bestämmelsen 12motsvarar

medel föravseddaKemiska produkter§18 är somsom
för dettafår användasstråsädodlingartillväxtreglering intei av

ändamål.

meningen i denFOB. Andra§Bestämmelsen 12motsvarar a
motsvarighet här. Deninte fått någonhar dockbestämmelsen

förordningdå dennanämligenhartidpunkt där passeratsangessom
kraft.träda iavses

tillinte med hänsynföreslåsmotsvarighet till § FOBNågon 13 att

miljöbalken.in i kap. 18-19den har arbetats 14

Kemikalieinspektionenfårsynnerliga skål idet finns19 § Om
StatensNaturvårdsverket,samråd medefterenskilda fall,

från förbudet 14medge dispensSkogsstyrelsen, ijordbruksverk och
spridningmiljöbalkenstycket§ andrakap. 18 mot av
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bekämpningsmedel från luftfartyg. sådan förenasEn dispens skall
med frånde villkor behövs hälso- och miljöskyddssynpunkt.som

Bestämmelsen § FOB. ytterligare samrådsorgan14 Ettmotsvarar -
tillkommit i förhållande till gällandeSkogsstyrelsen har rätt.-

föreskrifterNaturvårdsverket får ytterligare§ meddela20 om
tillståndpåFöreskrifter kravspridning bekämpningsmedel. omav
dockområde meddelasbekämpningsmedelsprida inom visstatt av

länsstyrelsen.

§ FOB.Bestämmelsen 15motsvarar

från kap. 19 §får medge dispens 14Kemikalieinspektionen§21
vetenskapligbehövs förmiljöbalken, det prövning.om

spridningförordningen§Bestämmelsen 2motsvarar avom
skogsmark.bekämpningsmedel över

enligtdispens 14får meddela beslutSkogsvårdsstyrelsen22 § om
miljöbalken.första stycketkap. §20

spridninglagen§Bestämmelsen 2motsvarar avom
skogsmark.bekämpningsmedel över

förledningråd tillfår meddela allmänna§ Skogsstyrelsen23
miljöbalken.kap. 20 §tillämpning 14skogsvårdsstyrelsernas av
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Bestämmelsen § förordningen1motsvarar spridningom av
bekämpningsmedel skogsmark.över

Vissa har behandlats med bekämpningsmedelvaror som

24 § Spannmål, eller utsädepotatis har betats medannat som
bekämpningsmedel får användas endast utsäde. Detta utsädesom
får förvaras endast emballage sådanti slag Statensav som
jordbruksverk föreskriver. Emballaget får användas för andrainte
ändamål, Jordbruksverket medger det.inteom

Bestämmelsen 16 § FOB.motsvarar

25 § Skogsplantor har behandlats med bekämpningsmedelettsom
godkänt enligt denna förordning fårinte införasär tillintesom

Sverige.
Om särskilda skäl föreligger, får Kemikalieinspektionen medge

dispens från första stycket.

Bestämmelsen 17 § FOB. Den gäller enligt den föreslagnamotsvarar
lydelsen inte endast "barrträdsplantor" i gällande rätt utansom
samtliga "skogsplantor".

Någon motsvarighet till inte10 § FOB föreslås här. beskrivitsSoma
i kommentaren till förordningen22 § 1998:000 kemiskaovan om

produkter avsnitt 14 har miljöbalken14 kap. §23genom
underrättelseskyldigheten gjorts generell.
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föreskrifterytterligaremeddelaBemyndiganden att

föreskrifterytterligaremeddelarKemikalieinspektionen§26 om
hanteringenförvillkorsärskildaochgodkännande av

bekämpningsmedel.

§ FOB.21Bestämmelsen motsvarar

Överklagande

frågafallsärskilt ibeslut iKemikalieinspektionens ett§ om27
hosöverklagas regeringen.bekämpningsmedelgodkännande av

ipekasgällaförutsätts utöverklagandeförordningDen som
§.kap. 1och 23stycketandra§kap. 220kap. 119miljöbalken

hosöverklagasbeslutnämnderskommunalainnebärDen att
ochföreskrivetsärskilt attinte ärlänsstyrelsen, annatom

hosöverklagasbeslutmyndighetersstatligaandraochlänsstyrelsens
förordningenföreskrivet. Isärskiltintemiljödomstol ärannatom

organismerbiotekniskaochprodukterkemiska anges1998:000 om
Denmiljöbalken.kap.gäller 14vadundantaggenerella ovanvissa

ibeslutgällerendastundantagbestämmelsenföreslagna är ett som
bekämpningsmedel. Dengodkännandefrågaisärskilt fall avom
gällandemed rätt.ordningen överensstämmerföreslagna

ochtillsynavgifter,bestämmelsernatillmotsvarighetNågon om
rätt.gällandeiprincip 24-31iinte härföreslåsm.m.ansvar

miljöbalkenireglernagenerellatill deHänvisningsbestämmelser
1998:000förordningenifinnsfrågordessabehandlar omsom

organismer.biotekniskaochprodukterkemiska



SOU 1998:35 219

Övergångsbestämmelser

Denna förordning träder kraft den då1 1999,i januari
förordningen 1979:349 kvicksilverbetning utsäde,om av
förordningen 1985:836 bekämpningsmedel, förordningenom
1985:842 spridning bekämpningsmedel skogsmark ochöverom av

förordningen 1991:1288 förhandsgranskning biologiskaavom
bekämpningsmedel skall upphöra gälla.att

föreskrifter eller villkor, harVid ikraftträdandet gällande som
bestämmelse upphävts dennameddelats med stöd har genomav som

meddelats medförordning, skall tillämpas föreskrifter harsom som
miljöbalken och denna förordning till dessstöd kap.14 annatav

förordnas.

föreslåsKemikalieinspektionenEfter förslag från att
kvicksilverbetning utsädei förordningenbestämmelserna avom

spelat sin roll.skall upphävas eftersom de ut
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16. Förslag till

Förordning 1998:000 förbud i vissaom m.m.

fall i samband med hantering, införsel och
utförsel kemiska produkterav

För reducera antalet förordningaratt under kap.14 miljöbalken
motsvarigheten till bl.a. lagen kemiska produkter har viom
undersökt möjligheterna arbeta bestämmelser iatt desamman
gällande förordningarna. Nedan föreslås sådan samordningen av
förordningar i huvudsak gäller förbud i samband med hantering,som
införsel och utförsel kemiska produkter. I den nedan föreslagnaav
förordningen föreslås följ ande befintliga förordningar ingå.

Förordningen 1977:994 försäljning och förvaring vissaom av
flyktiga lösningsmedel

Förordningen 1985:837 PCBom m.m.
Förordningen 1985:839 kadmiumom

Förordningen 1985:840 vissa hälso- och miljöfarligaom
produkter m.m.

Förordningen 1985:997 anmälningsskyldighet beträffandeom
asbest i ventilationsanläggningar

Förordningen 1986:683 förbud asbesthaltiga frik-motom
tionsbelägg i fordon

Förordningen 1991:1289 vissa klorerade lösningsmedelom
Förordningen 1991:1290 vissa kvicksilverhaltigaom varor
Förordningen 1997:186 högsta tillåtna koncentrationom av

vissa tungmetaller i förpackningar.

Flyktiga lösningsmedel m.m.

1 § Flyktiga lösningsmedel, vid inandning medför eller kansom
befaras medföra berusning, och innehåller flyktigtannan vara som
lösningsmedel, vid inandning medför eller kan befarasom varan
medföra berusning, skall förvaras på sådant desssätt att
användning berusningssyfte hindras elleri motverkas. fårVaran inte
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försäljas, det kan den förvärvas för användasnär att attantas som
berusningsmedel.

får, hindra eller motverkaLäkemedelsverket syftei attatt varor
berusningssyfte, meddelaanvändsförsta stycket iiavsessom

efterförvaring och försäljningföreskrifter märkning,särskilda om
får förbjuda försäljningVerketsamråd Kemikalieinspektionen.med

år.har fyllttill den 18varuslag intevisst somav
Kemikalieinspektionen,samrådefter medLäkemedelsverket skall,

förteckningarvägledande ioffentliggöra över ämnen som avses
första stycket.

gällandeidelar 1-3 rätt.Bestämmelsen motsvarar av

PCTPCB och

regeringen lämnatjanuari till1998denNaturvårdsverket har 27 ett
FörslagetPCB, PCB-varorförordningpåförslag m.m.omen ny

dendirektiv 96/59/EGimplementering Rådetsinnebär bl.a. avaven
bifenyler ochpolykloreradebortskaffandeseptember 199616 avom

gällandeendastNedan haroch PCT.PCBterfenylerpolyklorerade
arbetetpågåendeRegeringskanslietibearbetats. Detbestämmelser

ytterligare regler iin vissaarbetaantingen fårikan resultera att man
lyftes ochPCB/PCT-avsnittetförordning ellerdenna att ur
förordning. Påfriståendebildarföreslagnamed dettillsammans en

förordningenvi denförordarstadiumnuvarande att som avsesnya -
träder imiljöbalkenkvarstå dåskall1998träda i kraft den 16 mars -

utgå.förordning får dåi dennaoch PCTAvsnittet PCBkraft. om

fåreller PCTPCB--produkteller PCT§ PCB-2 En samt -varaen
elleranvändningöverlåtas försaluföras,bearbetas,tillverkas,inte

återanvändas.
kemiskförordningdenna-produktPCTPCB- och iMed enavses

miljöfarligahälso- ellerberedningellerkemisktprodukt ämne vars
PCTbifenylerpolykloreradepå PCBegenskaper beror att resp.

ingår produkten.terfenylerpolyklorerade i
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Med PCB- och PC T denna förordning sådani-vara avses en vara
innehåller eller har behandlats med PCB eller PCsom

Produkten eller får från ellerinte importeras exporterasvaran
till länder medlemmarinte Europeiskaär i unionen.som

Trots detta får produkten eller läggas på tillfälligavaran upp
lager, frizon, frilager återutföras.elleri Kemikalieinspektioneni
bestämmer hur det skall förfaras med produkti övrigt elleren vara

har strid denna förordning.importerats i motsom

Bestämmelsen har sin motsvarighet i i1-2 gällande rätt.

3 § Transformator eller sådan kondensator har högre effekt änsom
två kilovoltampere får innehållerreaktivt användas deninte om
PCB.

i gällandeBestämmelsen 3 § rätt.motsvarar

får,§ Kemikalieinspektionen det jinns synnerliga skäl,4 iom
frånenskilda fall medge dispens förbudet 2i

Bestämmelsen § i gällande5 rätt.motsvarar

5 § Förpackning emballage till PCB- eller PCT -produkteller annat
och sådan PCB-vara § skall tydligt märkt med3isom avses vara
uppgift dess innehåll och PCT. gäller PCB-PCB Detsammaom av
och sådan denPCT -produkt 3 intei ärsamt vara som avses om

förpackad eller på emballerad.sättannat
Kemikalieinspektionen får, finns särskilda skäl, enskildadet iom

fall medge dispens från märkningsskyldigheten enligt första stycket.

8-03668 l
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i gällandeBestämmelsen §7 rätt.motsvarar

frågorvilkai gällandemotsvarighet till 6-8 rörrättNågon om-
inte här.föreslåsöverklagandeförverkandeochtillsyn, samtansvar -

ellermiljöbalkenibestämmelsergenerelltgällerDet genomsom
förordningenbalken t.ex.stödmedmeddeladeförordningar av
förordningenochmiljöbalkenenligttillsynl998:0OO om

organismerbiotekniskaochprodukter taskemiskal998:0OO om
särbestämmelserVissaförordning.i dennaintehuvudöver upp
bestämmelser".rubriken "Gemensammaundernedanredovisas dock

Kadmiumämnen

ellerytbehandlinganvändas förfårKadmiumämne§ inte6 som
metallenkadmiumämneMedfärgämne.ellerstabilisator avsessom

ingår.metallenföreningkemisk variellerkadmium en
ellerkadmiumämnemedytbehandlatshar ettVaror somsom

fårfärgämneellerstabilisatorsådantinnehåller ämne somett som
får inteöverlåtas. Varornaellersaluförasyrkesmässigtinte

medlemmar iländerfrån ärinteyrkesmässigt importeras som
Europeiska unionen.

31.0328.35,28.09,25.10,tulltaxenrtillhänförligaGödselmedel
100kadmiumhaltinnehåller högre än ton31.05och pergsom

överlåtas.ellersaluförasfårfosfor inte

i gällande1-2 § rätt.Bestämmelsen motsvarar

undantagföreskriftermeddelafårKemikalieinspektionen§7 om
6 §föreskrifternafrån imedge dispenssärskilt falleller förfrån

elleranvändningen ämnenstycket,andraochförsta varoravom
eller,synpunktfrån allmänbetydelseväsentligdär är avavsessom

dellitenendastutomlands,tillverkasbeträjfande enomvaror som
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har behandlats med eller innehåller kadmiumämne ellerav varan
det föreliggernär särskilda skäl.annars

Kemikalieinspektionen får medge dispens från 6 § tredje stycket,
det finns särskilda skäl.om

frågaI hanteringen oförtullad harom av en vara som
ytbehandlats med eller innehåller kadmiumämne gäller lagen
1973:980 förvaring och förstöringtransport,om av
införselreglerade försäljningKan § lagen3ivaror, m.m. som avses

ske, bestämmerinte Kemikalieinspektionen hur det skall förfaras
med varan.

Bestämmelsen § i gällande3motsvarar rätt.

Någon motsvarighet till i4-6 gällande vilka frågorrätt rör om-
tillsyn, förverkandeoch överklagande föreslås inte här,samtansvar -
jfr vad under rubriken PCB och PCT.sagtssom ovan

Asbesthaltiga bromsbelägg m.m.

8 § Med asbest nedan de fbrösa, kristallina silikatmineralenavses
krysotil asbest,vit krokidolit blå asbest, brun asbest,amosit
antofvllit, tremolit och aktinolit.

Med asbesthaltiga friktionsbelägg eller material avses
friktionsbelägg eller material innehåller viktprocentänsom mer en
asbest.

Bestämmelsen § förordningen förbud2motsvarar motom
asbesthaltiga friktionsbelägg i fordon förordningenoch 2 § om
anmälningsskyldighet beträffande i ventilationsanläggningar.asbest
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asbesthaltigamedutrustadefårfordon§ Följande9 inte vara
överlåts,ellersaluförsfriktionsbelägg denär

ellervidmotorcyklar registrerings-personbilar och som
modell.årseller1988betecknatshartypbesiktning senaresom

hartypbesiktningellervid registrerings-och bussarlastbilar som
modell.årseller1989betecknats senaresom

fr.tillverkassläpfordonfordon ochmotordrivnaandra o. m.som
juli 1988.den 1

används har, intebeteckningar annatDe sammaanges,omsom
fordonskungörelsenbeteckningmotsvarande ibetydelse som

enligtfordonsslagtill flerahänföraskanfordon1972:595. Om ett
förordningdennatillämpningvidskallfordonskungörelsen, av

fordonstypen i sittfordonsslagdettillhörafordonet somanses
till.hänförligstandardutförande är

förbudförordningen mot3-4Bestämmelsen motsvarar om
fordon.ifriktionsbeläggasbesthaltiga

för yrkesmässigellerFastighetsägare§10 ansvararsomannan,
anmälaskallventilationsanläggning,användning enav

nämnderkommunaladeellertill dendennaasbestförekomst somi
kommunhälsoskyddsområdet deniochmiljö-uppgifterfullgör inom

finns.anläggningendär
ventilationsanläggning,sådangällerAnmälningsskyldigheten

lufttillföramekaniskpå vägföranordningarmedförsedd attärsom
asbesthaltigtellerasbestinnehållerochbyggnadtill somen

luftdenmeddirekt beröringkommakan ivilketmaterial, som

tillförs.
ventilations-uppgifter iinnehållaskallAnmälan varom

finns.materialetasbesthaltigadetanläggningen

anmäl-förordningen3-4Bestämmelsen motsvarar om
ventilationsanläggningar.ibeträffande asbestningsskyldighet
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11 § Arbetarskyddsstyrelsen skall särskild författningi en ange
andra fordon sådana tillän 9 vilka det finnsisom avses
asbestfria friktionsbelägg med vilka fordonet får användas.
Asbesthaltiga belägg till fordon, § eller9i isom anges
Arbetarskyddsstyrelsens författning, får yrkesmässigt saluförasinte
eller överlåtas.

Motsvarar § förordningen5 förbud asbesthaltigamotom
friktionsbelägg i fordon

§ Arbetarskyddsstyrelsen får12 det finns särskilda skäl i ettom
enskilt fall medge fråndispens eller får9 11 dispens förenasEn
med särskilda villkor.

Motsvarar § förordningen förbud asbesthaltiga6 motom
friktionsbelägg i fordon

Någon motsvarighet till förordningen förbud7-9 motom
fiiktionsbeläggasbesthaltiga i fordon vilka frågor tillsyn,rör om-

och förverkande överklagande föreslås inte jfrhär, vadsamtansvar -
under rubriken och PCT.PCBsagtssom ovan

Klorerade lösningsmedel

13 § bestårKemiska produkter helt eller delvissom av
metylenklorid, får saluhållastrikloretylen eller tetrakloretylen inte
eller överlåtas till konsumenter för enskilt bruk.

får innehållerKemikalieinspektionen föreskriva att varor som
fårmetylenklorid, trikloretylen eller tetrakloretylen saluhållasinte

eller överlåtas till konsumenter för enskilt bruk.
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i gällande§Bestämmelsen l rätt.motsvarar

metylenkloridbestårhelt eller delvisprodukterKemiska§14 avsom
användas föröverlåtas ellersaluhållas,fårtrikloretyleneller inte

bruk.yrkesmässigt

gällandei§2 rätt.Bestämmelsen motsvarar

meddelaKemikalieinspektionenfårskäl,särskildafinnsOm det§15
§§. detIoch 14enligt 13förbudfrånundantagföreskrifter om

förbudfrånmedge dispensKemikalieinspektionenfårfalletenskilda
skäl.synnerligaföreliggerdeteller 14enligt 13 om

tillmotsvarighetNågongällandei§3 rätt.Bestämmelsen motsvarar
s.k.sådandeteftersomhärföreslås intetredje stycket enavser

miljöbalken.medi ochdispensavgiñ utmönstrassom

frågorvilkagällande röri rätttill 73motsvarighetNågon a --
inteföreslåsöverklagandeförverkandeoch samttillsyn, ansvarom -

PCTochrubriken PCBunderjfr vadhär, sagts ovansom

Kvicksilver

därberedningarochkemiska föreningarKvicksilver16 § samt
Sverige.förasyrkesmässigtfåringårkvicksilver inte ut ur

gällande§ i1 rätt.Bestämmelsen motsvarar
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1 7 § Följande får yrkesmässigt tillverkasinte eller säljas,varor om
innehåller kvicksilver:varan

febertermometrar,
andra kvicksilvertermometrar,
nivåvakter, tryckvakter, reläer, elektriska brytare ochtermostater,

kontakter för kontinuerlig strömöverföring och
andra sådanamätinstrument 1-3.än isom anges

fårVarorna yrkesmässigt föras fråninte länderin inte ärsom
medlemmar Europeiska fåri Varorna yrkesmässigtunionen. inte
föras Sverige.ut ur

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter förbudenattom
skall gälla ifrågaäven där förstautrustning iom en vara som anges

stycket ingår3 beståndsdel.som en

Bestämmelsen i§ gällande1motsvarar rätt.a

§18 Varor får§ användas endast17 de bruki i isom avses om var
Sverige före den 1 1995.januari

Bestämmelsen i1 b § gällandemotsvarar rätt.

19 § Om det finns särskilda fårskäl, Kemikalieinspektionen meddela

föreskrifter frånundantag förbuden enligt § eller § första16 17om
och andra stycket 18samt

Om det finns synnerliga skäl fallet, fårdet enskildai
Kemikalieinspektionen medge fråndispens förbud enligt §§.16-18

Bestämmelsen § i gällande2 rätt.motsvarar
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frågorvilkagällandeimotsvarighet till a-6Någon 2 rätt rör om-
meddelabemyndigandeförverkande,ochavgifter, tillsyn, attansvar

jfrinte här, vadföreslåsöverklagandeföreskrifterytterligare samt -
PCT.ochrubriken PCBundersagts ovansom

förpackningsmaterialiTungmetaller

får inteförpackningskomponenterochFörpackningar§20
överlåtasellersaluförastillverkas, avsummanom

kromochkvicksilver sexvärtkadmium,bly,koncentrationerna av
värden:följandeöverstiger

,ag/g600
1999,den 30efter juni,ag/g250
2001.den 30efter,ag/g juni100

ellerytbehandlingförkadmiumämneanvändningBeträffande av
färgämne bestämmelsersärskilda ifinnsellerstabilisator somsom

§§,6-7
före denbrukvarit iförpackningargällerstycket inteFörsta som

1994.december31

gällandei§2 rätt.Bestämmelsen motsvarar

ellerförpackningargäller§ inte20Bestämmelserna i§21
sådantframställdauteslutande ärförpackningskomponenter avsom
den 1569/493/EEGdirektivrådetsblykristallglas i avavsessom

lagstiftningmedlemsstaternastillnärmning1969december avom
kristallglas.om

gällandei§ rätt.3Bestämmelsen motsvarar

undantagföreskriftermeddelafårKemikalieinspektionen§22 om
20-21bestämmelsernafrån idispensmedgefalletenskildaeller deti

beslutdeiakttaförbehövsdetutsträckningden att§§, somi
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Europeiska gemenskapernas kommission har fattat enligt artikel 11 i
rådetsEuropaparlamentets direktiv 94/62/EG denoch 20av

förpackningsavfall.december förpackningar och1994 om

i gällandeBestämmelsen 4 § rätt.motsvarar

vilka frågori gällandemotsvarighet tillNågon 5-7 rörrätt om-
föreslås inte här.överklagandeförverkandetillsyn, och samtansvar -

förordning.i dennahuvud integenerelltgällerDet övertas uppsom
rubrikenunderdock nedanredovisassärbetsämmelserVissa

bestämmelser"."Gemensamma

miljöfarliga produkterhälso- ochVissa andra

frågorvilkatill i gällandemotsvarighet rörNågon 2l4 rätt om-
föreslås inte här,överklagandeforverkandetillsyn, och samtansvar -

rubriken och PCT.PCBunderjfr vad sagts ovansom

överlåtassaluhållas ellerfårFöljande§23 intevaror
gul fosfor,ingår ellertändmassatändstickor viti vars

haltinnehåller tillavlopp,för rensning syra enom varanavvaror
tillflytande formbas lutellerviktprocent iöverstiger tio ensom

viktprocent ochtvåhalt överstigersom
bilvårdsmedelandraellerspolarvätskamotorkylarvätska, som

etanolinnehållersamtidigtsåvida medletinnehåller metanol, inte
mängdenviktprocentfemuppgår till högstoch metanolhalten av

etanol.

i gällande§5Bestämmelsen rätt.motsvarar
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får saluhållas överlåtas,24 § följande slag ellerVaror deinteav om
innehåller behandlats produkteller har med kemisk ochen

pådärigenom kan befaras medföra skada människor, nämligen
sjukvårds- sanitetsartiklar,och1

.
till sådana,klädesplagg och material

barnleksaker,

hushållsgods.

gällande§ i6Bestämmelsen rätt.motsvarar

eller 24frånfår medge dispens 23Kemikalieinspektionen§25 om
skäl föreligger.särskilda

gällande§ i7Bestämmelsen rätt.motsvarar

motverkaförkalk ellerfråga spridning ämne§26 attannatavom
meddelalänsstyrelsenfårvattendragellerförsurning i sjöar

föreskrifter om
vid spridningen,iakttasförsiktighetsmått skallde som

behövs.kontrollåtgärderde i övrigtsom
eller dedensändas tillskallbeslutlänsstyrelsenskopiaEn av

miljö- ochuppgifterfullgör inomnämnderkommunala som
hälsoskyddsområdet.

i gällande§8Bestämmelsen rätt.motsvarar

haroljaavsedd för bekämpaproduktkemisk§27 En är att somsom
medförvattenområde eller saneringeller invidlöskommit i ett

föreskrifteranvändas enligtfår endastutflödesådantanledning av
meddelar.Naturvårdsverketsom
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Bestämmelsen i gällande10 § rätt.motsvarar

§ Avloppsslam jordbruksändamål får saluhållas och överlåtas28 för
framgår följande:endast metallhalten vadöverstigerinteom som av

Metall g/kg torrsubstansm
Bly 1 00
Kadmium 2

600Koppar
00Krom 1

Kvicksilver 5
Nickel 50
Zink 800

riksdagenfår, iakttagande SverigesmedNaturvårdsverket avav
ekonomiskaEuropeiskaavtaletåtaganden enligtgodkända om

ochförstafrån vaddispenssamarbetsområdet, medge isägssom
skäl föreligger.särskildastycket,andra om

i gällande§llBestämmelsen rätt.motsvarar

bestämmelserGemensamma

bestämmelsernaföreskrifter verkställighetenYtterligare§29 avom
Kemikalieinspektionen.§§ meddelas13-19i av

i förordningenbestämmelserna häromBestämmelsen motsvarar om
vissaförordningen§lösningsmedel 6vissa klorerade samt om

innehållerförordningarnaandrakvicksilverhaltiga 5 §. Devaror
ingen motsvarighet.
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Överklagande

skallfall enligt §Arbetarskyddsstyrelsens beslut enskilt 12§31 i

överklagas hos regeringen.

igälla pekasförutsättsöverklagandeordning för utDen som
§.kap. lstycket och 23§ andra20 kap. 2miljöbalken 19 kap. l

hosöverklagasbeslutnämnderskommunalainnebärDen att
ochföreskrivetsärskiltinte attlänsstyrelsen, ärannatom

hosöverklagasbeslutmyndighetersstatligaoch andralänsstyrelsens
föreslagnaföreskrivet.särskilt Denintemiljödomstol ärannatom

överklagandereglernagenerellafrån deavvikerbestämmelsen men
gällandemed rätt.överensstämmer

Övergångsbestämmelser

då1999,kraft den 1 januariträderförordning iDenna
förvaring vissaochförsäljning1977:994förordningen avom

PCB1985:837förordningenlösningsmedel,flyktiga om
1985:840förordningenkadmium,1985:839förordningen omom

förordningenproduktermiljöfarligaochhälso-vissa
asbestbeträffande ianmälningsskyldighet1985:997 om

förbud1986:683förordningen motventilationsanläggningar, om
1991:1289förordningenfordon,friktionsbelägg iasbesthaltiga om

1991:1290 vissaförordningenlösningsmedel,klorerade omvissa
högsta1997:186förordningenochkvicksilverhaltiga omvaror

skallförpackningartungmetaller ivissatillåtna koncentration av
gälla.upphöra att

harvillkor,ellerföreskriftergällandeikraftträdandetVid som
dennaupphävtsharbestämmelsestödmedmeddelats genomsomav

medmeddelatsharföreskriftertillämpasskallförordning somsom
desstillförordningdenna annatochmiljöbalkenkap.stöd 14av

förordnas.
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17. Förslag till

1998:000 bränsleFörordning om

meddelaregeringenmiljöbalken§I 14 kap. 21 rätt attges
egenskaper,kvalitet ochbeträffandeföreskrifter bränslenom

förbehövsinförsel, detellerförbränning, handel, överlåtelse attom
skadliga förkanluftenutsläpp imotverka ämnen varasomav

1997/98:45 412-motiven prop.miljön.hälsa eller Imänniskors s.
bemyndigandet börRegeringenföljande.bl.a.413 attanseranges

egenskaper. Iochkvalitetbränslensbränslen ochomfatta alla även
bemyndigasregeringeni dag bör attgällerlikhet med vad som

myndighet ellertillföreskriftermeddelaöverlåta rätten att en
allagällautökasbestämmelsentill att-Med hänsynkommun. att nu

överlåtandesådantviktigt attsärskiltdetbränslen att ettärtyper av
omfattning.till sinpreciseratklartföreskriftermeddela är

finns ikommunmyndighet ochbemyndiganden tillDe som
påangivna kravuppfyllerbränslenförordningargällande ovanom

innebärförordningtillförslagNedanståendeprecisering. en
1976:1055förordningenbearbetningochsammanslagning omav

motorbensin.1985:838förordningenochbränslesvavelhaltigt om

bränslesvavelhaltigt

ellerviktprocentsvavelhalt 0,8högremedEldningsolja annatän§1
förbränningenförbrännas,fårsvavelinnehållerbränsle inte omsom

mängdluftensläpps iisvavelföreningarmedför ut somatt en
bränsle.megajoulesvavel0,19änmotsvarar pergrammer

svavelhaltigtfrån förbränningsvavelföreningarUtsläpp avav
§§.ochockså 2 3reglerasbränsle i

bränsle.svavelhaltigtförordningen§1Bestämmelsen motsvarar om

industrianläggningbränslesvavelhaltigt iförbränning§ Vid2 enav
luftenfår utsläppenenergzproduktionsanläggning ieller aven
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svavelföreningar högst 0,10 svavel megajoulemotsvara gram per
bränsle eller, de årligatotala utsläppen från anläggningenom

svavel,400 högst 0,05 svavelöverstiger megajouleton gram per
bränsle, årsmedelvärde.allt räknat som

Vid tillämpningen första stycket skall samtligaav
produktionsenheter fjärrvärmenät, kraftverk ellerinom ett ett en
industrianläggning tillhöra anläggning,anses samma om

eller jjøsiskaverksamheten bedrivs och juridiskaav sammaen
från beaktas.Utsläpp soda- eller lutpannor skall inteperson.

svavelhaltigtförordningenBestämmelsen §lmotsvarar oma
bränsle.

gångenkoleldadeförbränningsanläggningar första§3 I tagits isom
får kol förbrännas,efter utgången 1988bruk intejuni omav

luftensläppsmedför svavelföreningarförbränningen iiutatt en
svavel megajoule0,05mängd änmotsvarar permer gramsom

årsmedelvärde.bränsle, räknat som

svavelhaltigt bränsle.förordningenBestämmelsen 2 §motsvarar om

får Naturvårdsverket meddelafinns särskilda skäl,§ Om det4
eller§§från bestämmelserna 1-3föreskrifter undantag iom

från bestäm-enskilda fallet medge dispenslänsstyrelsen deti
melserna.

svavelhaltigt bränsle.förordningenBestämmelsen 3 §motsvarar om

bränsleföreskrifter förbränningfår meddela§ kommun5 En avom
förmiljöbalken, det behövsenligt kap. § viss14 21 inomatt enom
vad följersvavelföreningar 1begränsa utsläpp utöverort avsomav -
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§§3 denna förordning. Sådana fårföreskrifter dock deninte avse
omfattas undantag eller dispens enligt 4som av

Föreskrifter påförsta stycket tillkännagesi sättsom avses som
föreskrivs för föreskrifter förordningenkommunala 38 §i
1998:000 och hälsoskydd.miljöfarlig verksamhetom

svavelhaltigt bränsle.förordningen§Bestämmelsen 4motsvarar om

dieselbrännolja 85eller§ Eldningolja E01 minst6 som ger
användasavsedddestillat vid 350° C ochvolymprocent är attsom

överlåtas ellerfår saluföras,motorfordon,bränsle till änannatsom
oljansvavelhaltenändamål endast intesådana ianvändas för om

viktprocent.0,2överstiger
vid 0°destillat 35volymprocent85Dieselbrännolja minstsom ger

fårmotorfordon,tillbränsleanvändasavseddC är att somsom
ändamål endastför sådanaanvändasöverlåtas ellersaluföras, om

viktprocent.0,05oljansvavelhalten överstigeri inte
fordonskungörelsendetsammamotorfordon iMed somavses

1972:595.
förgälleroch andra stycketförsta inteVad isägssom

driftförfinns bränsletankenbränsledetanvändning i avsomav
mellanmotorfordoneller gränsenfartyg, luftfartyg ettsom passerar

Vadmedlem Europeiska unionen.land ochtredje iärstat somen
flygfotogen.heller förstycket gällerförsta inteisägssom

svavelhaltigt bränsle.förordningen§Bestämmelsen 5motsvarar om

förföreskrifterfår meddelaNaturvårdsverket§ närmare7
ocksåfårNaturvårdsverketbestämmelserna 6tillämpningen iav

fall medgesärskiltfrån eller förföreskrifter undantagmeddela om
föreligger.särskilda skälbestämmelser,dispens från nämnda om
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Bestämmelsen förordningen6 § svavelhaltigt bränsle.motsvarar om

8 § Den säljer bränsle skall avtalet ingås lämna köparennärsom
uppgift svavelhalten bränslet det uppenbarti inte är attom om
svavelhalten lägre vad framgår 1är än som av

Naturvårdsverket får fråga svavelhalten bränsle meddelai iom
ytterligare föreskrifter uppgiftsskyldighet enligt 14 kap. 9 §om
miljöbalken.

Den säljer bränsle eller till Sverige för bränsle forin egetsom
bruk skall månader från överlåtelsen eller införseln lämnainom tre

överlåtelsenskriftlig uppgift eller till länsstyrelsen detimporten iom
sålän där bränslet skall förbrännas, svavelhalten bränsleti ärom

tillåten enligthög förbränning svavelavskiljning 1 §inte äratt utan
denna förordning.

svavelhaltigt bränsle.förordningenBestämmelsen §7motsvarar om

svavelhaltigtbestämmelserna§ Vid fartygs drift tillämpas9 om
stycket.sådana § förstabränsle endast på bränslen 6isom avses

svavelhaltigtförordningenBestämmelsen 16 §motsvarar om
bränsle.

Motorbensin

fråga avsedd för motordrift motorbensin10 § bensin ärom som
kemiska produkter ochgäller förordningen 1998:000utöver om

för-biotekniska bestämmelserna §§ denna11-18iorganismer
ordning.

tillstånd §§ förordningenBestämmelserna 13-19i omom m. m.
gällerkemiska och biotekniskaprodukter inteorganismer

motorbensin.
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Bestämmelsen § förordningen motorbensin.1motsvarar om

§11 Motorbensin får yrkesmässigt tillverkas, saluföras ellerinte
överlåtas för användning landetinom om

bensinens innehåll blyföreningar, beräknat bly, överstigerav som
0,013 liter bensin vid 15°gram per

bensinen innehåller volymprocent bensen vid C5,0 15änmer
bensinen avsedd för fordon med särskilda utsläppsbegränsandeär

innehåller produkter kan nedanordningar och kemiska sättasom
funktionen sådanahos anordningar.

förordningen motorbensin.§Bestämmelsen 2motsvarar om

får sådan motorbensin§ §12 Trots vad 11 1isom anges
ochFörsvarsmaktenanvändas för fordon disponeras avsom

tillåten bensin,materielverk kan drivas medochFörsvarets intesom
överlåtas, avsedd endastsaluföras och bensinentillverkas, ärom

bensinenluftfartyg och blyhaltenför drift kolvmotorer intei iomav
bly liter bensin vid 15° C.0,8överstiger pergram

motorbensin.förordningenBestämmelsen 3 §motsvarar om

dentill skyddet§ finns särskilda skäl med hänsyn13 Om det yttreav
Kemikalie-samråd medmiljön, får efterNaturvårdsverket,

motorbensinsföreskriftermeddelainspektionen, närmare om
innehåll.egenskaper och

motorbensin.förordningenBestämmelsen 4 §motsvarar om
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§ ankställen för motorfordon och andra distributionssystem för14 T
motorbensin skall så anordnade motorbensin avseddärattvara som

hållsför fordon särskilda utsläppsbegränsande anordningarmed
åtskild från bensin.annan

föreskrifterfår meddelaNaturvårdsverket närmare om
sådana distributionssystem.utformningen av

motorbensin.förordningen§5Bestämmelsen motsvarar om

undantag ellerföreskrifterfår meddelaNaturvårdsverket§15 om
och11 14från föreskrifternamedge dispens isärskilda falletför det

§§.

förordningenstycket§ första6Bestämmelsen motsvarar om
motorbensin.

dennastridöverlåtits yrkesmässigt imotorbensin§ Har mot16
föreskriftermeddeladeförordningenstödmedförordning eller av

påverkabensinenkan detoch attattantas genom
risk förmedförmotorfordonhosanordningarutsläppsbegränsande

informeraNaturvårdsverketfårmiljön,människor ellerpåskada i

motorfordonochförtill Sverigeden in ägaretillverkare, omavsom
kanlämpligtdetutsträckningden ärförhållandet. I

förttillverkat,näringsidkare inåtöverlämnaNaturvårdsverket som
försjälvöverlåtit bensineneller yrkesmässigt att svara

informationen.
enligtinformationsåtgärderkostnader förNaturvårdsverkets

näringsidkaren.skallförsta stycket ersättas av

motorbensin.förordningen§Bestämmelsen 8motsvarar om
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§ Naturvårdsverket17 får, vad framgår kap.14utöver 7som av
meddela föreskrifter vilka skyldigheter den yrkesmässigtom som
tillverkar, saluför eller överlåter motorbensin har ifråga sådanaom
utredningar sådanaoch uppgifter behövs för kontrollsom av
efterlevnaden och11 §§ och de föreskrifter14av som
Naturvårdsverket har meddelat med stöd denna förordning.av

förordningen motorbensin.Bestämmelsen 9 §motsvarar a om

föreslås inte här.överklagandeNågra särskilda bestämmelser om
iförutsätts gälla pekasordning för överklagandeDen utsom

kap. §.miljöbalken kap. § andra stycket och 23 l19 kap. 20 2l
hosinnebär nämnders beslut överklagaskommunalaDen att

föreskrivet ochinte särskiltlänsstyrelsen, är attannatom
överklagas hosstatliga myndigheters beslutlänsstyrelsens och andra

föreskrivet. Vissa generellamiljödomstol inte särskiltärannatom
kemiskai förordningen 1998:000undantag härifrån omanges

till andraorganismer. Någon motsvarighetbiotekniskaprodukter och
avgifterfrågor tillsyn,bestämmelsergenerella rör ansvarsom om

gällerföreslås inte heller här.och förverkande Det somm.m. -
förordningari miljöbalken ellergenerellt bestämmelsergenom

förordningen 1998:0OOmeddelade med stöd balken t.ex. omav
kemiskaförordningen 1998:0OOtillsyn enligt miljöbalken och om

organismer huvud inte iprodukter biotekniskaoch övertas upp
denna förordning.

Ytterligare föreskrifter

kap. §föreskrifter för verkställighet 14 2118 § Ytterligare av
Naturvårdsverket.miljöbalken förordning meddelasoch denna av
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svavelhaltigtförordningen§Bestämmelsen 17motsvarar om
bränsle.

Övergångsbestämmelser

då1999,denkraft 1 januariträderförordning iDenna
svavelhaltigt1985:838och1976:1055förordningarna om

harBeslutgälla.upphöraskallmotorbensinochbränsle att somom
äldreenligtöverklagasikraftträdandetföremeddelats

bestämmelser.

upphävtsgällt hartidigareövergånsbestämmelserdeDelar somav
förordningeniändring1995:113förordningen omgenom

motorbensin.1985:838 om
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18. Förslag till

Förordning 1998:000 ändring iom

förordningen 1993:1268 spilloljaom

Förordningen till miljöbalken förordningarhar ochanpassats
ändringar imeddelade med stöd den. Nedan föreslås 3-5,av

Vidare föreslås skall upphävas.11-13 och §§. 14-1516 att

uppfjøllandeförordning meddelas till§ Föreskrifterna denna1 i av
Europeiska ekonomiskaavtaletSveriges förpliktelser enligt om

samarbetsområdet.

Vid dei gällande§Bestämmelsen 1 rätt. senastemotsvarar
harSFS 1997:113,ochförordningen, SFS 1996:976ändringarna av

orörd.bestämmelse lämnatsovanstående

mineralolje-begagnadeförordningdennaMed spillolja2 § iavses
emulsioner,inklusivesyntetiska produkter varitbaserade eller som

industrielltförSmörjmedel elleranvändasavsedda annatatt som
tillåtna eller lämpligalängreändamål, inte är attmen som

ändamål.ursprungligaanvändas för sitt
och drivmedeleldningsoljaocksåMed spillolja rester avavses

uppkommitavfalloljehaltigtförvarats i cistern samt annat somsom
efter rengöring.

fårmiljöskyddssynpunktfrån hälso- ellerbehövs§ Om det3
påtillämpasskalldenna förordningNaturvårdsverket föreskriva att

oljeavfall 2kemiskt iänannat avsessom

frågagällerförordningdenna§ vad iUtöver4 isägs omsom
produkter ochkemiska1998:000också förordningenspillolja om

1995:701förordningenbiotekniska organismer samt om
8-30 §§avfall. Vadgränsöverskridande isägstransporter somav

också tillämpasskallfarligt avfall1996:971 iförordningen om
fråga spillolja.om



244 SOU 1998:35

§5 Vid hantering spillolja skall försiktighetsmått enligt 2av som
kap. 3 § miljöbalken gälla att

oljeavfall får släppas till dräneringssystem,inte inreut vatten,
grundvatten eller territorialhavet,

spillolja får förvaras eller släppas på sådantinte sättut att
marken skadas,

uppstår vidokontrollerade utsläpp restprodukter,av som
får förekomma,hantering spillolja, inteav

avfall, detspillolja får blandas med iinte änannatannat om en
skäl,avfall behövs tekniskabehandlingsanläggning för farligt av

från spillolja till desshållas åtskildaisoleroljor skall annan
analys,bifenyler PCB har bestämtshalten polyklorerade genomav

dimensionerad förför förbränningbränsle till anläggning ärsom
sådanellerfår innehålla spilloljaeffekt MWlägre 10 inteän

avfallsolja 7förbehandlad iavsessom
farligtoljaninnehåller PCB, skallisoleroljaOm utgöraanses

farligt avfall.1996:971förordningenavfall enligt om

försiktighets-de ytterligarefår föreskrivaNaturvårdsverket§6 om
spillolja.mått skall iakttas vid hantering avsom

tillfördmedanläggningspillolja§ Vid förbränning i7 enenav
bilaganfår gränsvärdendeejfekt eller i10 MW angessomav mer

överskridas.till denna förordning inte
såförbehandladstycket skallförstaSpillolja i attvaraavsessom

flyktigaochpartiklar,ochhomogeniseratsoljan har vatten
avlägsnats,beståndsdelar harorganiska samt

lägst 60° C.flampunkten är
förtillstånd ellerhar bestämtsOm iinte annat program

beräknasutsläppsbegränsningenskallkontrollen verksamheten,av
avfallsoljan, vilkapå halten de igrundval iämnen angesavav

deldenskall beräknasrespektivebilagan. Halten iämne avav
medNågon utspädningpå spilloljan.rökgaserna beror renaresom

tillgodoräknas.reguljär olja får därvid inte

månadertidsammanhängande 12§ under8 Den avsom en
sammanlagtbortskaffarelleråtervinnersamlar in, mergenererar,
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500 liter spillolja skallän efter begäran till Naturvårdsverket eller
den myndighet Naturvårdsverket föreskriver lämna uppgiftersom

spilloljan och dess hantering.om

9 § Spillolja, får förbrännas enligt denna förordning ochintesom
avsedd föras landet, skall dröjsmålinte onödigtär att ut utansom ur

överlämnas till anläggning tillståndför vilken har lämnats enligten
förordningen 1996:971 farligt avfall och kap. miljöbalken för9om
återvinning eller bortskaffande.

10 § påKonsumenterna skall märkning förpackningen ellergenom
på lämpligt sådan information ellersättannat motor-om
transmissionsolja bilagan.isom anges

får föreskrifter undantag eller§ Naturvårdsverket meddela11 om
fallet från föreskrifterna ochför det särskilda medge dispens 5 7-i

§§.10

Särskilt tillsynom

kap.de generella bestämmelserna tillsyn 2612 § Utöver iom
enligtförordningen 1998:000 tillsynmiljöbalken och i om

kemiskaskall §§ förordningenmiljöbalken, 30 1998:000 om
frågabiotekniska tillsyntillämpasprodukter och organismer i om

dennaförordning.efterlevnadenöver av

i gällandemotsvarande §En bestämmelse föreslås 12 rätt somny --
tilltillsyn ochhänvisar till de bestämmelsernagenerella enom

förordningen kemiskabestämmelse i föreslagnaden omav oss
organismer.produkter och biotekniska

på grundoch förverkande13 § Bestämmelser avansvarom
föreskrifter harförordning ochöverträdelse denna somav

miljöbalken.finns kap. Förmeddelats med stöd förordningen 29iav
utförsel spilloljaåsidosättande införsel ochföreskrifterna avomav
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förverkande lagen 1960:418finns bestämmelser och iom ansvar
straff för varusmuggling.om

motsvarande 14-15överklagandebestämmelsersärskildaNågra om
överklagandeförordninginte här.föreslås Deni gällande rätt

kap. 2 §kap. l 20i miljöbalken 19pekasgällaförutsätts utsom
kommunalainnebär§.kap. Denoch 23 landra stycket att

intelänsstyrelsen, ärhos annatöverklagasbeslutnämnders om
statligaandraochlänsstyrelsensochföreskrivetsärskilt att

intemiljödomstol ärhos annatöverklagasbeslutmyndigheters om
ihärifrånundantaggenerellaVissaföreskrivet.särskilt anges

biotekniskaochprodukterkemiska1998:000förordningen om
organismer.

verkställighetenförföreskrifterfår meddelaNaturvårdsverket§16
förordning.dennaav

1999.kraft den 1 januariträderförordning iDenna

ändras.behövaintetorderedovisad här. DenintefinnsBilagan
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19. Förslag till

Förordning 1998:000 ändring iom

förordningen 1993:1283 kosmetiska ochom

hygieniska produkter

förordningartill miljöbalken ochFörordningen har anpassats
ändringar i och 8meddelade med den. Nedan föreslås 1-6stöd av

föreslås skall upphävas.§§. Vidare 9 och 12-13att

bestämmelserInledande

dennaprodukterhygieniskakosmetiska och iMed1 § avses
applicerasavseddaeller beredningarförordning är attämnen som

slemhinnorochpå tänderdelar eller ipå människokroppens yttre
ellersyftehuvudsakligtelleruteslutande rengöramunhålan i att

kroppslukt,utseende, korrigeraförändra derasparfymera dem,
skick.bibehålla demellerskydda dem i gott

harmiljöbalkenkap.används 14begrepp iochTermer som
förordning.dennabetydelse isamma

stycket, 13-19,andra3 §stycket, 2§ andra1Föreskrifterna i
produkterkemiska1998:000förordningen§§och 3427, 31 om

delartillämpligagäller ävenibiotekniskaoch organismer
produkter.hygieniskaochkosmetiska

kap.14bestämmelserna ifår föreskrivaLäkemedelsverket§2 att
sådanapåskall tillämpasmiljöbalken ävenoch §§12 24

ändamålhygieniskakosmetiska ochföravseddaprodukter ärsom
ochproduktkemiskmedbehandlatsinnehåller harelleroch ensom
påskadamedförabefaraskanegenskaperpå grund sinaav

eller miljön.människor i

2börgällande Det§ i att2 noterasBestämmelsen rätt.motsvarar
tillMotsvarighetenförhållanden.under allagällermiljöbalkenkap.
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hänvisningen till 5 § lagen kemiska produkter har därförom
bortfallit. Bemyndigandena i den lagen placerade i respektiveärsom
paragraf har i miljöbalken placerats i särskild bestämmelse 14en
kap. 24 § . biotekniskaDe organismerna behandlas inte i
bestämmelsen.

Försiktighetsmått

får fråga§ Läkemedelsverket kosmetiska och hygieniska3 i om
försiktighetsmåttprodukter meddela föreskrifter enligt 2 kap. 3om

och §§ miljöbalken.6
produkterfråga kosmetiska och hygieniskaI transportom av

sådana första stycketmeddelas dock föreskrifter i avavsessom
förordningen 1982:923transportmyndighet enligtrespektive om

samråd Läkemedelsverket.efter medfarligt godstransport av

i kap. 24 §finns 14gäller första stycketBemyndigandet vad

miljöbalken.

miljöfarlighetUtredning ochhälso-av

och hygieniskafår fråga kosmetiskaLäkemedelsverket§4 i om
ifrågaföreskrifter behövsde ytterligareprodukter meddela omsom

miljöbalken.utredningar enligt kap. §14 7

Kunskapskrav

hygieniskafår fråga kosmetiska ochLäkemedelsverket§5 i om
för tillämpningen 2meddela de föreskrifter behövsprodukter avsom

kap. § miljöbalken.2
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Produktinformation

6 § Läkemedelsverket får fråga kosmetiska och hygieniskai om
produkter meddela de föreskrifter produktinformationom som
behövs för tillämpningen 14 kap. 8 § miljöbalken.av

Produktregister

§7 Kosmetiska och hygieniska produkter skall förtecknas i ett
enligt föreskrifter meddelas Läkemedelsverket.register som av

Uppgiftsskyldighet i övrigt

får fråga kosmetiska och hygieniska8 § Läkemedelsverket i om
ytterligare föreskrifter för tillämpningenprodukter meddela 14av

kap. § miljöbalken.9

föreslås bli upphävd.i § i gällandeBestämmelsen 9 rätt
förordningentillsyn finns i miljöbalken,26 kap.Bestämmelser om
förordningentillsyn enligt miljöbalken och i1998:000 om

organismer.kemiska biotekniska1998:000 produkter ochom

Ytterligare bemyndiganden

från ellerbetydelse hälso-§ Om det särskild10 är av
Läkemedelsverket föreskrivamiljöskyddssynpunkt får visstatt ett

produktfår kosmetisk och hygieniskingåämne inte i somen
saluhålls eller yrkesmässigt.används

förordning meddelasverkställigheten denna11 § Föreskrifter för av
Läkemedelsverket.av
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Även bakgrundavgifter och föreslås12-13 mot attavansvarom -
finns bli upphävda.generella regler -

1999.kraft denträder 1förordning januariDenna i
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20. Förslag till

Förordning 1998:000 ändring iom

förordningen 1995:555 HFCom

Förordningen miljöbalkenhar till och förordningaranpassats
meddelade imed stöd den. Nedan föreslås ändringar §§.2-3av
Vidare föreslås skall upphävas.4-6att

tillämpningsområdeDefinition och

halogeneradeofullständigtförordning med HFC§ denna1 I avses
fluorkarboner.

också beredningargällerförordningBestämmelserna dennai
innehåller HF C.som

Bemyndiganden m. m.

försiktighetsmåttfår meddela föreskrifterNaturvårdsverket§2 om
behövs föråtgärderdeoch kunskapskrav i övrigt attsamt som

Föreskrifterna skallC.hindra utsläpp HF varaav
installerar kyl-,ellerhanterarför den yrkesmässigtavsedda som

och brand-fastaandra klimatanläggningarochvärme-
under-ellerutförsläckningsanordningar eller reparations-

sådanaarbetsmediekretsenpåverkarhållsåtgärder isom
anläggningar eller anordningar.

utfördenmeddela föreskrifterNaturvårdsverket får att somom
enligtackrediteradskallåtgärder första stycketi varasom avses

teknisk kontroll.lagen 1992:1119bestämmelserna 14-16 §§i om
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på tillstånd utförselKrav för

andraochköldmedium till kyl-,§ Om förbrukat3 värme-ett
får föras Sverigeinnehåller HFC, detklimatanläggningar ut ur

från Naturvårdsverket.tillståndendast efter

föreslåsÖverklagandestraff ochtillsyn,iBestämmelserna 4-6 om
harfrågorgäller dessaHänvisningsbestärnrnelser vadbli upphävda.

förverkandeochBestämmelseröverflödiga.också ansett om ansvar
föreskrifterellerförordningdennaöverträdelserpå grund somavav

miljöbalken.i kap.förordning finns 29stöd dennameddelats med av
ochmiljöbalkenfinns i kap.tillsyn 26bestämmelsernaGenerella om

Vissamiljöbalken.enligttillsyn1998:000förordningeni om
miljöbalkenkap.14gälla enbartskalltillsynbestämmelser somom

ochprodukterkemiska1998:000förordningenfinns i om
överklagandeordning förorganismer. Denbiotekniska som

§ andra220 kap.19 kap. li miljöbalkenpekasgällaförutsätts ut
nämnderskommunalainnebär§. Denkap.och 23 l attstycket

särskiltintelänsstyrelsen, ärannathosöverklagasbeslut om
myndighetersstatligaandraochlänsstyrelsensochföreskrivet att

särskiltintemiljödomstol ärannathosöverklagasbeslut om
förordningenihärifrånundantaggenerellaVissaföreskrivet. anges

organismer.biotekniskaochprodukterkemiska1998:000 om

1999.denkraft 1träder januariförordning iDenna
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21. Förslag till

Förordning 1998:000 ändring iom

förordningen 1995:636 bryterämnenom som

ozonskiktetner

Förordningen har till miljöbalken och förordningaranpassats
meddelade med stöd den. Nedan föreslås ändringar i 9-10, 18, 20-av
21, 26-27, och §§. Vidare föreslås och29-33, 35 36 ll, 16 37-40att

skall upphävas.

Tillämpningsområde

kompletterar rådets förordning EG§ förordning1 Denna nr
bryter ned3093/94 decemberden 199415 ämnenom somav

ozonskiktet.
meddenna förordningI avses

rådets förordning betecknasCFC: de iämnen som
klorfluorkarboner,

andrarådets förordning betecknasCFC: de ämnen iövriga som
klorfluorkarboner,fullständigt halogenerade

rådets betecknas haloner,förordninghaloner: de iämnen som
rådets förordning betecknasdetkoltetraklorid: ämne isom

koltetraklorid,
rådets förordning betecknasIJJ-trikloretan: det iämne som

1,1, 1 -trikloretan,
betecknasrådets förordningmetylbromid: det iämne som

metylbromid,
rådets förordning betecknasdeHBFC: iämnen som

bromfluorkolväten,
rådets förordning betecknasHCFC: de iämnen som

klorfluorkolväten.
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överlåtelse salu-ochanvändning,tillverkning,Förbud mot
hållning

Allmänt

ochöverlåtelseanvändning,tillverkning,Yrkesmässig§2
EGförordningrådetsomfattassaluhållning de ämnen avsomav

förordning.dennaförbjuden, i3093/94 sägsinteär annatomnr
beredningarocksågällerförordningdennaBestämmelserna i

EG-förordningen.omfattassådanainnehåller ämnen avsomsom

HCF CochCF CSärskilt om

till dennabilaganiellerprodukterKemiska§3 angesvaror som
saluhållas,elleröverlåtasyrkesmässigtfårförordning inte om

harskumplastinnehållerelleringårprodukten i somvaran
HCFC.ellerCmed CFtillverkats

ellerköld-CFCinnehåller§ Varor4 somsom
elleröverlåtasyrkesmässigtfårvärmeöverföringsmedium inte

tillellerSverige importeratstillverkatshar isaluhållas, varornaom
1994.decemberden 31efterlandet

fårCHCFeller inteCinnehåller CFAerosolförpackningar§5 som
saluhållas.elleröverlåtasyrkesmässigt

halonerSärskilt om

2vad idet,haloner utövergällerdet är§6 När angessom
förbjudet att

haloner,medhandbrandsläckareåterjâølla
handbrand-saluhållaöverlåta ellertillverka,yrkesmässigt

ochinnehåller haloner,släckare som
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använda haloner brandsläckningsmedel vid installationsom av
fasta brandsläckningsanordningar.

frånUndantag förhuden

Allmänt

7 § De kemiska produkter och omfattasämnen, varor som av
förbuden §§ får2 6 dock tillverkas, användas, överlåtas elleri -
saluhållas defall §§.8 21i isom anges -

Undantag från tillverkningsförbudet

8 § Metylbromid omfattas tillverkningsförbudet.inte av

Undantag från användningsförbudet ochCF C CF Cövriga

tillåtet9 § använda CF C och CF CDet övrigaär att som
arbetsmedium befintliga kyl-, och andra klimat-i värme-
anläggningar den december31 1999.o.m.

HCF C

tillåtet10 § använda enligt följande."Det HCF Cär att
för påfyllning befintliga kyl-, och andravärme-av

klimatanläggningar: den december31 2001,t.o.m.
arbetsmedium befintliga kyl-, och andrai värme-som

klimatanläggningar: tills vidare.

Metylbromid

12 § Metylbromid omfattas användningsförbudet.inte av

18-03669
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saluförbudenöverlåtelse-från ochUndantag

HCF CochCF CCF övriga

överlåtelse-varkenomfattasHCF CC ochCFCF13 § övriga av
saluförbudet.eller

till dennabilaganiellerprodukterKemiska§14 angessomvaror
harskumplastinnehållerelleringåroch iförordning somsom

saluhållas,elleröverlåtasfårHCFCellerCFCmedtillverkats om
tillellerSverige importeratstillverkatshar iellerprodukten varan

juli 1995.före den 1landet
och 3925113921XPS KN-nummerskumplasthårdVaror urav

saluhållas,elleröverlåtasfårCmed HCFtillverkatshar om90 som
denföre 1landettillellerSverige importeratstillverkatshar ide

1997.januari
innehålleroch 890289018516,8419,CN-nummerVaror somur

elleröverlåtasfårCHCFmedtillverkatsharskumplasthård som
tilleller importeratsSverigetillverkats ihardesaluhållas, om

1998.denföre 1 januarilandet

Haloner

saluförbuden utöverochöverlåtelse-omfattasHaloner inte§15 av
6vad iangessom

Metylbromid

saluförbudet.elleröverlåtelse-varkenomfattasMetylbromid§1 7 av
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Särskilda undantag för försvarsmakten m. m.

CF C

§18 Försvarsmakten och Försvarets materielverk får använda CF C
arbetsmedium påfyllningför befintliga kyl-, ochvärme-som av

andra klimatanläggningar, CFC kan någotmedinte ersättasom
Försvarsmakten ochämne. Försvarets materielverk fårannat

använda CF C arbetsmedium kyl-, och andrai värme-som
klimatanläggningar också efter den 31 december 1999 de fall dettai

nödvändigt för vidmakthållaär efektiviteten hosatt
Försvarsmaktens krigsförband.

HCFC

19 § Försvarsmakten och materielverk fårFörsvarets använda
HCFC påfyllningför befintliga kyl-, och andravärme-av
klimatanläggningar också efter den december31 2001, inteom
HCF C kan med någotersättas ämne.annat

Haloner

får20 § Haloner användas och vid installationi av
brandsläckningsanordningar finns placerade Försvarsmaktensisom
stridsfordon och sådana stridsledningscentraler belägnaär isom
fartyg eller under halonerna någotjord, kan medinte ersättasom

någotteknik ellerämne,annat annat.ny

21 § Haloner får användas och vid installationi av
brandsläckningsanordningar finns placerade luftfartyg ellerisom
ubåtar, halonerna kan med någotinte ersättas ämne,annatom ny
teknik eller något annat.
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importFörbud mot

CF CCF C och H

till dennabilaganellerKemiska produkter i§22 angesvaror som
från länder inte ärfår yrkesmässigtförordning importerasinte som

ingår ellerprodukten iEuropeiskamedlemmar unionen,i varanom
HCFC.C ellermed CFtillverkatsskumplast harinnehåller som

köld- ellerCFCinnehåller§ Varor23 somsom
frånyrkesmässigtfår importerasvärmeöverjöringsmedium inte

Europeiskamedlemmar unionen.länder iinte ärsom

fårCHCFeller inteinnehåller CF CAerosolforpackningar§24 som
medlemmar ifrån länder ärinteyrkesmässigt importeras som

Europeiska unionen.

Haloner

fårhaloner inteinnehållerHandbrandsläckare§25 som
medlemmar iländerfrån inte äryrkesmässigt importeras som

Europeiska unionen.

kylskåp frysarochfrån kasseradeUtsläpp

ochfrysarkylskåp ellerkasseradeAvfall som§ utgörs26 avsom
bortforslasskall1998:000renhållningsförordningen§enligt 6

sådantpå ämnensättskall hanteras attförsorg,kommunensgenom
släppsozonskiktet intebryter ut.nersom

köldmedierFörbrukade m. m.

andraochkyl-,tillköldmedium värme-förbrukatOm§27 ett
nedbryternågotinnehåller ämneklimatanläggningar som
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ozonskiktet, får det föras Sverige endast efter tillstånd frånut ur
Naturvårdsverket. halonDetsamma gäller för brandsläcknings-
ändamål.

Haloner i brandsläckningsanordningar

fårbefintliga brandsläckningsanordningar28 § Haloner intei
syftetsläppas vid fullskaleprov och endasti övrigt är attut om

förebygga på brand.eller motverka skador grund av

Bemyndiganden

Allmänt

föreskrifterfår deNaturvårdsverket meddela29 § om
motverkabehövs föråtgärderförsiktighetsmått och andra attsom

klimatanläggningaroch andrautsläpp från kyl-, värme- samt
bryter nedsådanabrandsläckningsanordningar ämnen somav

ozonskiktet.
förbehövsfår meddela de föreskrifterNaturvårdsverket attsom

anordningar förellerfrån anläggningarmotverka utsläpp
produkterkasseradebearbetningellerdestruktion somavannan
gällerned ozonskiktet.bryter Dettainnehåller inteämnen omsom

förordningenenligtanordningarnaelleranläggningarna prövas
hälsoskydd.ochmiljöfarlig verksamhet1998:000 om

behövsföreskrifterNaturvårdsverket får meddela de§30 omsom
bryter nedförhindra utsläppkunskapskrav för ämnenatt av som

för denavseddaskallozonskiktet. Föreskrifterna somvara
andrakyl-, ochinstallerarhanterar elleryrkesmässigt värme-

ellerbrandsläckningsanordningaroch fastaklimatanläggningar
påverkar arbetsmediekretsenunderhållutför ellerreparationer som

sådana eller anordningar.anläggningari
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utfördenfår meddela föreskrifterNaturvårdsverket att somom
ackrediterad enligtunderhållet skallellerreparationerna vara

kontroll.teknisk1992:1119§§ lagenbestämmelserna 14-16i om

denföreskrifterfår meddelaNaturvårdsverket§31 att somom
sammanlagtbrandsläckningsanordningarflerainnehar eller somen

anordningsådanskall,halonerkilogram20 närän enmerrymmer
återanvändning.ellerbortskajfandeförhalonetöverlämnabort,tas

denföreskrifterfår meddelaNaturvårdsverket att somom
sammanlagtbrandsläckningsanordningarflerainnehar eller somen

innehavetanmälaskyldighalonerkilogram20 är attänmerrymmer
länsstyrelsen.till

myndighetBehörig

myndighet ibehörigadenNaturvårdsverket§ är32 avsessom
3093/94.EGförordningrådetsoch 1871 iartiklarna nr

dispensochUndantag

ellerundantag iföreskriftermeddelafårNaturvårdsverket§33 om
dennabestämmelsernafrån imedge dispensfalletenskildadet

Naturvårdsverketfåroch dispenserföreskrifterSådanaförordning.
CFC,gällerdetskälsynnerligafinns närdetendastbesluta om

och 1,1,1-HCFCellerinnehåller CFCaerosolförpackningar som
föreskrifter ochmeddelaNaturvårdsverketfårtrikloretan. 1 övrigt

ochFöreskrifternaskäl.särskildafinnsdetendastdispenser om
villkormed defår förenasochtidfår gälla vissdispenserna som

Innanmiljöskyddssynpunkt.ochhälso-frånbehövs
ochsaluhållande importbeslutfattarNaturvårdsverket varoravom

skallHCFCochCFCmedbehandlatsharellerinnehållersom
Kommerskollegium.medsamrådaverket

föreskrifterytterligaremeddela defårNaturvårdsverket§34 som
förordning.dennaverkställighetenförbehövs av
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Särskilt halonerom

§ får35 När det gäller haloner Statens räddningsverk eller, detom
fråga anordning fartyg, .Sjöfartsverket meddelaär i ettom en

föreskrifter eller det enskilda fallet medge dispensundantag iom
från Sådanabestämmelserna och §§. föreskrifter och2511i
dispenser får Räddningsverket och Sjöfartsverket besluta endast om

påmänniskor skadas grunddet nödvändigt för förebyggaär attatt
fårfår gälla tid ochbrand. Föreskrifter och dispenser vissav

hälso- ochbehövsförenas med de villkor som ur
SjöfartsverketRäddningsverket ellermiljöskyddssynpunkt. Innan

Naturvårdsverket.samrådamyndigheten medfattar beslut skall

aerosolförpackningarSärskilt om

innehåller ellerCF Caerosolförpackningar§ det gäller36 När som
fårändamålmedicinsktföravseddaHCFC och ärsom
detellerföreskrifter undantagmeddelaLäkemedelsverket iom

tillverkning,från förbudenmedge dispensenskilda fallet mot
föreskrifter ochSådanaoch §§.24saluhållande och 15iimport

skäl.synnerliga Innandet finnsendastfår beslutasdispenser om
samråda medbeslut skall detfattarLäkemedelsverket

Naturvårdsverket.

straff ochtillsyn,avgifter,i 37-40Bestämmelserna om
vadHänvisningsbestärnrnelserupphävda.föreslås bliöverklagande

överflödiga.vitillsyn haravgiñer ochgäller ansettansvar m.m.,
överträdelsergrundförverkande påochBestämmelser avom ansvar

med stödhar meddelatsföreskrifterförordning ellerdenna somav
Generellamiljöbalken.i kap.förordning finns 29dennaav

imiljöbalken ochtillsyn finns i 26 kap.bestämmelser om
Vissaenligt miljöbalken.tillsynförordningen 1998:000 om

miljöbalkenkap.skall gälla enbart 14tillsynbestämmelser somom
ochprodukterkemiska1998:000finns i förordningen om
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överklagandeordning förorganismer. Denbiotekniska som
andra§kap. 22019 kap. 1i miljöbalkengälla pekasförutsätts ut

nämnderskommunalainnebär§.kap. Denoch 23 l attstycket
särskiltintelänsstyrelsen, ärannathosöverklagasbeslut om

myndighetersstatligaandraochlänsstyrelsensföreskrivet och att
särskiltintemiljödomstol ärannathosöverklagasbeslut om

förordningenihärifrånundantaggenerellaVissaföreskrivet. anges
organismer.biotekniskaochprodukterkemiska1998:000 om

1999.kraft den 1 januariträderförordning iDenna
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Bilaga

Förteckning kemiska produkter och och14över ivaror som avses
§§.22

KN-nummer Varuslag

obearbetad formPolystyren och polyuretan,3903 iur
eller

3909ur
3921ur
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22. Förslag till

Förordning 1998:000 ändring iom

förordningen 1997:645 batterierom

Förordningen till miljöbalken förordningarhar ochanpassats
meddelade ändringar imed stöd den. Nedan föreslås 14, 22av
och Vidare föreslås och skall upphävas.25 §§. 21 23-24att

Allmänna bestämmelser

miljönförordning förhindra utsläpp§ Syftet med dennaJ iär att av
från batterier.kvicksilver och blykadmium,

och ackumulatorer.batteripaketMed batterier ävenavses
miljöbalken.kap. §detsamma 14 4Med hantering isomavses

till definitioneni vilket hänvisastillägg gjortshartredje stycketI ett
till 6miljöbalken, jfr kommentarenhantering ibegreppetav

batterierförordningdennamiljöfarliga batterier§ Med2 iavses
innehåller änmersom

alkaliskagällercell, detkvicksilvermilligram25 närutomper
brunstensbatterier,

ellerkadmium,0,025 viktprocent
viktprocent bly.0,4

alkaliskabatterierMed miljöfarliga ävenavses
viktprocentinnehåller 025brunstensbatterier änmersom

kvicksilver.
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märkningFörbud och

ellersaluförasfårbrunstensbatterieralkaliska inteMiljöfarliga§3
sådana batteriergällerFörbudetöverlåtas yrkesmässigt. inte av

knappcellstyp.

detendastöverlåtas yrkesmässigtfårbatterimiljöfarligt§ Ett4 om
dennatillbilaga 1sådantpå itydligt sättmärktshar ett angessom

till Sverige.dethar förtdeneller intillverkarenförordning somav
frågagällerbatteriet imärkaskyldighetenförställetI omatt

skallsådant batteritillförpackningenknappcellerenstaka ettatt
bilagasådant ipåmärkt sätttydligt ett angessomvara

ochsaluförasfårmiljöfarliga batterierinbyggdamed§ Varor5
kanlätthetmedbatteriernaendastyrkesmässigtöverlåtas om

gäller inteförbrukade. Dettadeanvändaren ärnäravlägsnas av
förordning.till dennabilaga 2iangessomvaror

batterierinbyggdamedbilaga 2isådan somEn avsessomvara
åtföljasskallanvändarenavlägsnaskanlätthet avmedinte av

kandessaoch huringårbatteriermiljöfarligainformation attom
säkertpå sätt.avlägsnas ett

Försiktighetsmått

hanterarellerför intill Sverigeyrkesmässigt§ Den6 som
skallbatteriermiljöfarliga

batteriertillövergångförbehövsåtgärder somdevidta ensom-
ochförordning,dennaenligtmiljöfarligainte är

ellerhindraförnödvändigaförsiktighetsmått attärdeiaktta som- hanteringenföljdtillmiljönellermänniskorpåskadormotverka av
batterier.miljöfarligaav
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Insamling

tillsammansfår ingå eller förvaras§ Kasserade batterier7 iinte
inbyggdakasserade medavfall. gällermed Detta ävenannat varor

miljöfarliga batterier.

för detochkasserade batteriersamlaskall§8 Kommunen in
Kasseradeinsamlingssystem.lämpligaändamålet tillhandahålla

överlåter elleryrkesmässigtdenbatterier tagits emot somavsom
insamlingssystem.kommunensskall lämnassaluför batterier i

medsambandskallsäljer batterier iyrkesmässigtDen som
kandekonsumenternainformerapå lämpligtförsäljning sätt varom

kasserade batterier.lämna

kasseradebortochskall§9 Kommunen transporterasortera
tillskallbatterierMiljöfarligabatterier. transporteras en

kvicksilver,återvinningbortskaffande ellerföranläggning av
bly.ellerkadmium

lämnaÖverlåtare kanbatterierkasseradehar tagit emotsom
återvinning,bortskaffande ellerföranläggningtillbatterierna en

hardessbatterierna innan sorterats.om

blybatteriergäller§§ överoch 9 inte tre8Vad10 § isägssom
kilogram.

överlåterförSverigetillverkar, till in,yrkesmässigt§11 Den som
skyldigkilogramvikt är attmedsaluför blybatterier övereller treen

tilldemochblybatteriersådanakasserade transporteraattemotta
återvinning.ellerbortskaffandeföranläggningen

batteriermiljöfarligamed inbyggdaVaror

skallbatteriermiljöfarligainbyggdamedKasserade12 § varor
inbyggdamedöverlåteryrkesmässigttill denlämnas varorsom

kommunen anvisar.platspå denellermiljöfarliga batterier som
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Överlåtaren skyldig sådana kasserade ochär att ta emot attvaror
informera konsumenterna de kan lämnaom var varorna.

Kasserade med inbyggda miljöfarliga batterier harvaror som
överlåtare skall lämnas på dentagits platsemot av en som

kommunen skall batterierna tillKommunenanvisar. transportera en
anläggning för bortskajfande eller återvinning kvicksilver,av
kadmium eller bly.

Överlåtare har med miljöfarliga batteriertagit emot varorsom
fårenligt första stycket lämna batterierna till anläggning fören

bortskaffande återvinning, dess hareller batterierna innanom
sorterats.

skall§ får föreskriva miljöfarliga batterier13 Kommunen att vara
demonterade från med inbyggda batterier.varor

Uppgiftsskyldighet

förtill Sverigetillverkar elleryrkesmässigt in14 § Den som
uppgifterNaturvårdsverket lämnatillmiljöfarliga batterier skall om

brukförts föröverlåtits ellermängd har iden batterier in egetsom
demSkyldigheten gälleryrkesmässig verksamhet. även som

med inbyggdaförtillverkar och till Sverigeyrkesmässigt in varor
batterier.

föreskrifterfår meddelaNaturvårdsverket närmare om
uppgiftsskyldigheten.

Avgifter

avgiftskall betalauppgiftsskyldig enligt 14 §§15 Den är ensom
skall täcka kostnader försom

återvinning miljöfarliga batterier,bortskajfande eller av
uppnå syfteför detinformation behöver spridas att somsom

förordning,dennaianges
batterier,miljöfarligakommunernas sortering av
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fråga vikt kilogram,blybatterier med äveni över treom en
insamling batterierna,av

uppgifter skall lämnasNaturvårdsverkets dehandläggning av som
miljöfarliga batterier.och som avser

på svenskaöverlåts denmiljöfarliga batterier16 § För som
yrkesmässigför bruktill Sverigemarknaden eller förs iin eget

medskall avgiftverksamhet uttas
kvicksilveroxidbatterier,kilogramkronor1 500 per-

brunstensbatte-miljöfarliga alkaliskakilogramkronor0001 per-
rier,

nickel-kadmiumbatterier,för slutnakilogramkronor300 per-
kilogram,mindreblybatterikronor än30 väger tresomper-

30och mindre änblybatterikronor minst40 väger tresomper-
kilogram,

30blybatterier minstförkilogram väger2 kronor somper-
kilogram.

elektrolyt.inkluderaskallviktBatteriernas

beslutefterkvartalsvisskall betalasAvgiften§17 av
betalningen.och redovisaskallNaturvårdsverket emottasom

betalningföreskrifterfår meddelaNaturvårdsverket närmare om
avgiften.av

beslutaNaturvårdsverketfårskäl,särskilda attfinns§ Om det18
efterskänkas.ned ellerskallavgiften sättas

enligtverkställasfåravgiftbetalningBeslut§19 avom
sådantfår förordnaNaturvårdsverketutsökningsbalken. ettatt

överklagas.detomedelbartskall gällabeslut även om
1993:891lagenfinnsindrivning iBestämmelser omom

indrivningsförordningenochfordringar istatligaindrivning m.m.av
229.1 993: 1

skallbatterierför sortering20 § Kommunernas ersättning av
utsorterdemängdlevereradtillförhållandebestämmas i
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miljöfarliga batterier och kostnad för enligtsortering taxa som
fastställs Statens naturvårdsverk.av

i ochtillsyn och överklagande 21 23-24Bestämmelserna ansvarom
Hänvisningsbestänlmelser vad gäller dessaföreslås upphävas.

ochvi överflödiga. Bestämmelserfrågor har ansett om ansvar
ellerförordningöverträdelser dennatörverkande på grund avav

finns iförordningföreskrifter meddelats med stöd dennahar avsom
finns itillsyn 26Generella bestämmelsernakap. miljöbalken.29 om

enligttillsynförordningen 1998:000miljöbalken och ikap. om
enbartskall gällatillsynVissa bestämmelsermiljöbalken. om som

kemiskaförordningen 1998:000finns imiljöbalkenkap.14 om
ordning förorganismer.biotekniska Denochprodukter

kap.miljöbalken 19 ligälla pekasförutsättsöverklagande utsom
innebär§.och kap. l Denandra stycket 23kap. § att20 2

intelänsstyrelsen,överklagas hosbeslutnämnderskommunala om
statligaoch andralänsstyrelsensföreskrivet ochsärskilt attärannat

intemiljödomstolöverklagas hos ärmyndigheters beslut annatom
ihärifrånundantagVissa generellaföreskrivet.särskilt anges

biotekniskaochprodukterkemiska1998:000förordningen om
organismer.

Övrigt

ochblybatterierkasseradefråga§22 I transport avom
§§12-18föreskrivsvadgäller inickelkadmiumbatterier inte som

sådanafrågaavfall.farligt I1996:971förordningen omom
renhållningsförordningengäller §§ 411batterier inteisom avses

000.1998:
återvinningellerbortskayfandetillstånd tillfrågaI avom

förordningen§§gäller 20-28miljöfarliga batterierförbrukade om
batteriersådanaochoch förfarligt avfall importexport av

gränsöverskridande1995:701förordningen transporter avom
farligt avfall.
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§25 Ytterligare föreskrifter för verkställighet denna förordningav
får meddelas Naturvårdsverket.av

Denna förordning träder kraft den 1 1999.i januari
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Bilaga

två symbolerskall följandeVid märkning enligt §4 aven
användas

på batterietsSymbolen skall täcka störstaprocent ytantre av
täckaskall symbolencylinderformade batteriersida. För tre

dockskallSymbolen intehalva batteriets yta.procent varaav
så litetOm batteriet55 är procenttrestörre än att avcm.x

symbol medskallmindre 0,5 0,5batteriets änäryta enx cm
till batteriet.på förpackningenplacerasstorleken 1 1x cm

skallstycketförstaenligt §4för märkningenDen ansvararsom
användas.skallsymbolernabådadevilkenbesluta somavom

tungmetall batterietvilkenockså upplysaskallMärkningen om
kemiskabestår densymbolinnehåller avsomengenom

Pb.ellerCdtungmetallen; Hg,aktuelladenförbeteckningen
ochsopkärletsymbol förunderskall placerasSymbolen vara

symbolen.densåfjärdedelminst stor somen

outplånlig.ochläsbarväl synlig,skallMärkningen vara

Bilaga 2

§ gällerFörbudet 5 intei

användanödvändigtskältekniskadet är attavom
fastlödda,där batterier ärmiljöfarliga batterier: apparater

vidfästapå någotfastsvetsade eller sätt permanentannat
kontinuerligsäkerställaförkontaktpunkter att en

och föranvändningindustriellkrävandevidströmförsörjning
ochdatabehandlings-datafunktioneroch ibevara minnes-att

kontorsutrustning,
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oavbruten funktion nödvändig och batteriernaärom en om
endast kan avlägsnas kvalificerad personal: referensceller iav

för vetenskapligt ellerutrustning yrkesmässigt bruk samt
miljöfarliga batterier medicinska anordningar avseddai att
upprättahålla vitala funktioner och pacemaker,i

batteribyte utförs okvalificerad personal kanettom som av
medföra säkerhetsrisker för användaren eller påverka apparatens
funktion: bärbara ellerapparater,

för yrkesmässig användning mycket känsligutrustning i
exempelvis flyktigaomgivning, i närvaro ämnen.av
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23. Förslag till

Förordning 1998:000 ändring i tör-om

ordningen 1995:701 gränsöverskridandeom

avfalltransporter av

förordningarFörordningen till miljöbalken ochhar anpassats
föreslås ändringar i och 14meddelade med stöd den. Nedan 6-12av

§§-

Tillämpningsområde definitioneroch

EEGrådets förordningkompletterar§ förordningI Denna nr
kontrollochövervakningfebruari 1993259/93 den 1 avomav

gemenskapen.från Europeiskaochtillavfallstransporter inom,
förordning harrådetsanvändsbeteckningarDe i sammasom

denna förordning.betydelse i

finns ytterligarefarligt avfall1996:971förordningen§2 I om
påavfalltransportverksamhettillstånd för visstbestämmelser avom

Sverige.väg i

myndighetBehörig

artikelmyndighetden behöriga iNaturvårdsverket3 § är avsessom
kontaktorgan259/93 och detrådets EEGförordning36 i somnr

förordningen.denartikel 37.1 iiavses
myndighetbehöriga idenNaturvårdsverket är även som avses

gränsöverskridandekontrollBaselkonventionenartikel 5 i avom
avfall.farligtomhändertagandeslutligtochtransporter av
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Övervakning påvisst avfall förtecknat avfallslistagrönav

§ Följande avfall och skrot finns förtecknat bilaga 2 grön4 isom
rådets 259/93 skallavfallslista till förordning EEG nr

bilagakontrolleras avfallet förtecknat 3 guliärsom om
rådetsavfallslista till förordning:

avfall och skrot bly,av
avfall och skrot kadmium,av
avfall och skrot antimon,av

beryllium,avfall och skrot av
tallium,avfall och skrot av
selen,avfall och skrot av
tellur.avfall och skrot av

från SverigeAvfallstransporter

EEGrådets förordningtillochbilaga 3 4förtecknat§ Avfall5 i
fårförordning§ dennasådant avfall 4259/93 isamt angessomnr

medlemmartill länder iendaståtervinning ärförexporteras som
OECD.

rådetsenligtanmälanhandläggerNaturvårdsverket§ När6 en
ochvidverketskall259/93EEGförordning export annannr

§5avfallsådant prövaiSverigeutförsel omavsessomavur
pådestinationsstaten sätthandkommeravfallet i ett somatt tas om

godtagbarthade ihälsoskyddssynpunkt varitfrån miljö- och

Sverige.
godtagbarsådantillutförselellerFör export enannan

vidverketgällerstycketförstaanläggning i attavsessom
handkanavfallet iocksåhandläggningen prövar tas omom

VidSverige.kostnadseffektivtpå isätt ändestinationsstaten ett mer
direktivrådetsmedenlighetnärhetgäller iprincipenprövningen om

avfall, ändratjuli 1975den75/442/EEG 15 senast genomomav
/692/EE G.rådets direktiv 91



SOU 1998:35 277

Avfallstransporter till Sverige

§ Sådant avfall får eller på7 §5i importeras sättannatsom avses
avfallet skallföras endast det kanSverigein i visas att tas omom

tillstånd till miljöfarlighand anläggning omfattasi som aven
förekommande fall, §miljöbalken och, 21verksamhet enligt 9 kap. i

avfall.förordningen farligt1996:971 om

Anmälan

avsändarmyndighetbehörigNaturvårdsverket skall i§8 som
från Sverigeavfallstransporteranmälanställeanmälarens göra om

den behöriga259/93 tillEEGförordningenligt rådets nr
förordningen.denoch andradestinationsmyndigheten iangessom

verketanmälan,får beslutaNaturvårdsverket inte göraatt om
skallNaturvårdsverkethar invändningar genasttransporten.mot

beslutet.anmälarenunderrätta om

Avgifter

miljöbalken ochfinns kap.avgifter 27 i§ Bestämmelser i9 om
ochmyndighetersavgifter för prövning1998:000förordningen om

miljöbalken.tillsyn enligt

Eftersomi gällandeför §i stället 9bestämmelse föreslås rätt.En ny
ochprodukterkemiskaförordningensambandet mellan om

uppenbartinte såförordningdennabiotekniska organismer och är
medplatssinpådeti andra fall kan varasom

detta slag.hänvisningsbestämmelser av
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Bemyndigande

Naturvårdsverket får föreskrifter10 § meddela de ytterligare som
rådets 259/93.behövs till följd förordning EEGav nr

Naturvårdsverket får också meddela de ytterligare föreskrifter som
förordning.behövs för verkställigheten dennaav

Tillsyn och m.m.ansvar

dennaefterlevnadentillsynBestämmelser§11 över avom
förordningenmiljöbalken ochfinns 26 kap. iförordning i

miljöbalken.enligttillsyn1998:000 om
259/93EEGrådets förordningefterlevnadenTillsyn över nrav

de3kan följainskränkningardemedutövas, avavsom
enligttillsyn1998:000förordningenenligtmyndigheter omsom

förordning.dennatillsynmiljöbalken överutövar
berördamedsamrådaskallillsynsmyndigheternaT

tullmyndigheter.

medsamrådefterNaturvårdsverkethargällandeI rätt -
nämnderkommunalaoch delänsstyrelsertullmyndigheter, som

till-hälsoskyddsornrådetmiljö- ochinomfullgör ansvaret -
dennaochförordning EEG 259rådets överöversynsansvaret nr

förordning.
gjortregeringen,på uppdraghar,Naturvårdsverket enav

farligtimportenochillegaladenkartläggning bl.a. exporten avav
verketregeringen, hartilloktober 1996,avfall. den 30I rapport
illegalförriskernaminskaåtgärder förtillvissa förslaglämnat att

remissbehandlatsFörslaget harfarligt avfall.importochexport av
Miljödepartementet,december 1997i beslut den 2och därefter, av

behandlari delar denMiljöbalksutredningen detillöverlämnats
ochlänsstyrelsernaföreslås bl.a.tillsyn.förslag I attrapportenom

gränsöverskridandegällervadtillsynsansvarskallkommunerna ges
tillpositivtövervägandeRemissutfalletavfall. ärtransporter av
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förslaget i denna del. Vi föreslår därför tillsynsansvaret fördelasatt
på det föreslås i Genom den förordningensätt rapporten.som nya

tillsyn enligt miljöbalken kommer Naturvårdsverket ochom
länsstyrelsen för tillsynsvägledning och uppsikt medanatt ges ansvar

operativa tillsynen vad gällerkommunen får för densvara
avfall.förordningen gränsöverskridande transporter avom

till bestämmelser.därför hänvisning dessaräcker medDet en
tullmyndigheterberördasamrådsskyldigheten medbörHämtöver

och dennaEG-förordningen ikvarstå. Tillsynen ämnetöver
ifrågasättassammanfalla. kanrimligen Detförordning bör om en

tillsynenförvad gällerförevarande slagförändring ansvaretav
behöversådan intenågonnotiñering. Vi har bedömt göras.kräver att

på grundförverkandeochBestämmelser§12 avansvarom
finns259/93 29EEGförordning imed rådetsstriditransporter nr

strof för1960:418lagenmiljöbalken ochkap. i om
varusmuggling.

överklagandeochUnderrättelse

ochlänsstyrelseberördunderrättaskallNaturvårdsverket§13
ochmiljö-uppgifterfullgör inomnämndkommunalberörd som

förordningrådetsenligtavfallstransporterhälsoskyddsområdet om
259/93.EEG nr

och enligtförordningdennaenligtbeslutNaturvårdsverkets§14
hosöverklagas259/93 regeringen.förordning EEGrådets nr

1999.kraft den 1förordning träder januariDenna i
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24. Förslag till
.

Förordning 1998:000 ändring iom

förordningen 1996:971 farligt avfallom

Förordningen har till miljöbalken och förordningaranpassats
meddelade med stöd den. Nedan föreslås ändringar i 1-4, 19, 26,av
28-31, 35-37 och §§. Vidare föreslås40-41 och16, 32-33 38-39att

skall upphävas.

Definitioner

§ och begrepp används idenna förordning har1 Termer sammasom
renhållningsförordningenbetydelse kap. miljöbalken och15isom

1998: 000.
denna förordning medI avses

sådant finns bilaga till dennafarligt avfall: avfall 2iupptagetsom
någon några deavfall företer ellerförordning eller annat avsom

ochtill denna förordning,egenskaper bilaga 3iangessom
återvinningsförfarandenbehandling: sådana bortskaffnings- och

och till denna förordning.bilaga 4 5isom anges

definitionernai gällande FleraBestämmelsen §1 rätt.motsvarar av
1998:000.finns intagna i renhållningsförordningennumera

Tillämpningsområdet

avfallpå farligt§ förordning skall tillämpas hantering2 Denna av
frånUndantagna detta§ till denna förordning.1 ärisom anges

följande på dock § skall tillämpas.avfallsslag vilka 4
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bilaga 2ypbeteckning,Avfallsslag T

0116 04kasserad ammunition-
0216 04fyrverkeripjäserkasserade-
0316 04explosivakasseradeandra varor-

fårmiljöskyddssynpunktellerfrån hälso-behövsOm det en
1998:000förordningen§13tillsynsmyndighet icentral angessom

samrådeftertillsynsområde,miljöbalken sittenligt inomtillsynom
dennaföreskrivatillsynsmyndigheter, attberördamed övriga

sådanaavfallandra slag änockså påtillämpasskallförordning av
bilagaiavsessom

avfallbeslutafall visstenskiltfår ettLänsstyrelsen atti somett
sådanfarligt. Enskallförordningdenna inteomfattas somansesav

innehavarenochskälsärskildafinnsdetfår medgesdispens omom
egenskaperfarligadenågonharavfallet angessomintevisar att av

beslutlänsstyrelsensKopiaförordning.dennatillbilaga 3 omi av
tillsynsmyndigheten.centraladentill ansvarigasändasskalldispens

tillämpasskallförordning inte§3 Denna
enligt 15hushållsavfallbeståndsdelingår iavfallfarligtnär som

ellermiljöbalken,§kap. 2
från fartygtankspolvatten emoteller tasbarlast-oljehaltigtnär

föroreningåtgärder1980:424lagen motenligtbehandlasoch om
åtgärder1980:789 motförordningenellerfrån fartyg om

från fartyg.förorening

detfinnsförordningdennabestämmelserna i§ Utöver4
avfall ihanteringifrågabestämmelser avom

miljöbalken,och kap.1514-
gods,farligt1982:821lagen transport avom-

763,1982:sjukvårdslagenochhälso--
72,1988: 14smittskyddslagen-

1985:125,tandvårdslagen-
1980:369,epizootilagen-

djur,hossalmonellabekämpande1983:738lagen avom-
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lagen brandfarliga och explosiva1988:868 varor,om-
författningar.meddelats med stöd dessaföreskrifter harsamt avsom

Försiktighetsmått farligt avfallhanteringvid av

avfall,farligtmed slagblandasavfall får§ Farligt5 inte annat av
material.elleravfall eller andramed andra slag ämnenav

avfall ellerfarligtmedavfall blandatsfarligt har§ Om6 annat
skall dematerialellerandramedavfall ellerandra slag ämnenav

från andraochfrån varandraavfallolika slagen separerasav
frånbehövsdetgällermaterial. Dettaochämnen om

ekonomisktochmöjligtteknisktdetochmiljöskyddssynpunkt ärom
rimligt.

medblandasoch §§,65får, vadavfall isägs§ Farligt7 trots som
ellermedavfall ellerslag ämnenmed andraavfall,farligtannat av
frångodtaskanpådet sättmaterial, görs ett somom

blandningenmedsyftet ärsärskiltmiljöskyddssynpunkt och attom
återvinning.bortskajfande ellervidsäkerhetenförbättra

anteckningarföraSkyldighet att

skalluppkommeravfallfarligtdärverksamhet§8 Den utövarsom
anteckningarföra om

årligen,uppkommermängd avfallden som
ochverksamheten,uppkommeravfall ide slag somav

till.avfallolika slaganläggningarde transporterasavsom

anteckningarskall föraavfallfarligt§9 Den omtransporterarsom
kommer,avfallsslagenvarifrån de olika

avfallolika slagtill vilken anläggning transporteras,av
ochsamlasavfallsslagen in,ofta de olikahur

avfallsslagenpå vilket transporteras.sätt
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§ verksamhet där farligt avfall mellanlagras10 Den utövarsom
eller behandlas skall föra anteckningar om

årligen,den mängd och det slag avfall mellanlagrasav som
årligen,den mängd och det slag avfall behandlasav som

avfall,används för olika slagde behandlingsmetoder avsom
varifrån avfallet ochkommer,

behandlat avfall har avlämnats.mellanlagrat ellervar

tillståndkontrolleraskyldighetAvfallslämnarens att

skyldigavfall förfarligtlämnar är§11 Den attöver transportsom
och§tillstånd enligt 12harkontrollera atttransportörenatt

nödvändigt förtillståndhar detavfallet ärmottagaren somav
verksamheten.

avfallfarligttransportverksamhetTillstånd till av

fårverksamhetyrkesmässiguppkommeravfall iFarligt§12 som
tillstånd.särskilthardenpå endastvägtransporteras somav

detlänsstyrelsen i§tillstånd enligt 12Frågan prövas13 § ett avom
delenhuvudsakligadenellerharsökanden utövardärlän sitt säte

huvudsakligaeller densökanden harverksamhet. Om sitt sätesinav
fråganSverige,utanförverksamhet prövas ettdelen sin omav
avfallet hämtasdärdet länlänsstyrelsen§ itillstånd enligt 12 av

eller lämnas.

sådantavfall ellerfarligtslagtillstånd kan§ visst14 Ett ett avavse
år.femtid, längstförmeddelasochallmänhet vissavfall i

från miljö-behövsvillkormed defår förenastillståndEtt som
hälsoskyddssynpunkt.och

sökandesådanaendastfår beviljas§Tillstånd 12§ i15 avsessom
som



SOU 1998:35 235

de harvisar personella, tekniska och ekonomiskaatt
förutsättningar avfalldet med ansökanatt transportera som avses
på från hälso- och miljöskyddssynpunkt tillfredställande ochett sätt,

innehar de tillstånd kan behövas för verksamheten enligtsom
lagstiftning.annan

Bestämmelsen i tillstånd16 § återkallelse föreslås bliom av
upphävd. Sådana frågor regleras direkt i miljöbalken. finnsDet
dessutom ytterligare i förordningenbestämmelse berör dessaen som
frågor, nämligen motsvarigheten till § i gällande Nedan26 rätt.

hänvisar tillföreslås ändring i bestämmelsen så denden atten
miljöbalken.relevanta bestämmelser i

den bedriverTillstånd § krävs§ 1217 i inte om somavsessom
farligtuppkommer självverksamhet där farligt avfall transporterar

undermängdfrån verksamheten och denavfall transporterassom
år uppgår till högstett

oljeavfall,fat liter2 400-
lösningsmedelsavfall,fat 200 liter1-

eller lackavfall, ochfat färg-1 200 liter-
avfall.kg farligtsammanlagt 100 övrigt-

innehåller kvicksilver,avfall PCB,farligtgällerDetta inte som
cyanid eller kadmium.

avfall enligt vad18 § Den sitt egetatt transportera somavsersom
länsstyrelsen.anmäla detta till Enförsta stycket skall16 §isägs

år såsådan femte längeanmälan skall göras transporternavart
utförs.

förtransportdokument§ avsändare skyldig19 En upprättaär ettatt
innehålla uppgift avsändare,skallDokumentetvarje transport. om

avfallsmängdochavfallsslagtransportör, samtmottagare,
mottagandetundertecknas avsändaren och vid mottagaren.avav

berördafår samråd medNaturvårdsverket efter övriga
1998:000förordningentillsynsmyndigheter 13 §i omsom anges
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föreskriftermiljöbalken meddela ytterligaretillsyn enligt om
transportdokument.utformningen och handläggningen av

för§§ gällerBestämmelserna 12-19§ inte20 i

ypbeteckning, bilaga 2TAvfallsslag

02 01 05innehålleravfall som-
jordbrukskemikalier

01 0410från oljeförbränningflygaska-
0318 01avfallsmittförande-
0218 02
0106 07asbestinnehållande avfall-

06 0117

pyrolysellerfrån förbränningavfall-
handels-,liknandehushållsavfall ochav

030119institutionsavfallochindustri-
01 0419
01 0519

060119
01 0719

100119

tillståndspliktiga transporterickeanmälaSkyldighet att

yrkesmässiguppkommit iavfallfarligt§21 Transport somav
anmälasskall§enligt 12tillståndkräverochverksamhet intesom

bedrivs.verksamhetendärlänlänsstyrelsentill i

bortskaffandeåtervinning ochmellanlagring,Tillstånd till av
avfallfarligt m.m.

bortskajfaselleråtervinnasmellanlagras,fåravfallFarligt§22
tillstånd.särskilthardenendastyrkesmässigt somav
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§ Frågor23 tillstånd länsstyrelsen det län därprövas iom av
anläggningen belägen.är

24 § tillstånd kan årligEtt mängd farligt avfall ochvissavse en av
meddelas för tillstånd fårtid. förenas med de villkorEttviss som
behövs från miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

får§ Tillstånd beviljas endast sökanden de har25 visar attom
förutsättningar behandlapersonella, tekniska och ekonomiska att

på från miljö- och hälsoskyddssynpunkteller mellanlagra avfallet ett
tillfredsställande sätt.

får, förstavadtillstånd till mellanlagringEtt isägsutöver som
godtagbar ekonomisksökandena ställerendaststycket, beviljas om

bortskajfandeanspråk för bekostaSäkerheten kansäkerhet. i atttas
eller henne,hos honomdet avfall förvaras omav som

längretillstånd meddelatshartillståndshavaren efter det inteatt
första stycket.uppfyller kraven i

framgår vilka förutsättningarmiljöbalken under§§ kap. 326 Av 24
tillstånd.får återkalla bl.a.tillståndsmyndighet etten

bestämmelsenHelai gällande26 §Bestämmelsen rätt.motsvarar
tillstånd harförutsättningarna för återkallelse16 §samt avom

miljöbalken.bestämmelse irelevantupplysningmedersatts omen

innehållaochskall skriftligtillstånd§ ansökan27 En varaom
avfall sökandenfarligamängd detuppgifter och1 art somavom.

mellanlagra,behandla ellerattavser
varifrån avfallet kommer,uppgifter om

ellerskall behandlaspå avfalletoch vilketuppgifter sättom var
mellanlagras,

uppgifter deochbeskrivningar övrigatekniskaritningar, om
bedömningenbetydelse förförhållanden är avsom av

miljöejfekter.omfattning ochverksamhetens art,

10 18-0366
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yttrandeinhämta kommunensskall över§ Länsstyrelsen28 en
anläggningansökan ärtillstånd. Omansökan som avavser enom

länsstyrelsenskallsynpunkt,från nationell ävenbetydelsestor
ellerSocialstyrelsenNaturvårdsverket,frånyttrandeinhämta

ansvarsområde.myndighetsrespektivejordbruksverk,Statens inom

kap.9enligtverksamhetmiljöfarligtilltillstånd§ Om29
behandlingendäranläggningför denmeddelatsmiljöbalken har

tillstånd fogasbeslutetskallskallmellanlagringeneller äga omrum,
till ansökan.

miljö-kap.eller 1 7enligt 9verksamhet harsådan prövatsOm en
kapitelenligttillstånd angivnareglerasfrågor iskall debalken, som

påinte prövas nytt.

sådantförgäller§§och 27-30 inte§§22-25Bestämmelserna§ i30
elleråtervinnsavfalletdäranläggningen19avfall i omavsessom
kap.enligt 9verksamhetmiljöfarligtilltillståndbortskajfas har

miljöbalken

Tillsyn

ochmiljöbalken ikap.finns 26tillsyn iBestämmelser§31 om
miljöbalken.enligttillsyn1998:000förordningen om

gällandei rätt.31-33föreslås ersätterbestämmelseEn somny
upphävas.skalloch 33föreslås 32Följaktligen att

påskadoruppkommitavfall harhanteringviddetOm§34 av
omständighetersärskildaföljdtillmiljönellerhälsamänniskors av

får den ansvarigaskador,sådanaförriskfinnseller
förordningdennabestämmelserna itillsynsmyndigheten trots

förnödvändigaåtgärder atttillfälliga ärbeslutmeddela de somom
skador.sådanaförebyggaellerförhindra
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35 § Behöriga myndigheter enligt artikel rådets6 direktivi
91/689/EEG den 12 december farligt1991 avfall deärav om
myndigheter 9-10 och §§ renhållningsförordningen12isom avses
1998:000.

§36 Ytterligare föreskrifter för verkställigheten denna förordningav
meddelas Naturvårdsverket, ochSocialstyrelsen Statensav
jordbruksverk ansvarsområde.respektive myndighetsinom

Överklagande

beslut enligt denna§ Bestämmelser överklagande37 om av
stöd förordningenförordning föreskrifter meddelade medoch av

§stycket och kap. 1§ andra 23finns kap. 20 kap. 219 Ii
miljöbalken.

får överklagastillstånd §enligt 21länsstyrelsenbeslutEtt omav
jordbruksverkSocialstyrelsen och StatensNaturvårdsverket,av

ansvarsområde.myndighetsrespektiveinom
tillstånd enligtbeslutsända kopiaskallLänsstyrelsen omaven

jordbruksverkSocialstyrelsen och StatensNaturvårdsverket,§ till22
ansvarsområde.myndighetsrespektiveinom

förordninggällandei Den37-39Bestämmelsen rätt.motsvarar
i miljöbalken 19gälla pekasförutsättsöverklagande normalt utsom

Ändring sker§.och kap. landra stycket 23kap. kap. §20 21
upphävs.således i § medan 38-3937

Ansvar m.m.

på grundförverkandeoch§ Bestämmelser40 avansvarom
föreskrifter harochförordningöverträdelser denna somav

miljöbalken.finns kap.29med stöd förordningenmeddelats iav
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Avgifter

ochmiljöbalken ikap.27avgifter finns iBestämmelser§41 om
ochmyndigheters prövningföravgifter1998:000förordningen om

miljöbalken.enligttillsyn

gällandei rätt.§41föreslås ersätterbestämmelseEn somny
förordningenkap.iinarbetade 7bliföreslåsAvgiftsbestämmelsema

enligttillsynochprövningmyndighetersföravgifter1998:000 om
miljöbalken.

1999.januarikraft den 1träderförordning iDenna

här.medtagnainteBilagorna är

tilläggföljande3bilagaiändringemellertid genomföreslårVi en
ANMÄRKNINGAR.rubrikenunder

avfallgöregenskaper attfrågangäller"Vad somom
RådetsH3-H8punkternabeträffandeskallfarligt,klassificeras som

tillämpas1994december22den94/904/EGbeslut av
direktivvilket91/689/EEGdirektivRådets4punktenartikel lI -

nämligenharförordningensvenskadenförgrundtillligger -
kompletteringgränsvärden. Dennamedkompletteringförutsatts en

iimplementeratsinteharrådsbeslutnämndasketthar mengenom
påskeoch börkandettaVid attlagstiftningen.svenskaden anser

angivet sätt.ovan
bilagaiH9punktenpåsynpunkterframförtharSocialstyrelsen

däranvänds är"smittfarligt" enbegreppet somStyrelsen attanser
91/689nrdirektivetbakomliggandei detfelöversättning textenav

stället.iförordas"smittförande"Ordetvilseledande.dessutomoch
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Vi föreslår bilagan ändras i enlighet med vad Socialstyrelsen haratt
anfört. övrigt behövs inga ändringar i bilagoma.I
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25. Förslag till

Renhållningsförordning 1998:000

Renhållningsförordningen 1990:984 och dumpningskungörelsen
1971 156 arbetas till renhållningsförordning vilkensamman en ny

reglerar frågor under miljöbalken15 kap. angående avfallnärmare
och producentansvar.

enlighetI med vad uttalas i regeringens propositionsom om
miljöbalk beträffande ikap. § balken, föreslås15 1 EG:satt
definition avfallskategorier den s.k. Europeiskasamtav

Ävenavfallskatalogen förs in i förordningen. ytterligare definitioner
definitionermed EG:s på området föreslåsöverensstämmersom

införda.

Hantering uttjäntaMed anledning regeringens propositionav av
i ekologiskt hållbart samhälle för alla, harett ett ansvarvaror -

ändringar iriksdagen december beslutat vissaden ll 1997 om
i januarirenhållningslagen 1979:596 vilka trädde kraft den 1998l

1997/98:JOU7, rskr. 1997/98:55.prop. 1996/971172, bet.

Ändringarna regeringen föreskriva vissainnebär bl.a. f°aratt om
resurshushållning ochangivna i syfte få ökadåtgärder att en meren

Regeringskansliet pågårmiljöanpassad avfallshantering. Inom ett
enlighetföreskrifter i med dearbete med meddelaatt

föreskriftergivits. Ytterligare kommerbemyndiganden har attsom
införa förbudsikt. Bland regeringenmeddelas på att ettannat avser

frånbrännbart avfall ochfrån år deponering2002 utsorteratmot av
deponering organiskt avfall.år förbud2005 generelltett mot av

utökatVidare möjlighetregeringen kommunernas att ta ettattanser
hushållsavfall bör upphörarenhållningsansvar avfallför änannat

farligt Vi i vårt arbete utgåttfrån och år för icke avfall. harmed 2000
i kraft från ochfrån, de förordningar vi arbetat med skall trädaatt

renhållningsförordningen på siktmed år ändringar1999. De av som
intentionerna ikommer för genomförabehövasatt att prop.

1996/97: därför inte behandlats172 har nu.
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Definitioner

skallmiljöbalken§kap. 1enligt 15avfallskategorierMed§1
förordning. Entill dennabilaga 1iförstås kategorierde angessom

bilaga 2finnstill kategoriernahöravfallförteckning över somsom
förordning.till denna

den 1575/442/EEGdirektivrådetstillbilaga l avBilaga 1 utgörs av
1991den 18ändratsharavfall, marsjuli 1975 somom

beslutKommissionenstillbilagaBilaga 2 utgörs9l/156/EEG. av
avfallskatalogen.Europeiska1993december20den94/3/EG av -

ellersorteringuppsamling,avfallinsamlingMed§2 avsesav
vidareavfall för transport.blandning av

förfaranden isådanaavfall angessomåtervinningMed avsesav
förordning,till dennabilaga 3

förfarandensådanaavfall angesbortskaffande somMed avsesav
förordning.dennatillbilaga 4i

direktivrådetsigartikel 1idefinitionenstycket motsvararFörsta
bilagarespektive 4 utgörsBilaga 3§.under 1 av91/156/EEG se

den 2496/350/EGbeslutkommissionenstill avArespektiveB
rådetstillBochAbilagornaanpassning1996maj avom

avfall.75/442/EEGdirektiv om

renhållningsskyldighetenkommunalaDen

föreskriftermeddelafår närmareKommunfullmäktige om§3
hushållsavfall.hanteringen av
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renhållningsförordningen.Paragrafen §4motsvarar

får kommunfullmäktigemiljöskälhälso- eller i§ Om det behövs4 av
föreskrifterhushållsavfall meddelafråga avfall änannat omom

försorg,kommunensbortskallavfall transporterasatt genom
bortskaffas.elleråtervinnsavfallskall tillkommunen attatt se

föreskrifterfalldegällerstycket iFörsta inte omsom
miljöbalken.§stöd kap. 6med 15meddelatsharproducentansvar av

fårbestämmerkommunfullmäktigenämndkommunalaDen som
förstamed stödfrån vadundantagmedgesärskilda fallför avsom

ifråga borttransportering.föreskrivitsstycket har om

Lydelsen harrenhållningsförordningen.§Paragrafen 5motsvarar
på hälso-kravetpå såmiljöbalken§ sättkap. 10till 15anpassats

gjorts.ändringarspråkligaVidare harinförts.miljöskäl hareller

§§och 14-15stöd 3-4medmeddelatsharFöreskrifter§5 avsom
medmeddelatsharföreskrifterdegäller inte motsvaras somavom

stöd 7av

renhållningsförordningen.§7Paragrafen motsvaras av

skallfrysarkylskåp ochkasseradeavfall§ Allt6 utgörs avsom
försorg.kommunensborttransporteras genom

frånskiltförvarasskallstycket annatförstaAvfall iavsessom
särskilt.omhändertaskanså detavfall, att

renhållningsförordningen.§4Paragrafen motsvarar a
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Någon bestämmelse motsvarande renhållningsfcirordningen8 §
föreslås renhållningsansvarinte. det fall kommun önskarFör taen
för arkivhandlingar från kontorsverksarnhet f°ar iutgallrade 4 §m.m.

motiveramiljöskäl måste dåförslaget tillämpas. Hälso- eller

åtgärden.

försorgskall kommunensFrån fartyg ligger hamn§7 i genomsom
fast avfalloljeavfall, toalettavfall,bortoch transporterastas emot

släppaförbjudetdetandra skadligaoch ärämnen attrester somav
från fartygföroreningåtgärder1980:424enligt lagen motut om

stöd lagen. Vadmeddelats medharföreskriftereller enligt avsom
tankspolvattenbarlast- elleroljehaltigtgällerhar intesagtssom nu

ellerbarlastvattenellerlag§kap. 13i sammasom avses
kapitel.§2tankspolvätska i sammasom avses

förinnehavareskall hamnenskommunägdhamnI inte ärsomen
ordningdenrenhållningstjänster ibehovetkommunen somavange

kommunala nämndeller denkommunfullmäktigebestämtshar av
bestämmer.fullmäktigesom

renhållningsförordningen.10 §Paragrafen motsvarar

renhållningsordningKommunal

enligt 15renhållningsordningskall beslutakommun§8 Varje om
miljöbalken.§kap. 11

föreskrivsmiljöbalken§i kap. 9 attbemyndigandet 15Med stöd av
kap.Enligt 15renhållningsordningar.beslutaskallkommunerna om

renhållningsordningskall antasmiljöbalken§12 av
kommunñallmäktige.
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9 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter enligt kap.15 11 §
andra stycket miljöbalken innehållet avfallsplan.iom en

Paragrafen § renhållningsförordningen.11motsvarar

10 § kommun skallVarje skicka kopia avfallsplan tillsinen av
länsstyrelsen. avfallsplanenNär ändras skall kommunen genast
underrätta länsstyrelsen ändringen.om

Varje länsstyrelse skall sammanställa de kommunala

avfallsplanerna område och sammanställningenöverlämnainom sitt
till Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter hurom
sammanställningen skall utformas.

renhållningsförordningen.Paragrafen 13 §motsvarar

skyldighet förföreskrifterNaturvårdsverket får meddela11 § om
denNaturvårdsverketunderrättakommunerna att om

verksamhetenoch resultatetbedrivsavfallshantering avomsom
avfallsplanen.jämförd med

renhållningsförordningen.Paragrafen 14 §motsvarar

kommunendenKommunfullmäktige får föreskriva§ i12 att som
till avfallupphovverksamhetbedriver yrkesmässig änannatsom ger

fråga avfalletsuppgifterhushållsavfall, skall lämna de i art,om
förbehövs underlagmängd och hanteringsammansättning, somsom

renhållningsordning.kommunens
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Paragrafen renhållningsförordningen.12 §motsvarar

avfallHantering av

nyttjanderättshavareellerFastighetsinnehavare§13 attavsersom
påned ellerellerpå kompostera sättfastigheten gräva annat

detta till kommunen.avfall, skall anmälabortskaffaåtervinna eller
hurföreskrifterytterligarefår meddelaKommunfullmäktige om

anmälan skall göras.

ellerfastighetsägarei miljöbalkennyhet ärEn att en
denavfall påsitthandfall fåri vissanyttj anderättshavare ta egnaom

förolägenhetrisk ellermedförintesåvida dettafastigheten
miljöbalken. Förkap. 18 §miljön, 15 atthälsa ellermänniskors se

fråganbedömaochtillsynkunnaskall utövakommunerna om
till kommunernaanmälanbörellerutgåsophämtningsavgift skall

avfall.sitt Kommunernahanddenske att ta gesomavsersomav
anmälan.påskall ställasde kravutformamöjlighet närmareatt som

behållarehurfår föreskrivaKommunfullmäktige§ utrymmen,14 om
beskaffadeskallavfallför hanteringanordningarandraoch varaav

skötas.och

renhållningsförordningen.3 §Paragrafen motsvaras av

avfall skallslagföreskrivafår vissaKommunfullmäktige§15 att av
på borttransport.avfall avvaktanfrånskilda ihållas annat

åtgärderytterligaredeföreskrivadärvidfårKommunfullmäktige
andraelleråtervinningsskälelleråteranvändnings-behövs avsom

miljöskäl.hälso- eller
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Paragrafen renhållningstörordningen.§6motsvarar

gäller de fall§ Bestämmelserna och §§16 14 15 inte ii som
kap.meddelats med stöd 15föreskrifter producentansvar har avom

6 § miljöbalken.

inteavfallsslag börföreskrivet för visstOm producentansvar är
enligt ochföreskrifter 14 15meddelakommunerna kunna

införtsdärförharavfall. Undantaghanteringen dettaavseende omav
till gällandeförhållandeiparagraf vilken rätt.detta i denna är ny

försvaretföreskrifter förmeddelaBemyndigande att

NaturvårdsverketmedsamrådefterfårGeneralläkaren§17
kap.15från tillämpningenföreskriftermeddela avsteg avom

avfallfarligthushållsavfall ochhanteringifrågamiljöbalken avom
materielverkFortifikationsverket, FörsvaretsFörsvarsmakten,inom

radioanstalt.och Försvarets

Språkligarenhållningsförordningen.§2Paragrafen motsvarar
gjorts.ändringar har

Dumpning

§33kap.enligt 15dispensmedgerNaturvårdsverket§18
medgivandeSådantFiskeriverket.medsamrådeftermiljöbalken

ochtiden, platsenavfallmängdochslagskall viss samtvisstavse
för dumpningen.sättet
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Paragrafen dumpningskungörelsen. Hänvisningen har§1motsvarar
ändrats.

angående dispens enligt kap. 33 §§ Föreskrifter ansökan 1519 om
Naturvårdsverket.miljöbalken meddelas av

dumpningskungörelsen.Paragrafen 2 §motsvarar

§§kap. 31-3315föreskrifter för tillämpningen§ Ytterligare20 av
samråd medefterNaturvårdsverketmeddelasmiljöbalken av

Kustbevakningen.ochGeneraltullstyrelsen

dumpningskungörelsen.§4Paragrafen motsvarar

Tillsyn

dennaefterlevnadentillsynBestämmelser över§21 avom
förordningenochmiljöbalken ikap.finns 26förordning i

miljöbalken.enligttillsyn1998:000 om

Övergångsbestämmelser

då1999,kraft den 1 januariträderförordning iDenna
dumpningskungörelsenoch1990:984renhållningsförordningen

gälla.upphöra156 skall1971 :1 att
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Bilaga 1

A VFA LLSKA GORIERTE

eller specificeras nedan.Q 1 Produktions- konsumtionsrester inte närmaresom
Produkter uppfyller uppställda krav.Q 2 intesom

löptQ Produkter för vilka tiden för användning har3 ut.
förlorats eller för någonQ Material spillts4 utsattsut, annansom

grundmaterial, 0.d. förorenats påolyckshändelse, inklusive utrustning avsom
olyckshändelsen.

åtgärderisamband med planeradeförorenats eller nedsmutsatsQ Material5 som
behållare.förpackningsmaterial,reningsförfaranden,frånresterex.

utbrända katalysatorer.kasserade batterier,Oanvändbara delarQ 6 ex.
Ämnen förorenadeprestandatillfredsställande t.ex.längre harQ 7 intesom

härdsalter.lösningsmedel, förbrukadeförorenadesyror,
destillationsåterstoder.slagg,från industriprocesser tex.RestprodukterQ 8

skrubberslam,föroreningför begränsafrånQ Restprodukter9 att ex.processer
använda filter.glasfiberfilter,textil- elleravskilt stoft från

ochmetallytor t.ex.mekanisk bearbetningfrånRestprodukterQ 10 svarv-av
frässpån.

gruvslagg,råvaror t.ex.och bearbetningRestprodukter frånQ utvinning11 av
slopoljor.

förorenad PCB.oljauppblandningförorenatsMaterialQ 12 avex.genomsom
lag ellerförbjuditsanvändning har ieller produktmaterial,Q 13 Varje ämne vars

andra föreskrifter.
utgallratför t.ex.användningharinnehavaren längreQ inte14 Varor som

afärsverksamhet.ochhandelhushåll, kontor,jordbruk,frånmaterial
resultatuppkommitproduktermaterial, ochFörorenadeQ 15 ämnen avsomsom

marksanering.
någonomfattasprodukterochmaterial, inteSamtligaQ 16 ämnen avavsom

ovanstående kategorier.

Bilaga 2

HÖRÖVERFÖRTECKNING EGORIERVFALLSKA TTILL ASOMVFALLA
BILA GA 1ENLIGT

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

behandlingoch vidarebearbetningprospektering, brytning,Avfall från01 00 00
mineralav

jakt,trådgårdsnäring,jordbruk,råvaruproduktionAvfall från inom02 00 00
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livsmedelbearbetning och beredningfiske och vattenbruk frånsamt av
och tillverkningAvfall från traförädling03 00 00 papp,av papper,

och möblerplattorpappersmassa,
och textilindustriAvfall från läder-04 00 00

och kolpyrob/soljerafinering,Avfall från00 naturgasrening05 00
oorganisk-kemiskaAvfall från00 0006 processer
organisk-kemiskaAvfall från00 0007 processer

användningochdistributionformulering,tillverkning,Avfall från08 00 00 av
tryckfärgochporslinsemalj, lim, fogmassafärg, lack,

industrifotografiskAvfall från090000
termiskaavfall frånOorganiskt10 00 00 processer

ochmetallbehandlingmetaller fråninnehålleravfallOorganiskt1100 00 som
hydrometallurgiskafrånmetallermetallisering samt processer,av

järnmetallerexklusive
ytbehandlingmekaniskochformningAvfall från120000 av

plastermetaller och
och 00 0000 12oljor, 05 00ätligaOljeavfall utom000013

lösningsmedelanvändaorganiskabeståendeAvfall ämnen00 0014 somav
och 08 00 000007 00utom

filtermaterial ochtorkdukar,absorbermedel,Förpackningar;0015 00
skyddskläder o.d.

katalogenpåspecificeras isättAvfall00 00 inte annat16 som
vägbyggenfånrivningsavfall ävenochBygg-170000

förknippaddärmedellerveterinärverksamhetsjukvård ochAvfall från0018 00
tillanknytningdirektrestaurangavfallochköks- utanforskning utom

patientbehandling
avfallsbehandlingsanläggningar, externafrånAvfall00 0019
vattenverkavloppsreningsverk och

institutionsavfall,ochhandels-, industri-liknandeochHushållsavfall0020 00
fraktionerinsamladeäven separat
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FRÅN01 00 00 PROSPEKTERING, BR YTNINA VFALL
BEHANDLING VMINERALBEARBEE TNING OCH VIDARE A

från01 01 00 Avfall mineralbrytning
metallhaltiga mineralvfall från brytning01 01 01 A av
icke-metallhaltiga mineralAvfall från brytning01 01 02 av

från behandling mineral01 02 00 Avfall av
mineralmetallhaltigaAvfall från anrikning01 0102 av

mineralicke-metallhaltigaAvfall från anrikning01 02 02 av

metallhaltigakemisk behandlingfrån fysikalisk ochAvfall01 03 00 avannan
mineral

gruvavfalloch flytande01 03 01 Fast
avfallpartikelformatochStoft-01 03 02

aluminiumoxidproduktionfrånRödslam01 03 03
avfallAnnat0 03 99

icke-01 behandlingkemiskfysikalisk ochfrånAvfall04 00 avannan
mineralmetallhaltiga

bergartsmaterialoch krossat04 01 Kasserat01 grus
leraKasserad sand och01 04 02

avfallpartikelformatStoft- och01 04 03
stensaltpottaska ochtillverkningAvfall från0401 04 av

mineralochfrånAvfall rensningtvättning01 04 05 av
och stensågningfrån stenhuggningAvfall01 04 06

avfallAnnat01 04 99

borravfallBorrslam och01 05 00 annat
borravfallochborrslamOljehaltigt01 05 01 annat

borravfallochborrslamBarythaltigt01 05 02 annat
borravfallborrslam ochKloridhaltigt01 05 03 annat

efterAvfall från borrning01 05 04 sötvatten
avfall01 05 99 Annat

RÅVARUPRODUKTIONFRÅN JORDBRUK,INOMAVFALL02 00 00
TRÄDGÅRDSNÃRING, VATTENBRUKOCHFISKEJAKT,

FRÅN BEREDNING AVOCHBEARBETNINGSAMT
LIVSMEDEL

råvaruprøduktiønfrånAvfall02 01 00
ochfrånAvfall rengöring01 tvättning02 01

vävnadsdelarAnimaliska02 01 02
Växtdelar02 01 03
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Plastavfall förpackningar02 01 04 utom
Avfall innehåller jordbrukskemikalier02 01 05 som

halmAnimaliskafaeces, animalisk och gödsel använd02 01 06 ävenurin samt
och behandlats utanförflytande avfall uppsamlats separatsom

produktionsstället
Skogsbruksavfall02 01 07

avfall02 01 99 Annat

ochkött, fisk andrafrån och beredning02 00 Avfall bearbetning02 av
livsmedel animaliskt ursprungav

ochSlam från02 02 01 rengöringtvättning
vävnadsdelarAnimaliska02 02 02

beredningellerolämpliga för konsumtionMaterial02 02 03 ärsom
produktionsställetavloppsbehandling vidSlam från02 0402

avfall99 Annat02 02

spannmål,grönsaker,frukt,beredningfrån bearbetning ochAvfall02 03 00 av
tobak och konserverkaffe,ätliga oljor, kakao,

ochcentrifugering separeringskolning,frånSlam rengöring,02 03 01 tvättning,
Konserveringsmedelsavfall0202 03

vätskeextraktionfrånAvfall03 0302
beredningellerolämpliga för konsumtionMaterial02 03 04 ärsom

produktionsställetvidavloppsbehandlingfrånSlam0502 03
avfall99 Annat02 03

från sockertillverkningAvfall02 04 00
betoroch tvättningJord från rengöring02 04 01 av

kravuppställdauppfyllerKalciumkarbonat inte02 04 02 som
produktionsställetvidavloppsbehandlingSlam från02 04 03

avfall99 Annat02 04

mejeriprodukterfrån tillverkningAvfall02 05 00 av
beredningellerför konsumtionolämpligaMaterial02 05 01 ärsom

produktionsställetvidavloppsbehandlingfrånSlam0202 05
avfall02 05 99 Annat

konfektyrfabrikerfrån ochbagerierAvfall02 06 00
beredningellerför konsumtionolämpligaMaterial02 06 01 ärsom

Konserveringsmedelsaifall0202 06
produktionsställetvidavloppsbehandlingSlam från02 06 03

avfallAnnat02 06 99

dryckeralkoholfriaochalkoholdryckerfrån produktionAvfall02 07 00 av
kakaokaffe, ochutom te

råvarorsönderdelningmekaniskochfrånAvfall rengöring02 07 01 tvättning, av
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02 Avfall från07 02 spritdestillation
02 07 Avfall från03 kemisk behandling

Material02 07 04 olämpliga för konsumtion eller beredningärsom
Slam från vid produktionsstället02 07 05 avloppsbehandling

02 07 99 avfallAnnat

TRÃFÖRÄDLINGFRÅN VERKNING AVOCH TILL03 00 00 AVFALL
MÖBLEROCHPAPPERSMASSA, PLA TTORPAPPER, PAPP,

och möblerfrån tillverkning plattorAvfall träjörädling och03 01 00 av
och korkavfall03 01 01 Bark-

Sågspån03 01 02
förstörtseller fanérspill, spånskivorSpån,03 01 03 timmer, som

avfall03 01 99 Annat

från träskyddsbehandlingAvfall03 02 00
träskyddsmedelorganiskaIcke-halogenerade0203 01

klorföreningarorganiskainnehållerTräskyddsmedel02 0203 som
metallforeningarorganiskainnehållerräskyddsmedel03 02 03 T som

träskyddsmedelOorganiska03 02 04

ochförädlingfrån ochtillverkningAvfall03 0003 pappersmassa, papperav
PaPP
Bark0303 01

svartlutmedbehandlinggrönlutslam frånSodaslam och03 0203
och klorgasmed hypokloritblekningfrånSlam0303 03

andra blekningsprocesserfrånSlam03 03 04
Slam från avsvärtning03 03 05 returpapperav

pappersslamochFiber-03 03 06
pappåtervinningochmaterial från03 03 07 Kasserat pappers-

avfallAnnat03 03 99

LÄDER-FRÅN RIILINDUSTTEXTOCHVFALL00 00 A04

läderindustrifrån00 Avfall04 01
kalkspaltning medochskrapningAvfall från04 01 01

kalkbehandlingAvfall0204 01
flytande faslösningsmedelinnehållerAxfettningsavfall04 01 03 utansom

garvmedelKromhaltiga04 01 04
garvmedelKromfia0504 01
innehåller kromSlam04 01 06 som

innehåller kromSlam04 01 07 intesom
putspulvermaterial,avskuretavskrap,läderavfallGarvat04 01 08 som
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innehåller krom
efterbehandlingAvfall från beredning och04 01 09

avfall04 01 99 Annat

från00 Avfall textilindustri04 02
frånhuvudsakligenandra naturfibrer,textilfibrer ochOförädlade04 02 01

växtriket
djurrikethuvudsakligen fråntextilfibrer,Oförädlade0204 02

konstmaterial ellerbaserade påhuvudsakligentextilfibrer,Oförädlade0304 02
materialsyntetiska

ellertextilfibrerblandade spunnits vävtsOförädlade inte04 02 04 som
från Växtrikethuvudsakligentextilfibrer,Förädlade02 0504
från djurrikethuvudsakligentextilfibrer,Förädlade04 02 06

konstmaterial ellerbaserade påhuvudsakligentextilfibrer,Förädlade02 0704
materialsyntetiska

textilfibrerblandadeFörädlade04 02 08
plastomertextilier, elastomer,impregneradematerialSammansatt02 0904

fett,naturmaterial vaxtex.Organiskt02 1004
efterbehandlingochavfall från appreteringHalogenerat04 02 11

efterbehandlingochavfall fån appreteringIcke-halogenerat1204 02
och pigment02 13 Färgämnen04

avfallAnnat04 02 99

NATURGASRENINGFRÅN OLJERAFFINERING,AVFALL000005
KOLPYROLYSOCH

øljeavfalloch fastOljeslam0005 01
produktionsställetpåavloppsbehandlingfrånSlam0105 01

avsaltningfrånSlam01 0205
tankarBottenslamfrån01 0305

alkylslamSurt01 0405
Oljespill0505 01

och utrustninganläggningunderhållSlam från0605 01 av
07 Sur05 01 nära

formerAndra tjära0805 01 av
avfall99 Annat05 01

avfalloch fastIcke-oljehaltigt slam0005 02
frånSlam0105 02 matarvatten

kyltornAvfall från0205 02
avfall02 99 Annat05

katalysatørerärbrukade00 F05 03
ädelmetallerinnehållerkatalysatorerörbrukadeF03 0105 som
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förbrukade05 03 02 Andra katalysatorer

05 04 00 Färbrukadfilterlera
örbrukaa filterlera05 04 01 F

frånAvfall øljeavsvavling05 05 00
avfallSvavelhaltigt05 05 01

avfall05 05 99 Annat

frånAvfall kolpyrolys05 06 00
Sur05 06 01 tjära
Asfalt05 06 02
Andra former05 06 03 tjäraav
Avfall från kyltorn05 06 04

avfall05 06 99 Annat

från naturgasreningAvfall05 07 00
Kvicksilverhaltigt slam0705 01

avfallSvavelhaltigt05 07 02
avfall05 07 99 Annat

från oljeregenereringAvfall05 08 00
Använd filterlera0805 01
Sur05 08 02 nära

formerAndra tjära05 08 03 av
Vattenfasenfiån oljeregenerering08 0405

avfall08 99 Annat05

FRÅN PROCESSEROORGANISK-KEMISKAVFALL00 00 A06

läsningarAvfall06 01 00 utgörs suraavsom
svavelsyrlighetSvavelsyra och06 01 01

Saltsyra06 01 02
luorvätesyraF06 01 03

fosforsyrlighetochFosforsyra0106 04
salpetersyrlighetochSalpetersyra06 01 05

avfallAnnat06 01 99

läsningaralkaliskaAvfall06 02 00 utgörs avsom
Kalciumhydroxid06 02 01
Natriumkarbonat0206 02
Ammoniak06 02 03

avfall02 Annat06 99
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06 03 00 Avfall salter och lösningar salterutgörs avsom av
och06 03 01 Karbonater utom 02 04 02 19 10 03

sulfderinnehåller sulfater, sulfiter ochSaltlösningar06 03 02 som
sulfiter och sulfiderfast form innehåller sulfater,Salter06 03 03 i som

halogeniderfluorider ochinnehåller klorider,Saltlösningar06 03 04 som
andraklorider, fluorider ochform innehållerSalter fast06 03 05 i som

formhalogenhaltiga salter fasti
fast formbesläktade salterinnehåller fosfater ochSaltlösningar i06 03 06 som

formbesläktade salter fastosfater och06 03 07 F i
föreningaroch besläktadeinnehållerSaltlösningar06 03 08 nitratersom

nitrometallforeningarinnehållerfast formSalter nitriter06 03 09 i som
innehållerformSalter fast ammonium03 1006 i som

cyaniderinnehållersaltlösningarSalter och06 03 11 som
organiska föreningarinnehållerSalter och saltlösningar06 03 12 som

avfall06 03 99 Annat

avfallMetallhaltigt04 0006
Metalloxider06 04 01

03 00Metallsalter utom 0604 0206
avfallArsenikhaltigt0306 04

avfallKvicksilverhaltigt0406 04
tungmetallerandrainnehållerAvfall04 0506 som

avfall99 Annat06 04

produktionsställetavloppsbehandling vidfrånAvfall06 05 00
avloppsbehandlingSlam från05 006

ingår produktionsvavelforeningardärfrån kemiskaAvfall06 06 00 processer
från avsvavlingsprocesseromvandlingoch samt

avfallSvavelhaltigt06 0106
avfall99 Annat06 06

ingårhalogenföreningardärfrån kemiskaAvfall07 0006 processer
elektrolysAsbesthaltigt axfall från06 07 01

klorproduktionkol frånAktivt06 07 02
avfallAnnat07 9906

kiselderivatkisel ochfrån produktionAvfall06 08 00 av
kiselderivatochkiselproduktionAvfall från08 0106 av

ingårfosfordärfrån kemiskaAvfall09 0006 processer
osfatgzpsF06 09 01
osforslagg02 F06 09

avfall09 99 Annat06
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0610 från00 Avfall kemiska ingår fråndär kväve avfallsamtprocesser
tillverkning gödningsmedelav

061001 Avfall från kemiska där kväve avfall fråningår samtprocesser
tillverkning avgödningsmedel

061100 från täckmedelAvfall tillverkning øørganiska pigment ochav
från tillverkning titanoxid0611 01 Gips av

avfall0611 99 Annat

från användning och regenerering06 12 00 Avfall tillverkning, av
katalysatorer

ädelmetallerinnehållerörbrukade katalysatorer0612 01 F som
katalysatorerAndra förbrukade0612 02

från øørganiska kemiskaandra0613 00 Avfall processer
träskyddsmedelbekämpningsmedel ochOorganiska061301

aktivt kol 06 07 02Förbrukat utom061302
Kimrök061303

avfall061399 Annat

FRÅN PROCESSERORGANISK-KEMISKAVFALL07 00 00 A

användningochdistributionfrån formulering,tillverkning,Avfall07 01 00 av
baskemikalierorganiska

vattenbaserad moderlutochTvättvatten07 01 01
produktionsställetvidfrån avloppsreningSlam07 01 02

moderlutarochtvättvätskorlösningsmedel,organiskaHalogenerade07 01 03
moderlutartvättvätskor ochlösningsmedel,organiskaAndra07 01 04

ädelmetallerinnehållerörbrukade katalysatorer07 01 05 F som
katalysatorerförbrukadeAndra07 01 06

och reaktionsresterHalogenerade destillations-07 01 07
och reaktionsresterAndra destillations-07 01 08

pabsorbermedelförbrukadeHalogeneradefilterkakor,07 01 09
absorbermedelförbrukadefilterkakor,Andra01 1007

avfall07 01 99 Annat

användningochformulering, distributionfrån tillverkning,07 02 00 Avfall av
konstfibrersyntetgummi ochplast,

vattenbaserad moderlutoch07 02 01 Tvättvatten
produktionsställetpåavloppsreningSlam från07 02 02

moderlutarochtvättvätskorlösningsmedel,organiskaHalogenerade07 02 03
moderlutartvättvätskor ochlösningsmedel,organiskaAndra07 02 04

ädelmetallerinnehållerkatalysatorerörbrukadeF07 02 05 som
förbrukade katalysatorerAndra07 02 06
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reaktionsresterdestillations- ochHalogenerade02 0707
reaktionsresterdestillations- ochAndra07 02 08

absorbermedelförbrukadeHalogeneradefilterkakor,0907 02
absorbermedelförbrukadefilterkakor,Andra02 1007

avfall02 99 Annat07

användningochdistributionformulering,från tillverkning,Avfall03 0007 av
0006 11utomoch pigmentorganiska färgämnen

moderlutvattenbaseradochT07 03 01 vättvatten
produktionsställetpåavloppsreningfrånSlam03 0207

moderlutarochtvättvätskorlösningsmedel,organiskaHalogenerade0307 03
moderlutarochtvättvätskorlösningsmedel,organiskaAndra07 03 04

âdelmetallerinnehållerkatalysatorerFörbrukade07 03 05 som
katalysatorerförbrukadeAndra0607 03

reaktionsresterochHalogenerade destillations-07 03 07
och reaktionsresterdestillations-Andra0807 03

absorbermedelförbrukadeHalogeneradefilterkakor,0907 03
absorbermedelförbrukadefilterkakor,Andra1007 03

avfall99 Annat07 03

användningochdistributionformulering,från tillverkning, avAvfall04 0007
0502 01bekämpningsmedel utomorganiska

moderlutvattenbaseradochTvättvatten0107 04
produktionsställetpåavloppsreningfrånSlam0207 04

moderlutarochtvâttvätskorlösningsmedel,organiskaHalogenerade030407
moderlutarochtvättvätskorlösningsmedel,organiskaAndra0407 04

ädelmetallerinnehållerkatalysatorerörbrukadeF04 0507 som
katalysatorerförbrukadeAndra060407

reaktionsresterochdestillations-Halogenerade04 0707
reaktionsresterochdestillations-Andra0807 04

absorbermedelförbrukadeHalogeneradefilterkakor,0907 04
absorbermedelförbrukadefilterkakor,Andra100407

avfall99 Annat07 04

användningochdistributionformulering,från tillverkning, avAvfall0007 05
produkterfarmaceutiska

moderlutvattenbaseradochT05 0107 vättvatten
produktionsställetvidavloppsreningfrånSlam05 0207

moderlutarochtvättvätskorlösningsmedel,organiskaHalogenerade05 0307
moderlutarochtvättvätskorlösningsmedel,organiskaAndra07 05 04

ädelmetallerinnehållerkatalysatorerörbrukadeF07 05 05 som
katalysatorerförbrukadeAndra0607 05

och reaktionsresterdestillations-Halogenerade0707 05
reaktionsresterochdestillations-Andra0807 05

absorbermedelförbrukadeHalogeneradefilterkakor,0907 05
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absorbermedelfilterkakor, förbrukadeAndra070510
avfall07 05 99 Annat

användningdistribution ochfrån formulering,Avfall tillverkning,07 06 00 av
ochdesinfektionsmedelsåpa, rengöringsmedel,Smörjmedel,fetter,

kosmetika
moderlutvattenbaseradoch07 06 01 Tvättvatten

produktionsställetpåfrån avloppsreningSlam07 06 02
och moderlutartvättvätskorlösningsmedel,Halogenerade organiska07 06 03

moderlutartvättvätskor ochlösningsmedel,organiskaAndra07 06 04
ädelmetallerinnehållerörbrukade katalysatorer07 06 05 F som

förbrukade katalysatorerAndra07 06 06
och reaktionsresterHalogenerade destillations-06 0707

reaktionsresterochdestillations-Andra06 0807
absorbermedelförbrukadeHalogeneradefilterkakor,06 0907

absorbermedelförbrukadefilterkakor,Andra06 1007
avfallAnnat06 9907

användningochdistributionformulering,från tillverkning, avAvfall0007 07
produkterkemiskafinkemikalier och

moderlutvattenbaseradoch070701 Tvättvatten
produktionsställetpåavloppsreningfrånSlam070702

moderlutarochtvättvätskorlösningsmedel,organiskaHalogenerade070703
moderlutarochtvättvätskorlösningsmedel,organiskaAndra070704

ädelmetallerinnehållerFörbrukade katalysatorer070705 som
katalysatorerförbrukadeAndra070706

reaktionsresterochdestillations-Halogenerade070707
reaktionsresterochdestillations-Andra070708

absorbermedelförbrukadeHalogeneradefilterkakor,070709
absorbermedelförbrukadefilterkakor,Andra070710

avfallAnnat070799

FORMULERING,FRÅN VERKNING,TILLAVFALL00 0008
FÄRG,ANVÄNDNING LACK,AVOCHDISTRIBUTION

YCKFÄRGOCH TRFOGMASSALIM,PORSLINSEMALJ,

användningochdistributionformulering avfrån tillverkning,Avfall0008 01
lackochfärg

lösningsmedelhalogeneradeinnehållerlackavfallochFärg-08 01 01 som
lösningsmedelhalogeneradeinnehållerlackavfalloch inteFärg-01 0208 som

lackerochfärgervattenbaseradeAvfall fån08 01 03
Pulverfärg08 01 04

lacktorkatochTorkad färg08 01 05
ochfärg-lösningsmedel frånhalogeneradeinnehållerSlam08 01 06 som
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lackborttagning
08 01 07 Slam innehåller halogenerade lösningsmedel från färg- ochintesom

lackborttagning
08 Vattenhaltigt slam innehåller färg eller lack01 08 som

Avfall från färg- lackborttagning och08 01 09 och 08 01 05 08 01 06utom
innehåller färg eller lack08 01 10 Vattenlösningar som

avfall08 01 99 Annat

från användningformulering, distribution och08 02 00 Avfall tillverkning, av
keramiska materialandra ytbeläggningsmedel även

Pulverbeläggningsmaterial08 02 01
keramiska materialinnehållerVattenhaltigt slam08 02 02 som

innehåller keramiska material08 02 03 Vattensuspensioner som
avfall08 02 99 Annat

och användningdistributionfrån formulering,tillverkning,08 03 00 Avfall av
tiyckfiirg

lösningsmedelhalogeneradeinnehållerTryclçfärgsaxfall08 03 01 som
lösningsmedelhalogeneradeinnehållerryckfärgsavfall08 03 02 T intesom

tryckfärgvattenbaseradAvfall från08 03 03
tryclçfiirgTorkad08 03 04

lösningsmedelhalogeneradeinnehållerryclçfärgsslam08 03 05 T som
lösningsmedelhalogeneradeinnehållerTryclçfärgsslam08 03 06 intesom

innehåller trycldärgVattenhaltigt slam0708 03 som
tryckfärginnehålleravfallflytandeVattenhaltigt03 0808 som

kassetterKasserad även0908 03 toner
avfall08 03 99 Annat

användningochdistributionformulering,från tillverkning,Avfall08 04 00 av
impregneringsmedelfogmassa ävenlim och

lösningsmedelhalogeneradeinnehålleroch fogmassa08 04 01 Lim som
lösningsmedelhalogeneradeinnehållerfogmassaoch inte08 04 02 Lim som

vattenbaseradfogmassaellerVattenbaserat lim08 04 03
fogmassatorkadorkat lim och08 04 04 T

lösningsmedelhalogeneradeinnehållerfogmasseslamoch08 04 05 Lim- som
halogeneradeinnehållerfogmasseslamoch inte08 04 06 Lim- som

lösningsmedel
och fogmassainnehåller limslamVattenhaltigt08 04 07 som

och fogmassainnehåller limavfallflytandeVattenhaltigt08 04 08 som
avfall08 04 99 Annat
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FRÅN09 00 00 A VFALL F OTOGRAFISK INDUSTRI

från09 01 Avfall fotografisk industri00
Vattenbaseradfamkallare och aktivator09 01 01

framkallare för oáfsetplåtarVattenbaserad09 01 02
Lösningsmedelsbaseradframkallare09 01 03

ixerbad09 01 04 F
bIek-fixerbadBlekbad och0509 01

vidfotografiskt avfallbehandlingavfall frånSilverhaltigt09 01 06 av
produktionsstället

silver ellerinnehållerfotopapperFotografisk film och09 01 07 som
silverföreningar

ellerinnehåller silveroch fotopapperFotografisk film inte09 01 08 som
silverföreningar

med batterierEngångskameror09 01 09
batterierEngångskameror09 01 10 utan

avfall09 01 99 Annat

FRÅN PROCESSERERMISKATA VFALLOORGANISKT10 00 00

utomförbränningsanläggningarandrafrån kraftverk ochAvfall10 01 00
00 0019

Bottenaska100101
kolfåirbränningFlygaska från100102
torvförbränningfrånFlygaska100103

oljeförbränningFlygaskafrån100104
rökgasavsvavlingfrånfast formreaktionsavfall iKalciumbaserat100105

avfall från rökgasreningfast100106 Annat
rökgasavsvavlingfrånreaktionsavfall slamformKalciumbaserat i100107

rökgasreningslam från100108 Annat
Svavelsyra100109

från NOX-reningkatalysatorer,Förbrukade1001 10 tex.
frånVattenhaltigt slam rengöring1001 11 pannorav

materialeldfastaförbrukadeochinfodringörbrukadF100112
avfall100199 Annat

stålindustrifrån och100200 Avfall järn-
slaggbehandlingAvfall fån10 02 01
slaggObehandlat1002 02

från rökgasreningavfall100203 Fast
rökgasreningSlam från02 0410

slam100205 Annat
materialeldfastaförbrukadeochinfodringFörbrukad10 02 06

avfall02 99 Annat10
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från1003 00 Avfall aluminiumsmältverk
kolhaltigt avfall från anodtillverkningoch10 03 01 Tjära annat

Anodrester10 03 02
materialAvskummat10 03 03

slaggfrån smältning/vittSlagg10 03 04 primär
Aluminiumstoft10 03 05

från elektrolyseldfasta materialkolstavar ochAnvända10 03 06
behållarinfodringFörbrukad100307

smältningfrån sekundärSaltslagg0810 03
smältningfrån sekundärslaggSvart10 03 09

slaggsaltslagg ochbehandlingfrånAvfall03 1010 svartav
rökgasreningStoft från10 03 11

kulkvarnarstoftstoftoch ävenmaterialpartikelformat100312 Annat
avfall från rökgasrening100313 Fast

rökgasreningSlam från10 0314
avfall03 99 Annat10

från blysmältverkAvfall100400
smältningenandraochfrån förstaSlagg0110 04

smältningenandraförsta ochmaterialavskummatSlagg och1004 02
Kalciumarsenat0310 04

rökgasreningStoft från04 0410
och stoftmaterialpartikelformatAnnat10 04 05

rökgasreningavfall från06 Fast10 04
rökgasreningfrånSlam100407

materialeldfastaförbrukadeochinfodringFörbrukad0810 04
avfall100499 Annat

zinksmältverkfrånAvfall100500
smältningenandraochförstaSlagg05 0110

smältningenandraochförstamaterialavskummatochSlagg10 05 02
rökgasreningStoft från1005 03

stoftochmaterialpartikelformatAnnat10 05 04
rökgasreningavfall frånFast05 0510

från rökgasreningSlam05 0610
materialeldfastaförbrukadeochFörbrukad infodring0710 05

avfallAnnat9910 05

køpparsmältverkfrånAvfall100600
smältningenandraochförstaSlagg10 06 01

smältningenandraochförstamaterialavskummatochSlagg06 0210
rökgasreningStoft från1006 03

stoftochmaterialpartikelformat100604 Annat
rajfineringelektrolytiskAvfall från10 06 05



SOU 1998:35 315

100606 avfall frånFast rökgasrening
100607 Slam från rökgasrening

Förbrukad infodring förbrukade eldfasta material100608 och
10 0699 avfallAnnat

från platinasmältverk100700 Avfall silver-, guld- och
Slagg första och andra smältningen10 07 01

smältningenavskummat material första och andra02 Slagg och1007
avfall från rökgasrening10 07 03 Fast

och stoftpartikelformat material10 07 04 Annat
från rökgasrening05 Slam10 07

eldfasta materialoch förbrukadeFörbrukad infodring0610 07
avfall0799 Annat10

järnverkfrån metallsmältverkandra än100800 Avfall
andra smältningenförsta ochSlagg10 08 01

smältningenoch andramaterial förstaoch avskummatSlagg10 08 02
Stoftfrân rökgasrening10 08 03

stoftmaterial ochpartikelformat08 0410 Annat
rökgasreningavfall från10 08 05 Fast

från rökgasreningSlam10 08 06
materialförbrukade eldfastaochFörbrukad infodring08 0710

avfall08 99 Annat10

från järngjuterierAvfall100900
organiskainnehålleroch g/utformargjutkärnorOanvända10 09 01 som

bindemedel
organiskainnehålleroch gjugbrmarAnvända gjutkärnor100902 som

bindemedel
Ugnsslagg100903
Ugnsstoft10 09 04

avfall100999 Annat

från metallgiuterier101000 Avfall
organiskainnehållergjutformarochOanvända gjutkärnor10 10 01 som

bindemedel
organiskainnehållergjutformargjutkärnor ochAnvända10 10 02 som

bindemedel
Ugnsslagg10 10 03
Ugnsstoft10 1004

avfall10 1099 Annat

glasprødukterochfrån glastillverkning101100 Avfall av
termisktbehandlatsråvarublandningarAvfall från inte1011 01 som

Avfallsglas101102
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101103 Glasjiberavfall
Stoft1011 04 från rökgasrening

partikelformat material och stoft101105 Annat
avfall från rökgasrening101106 Fast

101107 Slam från rökgasrening
infodring och förbrukade eldfasta material1011 08 Förbrukad

avfall101199 Annat

klinkerfrån tegel, ochtillverkning keramikvarør,1012 00 Avfall av
byggmaterial

behandlats termisktråvarublandningarAvfall från10 12 01 intesom
Stoft från rökgasrening0210 12

material och stoftpartikelformat03 Annat10 12
från rökgasreningavfall04 Fast1012
rökgasreningSlam från0510 12

Kasserade formar1012 06
materialeldfastaoch förbrukadeinfodringFörbrukad1012 07

avfall10 12 99 Annat

produkterochkalkfrån tillverkning puts samtAvfall1013 00 cement,av
på dessabaserade

termisktbehandlatsråvarublandningarfrån inteAvfall011013 som
asbestcementtillverkningAvfall från10 13 02 av

kompositmaterialcementbaseradeAndra13 0310
kalkoch släckningAvfall från bränning1013 04 av

från rökgasreningavfall13 05 Fast10
och stoftmaterialpartikelformatAnnat10 13 06

rökgasreningSlam från10 13 07
materialeldfastaförbrukadeochinfodringFörbrukad0810 13

avfallAnnat10 13 99

FRÅNINNEHÅLLER METALLERVFALL SOMAOORGANISKT11 00 00
METALLISERING AVOCHMETALLBEHANDLING

FRÅN HYDROMETALLURGISKASAMTMETALLER
JÄRNMETALLERUSIVEEXKLPROCESSER,

metalliseringochmetallbehandlingfrånoch slamavfallFlytande11 01 00 av
etsning,betning,jörzinkning,galvanisering,metaller Lex.

alkalisk avfettningochfosfatering
tungmetallerandrainnehåller änavfallalkalisktCyanidhaltigt010111 som

krom
tungmetallerandrainnehålleravfallalkalisktCyanidhaltigt inte010211 som

innehåller kromavfallCyanidfritt01 0311 som
krominnehålleravfallCyanidfñtt inte110104 som
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1101 05 Sura betbad
11 01 06 Syror
11 0107 lkalierA
11 0108 Fosfateringsbad

110200 Avfall frånoch slam hydrometallurgiska där ingårjärn inteprocesser
110201 Slam från kopparbaserade hydrometallurgiska processer
110202 Slam från zinkbaserade hydrometallurgiska även jarosit,processer

göthrit
11 02 03 Avfall från tillverkning anoder för hydroelektrolytiskaav processer
110299 slamAnnat

från110300 Slam och fast avfall härdning
Cyanidhaltigt avfall11 03 01

11 03 99 avfallAnnat

innehåller metaller11 04 00 oorganiskt avfallAnnat som
innehåller metalleroorganiskt avfall1104 01 Annat som

FRÅN MEKANISKOCH12 F ORMNIN G00 00 A VFALL
OCH PLAS TERTBEHANDLIN G A V ME TALLERY

dragning,från smidning, svetsning, pressning,12 00 Avfall formning01
skärning, filningsvarvning,

jämmetallsvarvspån120101 Fil- och av
jämpartiklarAndra12 01 02

andra metalleroch svarvspån120103 Fil- järnänav
metallerandraPartiklar120104 järnänav

Plastpartiklar120105
emulsionerbearbetningsoljorhalogenhaltiga inteAnvända120106

emulsionerbearbetningsoljorAnvända halogenfria inte12 0701
bearbetningsoüeemulsionerhalogenhaltigaAnvända120108

bearbetningsoljeemulsionerAnvända halogenfria120109
bearbetningsoljorSyntetiska120110

Slam från bearbetningsprocesser120111
fetter12 01 Använda och12 vaxer

120113 Svetsavfall
avfall120199 Annat

slipning, polering,från ytbehandling blästring,12 mekanisk02 00 Avfall
putsning
Använd blästringssand12 02 01

och poleringSlam från slipning12 02 02
Putsslam12 02 03
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avfall12 02 99 Annat

ångavfettning 11 00 00från utomoch12 03 00 Avfall vatten-
tvättvätskaVattenbaserad12 03 01

ångavfettningAvfall från03 02/2

12 00 0000 00 ocholjor, 05ätligaVFALL utom00 OLJEA13 00

bromsvätskeavfallHydraulolje- och13 01 00
eller PCTinnehåller PCBHydrauloljor01 0113 som
emulsionerhydrauloljor intekloreradeAndra0213 01

emulsionerhydrauloljor inteIcke-klorerade01 0313
emulsionerKlorerade0413 01

emulsionerIcke-klorerade130105
mineraloljainnehållerHydrauloljor01 0613 som

hydrauloljorAndra01 0713
Bromsvätskor0813 01

smärjoljeavfallochtransmissionsølje-Motorolje-,02 0013
smörjoljorochtransmissions-Klorerade0113 02 motor-,

smörjoljorochtransmissions-Icke-klorerade02 0213 m0t0r-,
smörjoljorochtransmissions-Andra0313 02 motor-,

vätskorandraochvärmeäverjöringsøljeavfallochIsolerolje-03 0013
innehållervätskorandraochvärmeöverföringssoüorellerIsoler- som03 0113

eller PCTPCB
vätskorandraochvärmeöverföringsoüorochisoler-kloreradeAndra03 0213

vätskorandraochvärmeöverföringsoüoroch1cke-kloreradeis0ler-0313 03
vätskorandraochvärmeövetjöringsoüorochisoler-Syntetiska0413 03

värmeöverjöringsoüorochisoler-Mineraloljebaserade03 0513

Maskinrumsolja0013 04
påsjöfart vattenvägarfrån inreMaskinrumsolja04 0113

maskinrumsoljaförmottagningsanläggningarfrånMaskinrumsolja0213 04
sjöfartfrånMaskinrumsolja0313 04 annan

oljeavskiljarefrånMaterial05 0013
oljeavskiljareavfall från01 Fast13 05

oljeavskiljarefrånSlam05 0213
slamavskiljarefrånSlam05 0313

avsaltningsemulsionerellerAvsaltningsslam0413 05
emulsionerAndra05 0513
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13 06 00 Annat øljeavfall
13 06 01 Annat oljeavfall

BESTÅENDE ÄMNEN ANVÄNDA14 00 00 AVFALL AV ORGANISKA
SOM LÖSNINGSMEDEL 07 00 00 08utom och 00 00

från från maskinunderhåll14 01 00 Avfall avfettning metaller ochav
Klorjluorkarboner140101

140102 Andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar140103

lösningsmedelsblandningarVattenhaltiga halogenerade140104
lösningsmedelsblandningarVattenhaltiga icke-halogenerade140105

innehåller halogenerade lösningsmedelSlam och fast avfall140106 som
lösningsmedelinnehåller halogeneradeSlam och fast avfall140107 intesom

frånfrån avfettningtextilier och14 02 00 Avfall rengöring avav
naturprodukter

lösningsmedelsblandningarlösningsmedel ochHalogenerade14 02 01
organiska vätskorlösningsmedel ochIcke-halogenerade inte14 02 02 som

halogenerade lösningsmedelinnehåller
halogenerade lösningsmedelinnehållerfast avfallSlam och14 02 03 som

lösningsmedelinnehåller andraoch fast avfallSlam14 02 04 som

från elektrønikindustriAvfall1403 00
Klorfluorkarboner14 03 01

lösningsmedelsblandningarlösningsmedel ochhalogeneradeAndra14 03 02
lösningsmedelsblandningarlösningsmedel ochIcke-halogenerade14 03 03

lösningsmedelhalogeneradeinnehålleravfalloch fastSlam14 03 04 som
lösningsmedelinnehåller andraavfalloch fastSlam03 0514 som

aerosøldrivmedelellerbestående kylmedel, skum-14 04 00 Avfall av
Klorfluorkarboner14 04 01

lösningsmedelsblandningarlösningsmedel ochhalogeneradeAndra14 04 02
lösningsmedelsblandningarlösningsmedel ochAndra14 04 03

lösningsmedelhalogeneradeavfall innehållerSlam och fast14 04 04 som
lösningsmedelinnehåller andraavfallSlam och fast04 0514 som

kylmedellösningsmedel ochåteranvändningfrånAvfall14 05 00 av
destillatiønsrester
Klorfluorkarboner14 05 01

lösningsmedelsblandningarlösningsmedel ochHalogenerade14 05 02
lösningsmedelsblandningarlösningsmedel ochAndra14 05 03

lösningsmedelhalogeneradeinnehållerSlam14 05 04 som
lösningsmedelandrainnehållerSlam14 05 05 som

ll 18-0366
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FÖRPACKNINGAR; TORKD UKAR,ABSORBERMEDEL,0015 00
SKYDDSKLÃDER 0.4TERMA TERML OCHFIL

00 Förpackningar1501
ochPapper01 0115 papp

Plast0215 01
Trä01 0315
Metall150104

förpackningarSammansatta150105
Blandat150106

skyddskläderochtørkdukarfiltermaterial,Absorbermedel,000215
skyddskläderochtorkdukarfiltermaterial,Absorbermedel,02 0115

SÄTTPÅ ANNA TTSSPECIFICERAINTEVFALL SOMA000016
KATALOGEN

fordonUttjänade160100
ädelmetallerinnehållerAvmonteradefordonskatabzsatorer160101 som

avmonteradefordonskatabzsatorerAndra160102
Kaserade däck160103

fordonKasserade160104
bilfragmenteringfrånLâtfraktioner160105

avfallAnnat160199

fragmenteringsresterochutrustningKasserad000216
Teller PCPCBinnehållerkondensatorerochTransformatorer011602 som

kretskorttrycktaelektroniskkasserad utrustningAnnan020216 ex.
klorfluorkarbonerinnehållerUtrustning030216 som

asbestfriinnehållerKasserad utrustning160204 som
kasserad utrustningAnnan02 0516

asbestbearbetningsindustrifrånAvfall160206
plasyörädlingsindustriAvfall från02 0716
fragmenteringAvfall från160207

kravuppställdauppfyllerinteProduktionsserier000316 som
kravuppställdauppfyllerproduktionsserier inteOorganiska011603 som

kravuppställdauppjjzllerproduktionsserier inteOrganiska03 0216 som

Kasserade sprängämnen000416
Kasserad ammunition011604
Kasseradejâ/rverkeripjäser0216 04

kasseradeAndra sprängämnen0316 04
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160500 Kemikalier behållareoch igaser
1605 01 Industrigaser även flytande tryckbehållare, gasolflaskori och

industriella aerosolbehållare även haloner
1605 02 avfallAnnat innehåller oorganiska kemikalier, ospecificeradesom ex.

laboratoriekemikalier, brandsläckningspulver
16 05 03 avfall innehållerAnnat organiska kemikalier, ospecificeradesom ex.

laboratoriekemikalier

160600 Batterier och ackumulatorer
160601 Bbøbatterier

Nickel-kadmiumbatterier1606 02
Kvicksilverhaltiga torrbatterier16 06 03

16 06 04 Alkaltska batterier
05 Andra batterier och ackumulatorer16 06

Elektrolyt från batterier och ackumulatorer16 06 06

från 05 00 00och lagertankar utom16 0700 Avfall rengöring transport-av
och 12 00 00

förKemikalieavfall transporttankarfrån1607 01 sjötransportrengöring av
förOljeavfallhån transporttankar16 07 02 sjötransportrengöring av

för ochtankarOljeavfall från160703 järnvägs- vägtransportrengöring av
ochtankar förKemikalieavfall från jämvägs-160704 rengöring av

vägtransport
lagertankarKemikalieavfallfrån16 07 05 rengöring av

lagertankarOljeavfall från0616 07 rengöring av
fartygslasteravfall från160707 Fast

avfall160799 Annat

VÄGBÄVEN FRÅN YGGENRIWVINGSA VFALLBYGG- OCH170000

gipsbaserade materialklinker, keramiktegel,170100 Betong, samt
170101 Betong

Tegel170102
Klinker och keramik170103

byggmaterialGipsbaserade170104
byggmaterialAsbestbaserade170105

170200 glas och plastTrä,
170201 Trä

Glas170202
Plast170203
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tjärprodukter170300 Asfalt, tjära och
innehållerAsfalt1703 01 tjärasom

innehållerAsfalt170302 inte tjärasom
tjärprodukteroch170303 Ijära

legeringar dessaMetaller även170400 av
Koppar, brons,170401 mässing
Aluminium170402
Bly170403
Zink170404

ståloch170405 Järn
170406 Tenn

Blandade metaller170407
Kablar170408

muddermassorJord- och170500
Jord och170501 sten
Muddermassor170502

Isolermaterial170600
asbestinnehållerIsolermaterial170601 som

isolermaterial170602 Annat

rivningsavfallochBlandat bygg-170700
rivningsavfallochbygg-Blandat170701

VETERINÄRSJUKVÅRD, VERKSAMHETFRÅNAVFALL0018 00
FÖRKNIPPAD ochköks-DÄRMED FORSKNING utomELLER

patientbehandlingtillanknytningdirektrestaurangavfall utan

ellerbehandlingdiagnos,förlossningsavdelningar,frånAvfall180100
människorhossjukdomarförebyggande av

avfallstickandeochSkärande18 01 01
blodpreparatoch ävenKroppsdelar180102 organ

ochinsamlingkrav påsärskildaställsdetavfall därAnnat180103
smittofaragrundpåbortskajfande av

ochinsamlingpåsärskilda kravställsdetdäravfall inte04 Annat18 01
gipsbandage,förband,smittofaragrundbortskafande på ex.av

blöjorengångskläder,linne,
medicinochkemikalierKasserade01 0518

förebyggandeellerbehandlingdiagnos,från forskning, avAvfall0018 02
djursjukdomar

avfallstickandeochSkärande02 0118
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18 02 avfall02 Annat där det ställs särskilda krav på insamling och
bortskajfande grund smittofarapå av

18 02 03 avfall där det ställsAnnat särskilda krav på insamling ochinte
bortskafande på grund smittofaraav

18 02 Kasserade kemikalier04

VFALLSBEHANDLINGSANLÄGGNINGAR,FRÅN19 00 00 VFALL AA
OCH TEN VERKVZOPPSRENIN GS VERK VA TEXTERNA A

hushållsavfallfrån och liknandeeller pyrolys19 01 00 Avfall förbränning av
och institutiønsavfallhandels-, industri-

Bottenaska och slagg19 01 01
bottenaskanfrånmaterial avlägsnatsJärnhaltigt190102 som

Flygaska19 01 03
Pannaska190104

ilterkaka från rökgasrening190105 F
vattenhaltigtrökgasrening ochavfall frånflytandeVattenhaltigt19 01 06 annat

avfallflytande
avfall från rökgasrening190107 Fast
från pyrolysAvfall190108

från NOx-reningFörbrukade katalysatorer,190109 ex.
från rökgasreningaktivt kolörbrukat1901 10 F

avfall190199 Annat

behandlingkemiskellerbrsikaliskfrån specifikAvfall19 02 00 av
cyanidellerkromavlägsnande samtindustriavfall Lex. av

neutralisering
metallfållningfrånslamochMetallhydroxidslam19 02 01 annat

slutdeponeringblandats förAvfall19 02 02 som

avfalleller stelnatstabilisera19 03 00
bindemedelhydrauliskasolidifierats medellerstabiliseratsAvfall19 03 01 som

bindemedelorganiskamedsolidifieratsellerstabiliseratsAvfall19 03 02 som
behandlingbiologiskstabiliseratsAvfall19 03 03 genomsom

från fiirglasningavfallavfall ochörglasat19 04 00 F
avfallörglasat19 04 01 F

rökgasreningavfall frånochlygaskaF19 04 02 annat
fasIckeförglasad fast04 0319

avfallförglasatavfall från härdningflytandeVattenhaltigt19 04 04 av

avfallfastfrån aerob behandlingAvfall19 05 00 av
avfallliknandehushållsavfall ochfraktionIcke-komposterad19 05 01 av

vegetabiliskt avfallanimaliskt ochIcke-komposterad fraktion19 05 02 av
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uppjj/ller uppställda19 05 03 kravKompost intesom
avfall19 05 99 Annat

från avfallAvfall anaerøb behandling19 06 00 av
avfallhushållsavfall och liknandefrån anaerøb behandlingSlam19 0601 av
avfalloch vegetabilisktanaerøb behandling animalisktSlam från19 0602 av

avfall19 0699 Annat

från avfallsupplag0700 Lakvatten19
från avfallsupplagLakvatten19 07 01

från vattenreningsverkAvfall19 08 00
08 01 Rens19

sandfängfrånAvfall08 0219
oljeavskiljarefrånoljeblandningochFett19 08 03

industriavloppsvattenbehandlingSlam från0419 08 av
hushållsavloppsvattenbehandlingSlam från19 08 05 av
jonbyteshartsereller förbrukadeMättade08 0619

jonbytarefrånLösningsmedel och slam regenerering08 0719 av
avfall99 Annat19 08

förellerdricksvatten vattenfrån framställningAvfall0019 09 av
industriändamål

ellerfiltrering rensningavfall frånFast primär1909 01
dricksvattenklarningSlam från09 0219 av

avkalkningfånSlam190903
kolaktivtörbrukatF19 09 04

jonbyteshartserförbrukadeellerMättade0519 09
jonbytarefrånoch slam regenereringLösningsmedel0619 09 av

avfall0999 Annat19

INDUSTRI-HUSHÅLLSA HANDELS-,LIKNANDEOCHVFALL00 0020
ÄVEN INSAMLADESEPARATVFALL,INSTITUTIONSAOCH

FRAKTIONER

insamlade fraktionerSeparat0020 01
ochPapper20 01 01 papp

Glas20 01 02
Småplast01 0320

plast04 Annan20 01
konservburkar m.Småmetall01 0520 m.

metall06 Annan20 01
20 01 07 Trä
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20 01 08 Organiskt, komposterbart köksavfall stekolja och köksmfall frånäven
storkök och restauranger
Olja och20 01 09 fett

20 01 Kläder10
Textilier20 01 11

lim20 01 tryckfärg, och hartser12 Färg,
Lösningsmedel20 01 13

20 01 Syror14
Basiskt avfall20 01 15
Rengöringsmedel20 01 16
Fotokemikalier20 01 17
Medicinrester20 01 18
Bekämpningsmedel20 01 19

20 01 20 Batterier
avfallkvicksilverhaltigtoch20 01 Lysrör21 annat

Aerosoler01 2220
klorfluorkarbonerinnehåller20 01 23 Utrustning som

kretskorttrycktatex.Elektronisk01 utrustning20 24

från begravningsplatseravfallparkavfallrädgårds- och ävenT20 02 00
avfallKomposterbart20 02 01

ochJord20 02 02 sten
avfallicke-komposterbartAnnat20 02 03

hushållsavfall20 03 00 Annat
hushållsavfallBlandat20 03 01

torghandelfrånAifall20 03 02
gaturenhållningAvfall från20 03 03

septiska tankarfrånSlam20 03 04
fordonUttjänade0320 05

Bilaga 3

GSÅ GÄRDERÅ TTER VINNIN

metoder energiandrabränsle ellerHuvudanvändning attR 1 genererasom
Återvinning/vidareutnytyande lösningsmedelR 2 av
Återvinning/vidareutnytyande användsorganiska inteämnenR 3 somsomav

biologiskformeroch andrainklusive komposteringlösningsmedel av
omvandling

Återvinning/vidareutnytyande metallfbreningarochmetallerR 4 av
Återvinning/vidareutnytyande materialorganiskaandraR 5 av

eller baserR 6 Regenerering syrorav
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Återvinning minska föroreningaranvänds tillde komponenterR 7 attsomav
Återvinning katalysatorkomponenterR 8 av

återanvända oljaOmrafinering eller andraR 9 sätt att
ekologisk förbättringjordbruket ellerförfördelaktigJordbehandling10R ärsom

numrerade R 1-Rförfarandendeavfall från någotAnvändning är11R somavav
01

förfarandendeunderkastas något äravfall skallUtbyte12R somavav som
numrerade 1-R 1IR

förfarandendeunderkastas något ärskallavfall13 LagringR somavsomav
plats där detpå deninsamling,företillfällig lagring,12 utomnumrerade 1- RR

produceras

Bilaga 4

TSKAFFNINGSFÖRFARANDENBOR

avfallsupplagmarken tex.påellerD 1 Deponering i
slamelleravfallflytande inedbrytningbiologiskLex.JordförbättringD 2 av

jord
saltgrottorbrunnar,avfallpumpbart iinjekteringt.ex.DjupinjekteringD 3 av

förekommande magasinnaturligteller
slamelleravfallflytandeanvändningar somFyllnadsmassor4D avex.

bassängerochdammarJyllnadsmassor i gropar,
celleravskärmadeplacering separatatex. iupplag somanlagdaSärskiltD 5

miljönomgivandedenoch frånvarandrafrånisoleraskapslas och
hav/oceanerandratill änUtsläpp6 vattenD

havsbottenunderdeponeringinklusivehav/oceaner,tillUtsläpp7D
ochbilagadennaställe ipå sombehandling inte annatBiologiskD 8 angessom

medhandblandningareller tasföreningarslutliga omresulterar somi
9-12och Dnumrerade 1-7Dförfarandendenågotanvändning somavav

bilagadennaställe ipåinte annatFysikalisk-kemisk behandling9D angessom
medomhändertasblandningarellerslutliga föreningarresulterar somisom

och 10-12Dnumrerade 1-8Dförfaranden ärdenågotanvändning somavav
kalcineringellertorkningavdunstning,tex.

markpåFörbränning10D
till havsFörbränning11D

gruvabehållare iplacering iSlutförvaring12D enex.
användningmedomhändertagandetföreblandningellerSammansmältning13D

12numrerade 1-DDförfarandendenågot ärsomavav
denågotanvändningmedomhändertagandeföre avOmförpackning av14D

13-Dnumrerade 1Dförfaranden ärsom
förfarandendenågotanvändningmedomhändertagandeföre av15 Lagring avD

den platspåinsamling,förelagring,tillfälligutomnumrerade 1-D 14Därsom
produceras.där det
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Förordningar producentansvarom

Utredningen har frågan de befintliga förordningarnaövervägt om om
producentansvar förordningen 1994:1205 producentansvar förom-

förordningen 1994: 1236 producentansvar för däck,returpapper, om
förordningen 1997:185 producentansvar för förpackningar samtom
förordningen 1997:778 producentansvar för bilar bör arbetasom -

till förordning. Förordningama i dag uppbyggda efterärsamman en
respektive sakområde och det få bestämmelserär ärsom gemen-

sammanslagningför förordningarna. talarDetta emotsamma en av
innehållsmässigtförordningarna inte så förordningarnadet är attom

Regeringskansliet pågår för närvarandebör arbetas Inom ettom.
generellt producentansvar. Denarbete med frågan ett avom

Kretsloppsdelegationentillkalladeregeringen augustiden 199331
regeringen överlämnatjanuari tillhar 1998den 16 rapporten

tillidéerför varor.Producentansvar I rapporten presenteras
ochgälla allaskallproducentansvargenerella regler varorsomom

vissa, förocksåDelegationen föreslårproducenter.därmed alla
miljöbalkensändringarförutsattasitt förslag,genomförandet avav

producentansvar.bestämmelser om
fråganmedpågår arbetetdetbakgrund överattMot ettatt seav

ändamålsenligtdå inteoch detgenerellt producentansvar ärettom
ändring i sak, harförordningarnade gällandearbeta utanatt samman

miljöbalken.tillförordningarnaendastvi för attstannat anpassanu
gällandeiändringarrubriceradedärförlämnasFörslagen är somsom

förordningar.
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26. Förslag till

Förordning 1998:000 ändring iom

förordningen 1994:1205 producentansvarom

for returpapper

Nedan föreslås dels ändringar i 4 och 6 §§, dels 6 §att en ny a
skall införas. Vidare föreslås § skall9 upphävas.att

§ denna förordning1 I regleras producenters skyldighet samla inatt
och handta returpapper.om

Syftet med förordningen producenterna skall till 75är att attse
årviktprocent de tidningar konsumeras Sverige 2000i senastav som

materialåtervinnassamlas för ellerin tasreturpapper attsom om
påhand hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.ett annat

hälsoskäl harändrats på såParagrafens andra stycke har sätt att
införts.

tidningar.avfalldenna förordningMed2 § ireturpapper avavses
telefon-direktreklam,tidskrifter,jämställsMed tidningar

liknandeochpostorderförsäüningförkataloger, kataloger
produkter av papper.

denförordningdennaproducent§ Med3 i somavsesen
för distribution Sverigeyrkesmässigt inom

på,tidningar tryckssådanttillverkar eller importerar papper som
låter trycka tidningar,trycker eller

tidningar.importerar

insamlingssystemtill lämpliga§ producent skall4 En attse
frånhushåll andraochtillhandahålls underlätta förför attatt

Producentenhushållsavfall avfalloch sortera ut returpapper.annat
forfrågor insamlingssystemskall samråda med kommunen i rörsom

borttransport returpapper.av
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ocksåProducenten skall informera hushåll och andra om
insamling och borttransportsortering, returpapper.av

föreskrifterNaturvårdsverket får meddela denärmare om
första och andra stycket.skyldigheter iavsessom

tillbortforsling ändrats borttransport.paragrafens andra stycke harI

skalltidningarHushåll och andra konsumenter§5 sortera utav
det föravfall och lämnahushållsavfall ochfrån annatreturpapper

tillhandahåller.producenternade insamlingssysteminsamling i som

enlighetlämnatstill iskallproducent§ En6 att returpapper somse
ellermaterialåtervinnsbortmed och §§,5 tas4 samttransporteras

godtagbartoch miljömässigt sätt.hälso-påhand annatettom
föreskrifter defår meddelaNaturvårdsverket närmare om

stycket.förstaskyldigheter iavsessom

harbortforslingpå såändratsstycke har sättförsta attParagrafens
införts.hälsoskäl harochtill borttransportändrats att

skallenligt §6§ transporteras6 När genom enreturpappera
denellerproducentennågonfår änförsorg,producents inte annan

medbefattningändamåletför transporten.anlitarproducenten ta

renhållningslagenstycketandraEnligt §7Paragrafen är ny. -
ellerkommunendennågonfår inte1979:596 än somannan

detavfallstransportenbefattning med näranlitatproducenten ta
ellerkommunensskallavfallgäller transporteras genomsom

regel bortgenerelladennamiljöbalkenförsorg. lproducentens tas
kontrollenföreskriva överbemyndiganderegeringenoch att omges

kap.föreskrivet 15producentansvarvilketavfall för ärtransport av
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Någon ändring de faktiska§ andra stycket miljöbalken.21 av
inte avsedd.förhållandena råder i beträffandedag ärreturpappersom

därförkontrollenFöreskrifter tasöver transporten returpapperavom
in förordningen.i

kap. §följd utforrrmingen 15 21ytterligareSom avaven
förordning bort.i gällandemiljöbalken kan 9 § tas

Naturvårdsverket lämnaskall tillproducent7 § En
material-ochinsamlingsverksamhetenuppgift resultatet avom

återvinningen,
ochtryckningtillverkning, importuppgifterde somom

insamlingsnivånkontrolleraförNaturvårdsverket behöver attatt
uppnås.

föreskriftermeddelafårNaturvårdsverket närmare om
stycket.förstauppgiftsskyldigheterna iavsessom

förordningdennaefterlevnadentillsynBestämmelser§ över8 avom
tillsyn1998:000förordningenochmiljöbalken ifinns 26 kap.i om

miljöbalken.enligt

föreskrifterytterligaredemeddelafårNaturvårdsverket§10 som
förordning.dennaverkställighetenförbehövs av

1999.kraft den I januariträderförordning iDenna
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27. Förslag till

Förordning 1998:000 ändring iom

förordningen 1994:1236 producentansvarom

tör däck

ändringar i och §§.Nedan föreslås 41

påskyldighetproducentersdenna förordning regleras1 § I att ett
hardäckhandhälso- och miljömässigt godtagbart sätt ta somom

tjänat ut.
årligendäckallaSyftet 80är minst procentatt somav

deponering.pååterlämnas omhändertasskall änsättannat genom

harstycketAndraförsta stycke.paragrafensiinförtsHälsoskäl har
tagits bort då dehartidsangivelsemaochspråkligtändrats avser

tidigare.densammastycketandraInnebördentid. ärförfluten somav

personbilar,fördäckförordningdennadäckMed§ i2 avses
terrängfordon,motorcyklar, traktorer,bussar,lastbilar,

efterfordon.ochsläpfordonmotorredskap,

yrkesmässigtdenförordningdennaMed producent i§3 somavses
däck.säljerellertillverkar, importerar

tillverkar,yrkesmässigtdenproducentMed även somavses
§2redskap iochfordonsådanasäljereller avsesimporterar som

nyproducerade däckmedförseddaoch ärsom
1997:788förordningenenligtproducentDen är omsom

däckden utanellerför bilar ettproducentansvar regummerarsom
dennaenligtproducentvidaredet intesäljaatt somanses

förordning.

tillochdäck atttjänatskallproducent ut§ En4 emot seta som
ellermaterialåtervinns, energiutvinns tasåteranvänds,däcken om

godtagbartmiljömässigt sätt.hälso- ochpå någothand annat



334 SOU 1998:35

återlämningskall informera däckEn producent tjänatav somom
återlämnasådana däckunderlätta för dem har attut samt som

däcken.

föreskrifter deNaturvårdsverket får meddela ytterligare om
stycket.första och andraskyldigheter isom avses

stycke.i paragrafens förstainförtsHälsoskäl har

Naturvårdsverket lämnaskall tillproducent§5 En
materialåter-återanvändningen,resultatetuppgifter1 avom. omhänder-slutligadetförhållandenandra rörvinningen samt som

däck,tagandet av
förhållandenandraochdäckmängdenuppgifterde mottagnaom

stycket§ andra angivnade 1kontrolleraför ibehövs attattsom
uppnås.nivåerna

föreskrifterytterligaremeddelafårNaturvårdsverket om
stycket.förstauppgiftsskyldigheter iavsessom

förordningdennaefterlevnadentillsynBestämmelser över§6 avom
tillsyn1998:000förordningenochmiljöbalkenkap. ifinns 26 omi

miljöbalken.enligt

föreskrifterytterligaredemeddelafårNaturvårdsverket som§7
förordning.dennaverkställighetenförbehövs av

1999.1kraft den januariträderförordning iDenna
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28. Förslag till

1998:000 ändring iFörordning om

förordningen 1997:185 producentansvarom

för förpackningar

6 §och §§, delsändringar i 8Nedan föreslås dels 2-6 att en ny a
skall upphävas.§införas. Vidare föreslås 12skall att

skallförpackningarförordningdennaSyftet med§ är1 att
tilloch vikt begränsasvolymderaspå sådantframställas sätt attett

säkerhets- ochgodupprätthållaförnivå krävsden att ensom
hygiennivå.

saluförasochframställasutformas,därförskallFörpackningar
elleråtervinnasåteranvändas,de kanpå sådant sätt attett

begränsaspå miljön närinverkansåmaterialutnyttjas, att
från hanteringenrestprodukternaellerförpackningsavfallet av

bortskajfas.förpackningsavfallet
sådantpåframställas sättvidare attskallFörpackningar ett

förpackningarna,närskadliga minimerasämnenutsläppen av
hanteringenfrånrestprodukternaellerförpackningsavfallet

förbränns.ellerdeponeras

tillämpas§§för 9-11 inteundantagskall medförordning§2 Denna
förflaskorelleraluminiumdryckesförpackningarpå av

dessaPEI. Förpolyetylentereftalatdryckkonsumtionsfärdig av
återvinning1982:349lagengällerförpackningsslag övrigt avi om
.3361991 vissaoch lagenaluminiumdryckesförpackningar omav

dryckesförpackningar.
borttransportochinsamling, sortering§§4-7Vad isägs omsom

tidigaregrundpå sittförpackningarpåtillämpasskall avinte som
förordningenenligtavfallfarligtinnehållresterande utgöreller

bestämmelser iavfall finnssådantavfall. Omfarligt1999:000 om
förordningen.den
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I paragrafens andra stycke har bortforsling ändrats till borttransport.

Definitioner

3 § denna förordning används följande begrepp med de betydelserI
härsom anges:

framställsFörpackningar: Alla produkter, material,oavsett som
ochför innehålla, skydda, hantera, leverera presenteraatt varor;

användarefrån producent tillfrån råmaterial till slutlig produkt och
Även syfte skalldettaengångsartiklar användskonsument.och isom

förpackningar.betraktas som
endast förpackningardockförpackningar ärMed somavses

sådant depåutformade sätt attett
slutligasäljenhet för denpå försäljningsställeta utgör en

ellerkonsumentförpackningaranvändaren eller konsumenten

förpackningar,primära
antalomfattarpå försäljningsstället visstb ettgrupp aven

till densådansäljsdessasäljenheter, oavsett gruppensomom
användsendasteller deeller konsumentenanvändarenslutliga om

de kanochförsäljningsstället,påhyllornatillkomplement tassom
egenskaperproduktenspåverkardetbort attutan

förpackningar,sekundäraellergruppförpackningar
ellersäljenheterantalochunderlättar hanteringc etttransport av

hanteringvid fysiskskadorförhindraförgruppförpackningar att
eller tertiäratransportförpackningartransportskadoreller

förpackningar.
fartygs-omfattar järnvägs-,ransportförpackningar inte väg-,T

flygfraktcontainrar.och
förpackningsmaterialochFörpackningarFörpackningsavfall:

Somförordning.dennatillbilaga 1definitionenomfattas iavsom
produktionen.frånrestprodukterskall docksådant avfall inte anses

förtill Sverigetillverkar, inyrkesmässigtProducent: Den som
innesluten iellerförpackning äreller säljer enen vara somen

sådan förpackning.
Återanvändning: förpackningarförfarandeVarje varigenom som

gånger,antalanvändas påutformade för minst visstettär nyttatt
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återfzlls eller återanvänds syfte de utformade för.i ärsomsamma
Återanvändningen skall ske eller stöd de hjälpproduktermed utan av

finns på återjyllningmarknaden och möjliggörsom som av
Återanvändaförpackningen. förpackningar blir förpackningsavfall

de återanvändas.längre kannär inte
Återvinning: tilltillämpligt förfarande bilaga 3Varje isom avses

§ renhållningsförordningen 1999:000.2

upparbetning produktionsprocessMaterialutnyttjande: En i aven
ändamålet eller till andraursprungligaavfallsmaterialet till det

behandling.ingår biologisk Energiutvinningändamål. begreppetI

ingår begreppet.inte i
förpackningsavfall förbrännbartAnvändningEnergiutvinning: av

ellermeddirekt förbränning,energi utan annatatt genomgenerera
utnyttjandemedavfall värmen.avmen

ickeanaerobsyrekrävande ellerAerobbehandling:Biologisk
delarnanedbrytbarabiologisktbehandling desyrekrävande avav

kontrolleradeunderskall skeBehandlingenförpackningsavfallet.
varvidmikroorganismer,användningmedförhållanden och av

produceras.ellerrestprodukterorganiskastabiliserade metan
biologiskbetraktasskallavfallet inteDeponering ensomav

behandling.
Insamling,förpackningsavfall: transport,Hantering av

sådankontrollinklusiveavfall,bortskajfandeåtervinning och avav
avfallsupplag.efterbehandlingochverksamhet av

§till 2bilaga 4förfaranden iBortskajfande: De10. angessom
999.000.Jrenhållningsförordningen

Punktgjorts.ändringarföljandestycke hartredjeparagrafensI
tillhänvisning skerochutgåttförordning harbilagan till denna

ledetandraPunktrenhållningsförordningen.ibilagamotsvarande
rådetsochEuropaparlamentetstillmeningen har anpassatsav

förpackningar och1994december2094/62/EG dendirektiv omav
utgåttharförordningtill dennabilaganförpackningsavfall. Punkt lO;

renhållnings-ibilagamotsvarandetillhänvisning skeroch

förordningen.
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Insamling

§4 En producent skall till lämpliga insamlingssystemattse
tillhandahålls för underlätta för hushåll och andra frånatt att
hushållsavfall avfall förpackningar.och annat sortera ut

frågorProducenten samråda kommunenskall med i rörsom
förpackningsavfall.förinsamlingssystem borttransportering av

också hushåll och andraProducenten skall informera om
användainsamling och borttransporteringsortering, av

hushåll ochskall vidare informeraförpackningar. Producenten
harde förpackningsmärkningarinnebördenandra somavom

rådetsochEuropaparlamentetsstöd artikel 8beslutats med iav
förpackningar ochdecember 1994direktiv 94/62/EG den 20 omav

på marknaden.finnsförpackningsavfall och som

borttransportering.tilländratsBortforsling har

förpackningarskallförbrukareandraHushåll och§5 sortera ut
fördemlämnaavfall ochochhushållsavfallfrån annat

producenternainsamlingssystemdeborttransport i som
tillhandahåller.

till borttransport.Bortforsling ändratshar

förpackningarutsorteradeHanteringen av

förpackningarutsorteradetillskallProducenterna§6 att somse
producenternashar lämnatförbrukare ioch andrahushållen

återvinnsåteranvänds,bortinsamlingssystem samttransporteras
godtagbartmiljömässigtochhälso-påhandeller annatetttas om

sätt.
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användsförpackningarskall tillProducenterna iatt somse
ochdetta hälso-återanvändsförsta handSverige äri om

miljömässigt motiverat.
återanvändningsbaraskallförpackningarFör att varaanses

gälla:skall följande
skalloch utformningegenskaperJâøsiskaFörpackningarnas vara

normaltgånger underantalåteranvändassådan de kan ettart attav
användningsförhållanden.förutsebara

förpackningarnaanvända ibehandla demöjligtskallDet attvara
för arbetstagare.säkerhetskravochmed hygien-enlighet

längredeåtervinningsbara, intenärskallFörpackningarna vara
avfall.därmed blirochåteranvänds

ochmedforslashar transporterasstyckeparagrafens första ersattsI
införts.hälsoskäl

skall§enligt 6förpackningar transporterasutsorterade§ När6 a
producentennågonfår änförsorg, inteproducents annangenom en

medbefattningändamåletföranlitar taproducenteneller den

transporten.

renhållningslagenstycketandra§Enligt 7Paragrafen är ny. -
ellerkommunendennågon änintefår1979:596 somannan

detnäravfallstransportenmedbefattninganlitatproducenten ta
ellerkommunensskallavfall transporterasgäller genomsom
bortregelgenerelladennamiljöbalkenförsorg. l tasproducentens

kontrollen överföreskrivabemyndiganderegeringen attoch omges
kap.15föreskrivetproducentansvar ärvilketavfall förtransport av

faktiskadeändringNågonmiljöbalken.stycketandra§ av21
inteförpackningar ärbeträffandei dagråderförhållandena som

förpack-kontrollen transportenFöreskrifter överavsedd. avom
förordningen.in idärförningar tas
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Som ytterligare följd utformningen 15 kap. 21 §en av av
miljöbalken kan i12 § gällande förordning bort.tas

7 § förpackningarFör skall återvinningsbara skallatt anses vara
följande gälla:

återvinnasFörpackningar kan materialutnyttjandesom genom
skall framställda på sådant det möjligtär utnyttjasättett att attvara

viktprocent de material används vid framställningenvissen av som
säljbara produkter enlighet med gällande standarder inomiav

pågemenskapen. kan beroende vilkenDenna variera typprocentsats
förpackningen bestårmaterialav av.

återvinnasde fall förpackningar kanI energiutvinninggenom
haförskall förpackningsavfallet bearbetas energiutvinning ettsom

optimalförlägsta värmevärde energiutvinning.att ge
skallåtervinnas komposteringkande fall förpackningarI genom

sådan detgradbiologiskt nedbrytbartförpackningsavfallet i attvara
elleroch den komposteringsprocessinsamlinghindrarinte separat

avfallet underkastas.komposteringsaktivitet som
sådanförpackningsavfall skallnedbrytbartBiologiskt artvara av
biologiskellertermiskbrsisk, kemisk,underkastasdet kanatt

färdigadendetsådantpånedbrytning sätt mestaattett av
ochkoldioxid, biomassaned tillbrytsslutligenkomposten vatten.

på dethandförpackningarskall till§ Producenterna8 tasatt omse
och medtillföljande framdetomfattningoch den iisätt angessom

därefter gäller 10tidden 2001. För29 juni

Återanvändning ellerörpackningsslagF
materialutnyttjande,

behandling,biologiskexklusive

viktprocenti

50 %aluminium,Förpackningar av
dryckesförpackningardock inte
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och %Förpackningar 30av papp, papper
kartong

65 %Förpackningar wellpappav

%dock 30plast,Förpackningar inteav
dryckkonsumtionsfärdig PE Tflaskor för av

%50stålplåtFörpackningar av

återanvändning%och 95för ölglasReturförpackningar av
läsk fyllda Svergiei

återanvändning%och 90förglasReturförpackningar vinav
fyllda Sverigeisprit

Övriga %70glasförpackningar av

%90aluminiumDryckesförpackningar av

90 %TDryckesflaskor PEav

såpåspråkligt sätt attändratsstycket harförstaiTidsangivelsen
utgått.tid harförfluten

den 30förpackningsavfalltill senastskallProducenterna§ att9 se
följande:enligthand2001juni tas om

Återvinning iförpackningsavfallSlag av
viktprocent

material-70%aluminium,Förpackningar av
utnyttjandedryckes-dock inte

förpackningar
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Förpackningar och %, dock %70 40minstav papp, papper
kartong materialutnyttjande

Förpackningar wellpapp 65%av
materialutnyttjande

%flaskor %, dock 30Förpackningar plast, dock 70 minstinteav
materialutnyttjandeför konsumtionsfärdig dryck PE Tav

stålplåt 70%Förpackningar av
materialutnyttjande

70%glasFörpackningar av
materialutnyttjande

90%aluminiumDryckesförpackningar av
materialutnyttjande

90%Dryckesflaskor PE Tav
materialutnyttjande

dockåtervinning,%70Förpackningar träav
material-%15minst

utnyttjande

återvinning%3 0materialFörpackningar övriga perav
dockmaterial, minst

material-%15

utnyttjande
materialper
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Producentens uppgiftsskyldighet

Naturvårdsverket10 § producent skall till den utsträckningEn i som
verket föreskriver lämna

uppgift resultatet insamlingsverksamheten,1 avom.
återanvändningen, återvinningen och materialutnyttjandet samt

utsorteradebortskajfandetförhållandenandra rör avsom
förpackningar,

försäljning ochinförsel tilltillverkning, Sverige,de uppgifter om
förNaturvårdsverket behöverförhållandenandra attsom

elleråtervinningnivån återanvändning,förkontrolleraa att
uppnås,materialutnyttjande

enlighetkommissiongemenskapernasEuropeiska itillb rapportera
rådetsochEuropaparlamentetsbilaga 3ochmed artikel 12 i

ochförpackningardecember 1994den 20direktiv 94/62/EG omav
förpackningsavfall.

dryckesförpackningarochdryckesflaskor PETfråga1 avavom
hardenuppgiftsskyldighetengäller ettaluminium som

verksamhetdrivatillståndhanteringstillstånd eller attatt avsersom
återvinning.främja

Tillsyn m.m.

dennaefterlevnadentillsynBestämmelser över§11 avom
förordningenochmiljöbalken ikap.26finnsförordning i

miljöbalken.enligttillsyn1998:000 om

Bemyndiganden

deföreskriftermeddelafårNaturvårdsverk närmare§13 om
och 11stycketförsta§64skyldigheter iavsessom

särskiltföreskriftermeddelafårNaturvårdsverket om
detförpackningar,slagfrågaomhändertagande vissai omavom

hälsoskyddssynpunkt.från miljö- ochför detskälsärskildafinns
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Naturvårdsverket14 § får meddela ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten denna förordning.av

kraftförordning träder den 1999.Denna 1i januari
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29. Förslag till

Förordning 1998:000 ändring iom

förordningen 1997:788 producentansvarom

för bilar

Nedan föreslås ändring i 6

§ Beteckningen bil1 har denna förordning betydelsei isamma som
bilregisterkungörelsen 1972:599, dvs. personbil, buss, eller lastbil.
Bilar totalvikt kilogram eller försedda3 500överstiger ärvars som
med eller band omfattas dock denna förordning.medar inte av

förordning den yrkesmässigtMed producent dennai iavses som
Sverige tillverkar eller för bilar.in

bilarskyldig för skrotning2 § producentEn uttjäntaär att ta emot
bilarnatillverkat eller fört Sverige,producenten i in i äromsom

bilregisterkungörelsen 1972:599.registrerade enligt
bil enligtskallproducentEn ersättning uttjäntutan ta emot en

enligtgångenför förstaförsta stycket registrerassom
december 1997. En1972:599 efter den 31bilregisterkungörelsen

bilenbegärafår dettaproducent ersättning,trots om
växellåda ellervärdefulla delarekonomisktsaknar motor,som

ellerjämförbara delar,andra
från någonmed delarharomfattningbetydandei utrustats annan

ellersvårligen återanvändasdessa kanochproducentenän
återvinnas.

bilar tillvill lämnademunderlätta förproducent skall3 § En som
förlämpliga ställenenligt och mottagningproducenten 2 § anvisa

sådana bilar.av
mottagningsställen tilluppgift dessaskallProducenten lämna om

Naturvårdsverket.

skyldigbil enligt 2 §har§ producent4 En ärtagit attemot ensom
enligt reglernaför skrotningblir omhändertagentill bilen iattse
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medmeddelade stödoch föreskrifter1975:343bilskrotningslagen
lagen.av

skallåtervinningochåteranvändningunderlätta§ För5 att en
kemiskakomponentermaterial,vilkaproducent redovisa samt

ellertillverkatharproducenten ide bilarfinnsprodukter i somsom
enligtbilskrotaretillskallProducententill Sverige.fört attin se

tillgång tillfårvillkorpå skäliga1975:343bilskrotningslagen
och dränering.demonteringanvisningar om

skall den1975:343bilskrotningslagenenligtbilar skrotas§6 När
tillSverigebilarnaförteller itillverkat attinharproducent sesom

elleråtervinnsåteranvänds,bilarnafrånoch komponentermaterial
godtagbart sätt.och miljömässigthälso-påhand annatetttas om

förstakomponenter imaterial ochtillskallProducenten attse
handandraImiljömässigt motiverat.dettaåteranvänds ärhand om

framförföreträdeharmaterialåtervinninggäller att
energiutvinning.

stycke.förstaparagrafensiinförtsHälsoskäl har

uppnås förmålföljandetillskallproducent att§ En7 se
enligt 6återvinningochåteranvändning

ochår 2002.medfrån och%85minst senast-
årmed 2015.ochfrån%95minst senast- påberäknasskallstycketförstaiAndelarna avsessom

och1972:599bilregisterkungörelsenenligtpå biltjänstevikten
år.ochproducentgenomsnittutgöra ett per

producententilllämnatsbilarfrågaproducent i§ En är,8 somom
uppgifterlämnaNaturvårdsverkettillskyldig om2enligt att

förhållandenandra§6enligtomhändertagandet somsamt om
ochåtervinnings-kontrolleraförbehöver attNaturvårdsverket att

uppnås.§återanvändningsnivåerna 7i
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Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter dennaom
uppgiftsskyldighet.

§9 Till böter döms den med uppsåt eller oaktsamhet brytersom av
§ eller första stycket.2 8 §4mot

Den har vitesföreläggande eller vitesförbudöverträtt ettsom
enligt förordning förmiljöbalken döms till enligt dennainte ansvar

förbudet.omfattas föreläggandet ellergärningen avsom

förmiljöbalken finns bestämmelser§ kap. §§10 I 29 5-6 ansvarom
förhållandenoriktiga uppgifterden handling lämnari avomsom en

betydelse.

efterlevnaden dennatillsynBestämmelser§11 över avom
förordningenmiljöbalken ochkap.förordning finns 26 ii

miljöbalken.enligttillsyn1998:000 om

föreskrifterytterligarefår meddela deNaturvårdsverket§12 som
förordning.dennaverkställighetenbehövs för av

1999.kraft den 1träder januariförordningDenna i
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30. Förslag till

Förordning 1998:000 gaturenhållning ochom

skyltning

Renhållningslagens 1979:596 bestämmelser renhållningom av
bl.a. allmänna platser naturvårdslagens regler1964:822samt om
skyltning liknande åtgärder har samlats i till miljöbalkenoch en
fristående rubriken särskildalag med lagen med bestämmelser om

bemyndiganden i dennagaturenhållning och skyltning. Med stöd av
inom område iförordningsbestämmelser dettalag föreslås en ny

förordning.

Gaturenhållning

3 §får meddela föreskrifterKommunfullmäktige i§1 avsessom
gaturenhållningbestämmelsersärskildamedlagen 1998:000 om

och skyltning.

1990:984.renhållningsförordningen§13Paragrafen motsvarar a

Skyltning m.m.

medgivande enligt 6-7tillstånd ellerfårLänsstyrelsen meddela§2
bestämmelsersärskildamed1998:000lagenoch §§9 om

gaturenhållning och skyltning.

stycketförsta§del 20Paragrafen motsvarar av
1976:484.naturvårdsförordningen
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§§ lagentillstånd medgivande enligt och 9§ Ansökan eller 6-73 om
gaturenhållning ochbestämmelsermed särskilda1998:000 om

denåtföljd karta, skiss ellerskyltning skall ritning isamtavvara
enskilda falletdetbehövsutsträckning i ensom

miljöbalken.enligt kap.miljökonsekvensbeskrivning 6
allmäntstycketenligt första intresseärendeOm är stortett av

miljökonsekvensbeskrivningenochansökanskall kungörelse omom
bestämmer. llänsstyrelsende ortstidningarinföras den elleri som

hållsärendethandlingarnaskall ikungörelsen anges var
får tilllämnasanmärkningarskriftligatillgängliga samt att

efter detveckorjjzratid, minst attlänsstyrelsen angivenvissinom en
införd.kungörelsen var

stycketandraochförsta§25delParagrafen motsvarar av
naturvårdsförordningen

särskildamed1998:000§§ lagenoch 9enligt 6-7ärende§ I4
anordningrörandeskyltningochgaturenhållningbestämmelser om

inhämtasyttrandeskallområdesbestämmelserområde medinom
uppgifterfullgör inomnämnderkommunalaeller defrån den som

byggnadsväsendet.ochplan-
kräverochbestämmelsernämndaenligttillståndSöks

1971:948,väglagen§enligt 46tillståndifråga ävenanordningen
lagarna.bådaenligtärendetskall prövas

naturvårdsförordningen.§26Paragrafen motsvarar

lagen§§och 9enligt 6-7lämnasmedgivandeellertillstånd§ När5
ochgaturenhållningbestämmelsersärskildamed1998:000 om
tillsändasmöjligtbeslutetkopiaskall snarastskyltning, aven

kopiaskallDessutomkommunen.ochNaturvårdsverket aven
lantmäteri-ochväghållningsmyndighetentillsändasbeslutet

saknaruppenbartbelsutetkännedommyndigheten, inte omom
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betydelse för myndigheten. tillståndNär skall kopiavägras, en av
beslutet möjligt sändas till Naturvårdsverket.snarast

När beslut föreläggande eller förbud meddelas med stöd 8om av
§ lagen 1998:000 med särskilda bestämmelser gaturenhållningom
och skyltning, skall kopia beslutet möjligt sändas tillsnarasten av
Naturvårdsverket.

Paragrafen del 27 § första och andra stycketmotsvarar av
naturvårdsförordningen. stycket andra meningen ändrad iFörsta är
förhållande till gällande lydelse. Enligt nuvarande lydelse skall en
kopia beslut sändas till uppräknade myndigheter beslutetettav om
har betydelse för myndigheten. undvika beslutandeFör att att

regelmässigt betydelse förmyndighet behöver beslutetsöverväga
detövriga myndigheter, föreslås beslut skall sändas inte äratt om

myndigheterna.beslutet saknar betydelse föruppenbart att

påankommerfår förordna befogenhet6 § Länsstyrelsen att som
tillståndförordning meddela ellerlänsstyrelsen enligt § denna2att

nämndskall tillkomma den kommunalamedgivande, helt eller delvis
bestämmer.kommunfullmäktigesom

paragrafförordnande enligt dennaärenden efterI prövas avsom
enligtskall de uppgifterkommunal nämnd övrigtäven i somen

påpå länsstyrelsen stället ankommaförordning ankommerdenna i
Samråd skall dock ske med länsstyrelsenden kommunala nämnden. i

stället för Naturvårdsverket.med

första tredje stycketParagrafen § och28motsvarar a
naturvårdsförordningen.

nämnd har meddelat efter7 § beslut kommunalEtt som en
förordnande skall expedieras enligt deenligt § första stycket6

föreskrifter länsstyrelsen har meddelat beslutgäller när avsom

l2 18-0366
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beslutet sändas tillavskriftskallslag. Dessutom avensamma
länsstyrelsen.

namrvårdstörordningen.stycketförstab §Paragrafen 28motsvarar

Avgifter

1998:000förordningenfinnsavgifterBestämmelser i§8 omom
med1998:000enligt lagenmyndigheters prövningföravgifter

och skyltning.gaturenhållningbestämmelsersärskilda om

1999.kraft den 1 januariträderförordning iDenna
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31. Förslag till

Förordning 1998:000 miljöprövning vidom

länsstyrelser

motiven till miljöbalkenI 1997/98:45, ffprop. 470 detärs.
uttryckt länsstyrelsemas prövning tillstånd till miljöfarligatt av
verksamhet skall få fastare former prövningen skall skeattgenom av

administrativtsjälvständig till länsstyrelsen knutenen men
tillståndspröv-prövningsmyndighet, allt i syfte säkerställaatt att

ningen samtliga uppfyller höga krav påvid länsstyrelser rätts-
förordning föreslås bestämmelsersäkerhet. dennaI närmare om

sådana miljöprövningsmyndigheters kompetens och samman-
sättning.

följer,förvaltningsprocesslagen 1971:291Av §7 att om ena
enskild förvaltningsmyndighets beslut, skall denöverklagar en

i enskildesmyndighet först beslutade saken den motpart.varasom
miljöprövningsmyndighets beslut kommerVid överklagande av en

alltså intei den enskildeslänsstyrelsen Det ärmotpart.stort att vara
miljöprövningsmyndighet skall hameningen just länsstyrelsensatt

i miljödomstolen.den rollen

tillämpas länsstyrelsen§ förordning skall1 Denna prövarnär
tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt kap. 8 §ärenden 9om

miljöbalken,
tillstånd, tillståndåterkallelseärenden omprövning samtavavom

bestämmelser enligtupphävande villkor eller andraändring och av
kap. och §§ miljöbalken, och24 3 5

tillsynsfrågorkommunala nämnders beslutöverklaganden iav
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.rörande

enligtbestämmelsen föreskrivs vilka länsstyrelsens ärendenI av
miljöbalken miljöprövningsmyndigheten,skall behandlas seavsom

tredje2 § stycket.även
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öprövningsmyndighetMilj

miljöprövnings-finnasskall detlänsstyrelseVid2 § varje en
myndighet.

samverkafårlänfleratvå ellerMiljöprövningsmyndigheterna i
varandra.med

Ärenden länsstyrelsen avgörsskall§enligt 1 prövas avavsom
miljöprövningmyndigheten.

tillförhållandeiskall haMiljöprövningsmyndigheten en
innebäramåsteintedock attvilketställning,friståendelänsstyrelsen

länsstyrelsen.frånfrikoppladpersonelltelleradministrativtden är
tillkunnaförnödvändig taochönskvärd attbådesamverkanEn är

länsstyrelse-inomfinnserfarenhetochkunskapden somvara
organisationen.

fålänsstyrelserflertal attuppfattning kommer ettEnligt vår
svårtblikandet attärendenförhållandevis få attsåhandlägga

desäkerställamyndigheten. Förvid attupprätthålla kompetensen
samarbetedärförbörskall rådarättssäkerhetpåkravhöga som

länsstyrelser.fleramellanformerorganiseradeunderskekunna
samarbetetvilka formereffektivisering. IökadtillocksålederDetta
1996:103,SOUhuvudbetänkandevårtIdiskuteras.ske kanskall

miljöprövnings-fleratvå ellerviföreslogfi att486del l s.
myndighet. Enisamverkakunnaskullemyndigheter gemensamen

flera länförmyndigheterorganisatorisktmednackdel gemensamma
uppkomma.kanproblemadministrativaonödigaär att

hittillsverksamhetbedriver är attför dennaturliga somDet som
tillståndsfrågor.ibeskedfåochi länetlänsstyrelsentillsigvända

finnasskalldetuppfattningvår attdärför enDet är
i ställetpersonalenvarje länimiljöprövningsmyndighet attmen

samarbete.iflexibelt ochanvändasskall
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Miljöprövningsmyndighetens sammansättning m.m.

består ordförande§ Miljöprövningsmyndigheten3 juristav en som
åtgärd, vidoch miljösakkunnig. Vid förberedande prövning aven

och vidärendefråga ansökan eller avskrivningavvisning avavom
beslut kanmyndighetensöverklagandehandläggning avav

bestå ordförandenmyndigheten ensam.av
och hadomarerfarenhetmedskallOrdföranden juristvara

behandlasfrågormiljöfrågor och andraerfarenhet isärskild somav
teknisk ellerskall hamiljösakkunnigemiljöbalken. Den

frågorerfarenhetha särskildutbildning ochnaturvetenskaplig av
och miljön.människors hälsarörande skydd för

kvalificeradtill såvältillgångmåste haPrövningsmyndigheten
skermiljöfrågor. Dettasakkunskapjuridisk sakkunskap omsom

skallhandläggningsbeslut,vidmyndigheten, förutomattgenom
Juristen skall hamiljösakkunnig.jurist ochbestå enav en

enligtfrågorrättsligaerfarenhetsärskilddomarerfarenhet och av
teknisk ellerhamiljösakkunnige skallmiljöbalken. Den

frågorerfarenhetsärskildutbildning ochnaturvetenskaplig av
bredmiljön, dvs.ochmänniskors hälsaförrörande skydd en

i sådana frågor.insikterfarenhet ochav
harytterligare ledamöter,föreslåVi har övervägt att som

Verksamhet,kommunalellerindustriellexempelviserfarenhet av
införa dettaförtillräckliga skälfinnsintefunnit dethar attattmen

länsstyrelsenivå.på
ordningenföreslagnamed denMiljöprövningsmyndigheten bör

inomverksammaredanmedkunna besättas ärpersoner som
inomuppgifterandranågraJuristen bör inte halänsstyrelsen.

miljöprövningsmyndigheten.iordförandelänsstyrelsen än att vara
i sinsamtidigt arbetafördelmiljösakkunnige meddenkanDäremot

upprätthålla sindärigenomlänsstyrelsen ochpåordinarie befattning
förordnandentydligadockLänsstyrelserna börkompetens. genom
länsstyrelsen.i påansvarsområden arbetetsakkunnigasklargöra de

miljöprövningsmyndighetsakkunnig imiljövårdsdirektörEn ärsom
tillståndsbeslutenskildahandläggningeniinte deltakan således av
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på länsstyrelsen i dess företrädareegenskap för det allmännaav
intresset.

milj öprövningsmyndighetHur samarbetet mellan länsstyrelse och
i detaljerade ellerskall utformas bör lösas arbets-närmare mer

handläggningsordningar.

miljöprövningsmyndigheten förordnas§ Ordföranden4 i av
regeringen.

länsstyrelserefter samråd med berördaOrdföranden förordnar
ocksåförordnarantal. Ordförandenerforderligtiersättare

verksamheten.det antal behövs förmiljösakkunniga i som

skall samverkamiljöprövningsmyndigheterna i flera länEftersom
iordföranden densammelämpligtmed varandra det ärär att

markeraoch förPå grund dettaprövningsmyndighetema. attav
förhållande tillställning isjälvständigaprövningsmyndighetemas

ändamålsenligt ordförandendetlänsstyrelserna utsesär att av
behörighetsjälv fådockregeringen. Ordföranden bör att utse

milj ösakkunniga.ordförande ochställföreträdande

miljöprövningsmyndigheten harförLänsstyrelsen§5 attsvarar
för verksamhet.erforderliga sinresurser

det gällerlänsstyrelsernasanledning peka påfinns närDet att ansvar
för dessatillräckligaöprövningsmyndigheternamilj attatt resurserge

effektivt och rättssäkertverksamheten påbedriva sätt.skall kunna ett
personellasåväl ekonomiskaDet rör resurser.som

tillämpningVerksförordningens

skall1995:1322verksförordningenbestämmelser§ Följande6 z
miljöprövningsmyndigheten:tillämpas på

myndigheten chef3 § om
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§ myndighetschefens6 ansvar,om
och verksamhet,myndighetens18 § organisationom

får yttrandenbegära26 § inom vem som
ochärendeförteckning,30 § om

beslut.§ myndighetens3 om

verksförordningenibestämmelservilka ärparagrafenI somanges
med dettaochmiljöprövningsmyndigheten. Itillämpliga på

ha.myndigheten skallställningsjälvständigatydligt denmarkeras
helhet, eftersomi sininte tillämpasdockVerksförordningen kan

länsstyrelsen.frånadministrativt friståendeintemyndigheten är

Ärendenas handläggning

deförföreträdareegenskapskall, dessLänsstyrelsen§7 i av
miljöpröv-yttrande tillmiljöbalken,enligtallmänna intressena avge

till deinställninglänsstyrelsensskallyttrandetningsmyndigheten. I
ochtillåtlighetsåsom verksamhetensärendetolika frågorna i anges,

gälla.börandra begränsningarochvilka villkor som

ärendesammanträdehållermiljöprövningsmyndigheten i§ ett8 När
företrädareegenskapdesssynpunkter,länsstyrelsens iframförs av

frågordeerfarenhetmedför allmänna tjänstemanintressen, avav
deltafårsådan iinteärendet. En tjänstmanförekommer isom

beslutet.

eftermiljöprövningsmyndigheten avgörärenden9 § I som
föredragande.8 §föredragning kan itjänsteman varaavsessom

vid överläggning,skiljaktigaframkommerdet meningar10 § Om
ordföranden.företrädsgäller den mening avsom

ärenden.handläggningenbehandlarParagrafema av
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Ärendena bör handläggas juristen, fattarav som
handläggningsbesluten vilket framgår Handläggaren3ensam, av
på miljövårdsenheten, företräder det allmänna intresset, skallsom
avsluta sin beredning länsstyrelsens yttrande tillattgenom avge

tillprövningsmyndigheten. Yttrandet, med länsstyrelsens förslag
villkor prövningsmyndighetenkommuniceras sedan medm.m., av

övrigasökanden och berörda.
ärendetoffentligt sammanträde kanOm ärendet prövas utan

inför prövningsmyndigheten,föredras miljöhandläggare somav
inte delta ibeslut. Föredragande hardärefter meddelar rätt att

behövligtdet säkert intebeslutet. vissa ärenden kommerI att vara
vidi ställetföredragning. Om ärendetmed någon formell prövas

företräda detmiljöhandläggarefår sådanoffentligt sammanträde, en
allmänna intresset.

Övergångsbestämmelser

kraft 1999.träder den 1förordningDenna januarii
tillståndsmyndighetskallMiljöprövningsmyndigheten anses som

på tillstånd§§ miljöbalkenkap. ochvid tillämpning 24 3 5 somav
efterlänsstyrelsenikraftträdandet ochmeddelats förehar som

meddela.ikraftträdandet behörigär att
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32. Förslag till

Förordning 1998:000 tillsyn enligtom

miljöbalken

tillsynföreslås förordning med generella bestämmelserNedan omen
ingårtill miljöbalken. förslagetbehövs i anslutning 26 kap. Isom

tillsynsansvaret skall fördelas mellanbl.a. bestämmelser hurom
tillsynsmyndighetemastillsynsmyndighetema regleringoch aven

möjligheten överlåtaarbetsuppgifter åligganden, innefattandeoch att
tillsynsmyndighet.tillsynsansvar till annan

miljöbalken följande.kap. §I 26 l anges

balksäkerställa dennaskall syfta till"Tillsynen samtattatt
har meddelatsansökningsmål och beslutföreskrifter, domar i som

efterlevs.med stöd balkenav
efterlevnadenskall kontrolleraillsynsmyndighetenT av

domarbalken,föreskrifter följermiljöbalken och de angivnasom av
åstadkommaåtgärder behövs föroch beslut vidta de attsamt som

rättelse.
rådgivning,dessutom,illsynsmyndigheten skallT genom

förförutsättningarverksamhet, skapainformation och liknande att
ändamål kunna tillgodoses."balkens skall

"uppsikt""tillsynsvägledning" och"operativ tillsyn",Begreppen
tillsynsuppgifterolikabeskriva deintroduceras för att som

miljöbalken. Igivits enligt kap. §tillsynsmyndighetema 26 1
följ ande.enligti de olika begreppenförordningen klargörs innehållet

direktall tillsyntillsyn"Med utövasoperativ gentemotsomavses-
åtgärd".verksamhet eller vidtarden bedriver ensom en

består utvärdering,sådan tillsynillsynsvägledning"T iär som-
stödden tillsynenuppföljning och samordning ioperativa samtav

råd tillsynsmyndighetema".och till de operativa
sådan enligt kap.förordning tillsyn 26Med uppsikt dennaiavses-

omfattas§ miljöbalken 21 inte avsom
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funktiontillsyn miljöbalkssystemetsUppsikten innefattar bl. övera.
genom

frågaändamål tillgodoseshur miljöbalkensuppföljning i omav
delar landet,och för olikaolika verksamheter av

följaförför handlingsplanerunderlagutarbetande att uppav
mål,resurspolitiskamiljö- ochlångsiktiga och övergripande

betydelse,metodfrågorrådgivningutredning ochanalys,3 avom
och

tillämpningbehövs försådana kunskaperverka för att avatt som
och sprids".miljöbalken genereras

tillbilagaifördelasoperativa tillsynenfor denAnsvaret en
centralaskeskallTillsynsvägledningenförordningen. av

länsstyrelsen.i ochlista 13 §enligtförvaltningsmyndigheter aven
forharmyndighetertill deUppsiktsansvaret ansvarsomges

centralaantalytterligaretillsynsvägledning ettsamt
sådantlänsstyrelsenVidare f°arförvaltningsmyndigheter. ett ansvar.
"NRL-frågor",gällerdelardemiljöbalksområdet,Inom utom som

förmedtillsynsvägledningforsammanfaller ansvaretansvaret
förvaltnings-centralaantal"NRL-orr1rådet"uppsikt. För ettges

uppsiktsansvar.myndigheter enbart ett

"NRL-frågor"Särskilt om

slagsNRL-bestämmelsemaii dag regleras är"uppsikt" ettDen som
tillsynsådanliknarhuvudsak överitillsyn mestsom

enligtuppsiktbegreppetomfattasmiljöbalkssystemet ovan.avsom
tillsyndengälleransvarsfördelningen vadrimligtDet är att som

dettaförordning. Förframgår dennaockså"uppsikten" attutgör av
innebörduppsikt givitshar begreppetskall kunna ske somen

miljöbalkenoch för"NRL-sammanhang"ibådenågorlundastämmer
iövrigt.

begränsad.i dagenligtsker NRLoperativa tillsyn ärDen som
iske "NRL-kanoperativ tillsynMyndighetsutövande som

vilketistycket NRL§ förstakap. 3härledas 6sammanhang" kan ur
hushållningen medi länethar tillsynlänsstyrelsen överattanges

beslutasi ellerföreskrivsvadefterlevnadenochnaturresurser somav
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med stöd kap. i princip kap. miljöbalken.4 17 INRLav
följande.förarbetena till bl.a.prop. 1985/86:3 201 NRL angess.

för"Till tillsynsuppgiftema bl.a. verksamhör attatt vara
regeringenstillstånd kommer underanläggningar fordrarsom
villkor ochövervakning och kontrollprövning. Vidare hör hit attav

tillståndsbeslut efterlevs." Denföreskrifter i regeringens
enligtsketillsyn således kanmyndighetsutövande operativa som

miljöfarligaoperativ tillsynsådansammanfaller medNRL över
verksamheter.

deinnehåller andraoperativ tillsyn ocksåEftersom änmoment
Boverketsåvälmöjligen sådetmyndighetsutövande attär som

givitsformelltförvaltningsmyndigheterövriga centrala ettsett
praktikenenligt kap. 3 § NRL. I"operativt" tillsynsansvar 6 synes

varitheller inte haAvsikten tordeinte ske.tillsyn docknågon sådan
"operativt"förvaltningsmyndighetema skall hade centrala ettatt

tillsynsansvar.
dra klaraförordningengrundidéerna med gränserEn är att uppav

Endastoperativa.skallmyndigheterdå vilkadet gäller envarasom
visst område.inomoperativskall kunnamyndighet i etttaget vara

och kap.17i miljöbalken 4också det områdegällabörDetta som
iförekommer"operativa" tillsyn betydelseendaDenutgör. somav

beskrivits.enligt vadförlänsstyrelsendag sådanär ovansvararsom
myndighetblir denrimligt länsstyrelsenocksådärförDet attär som

vadfält. Genomoperativa tillsynen inom dettastå för denfårensam
enligttillsyn skeföreslagit sådankommerredanNaturvårdsverket att

förordningsförslaget.bilaga tillframgår lvad som av
NRL-sammanhangi"tillsynsvägledning"kan talaOm man om

miljöskyddslagen ocholika lagarrimligen, med stödbör den av
i 2 §förvaltningsmyndigheterfalla på de centralaNRL, angessom

ochmed mark-hushållningförordningen 1998:000 om
Vägledningen kan sägas utgörasnärmastvattenresurser avm.m.

likväl skeemellertiduppgift kanbevakning riksintressena. Dennaav
belastasHärigenomså sker.föreslåsi form "uppsikt". Nedan attav
centralauppräkningytterligareinte förordningen med aven

vad gällerlänsstyrelserna,förvaltningsmyndigheter. Styrningen av
skehärvid i sin helhetkommerbevakning riksintressen, attav

medbästordning tordesådanuppsikten. överensEn stämmagenom
ipå dag.det fungerarsätt systemet
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Övrigt

inte har dettillsynsmyndigheterinnebär deFörslaget att som
densig direktinte vändakanoperativa tillsynsansvaret gentemot

emellertidböråtgärd.vidtar Dettaverksamhet ellerbedriver ensom
stödmedmyndigheternacentralainte hindra deatt av-

operativademed hjälpi samråd ochsamarbetsskyldigheten av-
verksamhetsutövama.indirekt verkarmyndigheterna mot

igenteknikfrågomavarit inordnasärskilt problem harEtt att
i dagmyndigheterredovisas denedanförordningen. Som somges

uppsikt,såvälförtillsynsansvaretcentralahar det ansvar
ioperativ tillsyn. Detta överensstämmertillsynsvägledning som

verkamöjligheterMyndigheternasgällandeprincip med atträtt.
operativautpekadededockförstärks att somgenom -

tillmöjlighetertillgång till defårtillsynsmyndigheter -
gällerbjuder. Vadmiljöbalken26 kap.vitesförelägganden m.m. som

frånorganismer harbiotekniskaochkemiska produkter avsteg ovan
gjorts.huvudlinjskissade er

bestämmelserInledande

tillsynbestämmelserinnehåller allmännaförordning§I Denna om
bedrivaskanTillsynmiljöbalken.efterlevnadenöver somav

Bestämmelseruppsikt.ochtillsynsvägledningtillsyn,operativ om
finnshänseendensärskildatillsynen i

mark- ochmedhushållning1998:000förordningen om
vattenresurser m. m.

ochverksamhetmiljöfarlig1998:000förordningen om
hälsoskydd.

vadenligtEG-förordningartillanknytningmedförordningar som
punkten G.framgår bilaga 1av

innehållerendasttillsynsförordningenslås fastbestämmelsenI att
vilkaunderVidaretillsynen.bestämmelserallmänna angesom

specifiktTillsynsbestämmelser ärbedrivas.former tillsyn kan som
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inriktade bör finnas i respektivepå visst sakområdeett
förordningardesakområdesförordning. Under punkterna 1-2 anges
hänvisar tilltillsynsregler. Punkteninnehåller sådana speciella 3som

EG-förordningar.gäller vissade speciella tillsynsbestämmelser som

Definitioner

direktall tillsyntillsyn§ Med utövas2 gentemotoperativ somavses
åtgärd.vidtarverksamhet ellerden bedriver ensom en

består utvärdering,sådan tillsynillsynsvägledning iT är som
stödtillsynenden isamordninguppföljning och operativa samtav

tillsynsmyndigheterna.rådoch till de operativa

tillsynsvägledning. Itillsyn ochoperativdefinierasbestämmelsenI
delas4931997/98:45,miljöbalken prop.tillmotiven s.

verksamhetenmyndighetsutövandein i dentillsynsverksamheten
reglermiljöbalken ellerefterlevnadentillsynendvs. över av
andratillsynsmyndigheternasochmiljöbalkenstödutfärdade med av

slagBåda dessastödjande karaktär.förebyggande ochuppgifter av
viktigtoperativ tillsyn.i Detinnefattas begreppet är atttillsyn börav
följstillsynsvägledningen,tillsynsarbetet,operativadet uppgenom

kunnaåterförs förresultatetochregelbundet attoch utvärderas att
syfte.effektiviserandeanvändas i bl.a.

enligttillsyn 26sådanförordningdennaMed uppsikt3 § iavses
förordning.denna§omfattas 2kap. miljöbalken1 § inte avsom

miljöbalkssystemetstillsynbl.a.innefattarUppsikten över

funktion genom
frågaändamål tillgodosesmiljöbalkens iuppföljning hur omav

delar landet,för olikaocholika verksamheter av
följaförhandlingsplanerunderlag förutarbetande att uppav

mål,resurspolitiskaochövergripande miljö-långsiktiga och
betydelse,metodfrågorrådgivningutredning ochanalys, avom

och
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sådanaverka för kunskaper behövs för tillämpningattatt som av
miljöbalken sprids.ochgenereras

Enligtföreslås i bestämmelsen."uppsikt"Ett begreppnytt
kallas förskulle kunnadefinitionen uppsikt i huvudsak vadär som

uppföljningfunktion. innebärtillsyn miljöbalkssystemets Dettaöver
olikatillgodoses i frågaändamålhur miljöbalkens omav

förskall underlaglandet. Vidareför olika delarverksamheter och av
övergripande miljö-följa långsiktiga ochförhandlingsplaner att upp

analys,ingår ocksådenna tillsynresurspolitiska mål utarbetas.och I
ochbetydelse,metodñågorrådgivningutredning och attavom

tillämpningförbehövskunskaperför sådanaverka att avsom
övergripandesprids.och Ettmiljöbalken upp-genereras
beträffandeverksamhetsutövaretilllysningsansvar t.ex.

ligga isåledesmiljöområdet kanlagstiftningen inom upp-
siktsansvaret.

heltäckande fångamed bestämmelsensyfteEtt är att upp
miljöbalken.kap. § Ettuppgifter enligt 26 ltillsynsmyndigheternas

bestämmelsernaintegrationenunderlättasyfte är attannat omav
"NRL-sammanhang".uppsikt iansvarsfördelning vad gäller

enligtdefinition ochovanståendeuppsikt enligtmöjligtDet är att
vinstdockförefallersammanfaller.inte exakt Det attNRL vara en

uppsikt skall innefatta. Dettabegreppetbestämma vad synes
till detförhållande hurirenodling begreppetinnebära viss aven

synpunkter.inledandeunderocksåanvänds i SeNRL. ovan

Operativ tillsyn

Myndigheternas ansvar

denoch kommunen operativamyndigheter§ Statliga utövar4
framgår bilagafördelningtillsynen enligt den närmare avsom

framställningskäl, eftersärskildafår det finnsRegeringen om
tillsynsvägledningen,förcentralt ifrån myndighet med ansvar
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skall fördelastillsynsansvaretenskilt fall besluta det operativaatt
på sätt.annat

eller deförordning dennämnd dennaMed kommunal iavses
enligtför tillsynenkommunfullmäktigenämnder utser att svarasom

miljöbalken.
bilagahar pekatstillsynsmyndighet inågonOm inteoperativ ut

defall, skallenskiltförordnandeeller iregeringensgenom
ochstycket,första inom sitt§myndigheter 13i envarangessom

tillsynen.område den operativautöva

utnyttjarregeringenhurstyckeförstabestämmelsensI anges
fördelninggällervadmiljöbalken§i kap. 3bemyndigandet 26 av

framgårSakinnehållet närmaretillsynsansvaret.operativadet av
framställning frånregeringen, efterstycket kanEnligt andrabilaga

i enskilttillsynsvägledningen,förcentralt ettmedmyndighet ansvar
enligt bilagaansvarsfördelningenavvikelse frånfall besluta om

Regeringenföreligger.skälsärskildaförutsättersådant beslutEtt att
Tankenmiljöbalken.§strid 26 kap. 3iinte beslutagivetviskan mot

iNaturvårdsverket,tillsynsmyndighet,central t.ex.är närmast att en
situationenmöjligheteroperativaskall kunnaundantagsfall omges

Även förutsättningarbör underlänsstyrelseså kräver. sammaen
parallellttordeflesta falldesådant I ettkunna ett ansvaransvar.ges

demedundantagsfall kantillfyllest. I extrema manvara -
sigtänkamiljöbalken§kap. 3 attföljer 26begränsningar som av -

tillmyndighetfrånflyttasoperativadet överansvaret annan.enen
ellerdennärrmdkommunalmedframgårstyckettredjeAv att avses

tillsynenförkommunfullmäktigede nämnder attutser svarasom
myndigheterdeinnebärstycketFjärdemiljöbalken.enligt att som

sinainomtillsynsvägledningen,förcentraladethar ansvaret
tillsynsansvaretoperativadetskallrespektive områden, utöva om

i bilagapekatsinte harmyndighetnågon ansvarig ut

inteföreslåsNaturvårdsverketsitill §Någon motsvarighet 4 rapport
förordnaregeringenbemyndigas attmiljöbalken§ atthär. 26 kap. 5I
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tillsynsbestämmelsema i tillsynskall gälla frågaäven överom
miljöbalkensefterlevnaden förordningar inomEG:sav

itillämpningsområde. bemyndigande finns i dagMotsvarande t.ex.
stödkemiska Medlagen 1985:426 produkter.14 § avom

förordningensistnämnda bemyndigande regeringen i 26 §har t.ex. a
Kemikalie-bemyndigatkemiska produkter1985:835 om

EG-förordning. Tillsynenvissinspektionen tillsyn överutövaatt
dock påfördelasförordningen kemiska produkter ett annatöver om
EG-förordningar16NaturvårdsverketsI attsätt. rapport caanges

granskning nämndatillämpningsområde. Eftermiljöbalkensberör av
denintedel demförordningar kan konstateras äratt avaven

efterlevnad. Andra,derastillsyn skallkaraktären utövas överatt som
juni 19912092/91 den 24förordningRådetst.ex. omavnr

påuppgifter däromjordbruksprodukter ochproduktion av
särskild lag SFSlivsmedel, harjordbruksprodukter och genom

bemyndigandeinnefattandetillsynsbestämmelser,givits1995:551
ocksåfall harsistnämndatillsynsmyndigheter. Ipeka utatt

1995:701förordningentillsynsmyndigheter pekats 4-6ut, omse
produkter.framställdaekologisktförordningEG:s om

upplysabestämmelsenmed den föreslagnaSyftet attvarasynes
eller kommerskall meddelastillsynsbestämmelser attde somom

kanmiljöbalken. Dettakap. §med stöd 26 5meddelade avanses
förordning. Tillsynsansvarettill dennai bilagamed fördel ske l

sakområdesförordning,knuteni till balkenbestäms seen
upplysningsbestämmelseNågon allmäntillkommentaren 1 om

anknytning tillmedförordningarförreglering tillsynsansvarav
varitheller hatorde intesvårligen ochsigmiljöbalken låter göras

bilagaiunder punkten Gvidare kommentarenavsedd, se

tillsynför dennaturvårdsvakter operativaLänsstyrelsen5 § utser
ochnaturfäremål djur-ochpå områden,avseende växtartermed

enligt bilagakommunal nämnd harellerden utövaattensom
naturvårdsvakterutbildningutseende ochFöreskrifter avom

Naturvårdsverket.samråd medefterRikspolisstyrelsenmeddelas av
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länsstyrelsenbestämmelsens första stycke detI äratt somanges
framgårstycketskall naturvårdsvakter. andraAv attutse

skallNaturvårdsverket,samråd medRikspolisstyrelsen, efter
utbildningutseende ochföreskriftermeddela avom

i kap.behandlas 26naturvårdsvakternaturvårdsvakter. Frågan om
miljöbalken.23-24

åliggandenMyndigheternas

skall,tillsynendenmyndigheter operativa6 § De utövar varsom
tillsynsområde,och sittinomen

tillsynsmyndighetenåliggeruppgifterdeför operativa somsvara-
miljöbalken,§§enligt kap. 1-226

miljöbalkenbestämmelserföljerbeslut isådanahandlägga avsom-
miljöbalkenstödmedmeddelatsharföreskriftereller i omavsom

tillåtgärdellerverksamhetanmälaskyldighet att en
tillsynsmyndigheten,

detillförfogarmyndigheten övermiljöinformationlämna den som-
ochdet,begärtillsynsmyndigheterandra som

miljöbalken.§miljösanktionsavgift enligt 30 kap. 3besluta om-

syftarförslag,Naturvårdsverkets§ i6Bestämmelsen, motsvararsom
arbetsuppgifterskildaalla deräknasammanhangtill i somettatt upp

tillsynsmyndighetema.operativapåankommer de

skalltillsynsuppgiftertilldelatshar operativamyndighet7 § En som
gradtillräckligtillsynsarbetet i motföravsätta svararsomresurser

relevantochtillräckligmedpersonalhabehovet tillsyn samtav
tillsynsarbetet.förkompetens

skallMyndigheten
tillsynsbehovet sinainomutredningha1 gjort omen. år hadärefter varje1999den 30ansvarsområden juni samtsenast

kanförutsättningartill demed hänsynutredningenuppdaterat som
ha ändrats,
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återkommandeföra de verksamheter fordrarregister överett som
tillsyn,

baserad påverksamhetsår plan,inför varje upprätta en
enligtverksamhetsregistretaktuell ochutredningen enligt 1 versioni

verksamhetsåret.bedrivas underför tillsynsarbetet skallhur

operativadepåantal kravbestämmelsen ställsGenom ett
rådi allmännaNaturvårdsverket börtillsynsmyndighetema. ge

skallstycketenligt andra 1utredningen göras.vägledning hurom

Överlåtelse operativa tillsynenför denansvaretav

dennämndkommunalöverlåta ätfår utövaLänsstyrelsen§8 atten
Öbeteckningentillsynsområden med itillsynen inomoperativa

framställning det.harkommunfullmäktigebilaga gjort1 omom
överlåtelsenskallbilaga 2tillsynsomrädende iFör angessom

lämpligtdetlänsstyrelsentillsynsobjekt. Om anseravavse grupper
enstakaellersådanadelarfår överlåtelsen grupperavavse

tillsynsobjekt.

regeringenbemyndigasmiljöbalkentredje stycket§Enligt kap. 326
överlåtatillsynsmyndighet fårstatligföreskriva attatt enen

påankommertillsyndenavseendei visstkommun utövaatt som
i dennaterminologinEnligtdet.begärkommunenmyndigheten, om

operativadetöverlåtelsedetförordning handlar avom
bestämmelsenföreslagnadentillsynsansvaret. Genom ges

operativaöverlåta detvissa fallimöjlighetlänsstyrelsen att
dockförutsättningkommunal nämnd. En ärtillsynsansvaret atten

fåframställninggjortkommunfullmäktige har övertaattom
itillsynsmyndighetskall endasthuvudregeltillsynen. Som tageten

framgårbilagaAv lvisst område.operativ inomkunna ettvara
kemiskaavsnittetgäller bl.a. helaDetundantagen om

organismer.biotekniskaprodukter och
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9 § Vid framställan överlåtelse enligt § skallprövning 8av en om
länsstyrelsen beakta bl.a.

den kommunala nämndens möjligheter uppjâ/lla kraven §7iatt-
första stycket,

omfattningen tillsynsobjektens miljöpåverkan,av-
kommunens ansvarsfördelning för drift och tillsyninterna av-

kommunala verksamheter, och

frånerfarenheter uppföljning och utvärdering kommunalav-
nämnds tillsynsarbete.

får framställan från kommunLänsstyrelsen skall, dennär en omen
tillsynsansvar, överlåtelse bör ske. denöverlåtelse Ipröva enav om

vissa riktlinjer för vad prövningenföreslagna bestämmelsen anges
internaskall Vad gäller punkten kommunens ansvars-avse. om

förvaltningsnivån.skallfördelning tanken denär att avse

produkter ochKemikalieinspektionen får, betrájfande kemiska10 §
överlåta åt kommunal nämndbiotekniska organismer, att ensamen

tillsynsområde därtillsynen detden operativa inomutöva
Kemikalieinspektionen och den kommunala nämnden tillsammans är

harmyndigheter enligt bilaga kommunfullmäktigeansvariga om
det.framställninggjort om

Kemikalieinspektionen, enligt vadEftersom kommunen och som
inspektionenoperativt tillsynsansvar fårföreslås parallelltnedan, ges

tilltillsynsansvaret eller delar detmöjlighet överlåta sin delatt avav
vidga det fált där denkommunen. På detta kan kommunen ärsätt

tillsynen.ansvarig för operativadenensam

överlåtelse §enligt 10§ framställan11 Vid prövningen av en om
skall beakta bl.a.,Kemikalieinspektionen

§uppfylla kraven 7den kommunala nämndens möjligheter iatt-
första stycket, och
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huruvida den kommunala nämnden den tillsynenoperativautövar i-
andra ifrågavarandeavseenden vid verksamheter.

§ Ytterligare bestämmelser handläggningen ärenden12 om av om
överlåtelse för den tillsynen finns kap. §26 4operativa iansvaretav

framgår bl.a. tillsyn harmiljöbalken. Av bestämmelsen att som
överlåtits återkallas.kan

Tillsynsvägledning

Myndigheternas ansvar

förcentralaNedanstående myndigheter har det§13 ansvaret
tillsynområden.gällervadtillsynsvägledningen angivna

TillsynsområdeMyndighet

olycksfallohälsa ochSkydd iArbetarskyddsstyrelsen mot
samband medarbetsmiljön i

kemi-hanteringyrkesmässig av
biotekniskaochska produkter

miljö-kap.14organismer
Gentekniljrågor enligtbalken.

detmiljöbalkenkap.13 inom
bilagaområde iangessom

Boverket harFrågorBoverket som
för-stöd §med 26reglerat av

kem-1998:000ordningen om
biotekniskaprodukter ochiska

organismer.

fiskeri-berörFrågorFiskeriverket som
genteknik-däriblandintressen,

miljöbalkenkap.frågor enligt 13
områdedet iinom angessom

bilaga
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Statens jordbruksverk Frågor verksamheterrörsom
trädgårds-jordbruks- ochinom

området djurhållandesamt
kap.verksamhet. Vad 14avser

frågor verketmiljöbalken som
förordningenbeslutat enligtom
bekämpnings-1998:000 om

Genteknikfrågor enligt 13medel.
detmiljöbalkenkap. inom

bilagaområde iangessom

samband medFrågorKemikalieinspektionen i
marknadenpåutsläppande av

produkter,kemiska somvaror
behandlatsharinnehåller eller

produktkemiskmed samten
biotekniska iorganismer, utom

ochdrivmedelfråga om
bryterbränslen, ämnen nersom

batterier.C ochozonskiktet, HF
denejfekterSkydd i yttremot

ellerspridningmiljön vid annan
ellerkemiskaanvändning av

bekämpningsmedel.biologiska
kap.Genteknikfrågor enligt 13

områdedetmiljöbalken inom
bilagaiangessom

kap. miljö-Frågor enligt 14Livsmedelsverket
material ochbalken rörsom

avseddaprodukter är attsom
livsmedel,medkontaktkomma i

Gentekniljrågorsamt nappar.
miljöbalkenkap.enligt 13 inom

bilagaområdedet iangessom
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Läkemedelsverket Frågor enligt kap. miljö-14
balken gäller flyktigasom

kosmetiskalösningsmedel samt
hygieniska produkter.och

Frågor genteknik enligt 13om
detkap. miljöbalken inom

område bilagaiangessom

enligtFrågor kulturreservatRiksantikvarieämbetet om
miljöbalken.§kap. 97

§ ochFrågor enligt kap. 11 127Skogsstyrelsen
miljöbalkenkap. 6 § rörsom

skogs-omfattasmark avsom
Gen-1979:429.vårdslagen
kap.teknikfrågor enligt 13

områdedetmiljöbalken inom
bilagaiangessom

lokalerbostäder,HälsoskyddSocialstyrelsen i
hälsoskydds-övrigasamtm.m.

och medi-hygieniskfrågor av
cinsk karaktär.

naturvård, miljöfarligFrågorNaturvårdsverket om
och produ-avfallverksamhet,

vattenverksam-centansvar samt
för denFrågor skyddhet. om

samband medmiljön iyttre
produkter,kemiskahantering av

innehåller eller harvaror som
kemiskbehandlats med pro-en

biotekniskadukt och organismer
verksamheter övrigai samt

miljöbalken ochfrågor enligt
meddelade med stödföreskrifter

harmiljöbalken intesomav
nämnts ovan.
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Av 26 kap. § miljöbalken följer myndigheterna6 skall samarbetaatt
arbetet med tillsyn.i

Naturvårdsverket har, påoch Gentekniknämnden sätt som
framgår modifieradeförordningen genetiskt1994:901 omav

centrala och samordnandedessutomorganismer, givits vissa
genetiskt modifieradebeträffande kontrollenuppgifter av

bestämmelse innebärdennaVad har iorganismer. sagts ovansom
någon uppgifter.inskränkning dessainte i

centraladetbestämmelsen fördelasGenom föreslagnaden ansvaret
iändringartilltill förslagettillsynsvägledning. kommentarenför I

organismer harmodifieradegenetisktförordningen angettsom
olikaansvarsfördelning mellan debefintligvarförskälen för

bestå.skallgenteknikfrågor Denförmyndigheterna med ovanansvar
del speglai dennasåledesbestämmelsenföreslagna attavser

gälleransvarsfördelningen vadocksåTankengällande ärrätt. att
mellanorganismerbiotekniskaochkemiska produkter

Kemikalie-ochArbetarskyddsstyrelsenNaturvårdsverket,
igällerdenmedprincip skallinspektionen i överensstämma som

understryker dei andra stycketUpplysningsbestämmelsendag.
Regeringskanslietgäller tillsyn.samverkansfrågoma vad Iviktiga

råd förinrättaförslagnärvarande påskissas för ettattett om
Tredjemiljöbalken.föreskrifter enligtochsamordning tillsynav

inomsamordningsbestämmelsernaspeciellapå destycket pekar
genteknikområdet.

länet.tillsynsvägledningenLänsstyrelsen för§ i14 svarar

tillsynenför denmyndigheter är§ operativa15 De svararsom
deföruppgifter behövssådanaskyldiga lämna attatt som

skall kunnaoch §första stycket 14myndigheter §13som avses
uppföljandekontrollerande ochfullgöra samordnande,sitt ansvar

tillsynsvägledning.vad gäller
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bestämmelsen fastslås,I med stöd bemyndigandet i 26 kap. 6 §av
andra miljöbalken,stycket de operativa tillsynsmyndigheterna äratt
skyldiga ställa sig till förfogande uppgifterlämna deatt attgenom

i tillsynsvägledning.behövs sambandsom

Uppsikt

enligtNaturvårdsverket för den allmänna uppsikten§16 svarar
hushållningen med mark- ochmiljöbalken. Vad gäller

påfaller dettavattenområden kap. miljöbalkenenligt och3 4 ansvar
förvaltningsmyndigheterde centralaBoverket. I övrigt somsvarar

1998:000och förordningendenna förordning 2 §13 § ii omanges
för uppsiktenhushållning med mark- och inomvattenresurser m.m.

områden.där angivna
länet.Länsstyrelsen för uppsikten inomsvarar

uppsikten.fördelas förbestämmelsenI ansvaret

tillsynenför denmyndigheter§ operativa är17 De svararsom
för debehövssådana uppgifterlämnaskyldiga attatt som

fullgöraskall kunnaför uppsiktenmyndigheter sittansvararsom
ansvar.

i defastslås, på motsvarande 15bestämmelsenI attsätt som
sig tillställaskyldigaoperativa tillsynsmyndigheterna är att

i sambandbehövsde uppgifterförfogande lämnaatt somgenom
uppsikt.
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Kontroll

§ förordningen18 1 1998:000 egenkontroll vissaom anges
minimikrav kontrollvad gäller verksamhetsutövarens enligt 26 kap.

§19 miljöbalken.

tillsattadepartementschefen den juli arbetsgruppenl 1997Den av
itillämpning tillsynsfrågor kommerför miljöbalkens och en

Miljöbalksutredningenstillsammans medslutrapport, remitterassom
förordningpå särskildlämna förslagbetänkande, att omen

medi samrådutarbetatsFörordningen haregenkontroll.
Miljöbalksutredningen.

Milj örapport

innehållaskallmiljöbalkenenligt kap. 20 §miljörapport 2619 § En
ochuppgift verksamhetsutövarens organisationsnummer.namnom

uppgifternaföreskrifter hurNaturvårdsverket meddelar i enom
får föreskrivasredovisas. Därvidmiljörapport skall att en

verksamhetensskall innehålla redovisningmiljörapport aven
omfattasavseenden vadmiljöpåverkan andra äniäven avsom

uppgifterandratillståndsbeslut liksom ärvillkoren i ett som
mål.tillämpningsområde ochmiljöbalkensrelaterade till

tillämpning ochmiljöbalkensfornämnda arbetsgruppenDen ovan
det dåförslag påhand lämnattillsynsfrågor har under att

på företagsfinnas kravmiljöbalken i kraft börträder att ettett
obligatorisk uppgift i företagensorganisationsnummer finns som

miljöaspektematillsynsmyndighetema. forrapportering till Detta att
finansiella aktörernasi defå genomslagskall kunna bättreett

skall kunnakreditupplysningsföretagverksamhet, t.ex.attgenom
Vimiljöinforrnation.till omfattautvidga sin verksamhet ävenatt

in i § pådet arbetas 19föreslårförslaget väl ochövervägt attanser
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remitterasredovisas. arbetsgruppens slutrapportIsätt somsom ovan
utförligareMiljöbalksutredningens betänkandetillsammans med ges

motivering till förslaget.

verksamhet försådan miljöfarlig§ miljörapport,20 En avsersom
innehålla redovisningmeddelats, skalltillstånd harvilken inte aven

försiktighetsmått vidtagitsharskyddsåtgärder ochde övriga som
åtgärder.dessaoch resultaten av

Övergångsbestämmelser

1999.denträder kraft 1 januariförordning iDenna
tilltillsynsansvaröverlåtelsebeslutLänsstyrelsens enavom

miljöskyddslagenbestämmelsernaäldrede ienligtkommun
hinder 9gälla1969:387 skall utan av
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Bilaga 1

Fördelningen för operativaden tillsynenansvaretav
ÖillsynsområdenT betecknade med sådana däravser

tillsynsansvaret kan överlåtas till kommunal nämnd enligt eller8en
10 §§.

NaturvårdenA.

försvarets verksamheter enligt Cutom

Tillsynsområde Ansvarig myndighet

A1 Nationalparker Länsstyrelsen
A2 beslutatsNaturreservat avsom

Ö Länsstyrelsenlänsstyrelsen
A3 beslutatsNaturreservat som av

nämndKommunalkommunen
A4 beslutatsKulturreservat som av

Ö Länsstyrelsenlänsstyrelsen
beslutatsA5 Kulturreservat som av

Kommunal nämndkommunen
beslutatsA6 Naturminnen som av

Ö Länsstyrelsenlänsstyrelsen
beslutatsA7 Naturminnen som av

Kommunal nämndkommunen

Biotopskyddsområden på skogs-A8

Skogsvårdsstyrelsenmark

BiotopskyddsområdenA9 utom
Ösådana Länsstyrelsenenligt A8

växtskyddsområdenA10 ochDjur-
för vilka länsstyrelsen meddelat

Ö Länsstyrelsenföreskrifter
A11 växtskyddsområdenDjur- och

för vilka kommunen meddelat
Kommunal nämndföreskrifter

Områden föremålA12 och för vilka
det finns interimistiskt beslut

miljöbalkenenligt kap. §7 24
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Ö Länsstyrelsenlänsstyrelsenmeddelat av
föremål för vilkaOmråden ochA13

interimistiskt beslutdet finns
miljöbalken§enligt kap. 247

nämndKommunalkommunenmeddelat av
skötselgällerJordbruksmark vadA14

miljö-och kap.enligt 8 12
Ö Länsstyrelsenbalken

kap. 6 §12FrågorA15 iavsessom
gällervadmiljöbalken
åtgärderverksamhet eller som

skogsvårdslagenomfattas av
och1979:429 av-avsersom

hyggesbehandling,verkning,
bestånds-beståndsanläggning,
avverk-bortförandevård, av

skogsbilvägar,ningsrester,
skogsmarks-ochskogsgödsling

skogsbruks-andraellerkalkning
Skogsvårdsstyrelsenåtgärder

6 §kap.12Frågor iA16 avsessom
gällervadmiljöbalken övriga

Ö Länsstyrelsenåtgärderellerverksamheter
Ö LänsstyrelsenStrandskyddsområdenA17
Ö LänsstyrelsenVattenskyddsområdenA18

Miljöskyddsområden,A19 utom
förverksamheterbeträffande

vilka tillsynsansvaret reg-
eller CBleras iavsnitteni

Ö Länsstyrelsenbilagadenna
Ö LänsstyrelsenVilthägnA20

medVerksamheter marinveten-A21
bedrivsforskningskaplig som

forskningsfartygfrån ärsom
tillhörellerregistrerade i en

Länsstyrelsenstatannan
beslut ellerEfterlevnadenA22 av

sådanavad gällerföreskrifter
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verksamheter eller åt gärder som
iA15 tillsynsinomavses om-

rådena SkogsvårdsstyrelsenA1 A2, A10 och A20
,

A23 Efterlevnaden föreskrifter med-av
delade med stöd kap. §§8 1-4av
miljöbalken vad isägsutom som

Ö LänsstyrelsenA22

enligtoperativ tillsyngivits förSkogsvårdsstyrelsen har ansvar
tilli förhållandeavvikelseochpunkterna A15 A22. Detta är en

ändringar iFörändringen föranleddNaturvårdsverkets förslag. är av
långtdelar såsyftar till i dessamiljöbalken ochkap. §12 6 att

miljöbalkssystemet.till detgällandemöjligt föra rättöver nya
medoperativa tillsynsansvaretgivits detVidare länsstyrelsernahar -

gällervadtill kommunenöverlåtamöjlighet ansvaretatt -
vattenskyddsområden.strandskyddsområden och

B. Verksamheter m.m.
verksamheter enligt C.försvaretsutom

myndighetAnsvarigTillsynsområde

verksamheterMiljöfarliga

medMiljöfarliga verksamheterBI
bilaganbeteckningen A eller B i

till förordningen 1998:000 om
och hälso-miljöfarlig verksamhet

Ö Länsstyrelsenskydd
medMiljöfarliga verksamheterB2

tillbeteckningen C bilagani
1998:000förordningen om

verksamhet ochmiljöfarlig
Kommunal nämndhälsoskydd
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Miljöfarliga verksamheterB3 i
jordbrukform inte angesav som

förordningen 1998:000bilagan tilli
verksamhet ochmiljöfarligom

fattashälsoskydd om avmen som
§kap. 9föreskrifter med stöd 12av

verksamhetermiljöbalken övrigasamt
tillbilagansärskilt iinte tas uppsom

miljö-1998:000förordningen om
nämndKommunalhälsoskyddochverksamhetfarlig

klassassådanaVattenverksamheter, utom somsom
verksamhetmiljöfarlig

vattenverk-illståndspliktigaB4 T
enligtsådanasamheter, utom

ö Länsstyrelsen35
för vilka kom-VattentäkterB5

nämnd föreskrivitmunal om
stödmedtillståndsplikt av

nämndKommunalmiljöbalken§kap. 109
fårVattenverksamheterB6 som

Ö Länsstyrelsentillståndföretas utan

NaturvårdsverketsmedAnsvarsfördelningen överensstämmer
utgått.och B7ändratsB6punktenvad gällerföreslag utom somsom

till denöverlåta tillsynsansvaretmöjlighetdockLänsstyrelsen attges
nämnden.kommunala

vattenverksamhetklassassådanaäkter,T utom somsom

täkterillståndspliktigaB8 T utom-
Ö Länsstyrelsensådana enligt B9
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B9 Husbehovstäkter för vilka

föreskrivits tillståndsplikt.om
med stöd kap.12 §1av

Öandra stycket miljöbalken Länsstyrelsen
Ötillståndspliktiga LänsstyrelsenB10 Ej täkter

Övriga verksamheter

åt-Andra verksamheter ochB11

miljöfarliga verk-gärder än
samheter, vattenverksamheter

kan orsakaeller täkter, som
Kommunal nämndhälsaför människorsolägenheter

områdenFörorenade

områden enligt 10 kap.FörorenadeB12
där föroreningarnamiljöbalken,

verksamhetfrån miljöfarlighärrör
eller bi-med beteckningen A B i

förordningen 1998:000tilllagan
och häl-verksamhetmiljöfarligom

efteroch upphörtsoskydd som
Ö Länsstyrelsen1969den 30 juni

förorenade områdenB13 Andra

miljöbalkenenligt 10 kap. än
nämndKommunalsådana B12iavsessom

C. Försvarets verksamheter

Ansvarig myndighetTillsynsområde

åtgärderSamtliga verksamheter och
Försvarsmakten, Fortifikations-inom

materielverk ochverket, Försvarets
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tillverk-radioanstaltFörsvarets utom
bio-produkter ellerkemiskaning av

tillverkningellertekniska organismer
har be-innehåller ellerav varor som

ellerproduktermed kemiskahandlats
Generalläkarenbiotekniska organismer

förslagNaturvårdsverketstillförhållandeiversionförkortadEn
ilagtextenVisserligendensamma.dock ärInnebördenföreslås. är

starkadennaGeneralläkarenförtvingandeintemiljöbalken att ge
i delskrivningar dennaregeringensdockfårställning. Det attanses

503-504pr0p.l997/98:45bl.a. attså starka seär annanens.
finna.svårlösning är att

organismerbiotekniskaprodukter ochKemiskaD.
överenskommelsefårmyndighetertvåfall därde operativaI anges

skallnormalthurmyndigheternabådadetrafas mellan ansvaretom
så krävs.alltiddockBåda operativafördelas. är om

myndighetAnsvarigTillsynsområde

andraochTillverkare primär-D
släpperleverantörer, utsom

ochprodukter,kemiska varor
på mark-biotekniska organismer

på derasavseendemednaden
ifrågaochprodukter utomvaror

produkter enligtmaterial ochom
Kemikalieinspek-frågor D5och iD4 angessom
tionen/kommunal

nämnd

denskyddFrågorD2 yttreavom
kemiskavid hanteringmiljön av

biotekniskaochprodukter, varor
verk-miljöfarligaiorganismer
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samheter enligt ifrågaB utom
vad D1 Länsstyrelsen/kom-iom som anges

munal nämnd

SekundäraD3 leverantörer åter-ex.
försäljare, detaljhandel, ifrågautom

material och produkter enligt D4om
frågor skydd denövrigasamt om av

miljön vid hantering kemiskayttre av
produkter, och biotekniskavaror orga-

verksamheter täcksnismer i intesom av
och inklusiveB allmän-avsnitten

hetens hantering Kommunal nämnd
ochD4 Material produkter ärsom av-

sedda komma kontakt mediatt
livsmedel, Livsmedelsverket/samt nappar

Kommunal nämnd

Skydd ohälsaD5 och olycksfallmot
arbetsmiljön medsamband yrkes-i i

hantering kemiskamässig av pro-
och biotekniskadukter rkesinspektionen/Yorganismer

Kommunal nämnd

Yrkesinspektionen har lagts till i förhållande till Naturvårdsverkets

förslag, Vidare dubbleringar gjorts i samtligaunder 13 harse ovan
fall där kommunen inte tagits med, eftersom kommunen 26genom
kap. miljöbalken givits3 § uttryckligen för tillsynen överansvar
hanteringen kemiska miljöbalken.produkter enligt kap. Vissa14av
ytterligare förtydliganden ansvarsfördelningen har gjorts. Genomav
punkten tanken länsstyrelserna på sker iD2 är sättatt samma som-
dag skall ha tillsynen vad kemiskagäller produkter och-
biotekniska organismer i fall då tillsyns-de länsstyrelserna har

miljöfarligafor verksamheter enligt punkten Bl.ansvaret

13 18-0366
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Avfall och producentansvarE.

Ansvarig myndighetTillsynsområde

miljöbalkenenligt kap.Frågor 15E
meddelade medförordningaroch

avfall ochgällerdärav,stöd som
inklusiveproducentansvar,

detdocknedskräpning, inte som
nämndKommunalinnefattas E2.i

beträffandeluftfartenochSjöfartenE2

avfallsådan dumpning reg-somav
Länsstyrelsenmiljöbalken i§§31-33kap.leras 15i sam-

tull-lokalamedverkan
och kust-myndigheter

bevakningen/
nämndKommunal

avfall ochfarligtFrågorE3 omom
gränsöverskridande transporter

uppdelningdenEnligtavfallav
underframgårsom

rubriken D

inomsketthar ävenoperativa tillsynsansvaretdetdubbleringViss av
vad gällerskälskettharDubbleringenområde.detta somsammaav

produkterkemiska m.m.

GenteknikF.

myndighetAnsvarigTillsynsområde

ArbetarskyddsstyrelsengenetisktanvändningInnesluten av
mikroorganismermodifierade
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Innesluten användning genetiskt Fiskeriverketav
modifierade vattenlevande organismer

Innesluten användning Statens jordbruksverkövrigaav
genetiskt modifierade organismer

Avsiktlig genetiskt Kemikalieinspektionenutsättning av
modifierade mikroorganismer, nematoder,

spindeldjur och insekter

Avsiktlig genetiskt Fiskeriverketutsättning av
modifierade vattenlevande organismer

Avsiktlig genetiskt Skogsstyrelsenutsättning av
modifierade skogsträd avsedda för
virkesproduktion

Avsiktlig Statens jordbruksverkutsättning övrigaav
genetiskt modifierade organismer

påUtsläppande marknaden sådant jordbruksverkStatensav
foder enligt § lagen 1985:2951 om
foder innehåller bestårellersom av
genetiskt modifierade organismer

Utsläppande på marknaden sådant Läkemedelsverketav
läkemedel enligt § läkemedelslagenI

1992:859 innehåller bestårellersom
genetiskt modifierade organismerav

påUtsläppande sådant livsmedelsverkmarknaden Statensav
livsmedel enligt 1 § livsmedelslagen
1971.51 innehåller består1 ellersom

genetiskt modifierade organismerav

Utsläppande på produktermarknaden Kemikalieinspektionenav
innehåller eller bestårsom av
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modifierade mikroorganismer,genetiskt
insekterspindeldjur ellernematoder,

Fiskeriverketprodukterpå marknadenUtsläppande av
bestårinnehåller eller avsom

vattenlevandemodifieradegenetiskt
organismer

Skogsstyrelsengenetisktpå marknadenUtsläppande av
avsedda förskogsträdmodifierade

virkesproduktion

jordbruksverkStatensmarknadenpåUtsläppande övrigaav
bestårellerinnehållerprodukter som

modifierade organismergenetisktav

1998:000förordningen§under 21kommentarenJämför om
modifieradegenetiskt1994:901förordningenändring i om

organismer ovan.

EG-förordningarvissaenligttillsynSärskiltG. om

793/93EEGförordningRådets avnr
ochbedömning1993den 23 ommars

§30Seexisterandemedrisker ämnenkontroll av
förordningen
1998:000 om
kemiska

ochprodukter
biotekniska

organismer



SOU 1998:35

Rådets förordning EEG 2455/92nr av
den juli23 1992 och importexportom

farliga kemikalier Se 29 §vissaav
förordningen
1998:000 om
kemiska

produkter och
biotekniska

organismer

Rådets 259/93förordning EEG avnr
ochden februari övervakning1 1993 om

tillkontroll avfallstransporter inom,av
§från gemenskapen Se 11och Europeiska

förordningen
1995: 701 om
gränsöverskrid-
ande transport-

avfaller av

338/97Rådets förordning EEG avnr
skyddetden december 19969 om av

kontrolldjur ochvilda växterarter genomav
Se §Xhandeln med dem.av
förordningen
1 994.202 7 om
åtgärder

djurbeträjfande
och växter som

skyddadetillhör

arter

Naturvårdsverketsi princip § iOvanstående redovisning 4motsvarar
sakonlrådesförordningama finns bestäm-de respektiveIrapport.

förskall havilka myndighetermelser pekar ansvaretut somsom
tillsynsansvaretgällande hartillsynen viss EG-förordning. I rättöver
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sakområdesförordningEG-förordning och svensköver somenen
fallsammanfallit och i vissai blandbehandlar rättsområdesamma

redovisasförslag. Ovanskillnad består i vårtvarit olika. Denna var
tillsynsansvaretharvilka myndigheterkan utläsa översomman

förordningen 1994:2027Beträffanderespektive EG-förordning.
skyddadetillhördjur ochbeträffandeåtgärder arterväxter somom

bearbetningRegeringskanslietnärvarande inompågår för aven
fårförordningentill denHänvisningenbestämmelserna.

klart.det arbetetkompletteras ärnär
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Bilaga 2

Tillsynsområden för överlåtelsevilka tillsynsansvar enligt 8 §av
andra stycket skall ske via tillsynsobjektgrupper av

illsynsområdenT enligt bilaga 1 Gruppomfattning
A6 beslutatsNaturminnen som av

tillsynsområdetlänsstyrelsen Hela

tillsynsområdetA18 Vilthägn Hela
BJ Miljofarliga verksamheter med

beteckningen eller bilaganA B i
till förordningen 1998:000 om
miljöfarlig verksamhet och

Alternativhälsoskydd 1
B-verksamheter som
saknar markering i
kolumnen

"Prövningsnivå "

tillför-bilagani
ordningen 1998:000

miljöfarlig verk-om
hälsoskyddsamhet och

Alternativ 2

Samtliga slag B-av
verksamheter isamt
kolumnen

"Prövningsnivå " i
tillför-bilagan

1998:000ordningen
milofarlig verk-om

häsloskyddsamhet och
markerade A-verk-
samheter
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framställning till länsstyrelsenmedväljer i sambandKommunen -
villalternativen och kommunenenligt vilket l 28 § attsomav-

1998:000förordningenbilagan tillskall omfatta.överlåtelsen I om
respektivevissa A- B-hälsoskydd harmiljöfarlig verksamhet och

understrykning i kolumnenmedmarkeratsverksamheter en
sådanamarkeringsaknarA-verksamheterPrövningsnivå. ärsom

punktenAlternativ understatlig. lalltid skallvilka tillsynenför vara
markering isaknarB-verksamhetersådanaBl är somovan

Markeradehälsoskydd.ochverksamhetmiljöfarligförordningen om
alternativB-verksamhetersamtligaoch utgörA-verksamheter

1997/98:45iriktlinjerpå deIndelningen bygger s.prop.angessom
Miljöbalksutredningenssambandfram iförslagoch508 togsett som

tillförslagetdetmedarbetet1996:103. Imiljöbalk SOUtillförslag
Naturvårdsverket,Regeringskansliet,företrädare förindelning deltog

Vi harKommunförbundet. utanochlänsstyrelserna -
tilldetochförslagetuppdaterat anpassatremissförfarande -

till denbilaganiverksamhetmiljöfarligförteckningen över m.m.
hälsoskydd.ochverksamhetmiljöfarligförordningen omnya
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Avgifter

avgifterAllmänt om

Inledning

viktenmiljöbalk understrykspropositionenI attavom
möjligaste månenligt miljöbalken imyndigheternas verksamhet

bestämmelseravgiftsñnansieras. miljöbalken finns enstakaI om
direkta utläggavgifter, för täcka vissafrämst att som

i övrigtStöd förmiljödomstol tillsynsmyndighet haft.eller atten
i kap.avgifter finns 27 1-2meddela bestämmelser om

regeringen ellerframgårmiljöbalken. förstnämnda lagrumAv att
får meddelaregeringen bestämmer,den myndighet som
prövning ochförmyndigheters kostnaderstatligaföreskrifter för

meddelatsenligt föreskrifterellertillsyn enligt bl.a. balken som
verksamhet,Såvitt gäller kommunersbalken.med stöd ettgesav

meddelakommunfullmäktigebemyndigande förallmänt att
miljöbalken§avgifter. kap. 2motsvarande I 27föreskrifter om

regeringenmyndighetregeringen eller denatt somanges
skyldighetföreskrifterfår meddelabestämmer ersättaatt enom

myndighets kostnader.
förordningarmeduttalas arbetetmiljöbalkspropositionenI att

iordning ochdagensvidare påavgiftsområdet bör byggainom
befintliga avgifts-föreslås delsdet följande att merparten av

tilljusteringar försmed vissaregleringar inom miljöområdet över
skallavgiftsförordningenavgiftsförordning, dels ävenatten ny

avgift inteområden därantalavgifter förinnehålla regler ettom
idag.utgår

problem-övergripandeInledningsvis kommenteras ett par
mellan skattgränsdragningenavgifterna,områden bl.a.rörande

iföljer därefter byggerFörordningsförslagenoch avgift. som
fråni 4790lämnatsunderlaghuvudsak på det rapportsom

enligtoch tillsynAvgifter förNaturvårdsverket prövning
SlutredovisningKemikalieinspektionensmiljöbalken samt av

kemikalieområdet, dnrpåmiljöbalkenuppdrag avgifter enligtom
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ifinns trycktaoch 221-705-97. Rapporterna221-523-97 en
i några fallVi lämnartill betänkande.särskild bilaga detta egna

områden.inom ytterligaretill avgifterförslag
skildadeöverblickbättreförFramför allt överatt ge en

vi valtharintroduceras,ellerfinns attavgiftsområden tasomsom
föravgifterförordningsammanhållentillfram förslag omen

och dessmiljöbalkenenligtoch tillsynprövningmyndigheters
följdförfattningar.

uppdragitbudgetåret 1998förregleringsbreviRegeringen har
framnovember 1998den 30 taNaturvårdsverket att senast

enligt 15verksamhetmyndighetersvad gällertill avgifterförslag
Vi lämnarproducentansvar.ochavfallmiljöbalkenkap. om

iavgifterReglerdel.i dennaförslagingadärför omegna
våraintebatterier ändras1997:645förordningen genomom

förslag.
myndighetersföravgifterförordningsärskildVi föreslår omen

bestämmelsersärskilda1998:000 medenligt lagenprövning om
skyltning.ochgaturenhållning

påtittatöversiktligtviharutredningsarbetetUnder
dvs.avgiñssystem,alternativa systeminföramöjligheterna att

slutsatstillsynsavgiñer. En ärrespektiveprövnings-med separata
alternativademedförknippadeosäkerhetermycketdet är storaatt

vidprövningenvidtidsåtgångengällervadbl.a.lösningarna,
effektenochbeloppframräkningenmiljödomstol, avnyaav

frånvi avståttskäl hardessa attBl.a.föreskrifter.generella av
vunnitserfarenheter harförslag.alternativa Närnågralämna om

förutsättningarnamiljöbalken, börenligtarbetemyndigheternas
lösningar.alternativatillmöjligheternautredabättre attvara

och skattavgiftmellanGränsdragningen

behörigriksdagen attframgår ärregeringsfonnenAv att ensam
dennadelegeramöjligtintedetdvs.skatt, attbesluta ärom

bemyndigatsregeringenfalli detta attbeslutanderätt. När
dessellermiljöbalkenenligtavgifterföreskriftermeddela om

såkonstruerasavgiftssystemensålundaföljdförfattningar, måste
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de inte i realiteten blir förtäckta skatter.att proposition tillI
milj öbalk diskuteras ingående denna grundläggande fråga.

Det avgiftssystem regleras förordningen 1989:598som om
avgift myndighetersför verksamhet enligt miljöskyddslagen
1969:387, bygger på sammanlagd årsavgift täckaen som avses
såväl prövning tillsyn. tillkom reaktionDet systemetsom som en

det avgiftssystem reglerades i förordningen 1984:380mot som
avgifter prövning tillsyn miljöskyddslagenfor och enligtom

förordningändrad SFS 1986:634. sistnämndaIgenom
föreskrevs avgifter, timavgifter, prövning ochförseparataom
tillsyn. diskussionen inför övergångenVad gäller den närmare av

ff.SOU 1987:32 366systern, se s.
avgifter,Sverige i länder har, vad gällerSåväl i andrasom

tillämpats solidariskt där låter helaslagsett ansvar, man
miljöåtgärderbekosta vissa sebranscher eller användargrupper

varitvåra förslag harSOU ff. utgångspunkt för1987:32 363 Ens
direkti avgiftsunderlagen skall ingå dels kostnaderdet äratt som
indirektatillsynen, dels vissaknutna till prövningen eller

till bestämda avgifts-kostnader tydligt knutna detärmersom
tillsynsvägledningen och visskollektivet, vissa delart.ex. av

registerforing.
avgiftssystem.på olika konstruera IgårDet sättatt

schabloniseringmiljöbalk visspropositionen ärattom anges en
avgiftsförordningarna. Sådanavid utformningennödvändig av

sidansidan tillämpa kan å andraå lättaär attsystem menena
individuella olikheter inte får någotifrågasättas, eftersom

egentligt genomslag.
ursprungligaInvändningar forts fram beträffande dehar

miljöfarliggällerförslagen till såvittschablonsystem som,
kemiska produkter ochverksamhet, täktverksamhet samt

detbiotekniska organismer, i allt väsentligtdock motsvarar som
ämnadegäller i det hävdats avgifternadag. Bl.a. har är attatt

tillinte direkt hänförligatäcka kostnader för arbete ärsom
prestationavgiftskollektivet; relationen mellan avgift och äratt
avgifter förbristfällig. Konstruktionen sammanslagnaav

innebär också sådant sambandprövning och tillsyn att ett
i enskilda fallet bli för högminskar. Avgiften kan sålunda det
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prövningnågondet har skettberoende bl.a. påeller för låg, om
inte.eller

möjligheternapåvi tittatvissa områden harBeträffande taatt
idelasavgifternadärtillalternativa förslagfram system, upp

respektive tillsyn.prövningavgifter försärskilda
invändningsfria.hellerintedockAlternativsystemen är

vilkethantera,administrativtavgifterUppdelade atttungaär mer
finnsdetdärEtttäckasi för sig kanarbete och systemtaxoma.av

avgift kanochmyndighetskontaktmellanrelationdirekten mer
benägenhetföretagsvad gälleravhållandeverkavidare ettantas

medförakani sinkontakter. Dettasådanafrivilligt turtaatt
dialogengällerövrigt vadiochtillsynengällerproblem vad

och företag.myndighetmellan
intedetvaritharsvårighetgenerell attEn av

vilkai drag postergåttunderlagsmaterialet attänannat segrova
detvilka kvoter. Dettainte med gör attochunderlagetingår isom

avgifterna. Detdelasvårtmycketfalli flera attär upp
sålundaalternativainförandet ärsysternutfalletekonomiska avav

inommöjligtvaritintedet haroch attsvårt förutse är ramenatt
avgifter.uppdeladeförbeloppframutredningför denna ta nya

visstframlåtitviharverksamhetmiljöfarlig tagällerVad
olikaomfattningvilken typerförmaterial,statistiskt att avse

in sådock fåttvimaterial har attsenti dag. Dettaprövningar har
avseende.ibeaktaskunnatinte har närrmtdet nu

avgiftskapitel,respektivepresentationenmedsambandI av
skatte-ibedömningartill våraytterligare kommentarerlämnas

avgiftsfrågan.och

Avgift för2.1 prövning

skulleprövningsavgifthurdiskuterasföljandedet separatI en
vidavgiftpåsiktefrämstDiskussionenkunna konstrueras. tar

rörandeVissaverksamhet.miljöfarligprövning resonemangav
bedöm-vidrelevantaprövningsavgift, ävenunderlag för ären

avgifter.sammanslagnaningen av
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Vid konstruktion med prövningsavgift det inteärseparaten
rimligt idag ha årlig avgiñ täcka allatt som en som avses
prövning inte. intenågot eller går hellerDetprövasoavsett attom
ha avgift för prövning, eftersom vissaall ärendentypersamma av

tids- andra.mycket och arbetskrävande Enär änmer
prövningenprövningsavgiñ måste därför beroende vadgöras av

i hänvisainnefattar. inte tillfredsställande förväg endastDet är att
till nedsättningsmöjligheten, utgångspunktemaden allmänna utan

i förordning.för differentiering bör slås fasten
timtaxa förinte lämpligt haAv olika skäl det pröv-är att en

fastbranschvis bestämdningen. förStarka skäl talar en
fallet. fasti enskilda Engrundavgift kan justeras detsom
för normal-prövningskostnadenprövningsavgift bör ettmotsvara

prövnings-föringå beräknad kostnadavgiften börärende. I
kostnaderexklusive vissaverksamhet,myndighetens som

tillsynsvägledning. Iersättning för s.k.debiteras särskilt och viss

prövningenförrelevantasistnärrmda punkt ligger delar ärsom
avgiñskollektivet detförknippade medoch så ärattärsom

Viss del docksammanhang.ersättning i dettabefogat äratt ta ut
hänföras tilltillsynen och böroperativatill denknutetnärmare en

tillsynsavgift.
anledningendenbli mycket hög ochprövningsavgift kanEn av

perioder.betalningen i Dettadelamöjlighetbör det att uppges
i fallsåadministrativa kostnaderleder till ökade ävendock som

avgiften.skulle kurma täckas av
tillsyn inte helt lättprövning ochmellan avgöra,Gränsen är att

och sedantillsynsärendebörjareftersom ärende ofta ettett som
gränsdragningsfrågorprövningsärende/mål.går till Dessaöver ett
vilket underlagsåvitt frågansärskild betydelse gällerhar som

föravgiftprövningsavgift, bl.a.skall ingå i annanomen
prövningsärende.idebiterasmyndighets arbete kan ettseparat

i rättspraxis.frågor skulle få lösasVissa dessaav
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Arbete samband med hos myndighet2.1.1 i prövning annan

möjligheten avgift försärskilt problemEtt är att ta ut annan
länsstyrelse.i miljödomstol ellermyndighets vid prövningarbete

myndighets arbete dessaAvgift debiteras för sådankan när
i övrigt, dettagäller arbete harsakkunniga. detuppträder Närsom

gällerschablonavgiñen. Såvitti miljöskyddsärenden täckts av
miljöbalken i sådanafrågan löstVattenverksamhet är attgenom

motsvarande dei principrättegångskostnader,mål har regler om
§kap.1983:291. 25 lenligt vattenlagen Iidag gällersom

reglerrättegångsbalkensuttryckligen,miljöbalken dock attsägs
utövandei målinte gällerrättegångskostnader avomom

verksamhet.miljöfarlig
Kammarkollegiet,myndigheter ärDe avsessom

principfrågadennalänsstyrelserna. IochNaturvårdsverket -
i dessauppträderMyndigheternaberörs kommunerna.även -

ellerbevakaförsakägareegenskapinte iärenden/mål attav
intressen,ekonomiskafrämja är attutan se somsnarareegna

finnsallmänheten.eller för Detintressenföreträdare för allmänna
målet/ärendet,iÖvrigaskillnadprincipielldärför partermot enen

därförGrundtanken börsärskilda regler.motiverarskillnad som
imyndigheterberördakaraktär, ettärendetsatt, oavsettvara

ersättning för arbete,skall få ettprövningsärende t.ex.
förhandling.vidinställelseremissyttrande eller för

detkanavgiftssystemensymmetri mellanminst för fåInte att
miljödomstol,iprövningensåvitt gällerdärför övervägas att,

in reglerfall förai dessaochmiljöbalkenändring iföreslå även
sakägarkretsenbl.a. påBeroenderättegångskostnader. att somom

vattenmål,imiljÖskyddsärenden/målvidare imycket änregel är
såvida intelösning,för sådanfå gehörsvårttorde det att envara

detförkostnadernaförtillmöjligheten begränsas ett ansvar
målen.talan iallmännas

såtolkasintemiljöbalken böri §Bestämmelsen kap. 1 att25
för arbeteavgifthindrar änden annatuttasatt som

förstödBestämmelsen börrättegångskostnad. tvärtom anses ge
förordningföreskrifter istatliga myndigheteratt omengenom

iliggerkostnaderavseende.avgift i detta Dessaavgifter kan ta ut
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gränslandet mellan prövning och tillsyn blir problem förstettmen
uppdelad Avgörande i det falletnär gör ärtaxa.man en senare

därför vad det sig för kostnad, dvs. detatt rör ärse om om en
tillsyns- eller prövningskostnad. kostnad direktDet är ären som
förknippad med prövningen såvitt det frågaäven är om enmen -
tillsynsmyndighet indirekt till för denknuten och avgörande-
kommande tillsynen.

börjar ofta ärendeSom i det följande,nämns ett ettsom
tillsynsärende till prövningsärende.och övergår därefter ett

kostnader,Gränsen dessa stadier, i varje fall det gällermellan när
förstadier till deni många fall svår dra. Vissa delarär äratt

samrådet formell delegentliga prövningen och såvitt gäller aven
densamma.

ingåstatliga myndigheterbör förAvgift för denna arbetetyp av
inteschablonavgift för prövningen,i förunderlaget som enen

dockefterhand. Underlaget bördebitering ilöpande avgift med
Överklaganden så olikakan hai första instans.enbart täcka arbete

rimligtolika inte förefallerbli så detkaraktär och utfallen kan att
förenligt regleri fallavgiñ dessa änannatatt ta ut

rättegångskostnader.
imyndighet debiterarlösning respektivetill därförhållandeI en

tillämpningenskilde vidförutsebarheten för denefterhand, ökar
respektivejämförtsärskilt medschablonsystem, attettav

i det arbetedebitera med utgångspunktmyndighet skulle som
enskildeskulle denindividuella fallet. dessa falli Ilagts detner

prövningenfå besked vadlångt i efterhandinte förrän kanske om
enligt kap.tillåtlighetsärenden 17ikostat. det gäller arbeteNär-

möjlighetfunnitmiljöbalken, har vi dock inte än attannan
debitera sökandenfårmyndighet ochrespektive i efterhand envar

i avgiftensbefogadefår detför sitt arbete. Vid överklagandeett
storlek prövas.

miljödomstolAvgift för2.1.2 prövning i

regeringenmiljöbalkspropositionen uttalasI attatt anser
skeverksamhet bör kunnaavgiftsñnansiering domstolarnasav
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tillståndsprövning miljödomstolenvad den där förstaäravser
fullinstans. Inriktningen bör enligt propositionen attvara

kostnadstäckning skall uppnås.
verksamhetavgift för finansiera domstolarnasAtt ärattta ut

olika fonneri för siginte invändningsfritt. förekommer ochDet
på sådanliggeransökningsavgifter idag, dessa enmenav

expeditionsavgiñer.beloppsnivå de ärsnarast attatt se som
in detfalla underprövning fårDen somavses, ansessom

angåendekonventioneni europeiskai Artikel denregleras 6
grundläggandederättigheterna ochför mänskligaskydd de

rättigheter ochcivilafånämligenfxiheterna, rått atten
domstol.opartiskoavhängig ochvidskyldigheter prövade en

Om1219.i Sverige SFS 1994:lagkonvention gällerDenna som
verksamhet kandomstolarnasavgiftsñnansieringdet sker aven

dåbörifrågasättas.oavhängighet Detdomstolarnas attnoteras
domstolenbehållasintefår avgiftenenligt våra förslag, utanav

ramanslag. Genombeslutadecentraltmedelf°ar sinadenna genom
påbyggerdessutomföreslagnaoch då detdetta systemet

avgiftenanknytning tilldomstolensschablonavgiñer, får anses
oberoende måstepåkravetså uttunnad, att varaansesvara

uppfyllt.

Avgift för tillsyn2.2

beskrivsolikapå Härkonstruerastillsynsavgift kan sätt.En
lösningar:översiktligt några

tillsynoperativtäcker såvälschablonavgiñFast somsom
tillämpa.alternativ enklasttillsynsvägledning. Detta är att-

tillsyns-inkluderattillsynsbesök,varjeViss avgift efterfast
"overhead-kostnader". Närhemarbete ochvägledning samt -

omfattandefinns detmiljöfarlig verksamhetdet gäller ettt.ex.
itäcka dettainte gårpappersarbete system.attsom

påliggertillsynsvägledningersättning förtimtaxa, allRen
timavgift riskerarstriktenligtTillsynprövningsavgifterna. att-

behållasavgiften fårsåvida inteunderñnansierad,bli av
myndighet.debiterande
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jämte delartillsynsvägledningavgift vad gäller rörFast som
löpandeochmiljörapportmedpappersarbete, arbetet.ex. mer

tillsynsbesök.vid Dentimtaxatelefonsamtalvidkontakter samt
överlåts tilltillsynenkvardelen skulleförstnämnda även omvara

kommun.
överlåtstillsynentillsynsvägledning kvaravgift förFast om

och timtaxa för resten.

myndighetertillbemyndigandenGenerella2.3

föreslagitsslutredovisning har ettKemikalieinspektionensI
berördatillbemyndigandenvidsträcktapåbyggersystem som

omfattningibemyndiganden störredvs.myndigheter,centrala en
drasvårighetenpåtankeMed attidag.förekommerän som

i fråga.förslaghar dessaavgiftoch sattsskattmellangränsen
huvudsakiföljerochdelvis arbetatsdärförFörslaget har nuom

detidag. Närgällerbemyndigandendeochregleringden som
dockviföreslåravgift, atttäcksintegäller tillsyn annanavsom

respektivesinainomförvaltingsmyndighetemacentralade
föreskrifter.utfärdabemyndigandefåskallansvarsområden att

Återföring myndighetentillmedelav

miljöbalkenenligtavgiftermiljöbalkspropositionen attI anges
huvudsakiföljerförslaginkomsttitel. Dettaredovisasskall över

från dennadockviföreslårfalltvå avstegutgångspunkt. Idenna
sökande ersätterfall därdeprincip. första t.ex.Det enär en

möjlighetdenfalletandra ärutlägg. Detdirektamyndighet för
ibetalningsskyldighetföreskrivafallsärskildaiinförs att omsom

medSyftetmyckettillsynsbehovet stort.ärdärmål eller ärenden
imöjlighetmyndigheterna attbestämmelserdessa är att ge

ellerrambudgeten,belastaextremfall attutanavsätta resurser
departement.berörtanslag frånbegära extra

operativadenkritikriktatssammanhang mot atti olikaharDet
medlenhurgrad och,tillräckligiprioriterats oavsetttillsynen inte
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redovisas, det viktigt finnsdet tydlig relation mellanär att en
myndighetens arbete, uppbärandet avgifter och de medelav
myndigheten får sig tilldelat för bedriva sin verksamhet.att

Överväganden avgifter för verksamhetervissa övrigaom

Vissa svåraverksamheter eller går överhuvudär tagettyper av
inte avgiftsbelägga. kan bero på det saknasDetta ettatt att

avgifttillräckligt definierat avgiftskollektiv ellerväl att av annan
syftetavgiften skulle motverkaanledning olämplig,är attt.ex.

det följande kommenterasmed bakomliggande bestämmelse. Ien
införavi funnit det svårtöversiktligt några områden där att

avgifter.
möjligAvgift prövningsmyndighetens arbete torde inteför vara

sig iprövning överklagade beslut,i samband med vareav
skyldigheti miljödomstol. införa sådanlänsstyrelsen eller Att

innefattar antal frågor och kräverett stort noggranna
sådantochfrån rättssäkerhetssynpunktöverväganden ettom

Europarådskonventionen skydd för deförenligt medärsystem om
frihetema.grundläggande Enmänskliga rättigheterna och de
vissai fall förmöjlighet skulle kunna att, vart typer avvara

in vidbetalasfast belopp skallbeslut, bestämma ett som
relativt lågt,kunna 500överklagande. Beloppet skulle sättas t.ex.

målet/ärendet.utgångenkr och oberoendel 500 avvara av-
vart delbli i fall någonEffekten skulle dels kunna att av

dels blottaöverprövningen täcks,kostnaden för arbetet med att
inverkanavgift ha dämpandeförekomsten skulle kunnaav en en

principiellapå Frågan innehåller mångaantalet överklaganden.
aspekter bör utredas i sammanhang.störreettsom

gårsamordningsuppgifter kommunerLänsstyrelsens gentemot
inte helleri ringa utsträckning ochinte avgiñsbelägga änatt annat

enligt miljöbalken.arbete med sammanställningar kap. §6 12

miljöövervakningVidare går inte länsstyrelsens arbete med att
direkt sambandavgiñsñnansiera, såvida inte detta har ett mer

med miljökvali-med tillsyns- prövningsärende. Arbeteellerett
uppgifter kanandra sådanaoch åtgärdsprogram ärtetsnormer som
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avgiftskollektiv ochsvåra till något bestämtkopplaatt somvara
finns antalvi inte avgift naturvärdenföreslår någon för. Inom ett

gälleravgiftsbelägga, detsvåraärendetyper närär t.ex.attsom
vidsamrådsskyldigheten ellerallmännafullgörande denav

områden.skötsel skyddadetillsyn ochreservatsbildning samt av
tillämpningenmiljöbalkspropositionen skallSom framgår avav

finansieringsfrågan. Igällerbl.a. vadmiljöbalken följas upp
myndighetrespektive centralabemyndigaför generelltstället att

avgiñer, börföreskrifterutfärdaansvarsområdeninom sinaatt om
handoch efterñnansieringsfrâgornabevakadessa fortlöpande

miljöbalken, lämnaenligtvunnits arbetaerfarenheter attavsom
avgiftsområden.förslag till nya
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33. tillFörslag
avgifter för1998:000Förordning om

enligttillsynprövning ochmyndigheters
miljöbalken

bestämmelserInledande1 kap.

statligabetalas föravgiftskallförordningdenna§ Enligt1
enligtoch tillsynförkostnader prövningmyndigheters

stödmedmeddeladebestämmelserochmiljöbalken av
sambandkostnadermyndigheters övrigt iför imiljöbalken samt

tillsyn.ochsådanmed prövning
föranledshandläggningförbetalas attskallAvgift inte avsom

medmeddeladebestämmelserellermiljöbalkenenligtbeslutett
miljöbalken överklagas.stöd av

gällerverksamhetmyndighetskommunalFör en
§§ dennaoch 5-6och kap. 3§ 9kap. 28bestämmelserna i

kommunfullmäktigeför iBestämmelser rätt attförordning. om
och tillsynavgifter förföreskrifter prövningmeddelaövrigt om
finns 27verksamhetmyndighets ikommunalgällerdetnär en

miljöbalken.kap. §1

förslag.NaturvårdsverketstillförhållandeistycketAndra är nytt
in iräknatsintedockarbete harför sådantKostnader

avgiftsunderlagen.
fullständigtinnebär intemiljöbalkeni ettBestämmelserna

tredjeavgiftsfrågor. Igällervadkommunernabemyndigande för
förordningensdärförmeningenstycket andra attanges

ochprovtagnings-förersättningbestämmelser om
ochverkställighetsförordnanderespektiveanalyskostnader om

kommunalsåvitt gällertillämpasskalluppgiftslämnande även en
verksamhet.myndighets
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2 § Om det finns särskilda skäl kan stället för detregeringen, i
föreskrivs 2-4 och kap. denna8 förordning,i ärendei ettsom

enligt kap. miljöbalken17 besluta skyldighet för sökanden attom
berörda statliga myndigheter stå för samtligagentemot

undersöknings-, övervaknings- och tillsynskostnader för den
verksamhet ansökan innefattande kostnad för kontroll-avser, en
och fattar beslut sådanstyrorganisation regeringenom om en
organisation.

Föreskriver betalningsskyldighet enligt förstaregeringen om
stycket skall avgift, utgår enligt bestämmelse dennaisom annan
förordning, ned vad de delar täckssättas avser som av nu

betalningsskyldighet.angivna

föreslås generell möjlighet for regeringen i mycketHär atten
omfattande projekt sådana idag enligt kap.4prövassom-

förnaturresurslagen förordna särskild betalningsskyldighetom-
itillsynen. Motsvarande möjlighet för miljödomstol föreslås 3

medkap. fråga i sambandnedan. Sådan kan äventas upp
tillsynsbehovet visat sigomprövning verksamheten varaav om

avgiften finns isärskilt omfattande. Regler debitering 9avom
lösningkap. förordning. Fördelen med denna2 § denna är att

företagaren direkt till berörd myndighet.i dessa fall betalar Dessa

avgifter inte redovisas inkomsttitel bör hanterasbör över utan
tillskott utanför i enstaka mycketramanslagetettsom

arbetskrävande projekt.

försvaret avgift enligt3 § För verksamhet bedrivs skallsom av
denna motsvarande deförordning bestämmas till belopp som
utgår för denkommunen operativatagit över ansvaretom
tillsynen.

Paragrafen i förhållande till Naturvårdsverkets forslag.är ny
Innebörden i de fall generalläkaren har tillsynsansvaret,är att
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prövning ochskall kostnad föravgift endast avse
tillsynsvägledning.

miljöfarlig verksamhetAvgift för2 kap. m.m.

möjligheternaundersöktutredningens gångVi har under att
prövnings-uppdelademedalternativtkonstruera systemett

debeträffandeOklarhetematillsynsavgifter.respektive
ñånvi avstårsådockkonstruktionerna attalternativa attär stora

följer inedanFörslagetförslag.sådanafram någralägga
1989:598förordningenenligtidaggällerhuvudsak det omsom

Vimiljöskyddslagen.enligtverksamhetmyndighetersavgift för
förkravenkapitel uppfylleri detta attförslagenbedömer att

avgifter.betraktas som
viföreslårtill kap.inledningen 6iSom kommenteras närmare

täckaskallkapitelenligt dettaschablonbeloppen ävenatt
verksamheterna.kemikalietillsynoperativa överlänsstyrelsemas

förförordningdennaförsta stycket§kap. 1Avgift enligt 1§1
skallmiljöbalken§kap. 19verksamhetmiljöfarlig iavsessom

bilagankalenderår med de belopp iförårligenbetalas angessom
förordningtill denna

harverksamhetenför tillsynen intefallde överI ansvaret
förstaenligtavgiftsbeloppetinbegriperöverlåtits till kommunen,

kap.enligttillsyn 14länsstyrelsensförstycket ersättningäven
miljöbalken.

förordningdenna§kap. 2stöd 1medHar regeringen av
såvittsökandenförbetalningsskyldighetsärskildbeslutat om

kapitelenligt dettaavgiftskalltillsynskostnader,gäller motsvara
tillsynen.kommunför verksamhet däravgift utövar

Naturvårdsverketsförhållande tillisista styckenatvåDe är nya
förslag.

inte förekommerverksamhetenvidpåvisas detOm det att
kanomständighetkemikaliehantering, kan detnågon somvara en
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förgrund ned avgiften enligt iutgöra 9 kap. dennaatt sätta
förordning.

§2 Avgift enligt första1 § stycket skall betalas denav som
bedriver miljöfarlig verksamhet med beteckningen Asom anges

eller bilagan till förordningenB 1998:000 miljöfarligi om
verksamhet och hälsoskydd,

har tillstånd till avsedd verksamhet harIiänannan som
tillstånd kap.efter föreläggande ansöka enligt 9 6prövats att om

§ andra stycket miljöbalken, eller
hartillstånd till avsedd verksamhethar 1iän somannan

miljöbalken.frivilligt enligt kap. § tredje stycket9 6prövats
medavgiftentillståndsprövning skall bestämmasHar ägt rum

motsvarande.utgångspunkt tillåten ellerproduktionsvolymi
miljöfarligfabrik, ellerOm det vid inrättning annanannanen

omfattningsådan ellerverksamhet bedrivs verksamhet art somav
skall avgifttill denna förordning,omfattar flera punkter bilagani

högstautgå föreskriver denmed full avgift enligt den punkt som
punkt,hänföra tillavgiften. verksamhetFör är att annansom

avgift.ordinarieskall avgiften ned till 25sättas procent av
utgår första handtill denna förordningAvgift enligt bilagan i

kanverksamhetenenligt punkt Verksamhet. Endast1.a, inteom
utgå punkt 1.b.,enligthänföras under denna punkt, skall avgift

ingår, ellervilka följande 1.c.,Verksamhet inom processer
sker.kemiskaVerksamheter vilka hanteringinom ämnenav m.m.

iförslagFörslaget avviker från Naturvårdsverkets attgenom
föravgift verksamheten,stället för endast för den dyrasteatt ta ut

tillövriga avgift. Förslaget syftarverksamheter reducerad attta ut
faktiskamyndigheternasnå ökad överensstämmelse med

tillägget föreslås uppgå till skäligakostnader och 25 procent.
verksamhetspunktin såvälOm verksamheten faller under som

sistaprocesspunkten enligtprocesspunkt bortses frånt.ex.
stycket.
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från kalenderår följer3 § Avgiften skall betalas och detmed som
efter tillstånd har meddelatsdet beslut till verksamhetenatt om

år följereller, tillstånd, detverksamheten bedrivs utan somom
påbörjats.verksamheten harefter det den miljöfarligaatt
förhelt avgiftsbeloppAvgiften därefter betalas medskall varje

påbörjat kalenderår.

i och förskullemeddelats.tillstånd ManAvgift utgår endast om
vid avslagavgiftbestämmasig kunna ävenöverväga att av enen

förslag,sådantnågotfrån lämnaVi dock avståttansökan. har att
fåförhållandevisfrågatordepå detbl.a. med tanke att vara om

krångligtadministrativtbliskulle kunna attfall detsamt att
itillståndsdeleniändringmedi sambandavgiftenhantera en

beträffandeföraskanMotsvarandeöverinstans. resonemang
nedan.§kap. 4avgift enligt kap. Se 44

ocksålänsstyrelsenbeslutbetalas efterskall§ Avgiften4 somav
den.redovisarochtar emot

VattenverksamhetförAvgift3 kap.

ärendenvissagällerendast vadi dagprövning utgårAvgift för
föreslås i dettaavgifterdemarkavvattning. Merparten somavom

Våraförhållanden.till dagensförhållandeikapitel sålundaär nya
utgångspunktmiljöbalkspropositionensfrånförslag utgår om

tilllederinstans. Dettaprövning i förstakostnadstäckning för att
kostnaddomstolenssåvältäckavi föreslåravgifterde avsessom

kandelarsådanaprövningen sägasmiljömässigaför den somsom
tvistlösning.traditionellligga närmare meren

Även undersöktviharVattenverksamhetbeträffande
uppdelademedalternativtinföramöjligheterna systernatt ett
avgift förSkillnadentillsynsavgifter.respektiveprövnings- mot

skerfalleti detmiljöfarlig verksamhettillsyn är att ensenareav
tillsyns-Vattenverksamhetgällervadårlig debitering medan

tillstånds-medi sambandallagång föravgiften debiteras en
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prövningen tillsynsbehov. det däremot gäller bl.a.Näroavsett
anläggningar där utförande påbörjats före januariden 19991
föreskrivs avgift för varje tillsynsbesök. kan i praktikenDetom
bli svårt hålla isär de fall tillsynsavgiñ frånskall utgå denäratt
fall avgiften betald. Vårt förslag ansluter till denär är av

detNaturvårdsverket föreslagna sammanslagna avgifterna, men
finns vidare fortsattaanledning diskutera frågan under denatt
beredningen.

i kapitel uppfyller kraven förVi bedömer förslagen detta attatt
avgifter.betraktas som

förförordningförsta stycket dennaAvgift enligt kap. §1 § 1 1
betalasmiljöbalken skallkap.Vattenverksamhet 11i avsom avses

den som
kap.Vattenverksamhet 11tillstånd till iansöker som avsesom

miljöbalken,första stycket9 §
stycket§ andraenligt kap. 911frivilligt begär prövning

Vattenverksamhet,med avseddmiljöbalken 1änav annan
§kap. 13enligt 11tillstånd till markavvattningansöker om

miljöbalken,
stycketandra§enligt 11 kap. 14ansöker dispensom

miljöbalken,
1998:000§ lagenenligt 17begär laglighetsprövning om

ellerVattenverksamhetmiljöbalkeninförande enav enav
vattenanläggning,

miljöbalkenkap. §enligt 11 22 innanbegär prövning en
bruk,grundvattenbortledandeanläggning för tas urav

kap.enligt 1911tillstånd eller begäransöker prövningom
miljöbalken, ellereller 20 §

ellerupphävandemiljöbalken§enligt kap. 8ansöker 24 om
tillståndsdombestämmelseVillkor ellerändring i enannanav

tillståndsbeslut.eller ett

Naturvårdsverketstilli förhållandePunkterna och7 8 är nya
Naturvårdsverket,fallföreslås inte för deförslag. Avgift

kap. §enligt 24 7Kammarkollegiet eller länsstyrelsen
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miljöbalken ansöker prövning enligt kap.24 3-6om
miljöbalken. Av kap. § miljöbalken25 3 framgår att
Naturvårdsverket, Kammarkollegiet och länsstyrelsen i dessa fall
skall för sina kostnader i miljödomstolen. Enligtsvara
nyssnämnda gäller för myndigheter skyldighet ilagrum dessa att
vissa fall stå för tillståndshavarensandraäven änmotparter
rättegångskostnader. målet föranlett ändringenEndast när är attav
behövs anläggnings säkerhet, skallfor förbättraatt en
tillståndshavaren förpliktas för sistnämnda kostnader.att svara

kostnadstäckningMed tanke på utgångspunkten genomom
har viavgiftsñnansiering det allmännas verksamhet, övervägtav

stå för kostnadenföra in skyldighet för tillståndshavaren attatt en
Bl.a. bakgrundprövning i omprövningsmålen.for domstolens mot

skall ståföreskriver allmännai fall detmiljöbalken dessa attattav
sådantnågotvi avstått från lämnafor sina kostnader, har attegna

förslag.

får falltillsyn§ Avgift för länsstyrelsernas2 i änannat som avses
den1 §i tas ut av som

miljöbalkenkap. §3vattenanläggning 11iäger avsessomen
ellerpåbörjats före den 1999,och utförande har 1 januarivars

miljöbalkenkap. §Vattenverksamhet 11 2bedriver iavsessom
vilken påbörjats före den 1999.har 1 januari

tillsynsbesök, tillgenomförtefterAvgiften skall betalas,
Länsstyrelsen000 kronor.länsstyrelsen med belopp 3ett om

redovisar tillsynsavgiften.
klagomålföranledsbetalas för tillsynAvgift skall inte avsom

obefogade.visar sigsom vara

Naturvårdsverkets förslag.Sista i förhållande tillstycket är nytt

avgift betalas förföljer § skall3 § Om prövning4inte annat av
förordning.eller dennaoch vid ansökan enligt § 1tillsyn 1 4

nedanstående tabell.enligtAvgift skall betalas med belopp
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AvgiftensAnläggningskostnad kronori
storlek kronori

0 000 0001-
500huvudförhandling 1mål utana.

5 000huvudförhandlingmål med

10 000000 000 0001 000 5-
00030000 000000 000 105 -
000850000 000000 000 510 -
000175000 000000 4550 000 -

300 000000000000 10000075 -
000005000 0002100

utgå medavgiftskallförordningdenna§ 8ansökan enligt 1Vid
fallochhuvudförhandling imålet annatkr1 500 avgörs utanom

kr.med 0005
vilkenförverksamhetstycketförstaenligtansökanOm enavser

miljödomstolen, ikansärskiltbedömstillsynsbehovet stortvara
styckena,andraochförstaföreskrivsför det istället som
samtligastå försökandenförskyldighetförordna attom

denförtillsynskostnaderochövervaknings-undersöknings-,
kontroll-förkostnadinnefattandeansökanverksamhet enavser,

beslutfattarmiljödomstolenoch styrorganisation enomom
beslutatmiljödomstolenellerHarsådan regeringenorganisation.
betalasavgiftenskallför tillsynkostnaderrörandesärskilt

enligtbeloppen80med belopp procentmotsvararett avsom
första stycket.

fleratvå ellerpåavgiftenfördelningmeddelasfårBeslut avom
betalningstillfällen.

enligt 4§ 1enligt 1såvälansökanInnefattar prövning som
helasåavgiften bestämmasskallförordning,denna omsom

enligt §målet 1prövas
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avgiften anläggningskostnaden i vissaSambandet mellan och är
avseenden införa timbaserad avgift för domstolensAttsvagt. en

i sig modell rättvisandeverksamhet och för den är mestvore som
sikt i ställetmindre lämplig andra aspekter. På börärmen ur

tillutreda möjligheterna gå överövervägas att ett nyttatt
vattenföretag.till olikaavgiftssystem där avgiften knyter typer av

arbete, vilketavgifter omfattandefram sådanaAtt ävenär ettta
möjligtinteochNaturvårdsverketspåpekas i attärrapport

därför valtutredning. Vi hardennagenomföra inom för attramen
avgiftsmodell iföreslåinledningsskedei fall för ettvart en

grundförslag.Naturvårdsverketsprincip enligt
föreslagit,NaturvårdsverketUtgångspunkten attär, som

enligtsådant kanomfattainte skall ersättasavgiñsunderlaget som
delartagit bort devi därförhardetta fallandra regler. I av

Kammarkollegiets ochlänsstyrelsens,tillhänförsunderlaget som
Mkr,2prövningsdelen l,8+0,l+0,liarbeteNaturvårdsverkets

rättegångskostnader.eftersom delar kandessa ersättas som
vi,harglidande skalaavgifter efterbestämmastället förI att en

iuppdelninggjortavgiftssättningen,underlättaför att en
förslag,Naturvårdsverketsenligtprincipavgiftsklasser i ett av

promilleomkring femBeloppenalternativ A2. motsvarar av
tröskeleffekter harundvikakostnad. Förvattenverksamhetens att
klasser. Enrelativt antaliuppdelningvi gjort stortett annanen

tilläggMkrnivån 50fr.o.m. göralösning skulle kunna ettattvara
kr.000Mkr med 40intervall 10varje tillkommandeför t.ex.om
ochkravgiften 500 000tak förförslagEnligt vårt sätts ett om

täckaövriga klasserochdennaavgiften för avses
mycketframtid.princip all Iiförtillsynskostnader

orimligt lågt. Fördetta beloppprojekt kantillsynskrävande vara
skall kunnamiljödomstolenvi därförprojekt, föreslårsådana att

fall därskulle kunnatillsynen. Dettaförordna särskilt varaom
tidsperiodsig längresträckaberäknasanläggningstiden över en

omständighetsärskildtillsynsbehoveteller ansesannanav
motiveringen underinonnalfallet. Somiavsevärt större än anges

beslutaskunnaförordnandesärskiltsådantkap. skulle även21
visat sigefterhanddet idomomprövningi samband med omav

särskilttillsynsbehovet är stort.att
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föreslås avgift inte skallNaturvårdsverketsI utrapport tasatt
tillMotivenverksamhetskostnaden lägre 000 kr.1 000änärom

ärendenaoch kommun står fördetta delsär merpartenatt stat av
minimeravilldelsvid vattendomstolen, att man

avgiften skulleräddadministrationskostnadema och äratt attman
ansökningar.frivilliga Motönskvärdahinderutgöra mot

ihanteringmiljödomstolarnasbakgrund utgångspunkten attav
övervägandevi efteravgiftsñnansieras, harinstans skallförsta

kravgift l 500mål föreslåfor dessaförstannat att omen -
1992:191avgiftsförordningen SFSiavgiftsklassmotsvarande 4

krtill 000huvudförhandling och 5måleti de fall avgörs utan-
i målet.huvudförhandlinghållsdetom

förslag.Naturvårdsverketstilli förhållandeSista stycket är nytt
vadbeträffandefrågeställningarmångakommakanDet upp

vilkabestämt"anläggningskostnad",med närmare omavsessom
deninteavgiftsunderlaget. Föriingåskall attfaktorer som

skymmasskallansökanprövningenmateriella avav
understrykaviktigtdärför attavgiftsproblematiken, det attär

måstenödvändighetmedkostnad,anläggningensberäkningen av
propositionen,resonemangeniuppskattningar,ske efter segrova

§kap. 6enligtnyttoövervikt 11beräkningkring129, avs.
miljöbalken.

förkostnadermyndigheternastäckatänktAvgiften är att
prövningenförkostnaderna ärvad gällertillsyn ochprövning och

entreprenadkostnaderelleranläggnings-endast derelevantadet
domstolen.projekthänförliga till det prövasdirektär avsomsom

samband medigrundvattensänkningfrågaPrövas t.ex. om
avgiftsunderlagetförtrafikplats,anläggandet ärstörreenav

skallanläggningsdelar prövasderelevantendast avsom
syftetpåtankeMedsådant.projektetinte heladomstolen som-

inte påverkasarbetemyndigheternasoch eftersommed avgiften
vidarebörupphandling ellerlyckadskettdet enav om

investerings-uppskattningavgiften bestämmas avengenom
på denupphandlingvidbli öppnaskullesådan denkostnaden en

förbehövsutredningdenskall lämnaSökandenmarknaden. som
i underlaget.inte ingåbörMervärdesskattavgiften.fastställaatt -
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eller villvissa fall sökanden villI där göra större Vattenuttag
kan, beroende påtillgodogöra sig för vattenkraftvatten

projektkostnaderna låga,förhållandena i enskilda fallet,det vara
grundomfattande påmedan domstolens prövning är attt.ex. av

Sådanasvårbedömda.miljökonsekvensema ellerär stora
självfalletkompliceraravgiftenförhållanden borde påverka men

höjafalli dessakanberäkningarna. Man överväga att
tillknutetengångsbeloppgrundavgiften med ärett som

särskildamed1998:000enligt kap. lagenberäkningarna 6
kunnalösning skulleVattenverksamhet. Enbestämmelser varaom

1engångsbelopp procentbestämma motsvararatt ett avsom
grundvatten,tillståndsgivnadet årligasaluvärdet uttaget avav

detskulleBeloppetöre/kubikmeter.kr % 55 lt.ex. varax
igrundvattenbortledningfrågadet äroavsett avomomsamma

exploatering.kommersiellförsyfte ellerskadeförebyggande en
till l-3beräknasvärde kunnamotsvarandevattenkraft skulleFör

öre/kilowattimme.% 20x
frågan endastochmeddelad domtidigareändringmålI avom

iavgift bestämsföreslagitvivillkor, harändring attrör av
ansökanOmMkr.anläggningskostnad 0-1föravgiftsklass aven

ökatansökanstället, Vattenuttagijämväl, eller t.ex. omnyavser
ifråga:avgiftsmodeller kommaolikaanläggning, kanbefintligvid

inteändringenregler, dvs.enligtAvgiften bestäms gängse om
anläggningsdelarellernyanläggningnågoninnefattar nya

iautomatiskt lägstamålethamnarMkr,mindre ltillvärderas än
avgiftsklassen osv.

beräkningsig påstället grunda äveniAvgiftsunderlaget kan en
modellkostnad. Dennaanläggningsdelarsbefintligaberördaav

grundpåbl.a.tillämpa,svårkan att avvara
samtidigtskulleavgränsningssvårigheter. Dessutom som-

måltidigareutredning enligthjälphadomstolen oftast torde av -
ansökan. Detvidbli lika högi fallkostnaden dessa en nysom

jämkningsbestäm-tillämpningmånga gånger krävasskulle aven
praktikenialltså bliochförordningmelsen i kap. denna9 en

krånglig lösning.mycketoftadelvis godtycklig och
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Avgiftsunderlaget sig på modell där hänsyngrundar taren man
till utökning ansökandent.ex. Vattenuttagett avser, seav som
resonemangen ovan.

i ändringsfallenEnligt modell tillämpasvårt förslag skall l
villkorsändring.i fråga Detde fall det endast ärärutom om en

finnsdetenklast tillämpamodell tordeden att menvarasom
enligt modelllösninganledning ytterligare övervägaatt en

skallför markavvattningAvgift enligt § eller§ 1 3 44 tas ut av
stycket.framgår andrade falllänsstyrelsen i avsom

§§9-12bestämmelsernagällerstorlek iavgiftensFör m.m.
avgiftsklasserföljandevarvid1992:191,avgiftsförordningen

tillämpas:

Ärendeslag Avgiftsklass
kap.enligt 11Tillstånd till markavvattning

eller dispensmiljöbalkenstycketförsta9 §
miljöbalkenstycket§ andraenligt kap.11 14

dikeslängdför aven
1000 meter-

100 1 000 meter-
-10 0001 000 meter

10 0002 meter

ochsamtidigtmarkavvattning röransökningarfleraPrövas om
skallmarkområden,intilliggandeelleransökningarna samma

dikningslängdsammanlagdaför denavgift somtas ut
ansökningarna avser.

verksamhetentillsynenför den överoperativaHar ansvaret
medavgift utgå 80skallöverlåtits till kommunen, procent av

andra stycket.beloppen enligt

förhållande tillhöjts iharenligt förslagetBeloppen ovan
ifråga.harskälighetdessreglering ochnuvarande satts

prövningensåvälbör täckaavgiftenfastslås,Inledningsvis bör att
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tillsynen verksamheterna. bakgrund detta ochMotöverav som av
skillnaden i prövningens omfattning i sin relaterad tilltur-
skillnad i risker miljöpåverkanför bör avgiften högre förvara-

höjdaför mindre projekt. Med tanke på denstörre än
ambitionsnivå skall följa miljöbalken och de moment somsom

ingå i fältbesök sådant ärende,bör hanteringen ofta med ettav- -
Naturvårdsverket föreslagnakan vi inte finna deänannat att av

ligger i nivåi förefaller rimliga. Avgifternabeloppen huvudsak
olikajämförbara ärenden,motsvarande avgifter förmed t.ex.

skydd fördispens från bestämmelser Förärenden naturen.omom
sänkning ivi dockavgiñsnivåema föreslårde två högsta en

till respektivefrån 6Naturvårdsverkets förslag, 7förhållande till
avgiften nedviVidare föreslårfrån till9 sättsatt om

verksamheten.tillsynenkommunen har över
länsstyrelse-vidvi möjlighetföreslårUnder kapitel 8 atten

§kungörelse enligt 4avgift förfallprövning i vissa ta ut
Vattenverksamhet Motsva-förordningen 1998:000 m.m.om

miljöbalken.imilj reglerasförmöjlighetrande

ansökanskall betalasellerenligt § 6 in§ Avgift 1 5 när5 ges
belopp:medföljande

storlekAvgiftens iAnsökan avser
kronor

kap. §enligt 9Frivillig 11prövning
0005miljöbalkenandra stycket
000miljöbalken 5§enligt kap. 2311Prövning

miljöbalken 2 500§§kap.enligt JJ 19-20Prövning

skalleller harenligt §ansökan 1 1 4 givits in6 § När en
avgiftpreliminärdröjsmål fastställamiljödomstolen utan en
skallansökansamband medenligt och §§. in3 4 I att ges
skallför domstolenbehövsuppgiftersökanden lämna de attsom

storlek.kunna avgiftensbestämma
dommålet frånskiljerdomstolensamband med sigI att genom

Från denfastställas slutligt.skall avgifteneller beslut,slutligt

18-036614
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belopp har betalats preliminärtslutliga avgiften skall det som
räknas av.

avgiftenskallenligt första stycket,Vid avslag ansökanav en
tillsyn.avseende förreduceras med 20 ersättningprocent

slutligtbetalas tillbaka videllerskallRänta inte tas ut
andra stycket.fastställande avgift enligtav

regelNaturvårdsverketsfrånavvikerförslagDetta omgenom en
föreslås ochansökanavgift vid avslag attnedsättning av enav

Dentagits bort.omprövning harbestämmelserna nuom
innandomstolen,påi ställetkonstruktionen byggerföreslagna att
underavgiften. Om detpreliminärt bestämmeri sak,målet prövas

motiveraromständighetförekommit någonhanteringmålets som
återkallelsenedsättningändras,avgiften t.ex. av enatt p.g.a.

vattenverksamhetenförkostnadenhöjningelleransökan attp.g.a.
detmedsambandiförutsågssig högrevisat än somvara

medsambandislutligtavgiftenfastställspreliminära beslutet,
avgiftskallavslåsansökanfalldebeslut. Islutligtdom eller en

falli dettaanledningfinnsdettillsynen attutgå förinte men
avgiftnedsättningbestämmelsernapåpekasärskilt även avom

förordning.dennaenligt kap. §9 4

och§enligt 6avgiftfastställt preliminärhardomstolenSedan§7
avgiften betalasskallsak, in.målet iprövasinnan

miljödomstolen,betalas tillskall§§och 6Avgift enligt 5 som
avgiften.redovisar

betalnings-flerapå två eller§fÖrdelatsenligt 3avgiftHar en
ifrågaföreskrivsvadenligtskall statenstillfällen, ränta omsom

betalnings-vilkafördelbelopppå debetalasutlåningsränta
medgivits.uppskov har
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4 kap. Avgift för täktverksamhet

Täktavgiftema har i fråga bl.a. vad gäller gränsdragningensatts
skatter. avgiftssystem föreslåsDet nedanmot som

delvis med skillnaderna idagens. Deöverensstämmer stora
förhållande till det regleras i förordningen 1984:381 omsom
täktavgift dels avgift föreslås utgå årsavgift i stället förär att som
engångsavgift, vissa och forskning,dels delar, massdatabankatt

justeringarna iutgår avgiftsunderlaget. Vi bedömer medattur
i kapitelförhållande till reglering, förslagen dettadagens bör

för betraktas avgifter.uppfylla kraven attanses som

förförsta stycket denna förordning§ Avgift enligt kap. §1 1 1
§kap. 1sådan tillståndspliktig täktverksamhet 12iavsessom

betalas denmiljöbalken skallförsta eller andra stycket ärsomav
tillståndet till täkten.innehavare av

tillavgift uttryckligen knytsförtydligatsParagrafen har attgenom
motivtexten till bestäm-täktverksamhet.tillståndspliktig I

nedsättning vi pekat på behovetharmelserna i kap. 4 §9 attom
småvid mycketnedsättning avgifterfram föreskrifterta avom

täkter.

betalasföljer §skall 3§ äktavgift enligt 1 §2 inteT annat avom
tabell:följandeårligen för tillståndsgiven mängd enligt

Årlig avgift kronorillståndsgiven mängdT ii ton
1 0000 0001-

500000 11 5 000-
2 0000005 10 000-

00010 5000 50 000-
00050 000 12200 000-

20 0002200 000
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överlåtits tillför den tillsynenHar operativaansvaret
enligtbeloppenutgå medkommunen, skall avgift 70 procent av

föregående stycke.

och200 000tillståndsgiven mängdAvgiñsklassen för tonom
tillförhållandeistycketsistadäröver är nyttsamt

förslag.Naturvårdsverkets
avgiftsunderlagetpåpekats,Naturvårdsverketfrånhar attDet

sorteringsverkochdelar, krossarsådanainkluderar angessom
Dentill kommunerna.anmälasskallochC-anläggningar somsom

nämndatäckertillsynenprövningen ochdel nusomav
förunderlagNågotunderlaget.utgådärförbörverksamheter ur

ifårFråganfram.kunnatintereducering har tasdennagöraatt
sammanhang.ibeaktasstället senare

förslag.NaturvårdsverketstillförhållandeistycketSista är nytt

oberoendeskall,torvtäktför§enligt 1Avgift av§3
kr.0001beloppmedbetalasårligenvolym,tillståndsgiven ett om

följerkalenderårmed detfrån ochbetalasskallAvgiften§ som4
hartäktverlcsamhetentilltillståndbeslutdetefter att om

avgiftsbeloppmed heltbetalasavgiftskallDäreftermeddelats.
helaOmgäller.tillståndetkalenderårpåbörjatför varje som

avgiftkalenderår skalldelendasttillståndstiden ettavavser en
kalenderår.för dettabetalas

förordning.denna§till kap. 32kommentarenSe

ocksålänsstyrelsenbeslutefterbetalasskallAvgiften§5 somav
avgiften.redovisarochemottar
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5 kap. Avgift för genteknisk verksamhet

iRegleringen följer gäller idag. framhållsden Somsom
organismerproposition till genetiskt modifierade prop.lagen om

avgift inte generellt för företag1993/94: f f°ar198 64 tas ut soms.
avgifternaMeningenbedriver verksamhetsådan är attavses.som

prövning och tillsyn.kostnader förskall myndigheternastäcka
skall gällagrundprinciperAvsikten givetvis dessa ävenär att

anspråk.följ ande ibemyndigandena i detframgent då tas

gentekniskstycket för§ förstakap.§ Avgift enligt I 11
miljöbalkenstycket§ förstakap. 113verksamhet iavsessom

verksamhet ellersådanbedriverskall betalas den ensomav
anmälanellerverksamhetentillstånd till göransöker omenom

verksamheten.

tillbilaga 1punktenunder F imyndigheter2 § De angessom
modifieradegenetiskt organismer1998:000förordningen om

enligtavgifter 1föreskrifterområdepå respektivemeddelar om

biotekniskaochkemiska produkterförAvgift6 kap.
organismer

jämteregleringprincip dagensiinnehållerKapitlet
kommit till.avgiftervissaharbemyndiganden. Dessutom nya

ambitionshöjningdenKemikalieinspektionen har bedömt att som
i huvudsakkemikalieområdet,inommiljöbalken skall skegenom

fallförekommandeIkommunala ärökadegäller det ansvaret.
nivå.till dagensförhållandeoförändrade iavgiftsbeloppendärför

bemyndigandenfinnsavgift ellerutgårkemikalieområdetInom
författningar,mängdenligtföreskrifterutfärda t.ex.att en

förordningenkemikalieavgift,1989:216förordningen om
bekämpningsmedel,kemiskaförhandsprövning1985:836 avom

förordningenkemiska produkter,1985:835förordningen om
vissa1991:1289förordningenavfall,1996:971 farligt omom
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klorerade lösningsmedel, förordningen 1991:1288 om
förhandsgranskning biologiska bekämpningsmedel medav
Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS biologiska1994:4 om
bekämpningsmedel, förordningen 1995:636 ämnenom som
bryter ned ozonskiktet med Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS

1993:5 avgifter vid användning förordningenCFCom av m.m.,
kosmetiska1993:1283 och hygieniska produkter medom

Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 1996:19 avgifter förom
kontrollen kosmetiska hygieniska förordningenoch produkter,av

modifierade organismer jämte1994:901 genetisktom
föreskrifter.

iSåvitt kemikalieavgiftema, nedan 2gäller motsvarasse
kemikalieavgiftenförordningenbestämmelserna idessa omav

RÅ funnitref. 87Regeringsrätten i avgörande se 1991har attett
gällerkemikalieavgifterna tveksam vadkonstruktionen ärav

dockRegeringsrätten fannskatt/avgift.gränsdragningen att
fall intekemikalieavgiften iförfattningsregleringen vart varav

tillämpasfelaktig. Från och med 1997uppenbart nyttett
på grundvalavgift beräknasavgiftssystem innebär att avsom

tidigareintekvantitet produkterna,ochantal produkter somav
Kemikalieinspektionen harprodukter.på antaletenbart baserat

denkonstruktionen bättreförklarat den motsvararatt nya
på detAvgiften baserasvid myndigheten.prestation utförssom

slutligai denavstämningenproduktionaktuella årets genom
tidigaredetavgiften. kanDet nämnas, systemetäven att var

handlabilligareparallellimport; detdiskriminerande attmot var
införafrån tillverkare eller handelsagentersvenska än att varorna

Kemikalieinspektionenföregickssjälv. reglernaDe attavnya
Riksrevisionsverket genomfördemed biträde översyn avenav

sinKemikalieinspektionen har ibestämmelserna. ansettrapport
tillämpatsdet hardet finns skäl utvärdera närsystemetatt att en

tid.
rörande denRegeringsrättens uttalandeMed beaktande bl.a.av

sikt kanvi bedömt det påtidigare avgiftskonstruktionen, har att
regleringen,finnas anledning närmare översyngöraatt menen av

åtminstone i inledningsskedeförövervägande skäl talar ettattatt
avgiftskonstruktion.tillämpa dagens
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Vi har i kapitel föreskriva särskilt avgiftdettaövervägt att om
för länsstyrelsemas operativa kemikalietillsyn. Enligt den

tillsynsförordning vi föreslår operativa tillsynsansvaretdetärsom
föreliggerför inskränkt i dag ochlänsstyrelserna dock änmer

i samtidigt har tillsynsansvaretendast de fall länsstyrelsen över en
ligger tillmiljöfarlig lösningarverksamhet. De närmastsom

i underlaget för denantingen låta viss andel flyta inhands är att
låtai förordning, elleravgift utgår enligt kap. denna2 attsom

delar. Eftersomdebitera timavgift i dessalänsstyrelserna en
det iadministreratimavgift allmänt attsamtär attsett tungmer

urskilja tillsynsvårt dengånger skullepraktiken många attvara
viharkemikalietillsyn,frånmiljöbalkenkap.berör 9 rensom

ställningstagandetalternativet. Vidförstnämndaför detstannat
i principkemikaliehantering viddet förekommerhar vi beaktat att

ifråga.kommermiljöfarliga verksamhetersamtliga som

kemiskafrågaoch tillsynAvgifter för i§1 prövning om
kap.enligt 14ochbiotekniskaprodukter, organismer varor

kapitel.enligt dettaskallmiljöbalken, uttas

Kemikalieavgifter

finansieraförbetalasskallKemikalieavgifter2 § att
kemiskafrågaoch tillsynKemikalieinspektionens iprövning om

kap.enligt 14ochbiotekniskaprodukter, organismer varor
och tillsynsådan inteutsträckningden prövningmiljöbalken, i

dennabestämmelserandraavgifter enligt ifinansieras genom
förordning.

produktavgift.årsavgift ochKemikalieavgifter uttas som
denkalenderårförårligenskall betalasAvgifterna somav

sammanlagtföreller till Sverige ärtillverkaryrkesmässigt in mer
förordningenenligtproduktersådana kemiskaett ton somav

biotekniskaochprodukter organismerkemiska1998:000 om
till produktregistret.skall anmäldavara

förordningenenligt 10 §KemikalieinspektionenOm om
medgettharbiotekniskaprodukter ochkemiska organismer att en
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handelsagent anmälningsskyldighet, handelsagentenfullgör är
avgiftsskyldig.

och slutligt.§ Kemikalieavgiften skall betalas preliminärt3
beräknas med ledning uppgifternapreliminära avgiftenDen av

föregående år eller preliminär-produktregistreti av en
avgiftenFrån den slutligadeklaration från den avgiftsskyldige.

räknasbetalats preliminärtskall det belopp har av.som

Årsavgiften mängdensammanlagdaför den§4 uttas
tabell:följandeprodukter enligtkemiskaanmälningspliktiga

Årsavgift kronoriKvantitet i ton
00-1

30011-5
00045-10

8 00001 0-5
13 0000- 1005

0002000-10001
30 000000-5 0001

00040000-10 0005
00050000-50 00010

60 000000000-10050

75 0002100 000-

genomsnittvärdetillfastställasProduktavgiften skall§5 ett som
produkter.anmälningspliktigapå antaletberor

formel:följandeberäknas enligtproduktAvgiften för en

slutvärdestartvärde -
slutvärde+

n
k

kr.slutvärdet 350kr ochStartvärdet 0001 ärär
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antalet anmälningspliktiga produkter, produkterärn varav som
har funktion och kemiska eller anmälssammansättningsamma
under beteckning räknas produkt.en gemensam som en

k värdet 003.är

Årsavgiften debitering§ och produktavgiften skall betalas efter6

från Kemikalieinspektionen.

miljöbalkenansökan enligt kap. 12 §Avgift för 14prövning av

ansökningarbetalas för§ Ansökningsavgift skall7 prövning av
med stödhar meddelatstillstånd enligt bestämmelser avsomom

miljöbalken.kap. §14 12
§§bestämmelserna 9-12gälleravgiftens storlek iFör m.m.

avgiftsklasserföljandevarvid1992:191,avgiftsförordningen
tillämpas.

Ärendeslag Avgiftsklass
stödmedTillstånd meddelatshar avsom

312 § 1
412 § 2
2§ 312

bekämpningsmedelAvgift för

frågaoch tillsynKemikalieinspektionens i8 § prövningFör om
skallmiljöbalkenkap.enligtbekämpningsmedel 14kemiska

följandeenligtårsavgift betalasansökningsavgift och

Ansökningsavgift
kronor

godkännande,Vid ansökan om
10 000för produkta varje

ingårb för aktivt intevarje ämne som
0003 0godkänd produkti annan
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villkorsändringVid ansökan om
förpacknings-a som avser namn,

1 000storlek eller icke aktivt ämne
0005b i övrigt

godkännande 6 000fortsattVid ansökan om
0003undantagVid ansökan om

tillbilaga 1skallverksamt iansökanVid ämne tasatt ett uppom
utsläppandejuli 1994den 1591/414/EEGrådets direktiv omav

marknadenl, rådetsändratpåväxtskyddsmedel senast genomav
kr.000med 950ansökningsavgiftskalldirektiv 97/5 tas ut

Årsavgift Avgiftenprodukt.godkändförbetalasskall varje
försäljningenvärdetkalenderår till 2,6uppgår procent avavper

000högst 200dockår avgiftendetåret föreprodukten avser,av
kronor.årsavgift 2 000kronor. Lägsta är

Årsavgift skallsökanden.betalasskallAnsökningsavgift av
ellergodkäntbekämpningsmedelfåtthardenbetalas ettsomav

ställe.dennesden har iträttav som

1985:836förordningeniändringGenom om
fr.o.m.till 2,6höjtsårsavgiften procentharbekämpningsmedel,

1997:1126.SFSjanuari se1998den 1
föreslås föravgiftregleringtidigareförhållande till äri attNytt

till rådetsi bilaga lverksamt ämneansökan ettatt ta uppom
påväxtskyddsmedelutsläppande91/414/EEGdirektiv avom

ansökanvidavgiftinföraVi harmarknaden. övervägt att om
Kemikalie-Enligtupptagande.sådantförvillkorenändring av

underlagtillräckligtintenärvarandefördockinspektionen finns
Kemi-påtankeMeddel.i dennabelopp attföreslå någotför att

deunderdet närmastebedömerdessutomkalieinspektionen att
böransökningar,aktuellt medåren endast kommer att nyavara

närvarande.förinförasvillkorsändring inteavgift för

EGT 391L0414.s1Celex19.8.1991,230,Lnr
2 397LO057Celex8727.9.1997,265,EGT L snr
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9 § KemikalieinspektionensFör och tillsyn frågaprövning i om
biologiska bekämpningsmedel enligt 14 kap. miljöbalken skall
ansökningsavgift årsavgiftoch betalas enligt följande

Ansökningsavgift
kronor

Vid ansökan godkännandeom
Biologiska bekämpningsmedel
Mikroorganismer

föra bekämpningsmedel 5 000varje
b för verksam organismvarje som

ingår godkänt bekämp-inte i annat
15 000ningsmedel

Genmodifierad organism
för verksam organism intevarje som

bekämpningsmedel 23 000ingår godkänti annat

spindeldjurinsekter,Nematoder,
000bekämpningsmedel 3a för varje

b för verksam organismvarje som
godkänt bekämp-ingårinte i annat

8 000ningsmedel

villkorsändringVid ansökan om

bekämpningsmedletssom avser namn
0001eller förpackningsstorlek

2 000i övrigt

godkännandeVid ansökan fortsattom

3 000Mikroorganismer

500Genmodifierade 4mikroorganismer
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1 500insekter, spindeldjurNematoder,

undantagVid ansökan om

5001Mikroorganismer

0002mikroorganismerGenmodifierade

0001spindeldjurNematoder, insekter,

Årsavgift Avgiftenprodukt.godkändförbetalasskall varje
försäljningenvärdetkalenderår till 1,8uppgår procent avavper

000200dock högstavgiftenårdetåret föreprodukten avser,av
kronor.årsavgift 2 000kronor. ärLägsta

Årsavgift skallsökanden.skall betalasAnsökningsavgift av
ellergodkäntbekämpningsmedelfåttharbetalas den ettsomav

ställe.dennesden har iträttsomav

biologiskai frågatillsynochprövningAvgifter för om
harföreskrifteridagreglerasbekämpningsmedel somgenom

konsekvens1994:4. IKIFSKemikalieinspektionenutfärdats av
gällersåvittavgifterförordning reglerai dennamed förslaget att

avseendeavgifterocksåföreslåsbekämpningsmedel,kemiska att
frånuppgiftEnligthär.reglerasbekämpningsmedelbiologiska

kostnadskrävande imindreprövningenKemikalieinspektionen är
bekämpningsmedel. Dettakemiskagällerdetfalldessa än när

årsavgift.iskillnadenmotiverar

Årsavgiftansökanbetalas görs.skall§§ närAvgift enligt 8-9§10
dååretefteråretoch medkalenderår frånförbetalasskall varje

dåårmed dettill ochmeddeladesgodkännande ettbeslut om
gälla.upphörsådant beslut att

avgiftenÅrsavgift årdetden 31betalasskall senast sommars

avser.
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bekämpningsmedelgodkännandetinnehar§11 Den ettavsom
sådan undersökningförbetala kostnadernaskall somen

medletskontrolleraförlåtitharKemikalieinspektionen göra att
sammansättning.

avgifteroch redovisaruppbärKemikalieinspektionen12 § som
§§.7och 10iavses

fallförbud vissa1998:000 iförordningenAvgift enligt m.m.om
kemiskautförselochinförselmed hantering,sambandi av

produkter

fårförvaltningsmyndighetcentralRespektive ta ut§13 en
förbudfråndispensansökerfrån denansökningsavgift omsom

fallförbud ii vissa1998:000förordningenenligt m.m.om
kemiskautförselinförsel ochhantering,medsamband av

fastställsenligtavgiftprodukter. Denna taxa avuttas somen
myndigheten.

ochkosmetiska1998:000förordningenenligtAvgift om
produkterhygieniska

frågatillsynoch iLäkemedelsverkets prövning§14 om
förordningenenligtprodukterhygieniskaochkosmetiska

skallprodukterhygieniskaochkosmetiska1998:000 om
meddelasföreskrifterenligtavgifterfinansieras avsomgenom

Läkemedelsverket.

bränslen0001 998:förordningenAvgift enligt om

föravgiftföreskriftermeddelafårNaturvårdsverket§15 om
1998:000förordningenenligttillsynochmyndigheters prövning

bränsle.om
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miljöbalkenAvgift för förhandsanmälan enligt 14 kap. §11

förfår föreskrifter avgiftKemikalieinspektionen meddela16 § om
föreskrifterförhandsanmälan enligtärendenprövning i somom

§ miljöbalken.har meddelats med stöd kap. 1114av

miljöbalkenkap. §ärenden enligt 20för 14Avgift prövning av

avgift förmeddela föreskrifterfårSkogsstyrelsen§17 om
miljöbalken.enligt kap. 20 §14ansökan dispensprövning omav

tillförhållandeiSkogsstyrelsentillBemyndigandet är nytt

reglering.dagens

verksamhetövrigAvgift för viss7 kap.

länsstyrelsensbetalas för prövningskallAnsökningsavgift§1 av
1998:000förordningenenligttillståndansökningar omom

avfall.farligt
§§9-12bestämmelsernagäller istorlekavgiftensFör m.m.

avgiftsklasserföljandevarvid1992:191,avgiftsförordningen
tillämpas.

Ärendeslag Avgiftsklass
4transportverksamhetTillstånd till

bortskajfande ochmellanlagring,Tillstånd till

återvinning
miljö-prövad enligt 9 kap.anläggningen ärom-

4balken
kap.prövad enligt 9anläggningen inte ärom-

7miljöbalken
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förordningen 1996:971regleringen iBestämmelserna motsvarar
farligt avfall.om

de kostnaderavgifter förfår beslutaNaturvårdsverket§2 om
den259/93/EEG 1förordningrådetsartikel 33.1 ii avsom avses

avfallstransporterkontrollochövervakningfebruari 1993 avom
gemenskapen-g. skallAvgifternafrån Europeiskatill ochinom,

Naturvårdsverket.fastställsavgiftstaxabetalas enligt avsomen
anmälningsförfarandetförkostnaderNaturvårdsverketsFör

10 §avgiftsklass 7dock igällerförordningrådetsenligt
191.1992:avgiftsförordningen

förslagKemikalieinspektionens attfrånavvikerFörslaget genom
dettillansluterändringtill. Dennalagtsharandra stycket som

gränsöverskri-1995:701förordningenenligtgäller i dag om
avfall.dande transporter av

falldeprövningsmyndighet istatligskallAvgift§3 uttas av en
stycket.andraframgår avsom

§§9-12bestämmelsernagäller istorlekavgiftensFör m.m.
nedanvarvid angivna1992:191,avgiftsförordningen

tillämpas:avgiftsklasser

AvgiftsklassÄrendeslag bestämmelserföljande ienligt
miljöbalken

medjämförtenligt kap. 107Dispens
föreskrifterfrånstycket§ andrakap. 77

4förhar meddelats naturminnesom

biotopskydds-föreskrifterstödmedDispens omav
andra§kap. 11enligt 7meddelatsområde harsom

5andrastycket meningen

393R02593 Celex6.2.1993, 130,EGT L snr
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Naturvårdsverket ansökningsavgiften kan betalaspekar på att
tillbaka enligt avgiftsförordningen, dispens begärs enbart§13 om
för vårda biotopskyddsområdet.att

föreskrifter fredningmed stödDispens omav
meddelats enligtdjur- eller harväxtartav som

4kap.7 12 §

iundersökningarkommentar,Naturvårdsverket attsomanger
avgiften.återbetalningförskälnaturvårdssyfte kan avvara

bestämmelsernafrån§enligt kap. 187Dispens
5strandskyddsområdeom

föreskrifterfrån§enligt kap. 207Dispens om
5miljöskyddsområde

föreskrifterfrånkap. 22 §enligt 7Dispens om
5vattenslcyddsområde

§ förTillstånd kap. 23enligt 7 marinveten-
5skaplig forskning

särskilttillståndeller inomDispens ovan,
enligtbevarandeområde 7skydds- eller som

får meddelasstycketkap. § första29 inte utan
6tillåtelseregeringens

medmeddeladeföreskrifterTillstånd enligt
levandeviltskyddkap.stöd 8 4 avomav

4djur- eller växtarter

föreskrifter med-samråd enligtAnmälan för
4andra stycketkap. §med stöd 12 6delade av
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eftersomsituationer har ifrågasattsAvgiftsskyldighet i dessa
myndigheten ochtill dialog medi skedet syftarsamrådet första en

hörahuvudberörda frånavhålla dekostnaden kan över tagetatt
avgiftsskyldighet endastföreligger docksig. Enligt vårt förslagav

i sambandavgift utgår inteföreskrivet, dvs.särskilti de fall det är
förstai kap. §samrådsskyldigheten 612med den allmänna

i förhållandesänktsavgiften harNivån påmiljöbalken.stycket
tillavgiftsklassfrån 5Naturvårdsverkets förslag,till

stödmedmeddelatsharföreskrifterfrånDispens som
4kap. 10 §12av

förslag.NaturvårdsverketstillförhållandeipunktDenna är ny

uppförandetill§kap. 11Tillstånd enligt 12
6vilthägnav

medmeddeladeföreskrifter,enligtDispens
dumpafrån förbud33kap.stöd 15 attav

4avfall

beslutvillkorändradeeller iAnsökan ettom nya
4punkternanågonenligt ovanav

villkorändring ärvid ansökan etc.avgiftSista punkten avomom
förslag.Naturvårdsverketstilli förhållandeny

inomåtgärdertilldispens naturreservat,inte förAvgift föreslås
kap. 9kulturreservat, 7inomhelleroch intekap. 77

fastighetsägarenuteslutandeprincipdet iAnledningen ärär att
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iberörd dessa fall och det skulle bli svårareär att attsom
förhandla markägaren han skall betalareservat vet attom nya om
särskild avgift i varj dispensärende.e

det följI ande föreslås avgifter för antal ärendetyper inteett som
tagits i Naturvårdsverkets Kemikalieinspektionensellerupp
förslag.

tillåtlighetsärendenMyndigheters arbete isamband med enligt 1 7

kap. miljöbalken

myndigheters arbeteSökanden skall för kostnaderna för§4 svara
ellerenligt kap. 3ärende 17 4regeringeni prövasett som av

Sådan avgiftsskyldighet föreligger endast§§ miljöbalken. om
förkan täckaskostnaderna ersättninginte genom

miljöbalken.rättegångskostnader enligt
utgåmyndighets arbete skallför timersättningErsättning som

myndighet anmodatsdebiteras respektive sigoch att yttrasomav
handläggningstid.för helmed 800 kronor varje timme

sammanlagda tiddenhandläggningstidMed somavses
införberedningförvid myndigheten har använttjänsteman

prövning.regeringens
restidendelräknas denhandläggningstiden skallI ininte av

tvåresetillfillevid och överstiger timmar.ettsom samma
framställasskallförsta stycketAnspråk på enligtersättning

beslutattvå månader efter det regeringenattsenast om
tillåtlighetsfrågan.

enligtutgårregel och avgiñärendenDessa ävenprövas som
förordning. Hanteringen dennakapitel i denna typannat avav

ochnonnalärendendock kostnadskrävandeärenden änär mer
ingårtillåtlighetsprövningenmyndigheternas arbeteextra p.g.a.

intearbetetinte i den mån kostnaden förschablonbeloppen. I
särskiltavgift debiterastäcks rättegångskostnader, skall därförav

från detinom två månaderoch anspråk framställas attsenast
svårighetavgjort tillåtlighetsfrågan.regeringen En är
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avgiñsbestämmelser, dvs. sådanaavgränsningen övrigagentemot
schablonavgiñer. därförtäcks eventuella Det ärmoment som av

dokumenterar och kanviktigt berörda myndigheteratt noga
i ärenden.redovisa sina arbetsinsatser denna typ av

kap.enligt 6miyökonsekvensbeskrivningarArbete med

miljöbalken

förfarandetutgår förmån avgiftdenSökanden skall, inte§5 i
myndighetsbetalaförordning,bestämmelse dennaenligt iannan

enligt 6 kap.miljökonsekvensbeskrivningärendehantering omav
miljöbalken.4-6

ochlänsstyrelsenbeslutsärskiltefterskall betalasAvgift av
handläggningstid.helförutgå kronormed 800 timmevarje

tidsammanlagdadenhandläggningstidMed somavses
beredning,förharmyndighetenvid använttjänsteman

ärendet.beslutochföredragning i
restidendeldenräknasskallhandläggningstiden ininteI av

tvåresetillfälle timmar.överstigerochvid ett sammasom

miljökonsekvens-hanteringgällervadFörfarandet av
bekostasmiljöbalken§enligt 6 kap. 10skallbeskrivningar av

bestämmelserfinnsförordningdennakap.sökanden. 8I om
kungörelserbekostasökandenskyldighet för att m.m.

Ärenden miljöbalkenkap.enligtmiljöriskområden 10rörande

förmiljöbalken ansvarig8 §enligt kap. är106 § Den som
förkostnadenförskallmiljöriskområde,sanering ett svaraav

efterskall betalasärendet. Ersättninghanteringlänsstyrelsens av
förutgå med 800 kronor varjeochlänsstyrelsenbeslutsärskilt av

handläggningstid.hel timme
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Med handläggningstid den sammanlagda tidavses som
tjänsteman vid myndigheten har för beredning,använt
föredragning och beslut ärendet.i

handläggningstidenI skall räknas den delinte restidenin av
vid och resetillfälle tvåöverstiger timmar.ettsom samma

Av 8 kap. 1 § andra stycket denna förordning framgår att
sökanden skyldig för kungörelsekostnaderär att svara m.m.

Ärenden enligt kap. miljöbalken28 tillträdeom

§7 Den ansöker tillträdesrätt enligt kap. §28 3som om
miljöbalken, skall för kostnaden för länsstyrelsenssvara
hantering ärendet. Motsvarande avgiftsskyldighet gäller i ettav
ärende tillträde enligt kap. § miljöbalken.28 4om

Ersättning enligt första stycket skall betalas efter särskilt beslut

utgålänsstyrelsen och med fast belopp kr.3 000ettav om

miljöbalkenbör påpekas, det i ärende enligt kap. §Det 28 4att ett
i Vissa oskäligt avgift.fall kan framstå att ta utsom

får,8 § centrala förvaltningsmyndigheternaDe inom sina
ansvarsområden, avgifter förrespektive meddela föreskrifter om

tillsyn avgift enligt bestämmelse dennatäcksinte isom av annan
förordning.

Områden där det kan aktuellt föra in avgifter tillsynärattvara
enligt kap. miljöbalken rörande miljöhänsyn i jordbruket.12 Ett

exempel tillsyn enligt kap. miljöbalkenl4annat är över
varutillverkare. första hand bör timbaserade avgifter kommaI
ifråga.
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sambandikostnaderövrigamyndighetersAvgifter för8 kap.
tillsynprövning ellermed

föravgifterbestämmelserföreslåskapitelföljandeI om
§2i kap.bemyndigande 27enligtkostnadermyndigheters

provtagningarföravgifterdelsreglerasmiljöbalken. Det ärsom
delsprodukter,kemiskaavseendevid tillsynfrämstoch analyser,

tilltillståndansökanmedsambandikungörelsekostnader om
medsambandikostnaderVissaochverksamhetmiljöfarlig

öriskornråden.miljärendenhantering omav
ihänvisningarmiljöbalken,iregleraderedanVissa delar är se

miljöbalken§8kap.25miljbalken. Istycketandra§kap. 227
miljödomstolarnasförersättningfrågorbl.a.regleras om

ochaktförvararesammanträdeslokaler,kungörelser,kostnader för
två förstadegällersåvittMotsvarande,sakkunniga.förkostnader

verksamhet.länsstyrelsensförreglerasbör ävenpunkterna

miljöbalken,kap.enligt 9tillståndansökanärenden§1 I omom
19enligtkostnaderlänsstyrelsensskyldig ersättasökanden attär

tillkallatsharsakkunnigaförmiljöbalken§§ochkap. 5 i4 som
försammanträdenförlokaler samtförlänsstyrelsen,av

ärendet.kungörelser i
förordningenenligtärendengällerskyldighet iMotsvarande

§kap. 8enligt 10denmiljöriskområden för1998:000 somom
förorenadeefterbehandlingföransvarigmiljöbalken är av

områden.
förkostnadmyndighetsskyldig ersättaSökanden är att

ärendemiljöbalken i§kap. 8enligt 6kungörelser om
kungörelsesådanförmiljökonsekvensbeskrivning somsamt

Vattenverksamhet1998:000förordningen§ m.m.4i omanges
sökanden ersättaförskyldighet attBestämmelser om

§kap. 825finns ikungörelserförkostnadermiljödomstols m.m.
miljöbalken.
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Motsvarande reglering såvitt gäller kungörelse, dock iendast
samband med ansökan, finns i jämfört17 med 14
miljöskyddslagen.

Även vid länsstyrelsemas prövning kan finnasdet behov attav
hämta in yttrande från utomstående enkelhetens skullFörexpert.
har i detta beteckningensammanhang sakkunnig använts, trots att
det begreppet inte förekommer i förvaltningslagen.

2 § En myndighets kostnader för och undersökningprovtagning
vid frågatillsyn kemiska produkter, biotekniskaiav prov om

avfalloch enligt kap. miljöbalken14organismer samtvaror
verksamhetenligt kap. miljöbalken, skall den15 ersättas av vars

utsträckning och enligt de villkordenprovtagningen i somavser,
tillsynsmyndighetenföreskriver.den centrala

för kommunalaBemyndigandet i paragrafen gäller även
tillsynsmyndigheter.

miljöbalken finns allmänna bestämmelserkap.I 26 22 § om
under-bekostaskyldighet för bl.a. verksamhetsutövare att

sökningar m.m.

9 kap. Gemensamma bestämmelser

§§avgifter kap. gäller bestämmelserna 2-7§ enligt 1-81 För i
detta kapitel föreskrivet.inte ärannatom

ansökanskall betalas sökanden2 § Ansökningsavgifter närav
betaladetta sker skall sökanden föreläggasOmgörs. inte att

får tillsådant föreläggande sändasavgiften tid. Ettinom vissen
Följspå lämpligtsökanden med eller förmedlas sätt.post annat
skallföreläggandet Sökandenskall ansökaninte avvisas.

upplysas detta föreläggandet.iom
antalOm sökanden myndighet inär stortetten som ger

får detansökningar, den myndighet till vilken ansökan in iges
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skall betalasavgiftenfrån kravetmedge dispensenskilda fallet att
får myndighetenskälsynnerligafinnsOm detansökan in.när ges

sådan dispens.fall medgeandraiäven
ärendeavgiftsbelagtbetalas förskallAnsökningsavgift varje

ansökan avser.ensom
Övriga myndigheten.debiteringefterskall betalasavgifter av

harmyndighetdenredovisasochuppbärsAvgifterna somav
avgiften.debiterar

betalatshar i rättinavgiftindrivning intefråga somavom
tillämpningvid1992:191avgiftsförordningen§gäller 30tid, a

förordning.dennaav

191.992:avgiftsförordningen lföljRegleringen er

avgift,betalaskyldigförordningdenna ärenligt att§3 Den som
delämnaavgiften,beräknaskallmyndighettill denskall som

kunnaskallstorlekavgiftensförbehövsuppgifter attsom
bestämmas.

respektivefår sinamyndigheterna inomcentralaDe
uppgiftsskyldighetensföreskriftermeddelaansvarsområden om

omfattning.

miljöbalken,§kap. 3igrund 27sinharBestämmelsen, som
dockbemyndigasmyndigheter. Härkommunalaförgäller även

sambandföreskrifter. Imeddelamyndigheterstatligaendast att
detkanmiljöbalken,gällervadlagstiñningsarbetepågåendemed

såmiljöbalkenibemyndigandet attanledningfinnas överatt se
meddelabemyndigaskommunfullmäktige kan attäven

föreskrifter.

detmyndighetberörd iskäl fårsärskildafinnsOm det§4
omfattning,verksamhetenstillmed hänsynenskilda fallet,

ellernedomständighet, sättaellertillsynsbehovet annan
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efterskänka avgift har beslutats med stöd dennasom av
förordning.

Berörda centrala myndigheter får på grunder och inomsamma
respektive ansvarsområden,sina meddela föreskrifter om

nedsättning eller efterskänkning avgift.av

Genom kravet på särskilda skäl skall förhållandena avvika

påtagligt från norrnalärendet. Skäl för jämka avgift kanatt en vara
ansökan återkallas myndighetensoch arbete med ärendetatt atten

därför mindre ansökan fullföljts. Andra exempel kanär än om
avgift enligt förordning enligt olika kapiteldenna utgårattvara,

vid samtidig prövning eller tillsyn myndighet, ellerhos av samma
företaget till e.dyl. ochanslutet EMASär attatt systern

tillsynsbehovet förhar visat sig mindre änvara en
vi sarnråttnormalverksamhet. Vad gäller sistnämnda fråga har

med den Miljödepartementet tillsatta arbetsgruppen omav
miljöbalkens tillämpning tillsynsfrågor Tillsynsgruppenoch

utreder frågan närmare.som
Eftersom i avgiftsunderlagen regel liggerdet poster somsom

inte direkt till prövnings- tillsynstörfarandet i detknutna ellerär
registerföring, tillsynsvägledningenskilda fallet, kostnader för

avgift enligt detofta inte så enkelt endast debiteradetäretc., att
kapitel avgift. i del, finns det skälhögst Bl.a. denna attsom anger

finnsframöver tillämpningsföreskrifter. Vidarefram närmareta
nedsättningdet behov fram generella regleratt ta om avav

täktavgiñer för mycket små täkter.

avgifter får§ Förvaltningsmyndighets beslut betalning5 om av
verkställas enligt utsökningsbalken.

verkställighetMotsvarande regler såvitt gäller domstolsom
domar finnseller beslut i kap. § utsökningsbalken.3 l l



sou 1998:35 439

§ myndighet får bestämma dess beslut avgift skall6 En att om
gälla omedelbart det överklagas.även om

överklagande beslut enligt denna§ Bestämmelser7 avom
kap. miljöbalken.förordning finns och19 23i

Övergångsbestämmelser

1999.kraft denträder 1förordning januariDenna i
upphävsförordningenGenom

för myndighetersavgift1989:598förordningena om
1969:387,miljöskyddslagenenligtverksamhet

täktavgift, och1984:381b förordningen om
kemikalieavgifter. Den1989:216förordningenc om

ifrågafortfarandedockgällerförordningensistnämnda om
träderförordningdenna islutdebiteratsharavgifter närintesom

kraft.
§enligtbestämts 4täktavgzft harför vilkentäktverksamhetFör

äldretäktavgift gäller1984:381förordningen om
efterutgång ellertäkttillståndssådantEfterbestämmelser. ett

tillämpas.förordningdock dennaskalltillståndetomprövning av
haravgiftbeslutöverklagandefrågaI somomavom

gäller äldreförordningdennaikraftträdandetföremeddelats av
bestämmelser.

harföreskriftergiltighetfortsattBestämmelser somavom
miljöbalkenupphävslagmed stödmeddelats genomsomav en

miljöbalken.införande1998:000lagenfinns §4i avom

till bilagan:Kommentarer

denbilagan, eftersomibeloppenjusteraVi har övervägt att nu
från detavvikeravseendeni vissaavgiftsförordningenföreslagna

vadosäkerhetemabl.a.bakgrundursprungliga förslaget. Mot av
detill kännaendastdock valtvigäller underlagen, har att ge

bilagan,förändringar iVad gällerförändringar vi bör göras.anser
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kan det finnas skäl avvakta erfarenheter tillämpningenatt av av
miljöbalken för bl.a. avgifterna olikahur slår inomatt se
branscher.

diskussionen nedan kommer vi användaI begreppetatt
"grundbelopp" för beteckna den del avgiftenatt avserav som
prövning tillsynsvägledning begreppet "tillsynsbelopp"och samt

operativaför beteckna del skall täcka länsstyrelsemasdenatt som
tillsyn.

antal s.k.bilagan gjorts ändringar till följdhar någraI att ettav
Naturvårdsverkettill A-listan efter detB-verksamheter flyttats att

i miljödomstol dyrarePrövninglämnade sitt förslag. änär
ijusteringar gjorts beloppen,Vissa harprövning i länsstyrelse.

berördaförindustrier. Grundbeloppenkemiskabl.a. vad gäller
omkring 20-30höjas medkonsekventverksamheter bör mer

procent.
dennarespektivemiljöbalkenbestämmelser iGenom

länsstyrelsernamiljödomstolama ochförordning rätt att ta utges
medi sambandkungörelsekostnader såvälavgifter särskilt för att

i sambandsig ansökantillfälleallmänheten överyttraatt somges
sistnämndadenavgifter förEftersomdelgivning beslutet.med av

börschablonavgiften,föri underlagetinräknadkungörelsen var
tillskäligen uppskattasSänkningen kansänkas.grundbeloppen

år.fast belopp 500 krett perom
täckaschablonavgiften skallföreslås ävenSlutligen att

vid verksamheterna.kemikalietillsynoperativalänsstyrelsernas
höjs med tiotillsynsbeloppetföranleda,bör procent.Detta att

respektiveföreläggandeprövning efteravseendeBeloppen
inte börnivå desådanpåfrivillig prövning, attär satta en

förändringar.tillovannämnda förslagpåverkas av
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Bilaga

sådana för vilkamiljöfarliga verksamheter skyldighetFörteckning över
Förordningkap. i2 dennabetala avgift enligtföreligger att

1998:001till förordningeneller B i bilaganmedbeteckningarnaAMiljöfarlig verksamhetsomanges
verksamhetavseendemiljöfarliganmälantillständsprövningochom

1 a
VERKSAMHET

9 6§miljö-tillstándsprövasenligt kap. Avgiftverksamhet ska Kod i kronormiljöfarlig un.Benämning omsomav SNIfrå"b°k°" Kommunlänsstyrelse
utövarutövar

tillsynentillsynen

JORDBRUK.M.M.

Djurhållning.m.m.
förföranläggning djurmed 300ladugård,stalleller än 0003 1Jordbrukmed 01.1utrymme merannan

tvåfullvuxetnötkreatur. häst.djurenhetvarvid200djurenheter, ett en ung-avsessomen
fempalsdjuravelshonorellerfårellerslaktsvin,tiotva tio getter.not. vuxnasuggor.

fjäderfän1.00
200 tävlingsstallellerför hästar 300trå- 000anläggningmed än 3 iStalleller 92.1utrymme merannan liknandeuthymingsstallellerridklubbellerridskola,för ellerningsanläggninghmtsport

anläggning

VATTENBRUK

fisk20 årnenoproduktion 40kr/çonFiskodlingför än 05,024 120kr/;onton peravmeren

OLJA.KOL, M.M.MINERAL.MALM,

Kol
stenkolförbrytning 000gruvanlaggning 52000 isUtvinning eller 101.1avav

s 300stenkol 25000Provbrytning 101.2av
Rápetroleumochnaturgas

råoljaellereñer,ellerutvinningprovbormingAnläggningför naturgas 114.1av,
utvinningtill sjöss 3600eller 10300provborrning-

00provbonning land-
200 800land 5 1utvinningpå-

toriummalmUran-och
ellertoriummalmellerbrytning 000gruvanläggningför 000 65eller 120.1 137Utvinning uran- provav.av,

toriummalmellerbrytningavuran-
Metallmalmer

Rárjärnmalmelleranläggning anrik-förbrytninggruvanläggningUtvinning eller 131.1avav
järnmalmpelleteringningeller av

föranrikjärnmalmmedanläggninggruvanläggningförbrytning 50 000 52000utvinning eller avav- järnmalmpelleteringellerning av
pelleteringsverlteller 000 76000anrikningsverk 74friståendeendut-

foranrik-förbrytning jämmalm anläggning 26000gruvanläggning 000eller 74utvinning utanavav- pelleteringningeller
000 IR000avjämmalm 52Provbryining 111.2

icke-järnmalmmedundantagförbrytninggnivanläggningeller 13,34Utvinning avuran-avav icke-jämmalmföranrikning medundantaganläggningellertoriummalmoch avuran-av
toriummalmoch



SOU 1998:35442

9 6§miljö- Avgifti kronorenligt kap. uti-tillståndsprövas Kodskamiljöfarlig omBenämning verksamhetsomav SNm"hmm Kommunlänsstyrelse
utövarutövar

tillsynentillsynen
icke-järnmalmmedundantag 55000137000brytningförgruvanläggningutvinning eller avur-avav- anrikningföranläggningtoriummalm.medochan-

000000 52150anrikningsverkfriståendeendast-
medundantag 000icke-järnmalm 150000 52brytninggruvanläggningföreller avur-utvinning avav- anrikningforanläggningtoriummalmoch utanan-

000toriummalm 000 1aoch 52132.2medundantagicke-jämmalmProvbrytning uran-avav

DRYCKESVAROR.M.M.LlVSMEDEL.

årslaktvikt0005 151.1baseradproduktionför an perSlakteri tonmeren
2600000074år00050än tonpermer- 300s000år 2500050000 högst5 tonperån tonmenmer-

kottkonser- 000fortillverkning 13000anläggning 151.3 52styckningsanlaggningellereller avCharkuteri-
år000l5produktionför an tonperavmerenver.

avfallför produktion 00026animaliskt 000eller 151.5 74slaktbiprodukterbearbetningför enAnläggning av
år000 råvaral0baserad än ton permer

för produktion 800animalisktavfall s000eller 25slaktbiprodukter 151.7förbearbetning enAnläggning av ärl0 000 råvara000 högstlbaserad ton perän menmer
förtillverkningskaldjurellerfiskellerkonservering 152.1förberedningellerAnläggning av 200 råvarabaseradproduktion änfiskpelletRsr tonfiskmjöl pereller merenav

1800052000-merån6000tonperår
800825000år6000000 högst2 tonan ton permenmer-
600310300år0002200 högst tonän pertonmenmer- förgrönsakerrotfrukterellerfrukt.bar. 153.1konserveringberedningellerförAnläggning av

ärråvara0002baseradproduktion ån ton permeren
180005200050000än tonpermer-

300s25000år50000högst2000 tonan pertonmenmer- oljorelleranimaliska el-vegetabiliskarañinering 154.1ellerförframställningAnläggning av
är000lproduktionfetterför än tonler permeraven

0002674000år000l00an tonpermer- 000000 1852000 år100högst50000 tonän pertonmenmer-
g30025000år50000högst0001 tonan pertonmenmer- animaliskael-beredningar s 30025000andraätbara 1544.3margarinellerförtillverkning avAnläggning av 000lproduktionförfetter anoljoreller tonvegetabiliska perler meraven

undan- 800med 000 8mjölkbaseradeprodukter 251551.1fbrtillverkninganläggningMejerieller avannan år50000invågningpå änproduktionbaserad tonförglass peravmerentag enav
år000 3005 25000produktionför än 1552.1tillverkning glass tonAnläggningför peravmerenav
000 1300050 000produktion 52för 1551.1kvamprodukter än tontillverkningförAnläggning avmerenav

årper
18000slärkelscderivat 52000eller 1552.1fbrtillverkning starkelse-Anläggning av

00050 3300produktion 000för 25djurfoder an 157.1bereddaförframställningAnläggning meravenav årfodermedel000spannmålsfodennedeleller l annatän ton permerton
18000520001533.1sockertillverkningAnläggningfor av
18000för produktion 52000konfektyr än 1534.1chokladellertillverkningAnläggningför meren avav

000 år20 tonper
800000 83000 år 251586.1produktionkaffeför anrostning tonAnläggningför permeravenav

26000740001539.1tillverkning jästförAnläggning av
000000 18tidigarehar 51livsmedelsprodukter nämnts 153.1andra änlörframställningAnläggning somav

år000l5för produktion än tonpermeren av
destillation 00052000 18alkoholhaltigadryckerdär l5.9-lråspritellerframställningAnläggningfor avav

förekommer
maltdryck år000kubikmeter 1595.15produktionBryggeriför än peravmeren
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AvgiftKoduti i kronorom
frånSNI länsstyrelseKommun

utövar utövar
tillsynen tillsynen

00052000 l8
000 880025

600300 310

annan
årellertion 200 textilierän perton garneravmer

än tonmer per-
än tonton permer men-

tonpCYmeran tonITICH-

annan
100 råvara årpå än tonmer per

än tonmer per-
tonmer men-

100 råvara årton per
änmer tonper-

tonmer men-

av genom
kubikmeter volymråvararundvirkeellerkubik-svarvningdär 60000 toppmänänmer

virke förbrukasråvarameter per
S2000än permer-
25000mer-

0002520.24
20.203-l

113000
52000

2l.lll-lHV

merän 113000av
00074av
000ll32l.lllv2

2l.ll2-l
merän 250000av

187000BV
lSO000

2I,ll3-l
merün 000250av

187000av
l50000
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enligt9kap.6§miljö-tillståndsprovasBenämningmiljöfarligverksamhet ska AvgiftKoduti- i kronorsomav om
balk" m" SNI länsstyrelseKommun

utövar utövar
tillsynen tillsynen

forointegreradtillverkning ellerkartongAnläggning 2112.1 74000 35000avpapper

PRODUKTIONGRAFlSKOCHFOTOGRAFISK

heatserteknikTryckeridärtryckningskermed 222.1 30035000 3
000 foto-lS kvadratmeterdärAnläggning utsläpp processavloppsvanenmed än 74314.1merav omhändertasochgrafiskt framkallas ärellerdärprocessavloppsvattenmaterial merper

framkallas ärfotograñsktmaterial100000kvadratmeterän per
medutsläpp processavloppsvatten:av

framkallas årfotografrsktmaterial50000kvadratmeterän g300per 25000mer-
framkallasfotografisktmaterial50l5 000 högst 000kvadratmeterän 3600per 10300mer men-år ,processavloppsvattenomhändertasdär 10300 3500-

PETROLEUMPRODUKTER,ANDRARAFFINEKADESTENKOLSPRODUKTER,
BRÃNSLEN KÄRNBRÄNSLEGASFORMIGA SAMT

stenkoleller produkterförtillverkning koks andraAnläggning 00025231 74000.1urav
förframställninggasformigabränslenAnläggning 402.1 1300052000av
förraffrnering mineraloljorAnläggning av 232.1

500000 mineralolja är 000än 250000 g7ton permer-
S00000 mineraloljahögst 000150000 52ton per-

lagring kärnbränsleförbehandling,omhändenagandeellerAnläggning 000233.1 74000 26av

PRODUKTERKEMlKALlEROCHKEMlSKA

ellerförframställningacetylengas lustgasAnläggning s 30024,11.1 25000av
tillverkningenomfattartärg-eller kemi-Anläggningförtillverkning därgarvämnen 2412.1 000 40000113av

reaktionerska
omfattarfärg- tillverkningenfortillverkning eller där endastAnläggning garvämnen 30025000 g2412.2av

fysikaliskaprocesser
därtillverkningentillverkning oorganiskakemiskaprodukterAnläggningför 2413.1av

godselmedelelleroorganiskatillverkningomfattarkemiskareaktionerdock av
kväveprodukter

klor-alkalinatriumhydroxid medamalgammeto-förtillverkningklorelleranläggning 137000 55000-den
undantag kloroorganiskakemiskaproduktermedförtillverkninganläggning 150000 52000avav- klor-alkali amalgammetodennatriumhydroxid medeller

därtillverkningenomfat-förtillverkning oorganiskakemiskaprodukterAnläggning 25000 3002413.2 3av
fysikaliskaendasttar processer

tillverkningenomfattarke-förtillverkning organiskabaskemikalierdärAnläggning 000113000 402414.1av
miskareaktioner

tillverkningenomfattarorganiskabaskemikalierdärförtillverkningAnläggning 25000 33002444.2en-av
fysikaliskadast processer

därtill-tillverkning godselmedelelleroorganiskakväveproduktcr,lörAnläggning 137000 550002415.1av
kemiskareaktionerverkningenomfattar

epoxi-ellerpolyure-förtillverkning basplastpolymerermedundantagAnläggning 13000 400002415.1 1avav
reaktioneromfattarkemiskadärtillverkningentanpolymerer

epoxi-ellerpolyuretanpolymerer24.l6-2förtillverkning basplastpolymeretAnläggning 74000 26000avav
omfattarkemiskareaktionertillverkningendär

tillverkningenomfattar fy- 24.164For där endastAnläggning tillverkning basplastpolymerer. 25000 8800av
sikaliskaprocesser

tillverkningenomfattartillverkning syntetisktbasgummi. kemiska 24.l7-lAnläggninglör 13000 0001 40av re-
aktioner



SOU 1998:35

enligt9kap.6§Benämningmiljöfarligverksamhet tillståndsprovas miljo-ska AvgiñjKodmi. kronorav som ombalk frå"SN länsstyrelseKommun
utövar utövar

tillsynen tillsynen
tillverkningenomfattarAnläggning syntetisktbasgummi.därförtillverkning endast 2417.2 25000 3300av

fysikaliskaprocesser
biologisk bekämpningsmedelellerAnläggningförkemiskeller tillverkning andra 00024,2.1 13000 40av 1

skogsbrukskemiskaIantbruks-eller produkter
eller lantbruks-ellerAnläggninglörtillverkning bekämpningsmedelandra skogs- 242.2 25 3300000av

omfattar fysikaliskabrukskemiska därtillverkningen endastprodukter. processer
färg, tryckfärg for produktionlörtillverkning lack.Anläggning än 2413.1 330025000m.m. en avmerav

000l tonper
för kemiskAnläggning tillverkning läkemedelssubstanser 24.4l-l 000 40000genom syntes l l3av

biosyntetiskaför förAnläggning tillverkning läkemedelssubstanser 24141.: 13000 40000genom lav processer
på l0 kubikmeterproduktionbaserad totalreaktorvolym änen meren

för iäk LAnläggning tillverkning lak Ä biosyn-2441.3 00074000 25genomav 1reaktorvolymför produktionbaserad total högstl0 kubiktetiskaprocesser en en
meter

tortillverkning läkemedelssubstanserellernaturläkemedelAnläggning 0002441.4 52000 13genomav ex-
traktion biologisktmaterialur

enbartfysikaliskaAnläggningförtillverkning läkemedel farmaceu- 3002442.1 000 3genom processer 25av
tisktillverkning

därtillverkningenomfattarförtillverkning ytaktiva kemiskaAnläggning ämnen. 00024.54 13000 40lav re-
aktioner

rengöringsmedel.hygien-ellerkroppsvårdsprodukter,Anläggningförtillverkning där 000 3800245-2 25av
fysikaliska för produktiontillverkningenomfattarenbart 000lånprocesser en avmer

tonper
tillverkningenomfattarAnläggningförtillverkning krutellerandra ke-sprängämnen, 000 00024.6l-l 13 40lav

miskareaktioner
lör krutellerandra ellerpyrotekniskaartiklar.Anläggning tillverkning sprängämnen 000 s 3002451.2 25av

omfattar fysikaliskatillverkningen endastdär processer
ammunitionAnläggningfbrtillverkning 295.1 300 350010av
fotokemikalier tillverkningenomfattarfor där kemiskareak-Anläggning tillverkning 2454.1 13000 400001av

tioner
fotografiskfilmellerfotografiskt fotokemi-fortillverkning ellerAnläggning 2454.2 25000 3300papperav

fysikaliskaomfattarendastkalier,därtillverkningen processer
kemiskaprodukter inteingårAnläggningförtillverkning organiska i någon 2455.1 000 400001av som an-

omfattarkemiskareaktionertillverkningenpunktochdärnan
produkterför organiskakemiska inteingåri någonAnläggning tillverkning 2455.2 000 3300sotn 25av an-

fysikaliskaomfattartillverkningen endastpunktochdär processernan
förAnläggning tillverkning cellulosaregenererad 247.1av

5000än ton 150000 52000permer-
högst5000 år 00074 25000tonper-

OCHPLASTVARORGUMMl-

vulkningförAnläggningförtillverkning produktionbaseradgummivaror 2511.1av genom en
000 ovulkad årl gummiblandningän ton permer

l0 000 årän 00052 1a000tonmer per-
000 högstl0 000 årlän 25000 300ton ton 3menmer per-

tillverkningenomfattarAnläggninglörtillverkning plastprodukter, ytterligaredär 252.1po-av Ilymerisation for produktion l0 årbasplastpolymerer. än tonav avmer peren ,
l00 årpolyesterellermotsvarandeän 25000 3300tonmer per-
l0 l00 polyesterellermotsvarandehogstän 300 500ton 10 3tonmer men per-

lörtillverkning tillverkningeninteomfattarytterlig-Anläggning plastprodukter.där 25000252.3 3300av
tillverkningenomfattarpolymerisationbasplastpolymererochdär kalandreringel-are av

beläggningler
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6§miljö- Avgifti kronor9kap. uti-enligt Kodtillståndsprövasverksamhet ska ommiljöfarligBenämning somav SNfrå" Kommunlänsstyrelsehamen
utövar utövar

tillsynentillsynen
PRODUKTERMlNERALlSKAlCKE-METALLISKA

glasråva-blandningomfattar 254.1ellerglasvarorglas avförtillverkningAnläggning somav glasrävarormed5glasdärsyrabehandling äneller tonmäng.smältning meravror förbrukas årarseniktöreningarellerbly-tillsats perav
0002 000helkristalleller 18blykristall än ton 52000blykristalleller000 merlän tungtonmer- århalvkristallhanteraskristall per

helkristallellerblykristall soosblykristalleller 25000000ll00 högst tontungan tonmenmer- ärhalvkristallhanteraskristall0002500 högst perän tontonmenmer
helkristalleller 3500blykristall 300blykristalleller |0l00 merhögst5 tungän tontonmenmer- århalvkristallhanteraskristall500högstS pertonän tonmen

glasráva-blandningomfattar 201-2ellerglasvarorlörtillverkning glas avAnläggning somav andraglasråvaror500glas,därsyrabehandling än tonsmältningellermäng. meravror
årförbrukasper

00026000år 74hanteras20000 glasän annat pertonmer-
000år 1352000glashanteras20000000 högst3 annat pertonän tonmenmer- 8008år 000hanteras 25glas3000000 högstl annat pertonän tonmenmer-

3600år 10300glashanteras000högstl500 annat pertonän tonmenmer-
stenullglasullellermineralull 26.1tillverkningförAnläggning av

0002600074år10000än tonpetmer- 880025000är10000högst tonper- 800keramiskagolv- s000medundantag 25produkter 251.1keramiskaförtillverkning avAnläggning av år50produktionlörmurtegel än toneller perväggplattor mereller aven
produktionför 3003ellerväggplattor 35000golv- 263.1keramiskatillverkning avlör enAnläggning av

år50än tonpermer
800825000bränning 26.4-lför tegeltillverkningAnläggning genomav
000000 521502651.1tillverkningforAnläggning cementav

produktion 300lör 8kalkprodukter 000eller 25krita 2652.1kalk,förframställning avmerenAnläggning av
000 årl0än tonper

300x2500025,51Iattbetong 1-1tillverkningförAnläggning varoravav
880000025gips 2652.1förtillverkningAnläggning varoravav

1a000produkter 000asbestbaserade 52eller 253194asbestförtillverkningAnläggning av
830000025lättklinker 25,329.:tillverkningförAnläggning av

STÅLOCHMETALL

AOD-konverterellerljusbågsugntunnelugn. 27.1stålverkmedellerJam- masugn.
87000250000000000län tonpermer-

00056000 år 187000000l000 högst100 tonperän ton menpermer-
000 2600074är100000högst tonper-

ellersmidekallvalsningellermed 27.2smältugnstålverk.lärn-eller utan varm-men
000000 26år 7450000för produktion än tonpetavmeren-

1300052000000 är50högstför produktion tonperaven-
1800052000ESR-anläggning 37.3induktionsugnar.stálverkmedJarn-eller
5200015000027.4Ferrolegeringsverk

framställningicke-jämmetall-hydrometallurgisk 17444elektro-ellerAnläggninglör avpyro-. stoftellerkoncentratmalm.anrikadprodukter malm.ur
000 8700035000080För produktion än tonperavmeren-

år 000 5200080000 15020000 högstproduktion tonlör än pertonmenavmeren-
år 2600020000 000högst 743000för produktion tonän pertonmenavmeren-

8800000153000för produktion högst tonperaven-
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9Benämningmiljöfarlig tillständsprövasenligt kap.6§miljö- Avgifttverksamhet ska Koduti- kronorav som ombam" frå"SN Kommunlänsstyrelse
utövar utövar

tillsynen tillsynen
Anläggning rafftnering icke-jämmetaller råvaraförsmältningeller malm.än 7704.7annanav ur

000 ärföranrikadmalm.stolt produktion 20ellerkoncentrat än tonperen avmer
000för produktion 80 ärän ton 137000 000per 55en avmer-
000 80000för produktion 20 högstän ton ton 113000 40000men peren avmer-

rafñnering icke-jämmetaller råvaraAnläggningfor ellersmältning malm,än 3744.3av urannan
000 årstoft för produktion högst20anrikadmalm. ellerkoncentrat tonperen av

20for 000 000 ärproduktion 3 högstän ton 000ton 52000 18men peren avmer-
rör är3000produktion högst ton 000 g300per 35en av-

ELEKTRISKAARTIKLAR

Anläggningförtillverkning elektriskträdellerkabel 000 g300313.1 35av
för batterierellerackumulatorerdärk mium.blyelleranläggning tillverkning 314.1 000 52000150av

kvicksilveringar
Anläggningförtillverkning batterierellerackumulatorerdärintekadmium,blyeller 18000314.2 52000av
kvicksilveringar

för grafitelektroderAnläggning tillverkning kol-eller 0003115.1 150000 52av

PLATTFORMAR

vidutvinning oljaByggandeplattformar avsedda användas eller in-är att 000351 150000 52som av gas 1.1av
förtojninghelttillfällig,ankringeller plattformarförhavsområden änsamtannan. avom

anledningreparation,ombyggnadellerannan
Plattformför fråga förläggning kustenförverkstad montering,är näranär 000 000Vattnet 35,11.2 74 25om

liknandeåtgärdutrustning,ombyggnad,reparation,underhålleller

EL.GAS,VARMEOCHKYLA

Kärnkraftverkochandrakämreaktorer 40 74000 250001.1
för förbränningmed totalinstalleradtillfördeffektAnläggning förgasningeller 40.1en av

200MWänmer
gasturbinanlaggning 25000 8800
övrigaanläggningar 13000 40000l-

installeradförförgasningellerförbränningmed total tillfördeffektAnläggning en 40.2av
l0 MW 200MWhögstänmer men

200MW100MW högstän 52000 13000menmer-
l0 100MWMW högstmorän 25000 g300men-

tillfördeffektGasturbinanläggning totalinstallerad högst200MWmed l0 300 600av 40.l-3 3en
vindkraftverk vindkraftverk förGruppstationmed eller medenstaka 200aggregat 404.4 5 1300ensam-

effekt MWmanlagd länuttagen avmer
förutvinningpä vattentäkt ellerkylaAnläggning sättän värmeannat 403.1 10300 3500genom av ur-luft, sjöeller vattenomradeeller grundvattenelleravloppsvat-mark. vattendrag, annat ur

Rár effekt l0 MWänuttagenten avmeren

INFRASTRUKTUR

trafiklossningskajer medger medfartygpa 350Hamnar.lastnings-eller län 5200053.22- ts 000som mer
ton

flygplats 200Civil medinstrumenlbnna löver meter 6333.1
50000landningar äran 137000 55000mer per-

50000 är20000 högst landningar 113an 000 40000permer men-
000landningar är5000 högst20än 52000 I8000permer men-

l5 18-0366
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9 6§miljö- Avgjñienligt kap. Kodun. kronortillståndsprovasska ommiljöfarligverksamhetBenämning sotnav m" SM Kommunlänsstyrelsebalk"
utövarutövar

tillsynentillsynen
300gg 0005000landningar5högst per- 0001a000200 7533244 52lbanlängdFlottiljflygplatsmed än meteravmeren

flyg- 300civil 1medundantag 2005323.2 5är100flygrörelser äger avflygplatsdär än rumperAnnan mer banlängdmedflottiljflygplatseller200l avinstrumentbana enmed över meterplats
200l:in metermer

SKJUTFALTSKJUTBANOR.

For-ellerFörsvarsmakten 753254disponerasanläggningskjutfält avskjutbana somsamtannan inklusivede-användningförinrättadstadigvarandeochmaterielverk ärsvarets som utomhusellerammunition sprängämnenstruktion skarpav
300300 15ammunitionñnkalibrigförenbartskjutbana- 500330010anläggningarÖvriga- 500destruktion 3inklusive 10300användning 295.3förstadigvarandeinrättat avskjutlältCivilt ärsom

ammunitionellersprängämnenskarp

SJUKVÅRDOCHHALSO-

s8000002585.1l-lAkutsjukhus
600sterilise- 3används 10300etylenoxid 3114.1Sjukvårdsartiklardär somlörsteriliseringAnläggning av

ringsmedel

TANKRENGÖRING

500ellerför 3m:förvaring 1030074,702.1fat används transporttankarellertvättningförAnläggning somav
produkterkemiskaav

AVLOPPSRENING

personekvivalenter0002 90001.1fördimensionerad änAvloppsanläggningär mersom
00040130001personekvivalenter100000änmer- 0001300052personekvivalenter000100000 högst20än menmer- 330025000personekvivalenter00020000 högst2än menmer-

AVFALLFARLIGTANANNATAVFALLELLERSKROT

bear-fragmenteringeller 37.1avfallelleråtervinning skrot annanlörAnläggning genomav avfallelleravfallsmangdenskrot är änhanteradeden merskrotupplag,betningsamt om avfallfarligtomfattarinteisoleroljainnehållereller skrotetärl0 000ton omper
130005200000050avfallsmängden än tonhanterade är perden mer- 3300är50000 25000högstl0 000 tonavfallsmängden perär än tonhanterade menden mer- avfallsmängdenärhanterade 90002.1avfall, denomlastningellerrörsorteringAnläggning omav

avfallfarligtinteomfattarår10000än tonpermer 8800000år 2575000sorteringlör änavfallsmängden är tonperhanteradeden mer- 600000 375 10300högstl0 000sortering tonfor änavfallsmängden är tonmenhanteradeden mer
årper 300är s200 1l0 000omlastning änför äraviallsmangden tonhanterade permerden- 600äroch 300 3tid 10avfall kortaretillfon lagras än 90,002.3avfall. ettmellanlagringAnläggningför omav åretom-tillfälleunderenskiltvidnågot000IOavfallsmängden äntotala är tonden mer

avfallfarligtfattarinte
tillfor- .to000000avfall 13behandling den 1900044ellerförbränningdeponering, omfor avAnläggning annan avfallfarligtomfattarinte000100avfallmängden ända :lr tonpermer
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Benämningmiljöfarlig tillständsprövasenligt9verksamhet ska kap.6§miljö- Kod Avgiftuti- i kronorsomav ombalk "å" SN länsstyrelseKommun
utövar utövar

tillsynen tillsynen
förbränningför eller behandling biologiskAnläggning deponering, behandlingän 90.004.:annan

avfall 000avfall dentillfördamängden 50 högstl00 arär än ton tonav merom men per
omfattar farligtavfallinte

avfall 000dentillfördamängden 20000 högst100 ärär än ton ton 53000mer men per 00013-
avfall 10000dentillfördamängden högst20000 årär än ton tonmer per 35000men g300-

tillförda avfall SO 000 ärden mängden högst10ar än ton ton 10mer men per 300 6003-
Anläggningförbiologiskbehandlingavfall tillfördamängdenavfallden är 90003.1av om mer

200 100000 åromfattar farligtavfallhögst inteän tontonmen per
tillförda avfallden 20000 l00000 årmängden högstar än ton ton 53000 18000mer men per-

dentillförda avfall 10000 20000 ärmängden högstär än ton 000ton 35 3300mer men perv
tillförda avfall 10den mängden 000 högst 000 årlär än ton ton 10300 500men 3mer per-
tillförda avfall 200 högst 000 ärden mängden lär än ton ton 5200 800mer men per 1-

Uppläggning fastavfallomfattarintefarligtavfallellernågotellerutsläpp 30090007.1 10 3500av annat
fast förorenapä kan mark,vattenområdeellergrundvattenochdärämne sättett som
föroreningsriskenintebedöms ringasom

FARLIGTAVFALL

oljeavfallför ellermellanlagring ellerförbrukadeAnläggning omlastning blybatterier90005.1 300 350010av
eller farligtavfallannat

för behandling sådantfarligtavfallAnläggning deponering i för-än 90006.1annan av avsessom
ordningen1996:971 farligtavfallochförordningen1997:645 batterier.medom om
undantag förorenadeuppgravda huvuddelen avfall blidetav massor,om av somavses

inrättningarbehandlati anläggningenkommerfränandra ochdentillfördamängdenär
000 ärlän tonmer per

behandling förbränning:genom-
dentillförda 25000 ärmängdenär än ton 250000 37000mer per-

000dentillfördamängden 5000 högst25 ärär än ton ton 000 2600074mer men per-
tillförda 000 000den mängden l högst5 årär än ton ton 25000 g300mer men per-

förbränning:behandlingänannan-
tillfördamängden 25000 ärden är än tonper 13000 40000mer 1-
tillförda 10000 25den mängden högst 000 årär än ton ton 000 13mer men 52 000per-
tillförda 000 högst10000den mängden l ärär än ton ton 25000 3300mer men per-

farligtAnläggningfbr behandlingdeponeringsådant avfall för-iän 900064annan av somavses
ordningen1996:971 farligtavfall förordningen1997:645och batterier,medom om

förorenade huvuddelen avfallundantag uppgrävda det bliav massor,om av somavses
behandlati anläggningen fränandrainrättningarochdentillfördakommer mängdenär

000högst a:l tonper
behandling förbränning 25000 3800genom-

behandlingförbränningän 300 60010 3annan-
farligtAnläggningför behandlingdeponeringsådant avfall i för-än 30090005.: 10 3600annan av somavses

1996:971 farligtavfall förordningen1997:645ordningen och batterier,om om om
avfallet i anläggninguppkommitegen
Anläggning farligtavfallförbehandling i form uppgrävda tillfördaden 900054 52000 18000avav massorom

20000 ärmängdenär än tonmer per
Anläggningförbehandlingfarligtavfalli form uppgrävda dentillförda 9010005av massorav om

högst20000 ärmängdenär tonper
tillförda 10000 högst20000den mängden åränär ton ton 25000 8800mer men per-

årdentillförda högst10000mängdenär ton 10300 3600per-
farligt tillfördaAnläggningför avfall den 000deponering mängden lär än 9010064av om mer

perärton
tillförda ärden 25000mängdenär än ton 137000per 55000mer-

25dentillförda 000 högst 000 årmängden lär än 000tonmen ton 1 .to000mer per-
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i kronorA om
Kommunlänsstyrelse
utövarutövar

tillsynentillsynen
om

tonper
pertonav

909054;somavannan ellerhalonklorfluorkarbonerhalogenemdeofullständigtfullständigtellerler

avsermer
avser

lb
INGÅRFÖLJANDEPROCESSERVILKAINOMVERKSAMHETER

angivandeförefter bindestrecktilläggsbokstavSNI-kodmedföretagetsklassificerasmed ettVerksamheten en
miljöprövning.föranlederprocesssomav

9 6§miljo- Avgifti kronorenligt kap. Kodförtillstândsprovasskamiljöfarlig omBenämning pro-processsomav m"bam S5 5°m Kommunlänsstyrelse
mlcdcfPröv utövarutövar

"m3 tillsynentillsynen
traskyddsmedelvaeuumimprcgnexiugdareller .§1Traskyddsbehandling tryck-genom

används . 1800052000000kubikmeterl0än permer-
ar g300000kubikmeter 25000lO500kubikmeter högstän permenmer-

600310300arkubikmeter500högst per-
användsträskyddsmedeldärTräskyddsbehandling doppning .izgenom

1800052000kubikmeterl0 000än permer-
år 300kubikmeter 000 glO000 25högst500kubikmeter peran menmer-

50010300 3kubikmeter ar500högst per-
kromatering.metallytbehandling t.ex.elektrolytiskellertermisk .yiKemisk. ano-av

metall.betningmedbeläggningmedpassivering.svartoxidering,disering, annan jamfosfatering,fosfateringmedundantagbetningmedbetpasta,undantag avav aluminiumellerstalmetallváttrumling anannanav
förbrukningflussrökmedfilterfbruppsamlingochmedvarmlörzinkning en av-

g30025000årl0 000 zinkän ton permer- .
500år 10300 3l0 000 zink000 högstI tonan pertonmenmer
800år 200000 zink 5 i100 högstlän tonton permenmer-
8002400år100 zinkhögst ton per-

förbrukningflussrökmedfilterföruppsamlingochvarmforzinkning en avutan-
000 1300052000 zink ärl0an ton permer-

år 000 g300000 zink 2510000 högstlän ton pertonmenmer-
år 3500000 zink 10300I00 högstlän ton pertonmenmer- zink 200 3005 |I00 arhögst ton per-
sköljvattenochytbehandlingmedutsläpp avprocess-avannan-
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miljöfarligBenämning tillstándsprövasenligt9ska kap.6§miljö- AvgiñKodfbr i kronorav processsom ompro-balk m7"S55°m länsstyrelseKommunñnlcdfPVÖV utövar utövar
"mg tillsynentillsynen

000lO kubikmeter äränmer 52000 8 000per-
000kubikmeter l0 000kubikmeterI högst äran 25000 3300mer men-

l00kubikmeter 000kubikmeter ärhögstlän 10300 500mer men per 3-
högstl00kubikmeterper 5200 300|-

sköljvattenytbehandling utsläpp eller medutsläpputan toannan avprocess- 300 3600men av-stolt
ytbehandling utsläpp ellersköljvattenellerstoftutan 800annan 2400avprocess--

färgfrånBorttagninglackeller metallmedtermiskaellerkemiskamaterial 25000 3800av av .al
förmetoder l0 metallgods ärän tonmer per

Gjutningför åravjarn,produktion l00 stål,aluminiumellerän tonen avmer per .§1
magnesium
gjuteri form-ellerdär kämsandanvändes:-

10000 perär-merän ton 52000 18000
000 högst10000 ärlän ton ton 800mer men per 25000 3-

år200 högst1000än ton ton 10300 3600mer men per-
l00 högst200 ärän ton ton 300mer per 5200men |-

gjuteri form-ellerkämsandinteanvändes:där-
l0 000 årän ton 25000 8800mer per-
000 l0 000 ärl högstän ton tonmer men per 10300 3500-

l00 högst 000 arlan ton ton 300mer men per 5200 1-
Gjutningför 000 ärproduktion 20 andrametaller järn,än äntonper av .g3 150000 52000en avmer
stål.aluminiumeller m...ag
Gjutningför 20produktion l0 högst 000 är andraän tonmen tonen avmer per av .§4
metalleränjärn,stål, agnesiumaluminiumeller

10000 20000 ärhögstän tonton 000 40000mer men per | 13-
år3000 10000högstän tonton per 000 25000mer men 74-

000000 högst3 ärlän ton tonper 25000 s300mer men-
200 högst 000län ton tonper 10300 3600mer men-

20050 högstän ton ton 200 8005 1mer men per-
50 årl0 högstän ton ton 2400 800permer men-

Verkstadsindustri l00000kvadratmetermed verkstadsytaexklusiveän yta 150000 52000mer .v1
lörenbartmontering
Verkstadsindustri 20000 000med l00 kvadratmeterverkstads-högstän -v2mer men

exklusive förenbartmonteringyta yta
20 kinbearbemingsplatserän 000 00074 26mer mn-

högst20maskinbearbemingsplatser 000 00052 18-
Verkstadsindustri högst20000 fbrmed kvadratmeterverkstadsytaexklusiveYla 74000 25000.m1

montering förekommerenbart därdet metallbearbetningochdärantaletmaskin
bearbetningsplatserfler 20är än

1c
ÃMNEN,VERKSAMHETERINOM VILKAHANTERING VKEMISKAA M.M.SKER

klassificeras företagetsSNI-kod efter förVerksamheten med med tilläggsbokstav bindestreck angivandeetten
prövningsskäl.av

Benämningmiljöfarlighantering tillståndsprövasenligt9kap.6§miljö-ska AvgiftKodför i kronorav som ombalk Prölmlnås LänsstyrelsekommunSkäl utövar utövar
tillsynen tillsynen

Förbrukning 500 organiskalösningsmedelårdock mineraloljaän 150000 52000mer ton .otav per
ellervegetabiliskoljai ark- tidningsoffsetfärgoch
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9 miljo- Avgiftitillståndsprövasenligt kap.6§ kronorska KodförhanteringmiljöfarligBenämning omsomav
P°V"l55bam" Lanssryrelsekommun

ska utövar utövar
tillsynen tillsynen

lösningsmedeleller500 halogenerade5 högst .02Förbrukning tonän tonavmer men dsmedeldock500 organiskaförbrukning l0 högst tonän tonavmer men tidningsoffsetfärg årocholjai ark-mineraloljaellervegetabilisk per
organiskalös-ellerhalogenerade 26000500 organiska 74000200 högstän tontonmenmer-ningsmedel årper

organiskalösnings-halogeneradeorganiskaeller 13000200 5200050 högstän tontonmenmer-medelper
organiskalösnings-halogenerade 300eller 000 3S0 organiska 3520 högstän tontonmenmer

medelper
organiskalösnings-halogenerade 500eller 300 320 organiska 10l0 högstän ton tonmenmer- årmedelper

lösningsmedelingår år500 organiska g300000produkterdar 25Framställning än .04ton permerav
lösningsmedelhalogeneradeorganiskaI0 330025000produkterdär .mramställning änF tonmerav

åringarper
ellerklorfluorkarbonerhalogeneradebrom- 500300 3fullständigt |0l .h3Omtappning än tonavmer

årper
klorfluorkar-ellerhalogeneradebrom- 3500ofullständigt 300l0 10Omtappning .haan tonavmer

arbonerper
årkemiskaprodukter g30050000 oljaellerandra 000.ki 25Hantering än pertonavmer

arnonnalkubikmeter g300S0miljoner 25000.niLagring än naturgmperavmer
föranläggning lagringeller 600begjutning 3med |0300timmer land .11Lagring avvattenavav volym000kubikmeterl0 toppmattlagerkapaciteteni ar äntimmer mervatten.om

ansökaföreläggandehar efterverksamhet prövats attmiljöfarligangivenavdelningliänAnnan som
1998:000miljöbalken§ styckettillstånd, 9 kap.6 andraseom

Avgift: 3 000kronor.

6 §9frivilligt, kap.harmiljöfarlig verksamhet prövatsoch2 angiveni avdelning1 seän somAnnan
1998:000miljöbalkenstyckettredje

Avgift: 000kronor.l
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34. Förslag till

Förordning 1998:000 avgifter förom

myndigheters prövning enligt lagen
1998:000 med särskilda bestämmelser om

gaturenhållning skyltningoch

särskilda bestämmelser1998:000 medI 13 § lagen om
bemyndigas regeringen meddelaskyltninggaturenhållning och att

prövning frågamyndighetsföreskrifter avgift för omavenom
Regeringeni lagen.medgivande enligt och 9tillstånd eller 5-7
föreskrifter.meddela sådanamyndighetenfår överlåta att

tillföreskriftsrättinte överlåtabemyndigasRegeringen att
myndighetssåvitt gäller kommunalkommunfullmäktige

för såväldärför gällaförordning föreslåsverksamhet. Denna
önskvärthantering. Detkommunernas attlänsstyrelsernas ärsom

kommunernasåbemyndigandena i lagen över att gesses
avgiftsområdet.föreskriftsrätt inom

Naturvårdsverkets.huvudsakförslag iövrigt följ vårtI er

föravgiftfår länsstyrelsenförordning§ Enligt denna1 utta
7medgivandetillstånd ellerfråga iprövning avsessomomav

gaturenhållningbestämmelsersärskildamedeller 9 §§ lagen om
och skyltning.

avgiftfår på motsvarandemyndighetkommunal sättEn utta
medgivandefråga tillstånd eller iför prövning avsessomav om

bestämmelsersärskilda1998:000 medlageneller 9 §§5-7 i om
gaturenhållning och skyltning.

med vadlänsstyrelsen enlighetfårAvgift enligt §2 § 1 iuttas av
framgår andra stycket.avsom

avgiftens §§bestämmelserna 9-12gällerstorlek iFör m.m.
varvid nedanavgiftsförordningen 1992:191, angiven

avgiftsklass tillämpas:
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Ärendeslag Avgiftsklass
Tillstånd eller medgivande 1 § 5iavsessom

avgiften.och redovisarLänsstyrelsen emottar

förslag.Naturvårdsverketstilli förhållandeSista stycket är nytt

dennagäller 2 §myndighets ikommunal prövning§ För3 en
storlek.avgiftenssåvitt gällerförordning

förhållandeiändratsavgifter harkommunalaBestämmelserna om
bestämmelseenbartföreslåsförslag. HärNaturvårdsverketstill en

gällertill vad närhävisarstorlekavgiñensrörande somsom
paragrafföljandeiföreslåsVidareärende.länsstyrelsen prövar ett

kommunalgälla förskallnedsättningsmöjligheten ävenatt
Sådanautelämnas.uppgifteradministrativamyndighet. Mer

förutsättsdetoch attkommunenföreskrivasuppgifter bör av
denmedsambandibemyndigandelagförslagetsiändring sker

hanteringen.fortsatta

denellerlänsstyrelsenfårskälsärskildadet finnsOm§4
ellernedfalletenskildadet sättamyndighetenkommunala i

avgiften.efterskänka

enligtverkställasfåravgiftbetalningBeslut§5 avom
utsökningsbalken.

tillöverklagasförordningdennaenligtbeslutkommuns§6 En

länsstyrelsen.
dennaenligtbeslutöverklagandeBestämmelser i övrigt avom

särskildamed1998:000lagen§finns 16förordning i
skyltning.ochgaturenhållningbestämmelser om
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Denna förordning träder kraft den 1 1999.i januari
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35. Förslag till

Förordning 1998:000 miljösanktions-om

avgifter

väl fungerande sanktionssystemEtt väsenligt led i regleringär ett en
skall effektivt för vår miljö. nuvarandeDetutgöra värnettsom

sanktionssystemet har inte fungerat på råda bot påFörsätt.avsett att
i miljö-bristerna har straffbestämmelserna samordnats och skärpts

miljösanktionsavgifter införts.balken. har medDessutom ett system
nuvarande miljöskydds-Miljösanktionsavgifterna skall deersätta

behovetpå bättreavgifterna och därmed sättett motsvara av
effektiva sanktioner.

lämnasmiljösanktionsavgiftertill förordningförslagDet somom
4791på Naturvårdsverketsbygger till delnedan rapportstor

punktervi på deldockMiljösanktionsavgifter. börDet nämnas att en
ändringar, tillmateriellaspråkligagjort inte enbart ävenutan

itillkommitandrautgått ochöverträdelserexempel har några
föreslårvi intesärskiltbörbilagan till förordningen. Det nämnas att

pågåendeförinte får beslutasavgiftregelnågon att ennyom
beslutsnabbthar gått.månader Hurförränöverträdelse etttre nyom

tillhänsynmedfall måste bedömasi sådanaavgift skall fattas
beaktande bl.a.enskilda fallet medomständigheterna i det attav

tid för rättelse.näringsidkaren skäligfår
budgetåretförregeringen i regleringsbrevetDet kan nämnas att
ytterligareföreslåi uppdragNaturvårdsverkethar givit1998 att

miljösanktions-tariffingå ilämpligaöverträdelser är att omensom
framhållitsärskiltsammanhangetavgifter. Regeringen har i det

denredovisas 30skallvillkorsöverträdelser. Uppdraget senast
november 1998.

förskallmiljöbalkenMiljösanktionsavgift enligt kap.1 § 30 uttas
bilagan tillsådana med de beloppöverträdelser och isom anges

denna förordning.
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fallutreda misstänktatillsynsmyndighetenåligger2 § Det att av
beslutaöverträdelse konstateras,falldeöverträdelser och iatt, en

miljösanktionsavgift.påförande avom

beslutfråntvå åröverträdelse§ Om inom3 ett omupprepasen
påförasmiljösanktionsavgzftfårmiljösanktionsavgift,påförande av

förordning,dennabilagan tilldet beloppmed dubbla iangessom
kr.000dock högst 500

miljösanktions-skallharvitesföreläggande överträtts§ Om4 ett
föreläggandet.omfattasöverträdelseutföravgift inte tas avsomen

denföreskriftermeddelafårNaturvårdsverket närmare§5 om
betalas.skallmiljösanktionsavgiftervilkenordning i

1999.kraft den 1 januariträderförordning iDenna
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Bilaga

Miljöfarlig Verksamhet och hälsoskydd

Förordningen 1998:000 miljöfarlig verksamhet ochom

hälsoskydd

Miljösanktionsavgift skall betalas näringsidkare vidav som
bedrivande näringsverksamhetav

Överträdelse Avgiftsbelopp

tillstånd har meddelats anlägger A-verksamhetutan att-
fabrik, kreller 300 000inrättningannan annan
miljöfarlig bilagan B-verksamhetverksamhet isom

krtill förordningen 1998:000 I 50 000om
miljöfarlig och hälsoskydd harverksamhet

Engångsavgiftbeteckningen ellerA B.

A-verksamhetmeddelats drivertillstånd harutan att-
kreller 100 000fabrik, inrättning annanannan

B-verksamhetenligtmiljöfarlig verksamhet som
krförordningen 1998:000 50 000bilagan till

hälsoskyddmiljöfarlig verksamhet ochom
får drivas tillstånd.inte utan

elleranlägger Anläggandeanmälan harinnan gjorts av-
verksamhetdriver fabrik, ellerinrättningannan annan

krmiljöfarlig verksamhet till 25 000bilaganisom
Engångsavgiftförordningen 1 000 miljöfarlig998: om
Drift verksamhetverksamhet och hälsoskydd har av

krbeteckningen 10 000C.

Lokaler där allmänhetenanmälan har brukinnan gjorts itar-
erbjudsbyggnader, lokaler eller anläggningar, yrkesmässigt

ifall behandlingdär det föreskrivet anmälan hygieniskär att
skall kr och5 000 i övrigtgöras.
33 § 000 kr10

Engångsavgift
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träskyddsbehandlingFörordningen 1998:000 genomom

vakuumimpregneringtryck- eller

vidnäringsidkarebetalasMiljösanktionsavgift skall somav
näringsverksamhetbedrivande av

Överträdelse Avgiftsbelopp

000 kr10kravet pååsidosätter att-
skallimpregneringsanläggningen vara

invallad plattatak påplacerad under aven
golvbrunnar.betongvattentät utan

§4

kr10 000ventilationsluftpåkravetåsidosätter att-
virkefrån torkning impregnerat samtav

ochvakuumpumpanläggningensfrån
avledasskall minstlucköppning metertre

punkt.högstabyggnadensöver
18§

ytbehandling1998:000Förordningen genomom

jämfosfaterin g

vidnäringsidkarebetalasskallMiljösanktionsavgift somav
näringsverksamhetbedrivande av

AvgiftsbeloppÖverträdelse

kr10 000ochpåkravetåsidosätter att process--
invallade såskallsköljkar attvara

kaneller haveriervid spillbadlösningar
samlas upp.
8 §

kr000kemiska 10pååsidosätter kravet att torra-
användas iprodukter attavsessom

avvaktanavfallochverksamheten itorrt
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på bortforsling skall förvaras under tak
eller flytande kemiska produkteratt som

användas verksamheten ochiattavses
flytande avfall avvaktan på bortforslingi
skall förvaras på invallad tak.underyta
9§

naturvårdsverks kungörelse 1990:6 medStatens SNFS
föreskrifter processavloppsvattenkontroll utsläppom av av

ellerfrån fabriker för framställning av massa, papper
ñberskivor

näringsidkare vidbetalasMiljösanktionsavgift skall somav
näringsverksamhetbedrivande av

Överträdelse Avgiftsbelopp

krjournal 25 000föraunderlåter överatt-
funktionskontroller.underhållsåtgärder och

19 §

med1990:14kungörelse SNFSnaturvårdsverksStatens
ochtillutsläppkontrollföreskrifter vatten-avom

behandlingföranläggningfrånmarkrecipient av

tätbebyggelsefrånavloppsvatten

vidnäringsidkareskall betalasMiljösanktionsavgift somav
bedrivande näringsverksamhetav

Överträdelse Avgiftsbelopp

medAvloppsreningsverkunderlåter föra journal överatt-
anslutningfunktionskontroller.underhållsåtgärder och

19 §
20 000 pe

kr25 000
0002 001-20 pe

000 kr15
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501-2 000 pe
kr10 000

500 pe
kr0005

1991:4 medkungörelse SNFSnaturvårdsverksStatens
kväveoxider ochkontroll utsläppföreskrifter avavom

anordningarfastaförbränning iluft frånsvaveloxider till

vidnäringsidkareskall betalasMiljösanktionsavgift somav
näringsverksamhetbedrivande av

Överträdelse Avgiftsbelopp

kr00050fastifrågaunderlåter att om-
gångförbränningsanordning minst en

laboratoriumackrediteratlåtaårper
för SOkontrollutföra mätsystemetav
eller,och C02,02NO, NONOx,
understigerdrifttidenårligaifall där den
kontrollutföralåtadrifttimmar,2 000

dockdrifttimmar, minst000gång 2peren
tredje år.gång varten

13a§

kr25 000journalföraunderlåter överatt-
underhållsåtgärderkalibreringar,

åtgärder.dessaresultatetsamt av
15§
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Statens naturvårdsverks kungörelse SNFS med1993:1
föreskrifter miljörapport för tillståndspliktigaom

miljöfarliga verksamheter

näringsidkare vidMiljösanktionsavgift skall betalas av som
näringsverksamhetbedrivande av

Överträdelse Avgiftsbelopp

A-verksamhetmiljörapportskyldighetåsidosätter inatt ge-
kr10 000

B-verksamhetutgångenmånader frånsenast tre av
000 krtidpunkt 5eller denkalenderåret som

anstånd.beslutskriftligtbestämts i ett om
3 §

Vattenverksamhet

Miljöbalken

vidnäringsidkarebetalasskallMiljösanktionsavgift somav
näringsverksamhetbedrivande av

Överträdelse Avgiftsbelopp

Markavvattningförtillstånd.utför markavvattning utan-
behovskogsbrukets utankap. §11 9

tillstånd
000 kr5 om

påverkasarealen ärsom
hamindre 10än

respektive
kr000områden 25utför markavvattning inom-

ha ochvid 10-100våtmarkernaangelägetsärskiltdär det är att
kr000förbjudit 50harbevaras och regeringen

100 havid änmarkavvattning. mer
11 kap. §14
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förMarkavvattning
jordbruksbehov utan
tillstånd
dikeslängd 000I m

kr0005
10 000000-1 m
kr00025

10 000 m
000 kr50

stridVid markavvattning i
utgårförbudutfärdatmot

avgift.dubbel
Engångsavgift

VerksamhetochjordbrukTäkter, annan

Miljöbalken

vidnäringsidkarebetalasskallMiljösanktionsavgift somav
näringsverksamhetbedrivande av

AvgiftsbeloppÖverträdelse

krper30kr00025meddelats ton+tillstånd harföreskrivetatt-utan
materialutbrutetlera,sand,berg,täktutför sten, grus,av

jordarter.andraellerjord, torv
§12 kap. 1
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miljöhänsyn isamråd,1998:000 täkter,Förordningen om

jordbruket m.m.

vidnäringsidkarebetalasMiljösanktionsavgift skall somav
näringsverksamhetbedrivande av

Överträdelse Avgiftsbelopp

000krför 5skyldighetföreskrivenåsidosätter-
bedrivertäkt ellerexploaterarden ensom

tillårligenstenkrossrörelse atten
uppgiftlämnalänsstyrelsen om

föreskrifterenligtproduktionen som
naturvårdsverk.Statenshar meddelats av

§2

spridningkr000organiska 5andrastallgödsel ellersprider om- respektiveha1-10påskett10vad igödselmedel stridi mot angessom
kr00010

ha11-25om
kr00015

ha26-50om
kr00020

ha50om

kr0005vid lagringpåkravetåsidosätter att av-
stallgödsel

ochflytgödselbehållarepåfyllning av
täckning,underskall skeurinbehållare

eller
urinbehållareochflytgödselbehållare

ellersvämtäckestabiltskall ha ett annan
minskareffektivttäckning som

ammoniakförlusterna.
13§

markenarealenOmjordbruksföretagföråsidosätter kravet av- hållits höst-harintehaåkermark vissmed ha5 attän somenmer
enligtvinterbevuxenellervinterbevuxenellerhöst-markendel av

kraven ärframgår I 7enligt vad avsom
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ha1-10
kr5 000
ha11-50

000kr10
ha50

000kr15

Statens jordbruksverks föreskrifter SJVFS 1991:1 om

begränsning antalet djur i jordbrukettav

Miljösanktionsavgift skall betalas näringsidkare vidav som
bedrivande näringsverksamhetav

Överträdelse Avgiftsbelopp

kr tiotalåsidosätter föreskrifter begränsning 00015 perom-
aljurenheterantalet djur jordbruk.i ettav

Genteknik

Miljöbalken

vidnäringsidkarebetalasMiljösanktionsavgift skall somav
näringsverksamhetbedrivande av

Överträdelse Avgiftsbelopp

krgenetiskt modifierade 150 000avsiktligt sätter ut-
på marknaden släpperellerorganismer ut

produkt innehåller eller beståren avsom
sådana tillstånd.organismer utan
13 kap. 12 §
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produkterKemiska

Milj

vidnäringsidkareskall betalasMiljösanktionsavgiji somav
näringsverksamhetbedrivande av

Överträdelse Avgiftsbelopp

000 kr25dödskallemärktaöverlåteryrkesmässigt-
tillstånd.produkterkemiska utan

§14 kap. 12

nedbryter1995:636Förordningen ämnen somom

ozonskiktet

vidnäringsidkarebetalasskallMiljösanktionsavgift somav
näringsverksamhetbedrivande av

AvgiftsbeloppÖverträdelse

ochCF CCF övrigaförCCFellerC övrigaanvänder CF-
halonellerkyl-,befintligapåfyllning värme-av

kr/kg200kr 100010 +klimatanläggningar.andra
otillåtet ämneanvänt§2

HCF Canvänder1999decemberdenefter 31-
kr/kg600kr0005arbetsmedium +CF CellerCCF övriga som

otillåtet använt ämneellerkyl-,befintlig värme-i annanen
klimatanläggning.
2 §

vidarbetsmediumanvänder CHCF som-
kyl-,nyinstallationellernyproduktion av

klimatanläggningar.eller andravärme-
2 §

använderdecember 2001efter den 31-
kyl-,befintligapåfyllningförHCF C av
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eller andra klimatanläggningar.värme-
2 §

använder halon eller vid installationi av-
brandsläckningsanordning.
2 §

farligt avfallFörordningen 1996:971 om

näringsidkare vidMiljösanktionsavgift skall betalas somav
näringsverksamhetbedrivande av

Överträdelse Avgiftsbelopp

avfall 10 000 krfarligt-på väg transporterar som
verksamhetuppkommit yrkesmässigi utan

för detta.särskilt tillståndhaatt
12§

000kranmäla 10länsstyrelsenunderlåter tillatt-
avfall.farligttransport egetav

1853

000kr5underlåteravsändareegenskapi attav-
uppgiftmedtransportdokumentupprätta ett

avsändare, transportör,mottagare,om
avfallsmängd.ochavfallsslag

19§

kranmäla 000länsstyrelsen 10tillunderlåter att-
avfall harfarligttransport somav

verksamhet.uppkommit yrkesmässigi
21 §
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ochprodukterkemiska1998:000Förordningen om

organismerbiotekniska

vidnäringsidkarebetalasskallMiljösanktionsavgift somav
näringsverksamhetbedrivande av

AvgiftsbeloppÖverträdelse

produkter5produkterkemiskainförtillverkar eller-
000 kr5föreskriventidi göraattutan
produkter5-50tillproduktanmälan
000 kr25produktregister.Kemikalieinspektionens
produkter5010 §

kr000100

bekämpningsmedel1998:000Förordningen om

vidnäringsidkarebetalasskallMiljösanktionsavgift somav
näringsverksamhetbedrivande av

AvgiftsbeloppÖverträdelse

kr00020personalanställdellersjälv genom-
bekämpningsmedelanvänderyrkesmässigt

särskildadeklass 1i attutan
användningförutbildningskraven av

uppbøllda.klass Imedel i är
13§

kr0005personalanställdellersjälv genom-
bekämpningsmedelanvänderyrkesmässigt

särskildadeklass 2i attutan
användningförutbildningskraven av

uppjjøllda.klass 2medel i är
13§
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Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 1986:2 om
anmälan till produktregistret

Miljösanktionsavgift skall betalas näringsidkare vidav som
bedrivande näringsverksamhetav

Överträdelse Avgiftsbelopp

påbörjar yrkesmässig tillverkning 000 kr5-
eller införsel kemiska produkter Engångsavgiftav

verksamhetsanmälan tillgörautan att
Kemikalieinspektionens produktregister,
och samtidigt har åsidosattinte sin
skyldighet produktanmälan.göraatt
1 §

har produktanmälan tid 000 kr5gjort inte imen-
kompletterande uppgifter delämnar om

eller förtsmängder har tillverkats insom
kalenderår.till Sverige under föregående

7§

1987:4föreskrifter KIFSKemikalieinspektionens om

miljöfarligaellerförvaring hälso-förpackningar och om av

kemiska produkter

näringsidkare vidMiljösanktionsavgift skall betalas somav
näringsverksamhetbedrivande av

Överträdelse Avgiftsbelopp

kryrkesmässigt saluhåller kemiska 00015-
produkter förpackningar helti som
saknar barnskyddande förslutning falli
där det föreskrivet förpackningarnaär att
skall ha barnskyddandeförslutningar som
uppjjøller särskilda krav.
3 §
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yrkesmässigt saluhåller kemiska produkter 15 000 kri-
förpackningar helt saknar avkännbarsom
varningsmärkning ifall där det föreskrivetär

förpackningarna skall ha avkännbaratt
varningsmärkning uppfyller särskildasom
krav
3a§

föreskrifter KIFS 1990:10Kemikalieinspektionens om

träskyddsbehandlat virke

vidnäringsidkareskall betalasMiljösanktionsavgift somav
bedrivande näringsverksamhetav

Överträdelse Avgiftsbeløpp

000 kr5överlåter buntatyrkesmässigt-
träskyddsbehandlat virke utan att

finns påföreskriven information
buntarna.

§§9 och 10

krträskyddsbehandlat 0005överlåteryrkesmässigt-
pådetbuntatvirke inte är attutansom

definns informationvirketanslag vid om
enligtanvändningenbegränsningar i som

virket.gäller förföreskriftersärskilda
9 och 11 §§
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med1991:1kungörelse SNFSnaturvårdsverksStatens

bensingaser vidföråterföringssystemföreskrifter om
motorfordonförtankställen

vidslutförsäljarebetalasMiljösanktionsavgift skall somav
näringsverksamhetbedrivande av

Överträdelse Avgiftsbelopp

därBensinstationmotorbensinöverlåter atttrots-
volymnedanståendeåterfbrings-kontrollintyg visar att

motorbränslenfungerar,ellersaknas intesystem
år:hanterasunderhåll harbrister i peratt

m31 000förellerupptäckts utrustningenatt
kr00020omfattas2 intesteg av

m30001 000-5typgodkännande.
kr30 000§25

m30005
kr00040

skeröverlåtelse trotsom
återföringssystematt

saknas

Övriga överträdelser
kr0005

med1992:16SNFSkungörelsenaturvårdsverksStatens
värmepumpanläggningarochkyl-föreskrifter om

köldmediekun-HFCochHCFCCFC,innehållande

görelsen

vidnäringsidkarebetalasskallMiljösanktionsavgift somav
näringsverksamhetbedrivande av

AvgiftsbeloppÖverträdelse

krackreditering/certifiering 10 000påkravåsidosätter-
ochinstallationvid reparation av
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kylanläggningar.
4 och 14 §§

underlåter utföra eller resultat 000 kr5att rapportera-
återkommande kontroll.av

11 och 16§§

Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 1994:12 om

klassificering och märkning kemiska produkterav

vidMiljösanktionsavgift skall betalas näringsidkareav som
bedrivande näringsverksamhetav

Överträdelse Avgiftsbelopp

krsaluhåller hälso- eller 15 000yrkesmässigt-
produktermiljöfarliga kemiska utan

de med föreskrivenmärktaäratt
förståsskyddsinformationrisk- och som

svensktalande.av

1994:13föreskrifter KIFSKemikalieinspektionens om

Varuinformationsblad

vidnäringsidkareskall betalasMiljösanktionsavgzft somav
näringsverksamhetbedrivande av

Överträdelse Avgiftsbelopp

kreller 15 000överlåter hälso-yrkesmässigt-
miljöfarliga kemiska produkter utan att

för lämnavidta åtgärder att
föreskrivetvaruinformationsblad där det är

sådana skall lämnas.att
§3
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1997:2föreskrifternaturvårdsverks SNFSStatens om

bekämpningsmedelkemiskaspridning av

vidnäringsidkareskall betalasMiljösanktionsavgift somav
näringsverksamhetbedrivande av

Överträdelse Avgiftsbelopp

kr10 000anmäla tillskriftligenunderlåter att-
uppgifterfullgörnämndkommunal som

Engångsavgifthälsoskyddsområdetmiljö- ochinom om
därbekämpningsmedel ifallspridning av

föreskrivet.detta är
11§
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Ekonomiska konsekvenser och andra konse-

vårakvenser förslagav

Inledning

följdEn miljöbalksförslaget blir berörda myndigheter fåratt ettav
antal arbetsuppgifter. Vidare kan konstateras miljöbalkenattnya
bl.a. syftar till höja ambitionsnivån allmänt vad gälleratt rent
myndigheternas inomverksamhet balkens tillämpningsområde. I
propositionen miljöbalk framgår regeringenatt attom anser
utgångspunkten skall full kostnadstäckning skall uppnås förattvara
myndigheters och enligt miljöbalken.kommuners verksamhet
Vidare uttalas så möjligt avgifter.detta långt skall skeatt genom

i miljöbalken generellt bemyndigandeKommunerna ett att tages
avgifter inom hela balkens tillämpningsområde ochut av

propositionen miljöbalk framgår de tillkommandeattom
lagstiftningarbetsuppgifter f°ar till följd ändrad ochkommunerna av

avgifter, finansierasinte går täcka med skall staten.att avsom
finansieraspå underskott kan kommaStorleken det överattsom

fördärför i princip oberoendestatsbudgeten är ansvaretav om
arbetsuppgifterna åvilar statlig eller kommunal huvudman.

miljöfrågor skallTanken sålunda myndigheternas arbete medär att
möjligt skall täckasintensifieras och kostnaderna så långtatt av

avgifter.
i följ ande i huvudsak konsekvenserResonemangen det ärrör som

fördirekt till våra förslag och kommer intekopplade änannatmer
miljöbalken utgångspunkt.sammanhangets skull ha helaatt som

våraNärmare förslagöverväganden ochom

Inledning

det föregående vi föreslagit förordningar tillI har antalett
miljöbalken. Bland förordningar finns förslag tilldessa en

avgifter prövning tillsyn enligtsammanhållen förordning för ochom
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huvudsakavgiftsförordningen ikapitel kallatmiljöbalken i detta
avgifterförordningverksamhetmyndighetersför statliga samt omen

särskilda1998:000 medenligt lagenprövningför myndigheters
Såvitt gällerskyltning.gaturenhållning ochbestämmelser om

förordningsärskildföreslårviavgifter kan vidare nämnas att omen
kommitgivetvis inteavgifter harSistnämndamiljösanktionsavgifter.

ifrån dettaintekan bortsesmiljöbalkenfinansierai syftetill att men
sammanhang.

avgifter förrespektiveavgiftsförordningrörandeFörslagen
bestämmelsersärskildamedenligt lagenprövningmyndigheters om

underlagpå detdelariskyltning, byggergaturenhållning och stora
4790Naturvårdsverkets rapporthar lämnats över omgenomsom

Kemikalie-miljöbalkenenligttillsynoch samtAvgifter för prövning
enligtavgifteruppdragSlutredovisninginspektionens omav

framarbetetkemikalieområdet. I tapå attmiljöbalken
Riksrevisions-för bl.a.företrädareharNaturvårdsverkets rapport

medverkat.kommunförbundetSvenskaochverket
enskildaskärpningfallvissaiinnebärförslagVårt aven

KemikalieinspektionensochNaturvårdsverketsibestämmelser
antalytterligareinomavgifter ettviföreslårförslag. Härutöver

kungörelser,kostnadermyndighetersföravgifterområden, t.ex. -
länsstyrel-föravgifteranalyskostnader samtochutrednings- m.m. -
miljörisk-ochmiljökonsekvensbeskrivningarmedarbetesemas

områden.
redanbestämmelserdejämteförslagovannämndaGenom som

skyldighetochrättegångskostnader attmiljöbalkenfinns i omom
kommerkostnader,myndighetersövrigaellermiljödomstolsersätta

kunnaverksamhet attmyndigheternasdelmycket stor aven
avgifter.finansieras genom

avgiftsförordning, hartillförslagetmedsambandiSom nämns
uppdragit1998budgetåretförregleringsbrevetiregeringen

vad gälleravgiftertillförslagframNaturvårdsverket taatt
avfall achmiljöbalkenkap.enligt 15verksamhetmyndigheters om
novemberden 30redovisasskallUppdraget senastproducentansvar.

Reglerdel.i dennaförslagingadärförVi lämnar1998. omegna
inteändrasbatterier1997:645förordningenavgifter i genomom

förslag.våra
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Inom vissa områden finansiering avgifter inte möjlig,är genom
eftersom det inte finns något tillräckligt klart definierat
avgiñskollektiv. Avgifter kan också från andra synpunkter vara
olämpliga. Inom de flesta dessa områden utförs dock arbets-av
uppgifter redan idag.

Verksamheter föreslår skall avgiftsfinansierasvi intesom

Enligt kap. regeringsformen8 § får inte riksdagen7 delegera
beslutanderätten angående tillskatter regeringen eller underlydande
myndigheter. Delegationsmöjlighet finns dock för avgifter. I
propositionen miljöbalk i anslutningoch till förslagetom om
avgiftsförordning diskuteras dessa gränsdragningsfrågor Vinärmare.
har funnit myndighetsuppgifter inte finansierasantal kanatt ett

lämpligaavgiñer. andra fall har vi funnit avgifter inteI ärattgenom
motverka syftet med den bakomliggandeeftersom de skulle

regleringen.
tillsynsvägledningen tillsyndelar bl.a.De rör över armanssomav

tillsyn vitillsyn samordning tillsyn, liksom den formeller av somav
vi i bedömt falla utanför detbenämner uppsikt, har huvudsak

arbeteområde lämpligt avgiftsbelägga. Länsstyrelsemasär attsom
enligt miljöbalken enligt vårsammanställningar kap. § kanmed 6 12

arbete medmening avgiftsbeläggas. Vidare kommerinte
iprincip avgiftsñnansieras endastmiljökvalitetsnormer i kunnaatt

tillsyn.den utsträckning fråga är om
tillsynreservatsbildningAndra exempel arbete med överär samt

gäller skötsel skyddadeområden. Vadoch skötsel skyddade avav -
på möjligheten handlaområden vi dock uttryckligen pekathar att

tjänster kostnaderna.för på så nedsättattupp pressa
påPrövning förutsätts öka, bl.a. med tankeöverklagade beslutav

utsträckningkommunerna möjlighet ikommer större taattatt ges
tillsynsuppgifter C-listade verksamheterantalet s.k.över attsamt

enligt hälsoskyddförordningen miljöfarlig verksamhet ochom
kommer ärenden avgiftsñnan-ökas. Hantering överklagadeatt av
sieras inte på sikti dag det kan övervägas öppnaatt enmen
möjlighet med någon form avgift.täcka sådant arbeteävenatt av
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emellertidprincipiella karaktär, har vibakgrund frågansMot av
diskuteras ii del. Fråganavstått från föreslå något denna närmareatt

avgiftsförordning.anslutning till förslaget om

avgiftsfinansierasföreslår skallVerksamhet visom

tillförslagsyftar vårtföljandei detframgår tabellen attSom av
tillsynochvid prövningutgåidag skallavgifter liksom av

avseendeverksamhetmiljöbalken,verksamhet 9 kap.miljöfarlig
miljöbalken,kap.organismer 14biotekniskakemikalier och
miljöbalken,kap.jordbruket 12imiljöhänsyntäktverksamhet och

enligtärendenmiljöbalken,kap.13genteknisk verksamhet
dumpningavfall ochfarligt1998:000förordningen avomom

rörandeärendenadelmiljöbalkenkap.avfall 15 storsamt aven
7, 8djur- ellerlevandevilt växtarterskyddochnaturvård av

miljöbalken.respektive kap.12
kap.11Vattenverksamhettillsynprövning ochgäller överVad

ringamycketiendastavgifteri dagförekommermiljöbalken
införasskallavgiftertänktdetvårt förslagomfattning. Genom attär

målgällerVadinstans.i förstahanteringsådanprincip alliför om
reglermiljöbalkenidessutomfinnsVattenverksamhettillstånd till

rättegångskostnader.om
avgiftsfinansierasskall ärföreslårviområdenAndra som

tillåtlighets-regeringenhosi ärendenmyndigheters arbete om
miljökonsekvens-hanteringmiljöbalken,kap.prövning enligt 17 av

miljörisk-rörandeärendenmiljöbalken,kap.beskrivningar 6
tilltillträdeärendenmiljöbalkenkap.områden 10 samt annansom

iinteingårärendetypermiljöbalken. Dessafastighet 28 kap.
dessamedförknippade ärkostnadernaförslag ochNaturvårdsverkets

bedömningendock denViuppskatta.svåraavseenden göri vissa att
våraavgiftsñnansieraskunnahuvudsak skallihanteringen genomatt

regeringensintedockregeringsprövningen täcksgällerVadförslag.
våra förslag.hantering avegen

imöjligtdetregler attinförsvi det görföreslårVidare att som
täckaavgifter fördirektidag attutsträckning uttaänstörre
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myndigheters kostnader för kungörelser Vissa dessa regleretc. av
finns i förslaget till miljöbalk.

Genom den reglering i vår föreslagnagörssom nu
avgiftsförordning och det bemyndigande till kommunerna,som ges
kommer i princip all tillståndsprövning och operativ tillsyn samt

delar tillsynsvägledningen avgiftsfmansieras.stora attav

enligtintäkter idag ochBeräkning ochkostnaderav -
miljöbalken

kostnader ochberäkningarfinnsNaturvårdsverketsI rapport av
beräkningmiljöbalken. Vidförknippade medintäkter aven

enligt lagarverksamhet år 1996myndigheterskostnaderna för som
tillkommit framNaturvårdsverketharskall ingå i balken att

finansieras påMkrtill ungefär 110värderad sättverksamhet annat
gällerosäkerheter vadhänvisning tillMedavgifter.än genom

kanpå beloppeti större.underlaget, pekas ännuattrapporten vara
berördatillpå enkätsig bl.a.grundarNaturvårdsverkets rapport en

resursåtgångenbildEnkätsvarenstatliga myndigheter. menavger en
tillförlitligheten,vad gällerosäkerhetpåpekarNaturvårdsverket en

underskattningarförefallervissa fallieftersombl.a. avvarasvaren
finnsdet intepåtill delberorOklarheterna etttidsåtgången. attstor

ochtidsredovisnings-fungerandeallmäntenhetligt eller
verksamhet.myndigheternasföruppföljningssystem

vi försöktmiljöchefer harlänsstyrelsemastill attenkätGenom en
kommit in dockunderlagsmaterial.ytterligare Defå in gersomsvar

fördelats.indikation rörande hurendast resursernaen
NaturvårdsverketseftersammanställdFölj tabell rapport.ande är

Mkr298iKostnader dag
Mkri 190Avgiftsintäkter dag
Mkrstatsbudgeten 108Finansiering över

kostnaderochavgiftsintäkterberäknade statliganedan visarTabellen
miljöbalkeningå iskallenligt de lagarför prövning och tillsyn som

16 18-0366
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Kapitelhänvis-respektive vårt förslag.enligt Naturvårdsverkets

avgiñsförordningen.ningen avser
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Nuvarande lag Kostnader exkl. Intäkter enligt Intäkter enligt
Naturvårdsverkets vårtambitionshöj- förslag

ning 20 25 % förslag Mkr-
Mkr Mkr

Miljöskyddslagen minst 100 96-120 minst 100
2 kap.

kemiska 85Lagen 89 82-89 minstom
kap.,produkter 2 och 6

delvis bemyndi-
gande

Naturvårdslagen 22-23 minst 22minst 47
och kap. 3§4 7

2626-32 minstVattenlagen minst 26
3 kap.
minst 1Ominst 12Lagen om

kap.1 2 7hushållning med
kap. §4naturresurser
00Hälsoskyddslagen 7
0-10-1genetiskt minst7Lagen om

bemyn-5 kap.,modifierade
digandeorganismer
ORenhållningslagen 0minst 5
0-40-4skötsel minst 4Lagen om av

§§7 kap. 7jordbruksmark
minstl2 0minstLagen om

§6 kap. 9forhandsgransk-
biologiskaning av

bekämpningsmedel
minst 0åtgärder Ominst 2Lagen om
7 kap. 3 §beträffande djur och

tillhörväxter som
skyddade arter

0-10-1förbud minst 1Lagen om
kap. §7 3dumpningmot av

avfall i vatten
minst O0spridning minst 0Lagen om

kap.6 17bekämpnings-av
bemyndigandemedel över

skogsmark
minst 0Ominst 0Lagen om

kap.6 15bränslesvavelhaltigt
bemyndigande
minst 234226-270300Totalt Ca
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Naturvårdsverket har kostnadsbeloppet Mkr300 motsvararangett att
kostnadsnivå. Vid ambitionshöjning 20-25dagens procentomen

omkring Mkr.uppgå till 380 Ikommer kostnadsbeloppet att
tillinte kan knytasingår inte sådant arbetekostnadsbeloppet som

miljöövervakning,internationellt arbete,"miljöbalkslagar", t.ex.
forskningsadministration.kunskapsförmedling ochmiljöstatistik,

utbildning i sambandinformation ochkostnader förheller ingårInte
för sistnämndaKostnadernamiljöbalken.introduktionenmed av

engångskostnad.omkring Mkrtill 8delar har uppskattats ensom
ytterligare här.intesärskilt och berörsutredsUtbildningsfrågoma

tabellenimedinte räknatsövergångskostnader harEventuella
beräkningar.i följ andehelleringår inteochovan

NaturvårdsverketsenligtsålundauppskattasmiljöbalkenFör
Mkromkring 154till 30värderadverksamhetstatligförslag att -

motsvarandeavgifter. Enfinansieras påmåste sätt änannat genom
underskottförslagvåraavseende ettberäkning mest avsomger

avgiftsñnansieras.kaninteMkromkring 60 140 som-
ambitionsnivånmyckethurovannämnda beloppför ärAvgörande

beräkningöversiktligambitionshöjning skeringenhöjs. Om enger
påfinansieras änbehöver sättannatkostnader,dehandenvid att som

Mkr tillomkring 108frånminskakommeravgifter, attgenom
Mkr,108finansieringbibehållenMkr.omkring En60 omannan

ambitionshöjning medskulleförhållande,enligt dagens motsvara en
omkring 15 procent.

kostnadstäckningenNaturvårdsverketbedömer attI rapporten
främstnivå,med dagensjämförtblir något högremiljöbalkenenligt

område.vattenverksamhetensinomavgifter införspåberoende att
avgifter inomföreslåsredovisningen,tidigareframgår denSom av

i tabellenmeddelvisendastområden ärantal ovan:ett som
§kap. 5miljökonsekvensbeskrivningar 7Hantering av

kap. 6 §miljöriskområden 7rörandeärendenavgiftsförordningen,
fastighettilltillträdeärendenavgiftsförordningen samt annansom

hanteringenförKostnadernaavgiftsförordningen.kap. §7 7 av
delviskanMkr ochtill högst 3uppskattatsharmiljöriskområden

övrigtsaneringsförsäkring. I ärinförandetfinansieras avgenom
Vi dockuppskatta.svåra görärendetyperför dessakostnaderna att
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den bedömningen hanteringen i huvudsak skall kunnaatt
avgiftsfinansieras våra förslag.genom

Tillståndsprövning befintlig tillståndspliktig miljöfarligav
verksamhet bl.a. styrd EU-medlemsskapet och de kravär somav

iställs i s.k. IPPC-direktivet. arbete kandet Detta ett
i anspråkinledningsskede mycketkomma att ta menresurser

schablonavgifter föreslåsuppskatta.kostnaderna svåra Deär att som
vissmerarbete ochavgiftsförordningen inte dennai täcker typ av

underfinansiering förutses.

Åligganden kan iallmänna intressenföreträdaför myndigheter att
rättegångskostnader ellerutsträckning täckasstor genomgenom

tillsyn.avgifter för prövning eller
förutsättasmiljösanktionsavgifter fårhanteringvidKostnaden av

ocksåkanin tillflyteravgifterfinansieras de staten mensomgenom
i tillsynen.finansieras ledettsom

princip i allaöverprövning ingår imedi samband posterKostnader
ärendenöverklagadehanteringdomstolarnasenligt Enbart avovan.

omkringtillberäknaskanföljdförfattningarellerenligt miljöbalken
länsstyrelsernahosprövningdenTill kommer görsMkr. detta9 som

förunderlagVi har intebeslut.kommunala attöverklagade angeav
ihantering. Somlänsstyrelsemas nämntsförnågot belopp ovan

skallföreslårVi inteverksamheteravsnittettillanslutning somom
denavgifter förinteförekommer typenavgiftsfinansieras av

inga förslagdärförVi lämnarområden.inom andraverksamhet
del.avgifter i dennarörande

myndighetersavgifter förförordningsärskildVi föreslår omen
bestämmelsersärskildamed gaturen-lagenprövning enligt om

enligt den lagenför arbete ärKostnadernaskyltning.hållning och
kunnaskalldetvi förutsätteruppskatta attsvåra att men

fulltavgiftsfinansieras ut.
batterier förutsättsförordningenenligtarbeteMyndigheters om

ifinnsredanavgiftsbestämmelserdefinansieraskunna somgenom
förordningen.den

iföreslår, kommunernatillsynsförordning vi storGenom den ges
operativadetfrivilligtmöjlighetutsträckning övertaatt
C-listades.k.Antaletområden.flerainomtillsynsansvaret

någrainteövrigt kommeriökaverksamheter kommer att nyamen
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obligatoriska tillsynsuppgifter läggas på kommunernaatt genom
våra förslag. Tillsynen tillkommandede verksamheterna C-över
listade i princip avgiftsfinansierasverksamheterna bedöms kurma
fullt ut.

vissa ytterligareemellertid tilläggasKommunerna kommer att
miljökvalitetsnonner,såvitt meduppgifter gäller arbete närmare

Viss del dettaoch mätningar.bestämt avseende åtgärdsprogram av
statlig finansiering. Genomberoendei slutändanarbete torde avvara

utökatkvävedioxid krävsförtill miljökvalitetsnormervårt förslag ett
kostnaden föruppskattatharNaturvårdsverket grovtmätprogram.

engångsbeloppinledningsvis till lkrävsdet ett omprogram som
läggassåledesfinansiering ochstatligtorde krävaMkr. beloppDetta

i övrigtkostnadernaOmfattningen ärbelopp.till tidigare beräknat av
utfärdaskommermiljökvalitetsnormerantalavhängigt det attsomav

myndighetersstatligagällersker. Vadområden dettaför vilkaoch
motsvarandegällermiljökvalitetsnonnerarbete med resonemang.

denkanvåra förslag,oberoendepåpekas,samtidigtbörDet att av
följdförfattningarjämtemiljöbalksförslagethanteringenvidare av

skallmiljödomstolarmångahurkostnadsbilden,påverka t.ex. som
vilkeninförs ellermiljökvalitetsnonneromfattningi vilkeninrättas,

framöver.skall haambitionsnivå tillsynen

våra förslagkonsekvenserSamhällsekonomiska av

bil.1993/94:lO0ibl.a.sammanhangi olikaRegeringen har prop.
ochMiljöbalkeninte får öka.miljöskuldenden s.k.lagt fast15 att

enlighetskall minska. Imiljöskuldensyftar tillförordningardess att
reglerdagensdelskärpning skettmed detta har omen avaven

åtgärderför vidtagnaassociationersenskildas och somansvar
överensstämmelseiockså,harmiljöpåverkan.negativ Detmedför en

fastslagitsskall betala,förorenarenprincipen attmed attom
avgifterkostnadstäckningfullinriktningen bör att genomvara

del ökadeförslagen,därförinnebäruppnås. Sammantaget trots en
effekter.samhällsekonomiskapositivapå verksamhetsutövarna,krav

ellerverksamheterpåutökade kravskärps bl.a.Kraven attgenom
i sambandutredningpåökade kravanläggningar skall förprövas,
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med prövningen och utökade krav på bedrivasättet att
Öververksamheten. sistnämnda kan kräva aktiv tillsyn.Det en mer

huvud höjs kraven på myndigheternas insatser i samband medtaget
planering och anläggande och bedrivande verksamheter ellerav av
anläggningar. krav innebär ökad forrnaliseringDet är som en av
förfarandena och dels kan fördröja genomförandet planeradesom av

valfrihetenåtgärder, dels kan fördyra dessa och kan begränsasom
Förutsättningarnakemikaliehantering.bl.a. gäller ochvad processer

delvismiljöfarliga verksamheter rubbasför vissa pågående genom
inflytandetillståndsprövning. Allmänhetenskrav på samt

miljökonsekvensbeskrivningar ochregleringen rörande om
på förhållandensärskilt tydliga exempelmilj ökvalitetsnormer är som

pånegativa konsekvenser.perspektiv kan ha Krav att tautövarnasur
först ikostnadermiljökonsekvensbeskrivning drarfram t.ex.en

fördröjautredningstvånget kanden fram,samband med att tas
olika konse-tydligareföljdplanerade åtgärder. En är attannan

riskerarmindredestoalternativ blir belysta,kvenser och utrymmet
företagsekonomisktbesluta de settbli för företagaren attatt om

ökadeljuset densamtidigt ibörbilligaste lösningarna. Detta avses
detfårallmänheteninflytandeinsyn och det nyagenomsom

miljökonsekvensbeskrivningar. Ettgällerdet systemförfarandet när
vad gällerinskränkningarinnebäramiljökvalitetsnormer kanmed

områdevisstinomverksamhet ävenetableramöjlighet att menen
verksamheter.befintligapåökade krav

uttalandena iisin grundharavgiftsförslag,Genom våra som
avgiftsñnan-kostnadstäckningmiljöbalkspropositionen genomom

i långtmyndighetskontaktensjälva störresiering, kommer att
detfalletkostnader.i medföra Detta även närutsträckning dag ärän

innebärmiljöfarlig verksamhetgällerkostnader. Vadgäller domstols
detdäremotavseende,i dettaprincip inget närvårt förslag i nytt men

tillstånd blisökerbördan för denVattenverksamhet kangäller som
tidigareenligtavgiftsskyldighetenbakgrundDetta attmottung. av

allmännamöjligheten för detreglering ligger kvar, ta utattatt
ödomstolensmiljrättegångskostnader ökar ochersättning för ävenatt

avgiftsbeläggs.arbeteeget
Ökade till minskadvissa sektorer ledainomkostnader kan en

myndighets-vidtasåtgärderinvesteringsvilja eller till utanatt
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kontakter. sistnämndaDet försämrar naturligtvis möjligheterna till
tillsyn. kan bli falletDetta där den ekonomiska bärkraften inte såär

eller där traditionellt det allmänna har stått för myndigheternasstor
kostnader i samband med rådgivning, prövning tillsyn.eller
Särskilda farhågor negativavad gäller konsekvenser ökatettav
kostnadstryck skogsnäringen. dethar framförts rörande Bl.a. har

möjligheten få till ståndpekats på avgifter kan försämra attatt
vi funnitangelägna frivilliga åtaganden. några fall där harI att en
den bakomliggandeavgift direkt skulle motverka syftet medmer

försöktfrån förslag ellerregleringen har vi därför avstått lämnaatt
negativnivå inte bedöms ha sådanlägga avgifterna påatt en som

inverkan.
förslagmånga vårakanframgår redogörelsenSom uravovanav

synvinkel uppfattasenskilde verksamhetsutövarensden som
skallkravenUtgångspunktenbetungande. är att vara

allaindustrin drabbagällerdetkonkurrensneutrala och när t.ex.
miljökravengångermångalika. Samtidigt kani branschföretag en

i alltframåt. företagteknikutvecklingen Attbli driverfaktoren som
EMASmiljöledningssystemsig tillutsträckning ansluter EU:sstörre

visar påomständigheterliknandenågot etteller ärsystemannat som
näringslivet ochdelarmiljötänkande stora somavgenomsyrarsom

avgiftskapitletomgivningen.friktionen Iminska motär ägnat att
minskakanEMASanslutning tillsärskilt pekat påhar vi t.ex.att

avgiften förnedgrund föroch dåtillsynsbehovet sättautgöra att
förprövningmiljötänkande ochaktivttillsyn. Ett ger urnoggrannen

förskadorframtidenförsynvinkel fördelarföretagets attgenom
Härigenomminskar.tillsynsbehovetomgivningen förebyggs eller att

framtida kostnader.undviks
medi miljöbalkengjortsförslag hargäller våraVägvalet vad

perspektiv.långsiktigtochintresseni överordnadeutgångspunkt
åtaganden.internationella DeMånga gånger det dessutom styrtär av

motiveradeoftafastställs inom EUmiljökrav är t.ex. enavsom
medlemsstaterna.mellankonkurrensneutralitetuppnåsträvan att

längreÄven vadgåri vissa hänseendenvåra krav än somom
gårinte kravenbedömer viminimidirektiv,i vissabeslutats att

övergripandeutifrån miljöbalkensmotiveraslängre vadän som
principer.
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Kommunerna kommer i utsträckning i dag kunnastörre än att ta
for operativa tillsynen.den konsekvens dettaEnöver äransvaret av

i iverksamhetsutövaren många fall skall betala delsatt en,
förhållande till höjd statlig avgift, delsdagens förhållanden, en

olika i olika harkommunalt bestämd kommuner. Detärtaxa som
framförts farhågor rörandeunder utredningens gång från olika håll

vi skall lämnadet framtida kostnadstrycket och önskemål attom
Eftersomavgifterna.förslag nivåer för de kommunalapå

fullständigti principmiljöbalken harkommunerna enligt ett
område,inom miljöbalkensavgifterbemyndigande beslutaatt om

fråga.inte dennahar vi dock berört
sammanfattningsviseffekterna kansamhällsekonomiskaOm de

miljöskulden.minskningenpositivadesägas äratt avgenom
inomgrundprincip EU:slinje med med denockså iFörslagen är

skall betala.förorenarenmilj fastslår attörätt som

diskussionAvslutande

miljöbalken.ihar beslutatsföljd detVåra förslag är somaven
Ökade beskrivaskanverksamhetsutövareenskildapåkrav som

hållbarfrämjaambitionenövergripandedenspegelbilden att enav
kommandeochlevandetillförsäkrasökaochutveckling att

minskalivsmiljögodochhälsosam attsamtgenerationer en
i såstatsñnanserna, storförbättra attmiljöskulden. Att genom

myndigheternasavgiftsñnansieramöjligtutsträckning som
skall betala.förorenarenprincipenföljdverksamhet, attär omaven

lagstiftningsprojektmycketMiljöbalksrefonnen stortär ett som
ocharbetsuppgifterantalintroduktioninnefattarbl.a. ett nyaaven

omfattandeVidaremyndigheter.berördaför görs"arbetsredskap" en
minstintemyndigheter,uppgifter mellanomfördelning genomav

finnsdetdettaBlandmiljödomstolar. gör attinrättandet annat enav
finansieringrörandeberäkningarnaekonomiskai deosäkerhetstor

måsteavseendenvissaverksamhet. Imyndigheternasav
och påblirintäkternaochkostnadernaVisa hurerfarenheten stora

genomslag ifåambitionsnivån skallökadevilket den ettsätt
iuttalasviktigtbakgrunddennapraktiken. att,Det är mot som
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miljöbalkspropositionen, det sker utvärdering rörande avgiftemaen
inom två ikraftträdande.år från balkens

.
hellerdet intedelarDet är värt att notera, att stora av som

skattefinan-avgiñsñnansieras, arbetsuppgifterframöver kan är som
Även uppgiftermiljöbalken tillkommerdetsieras i dag. genomom

vårtinnebäravgifter,finansieras påmåste sätt änannat genomsom
arbetsuppgiftertillkommandesamtidigt delarförslag att stora av

förslagetunderstrykasavgiñsbeläggs. börDet att genom
idag.skatteñnansierasarbetsuppgifterantalavgiftsbeläggs ett som

i våraföreslåsvissa reformerunderstrykas,bör vidareDet att som
byråkrati,minskadleda tillpå siktägnade t.ex.förordningar är att en

öskyddsområdet.miljinomföreskriftergenerellautfärdande av

bli fullinte kommerdetSammanfattningsvis kan konstateras attatt
miljöbalken.genomförandetvidavgifterkostnadstäckning avgenom
miljöbalkenijämte reglernaavgiñsförordningtillförslagetGenom

myndighetersförersättningochrättegångskostnader omom
kostnadstäckning dagensänemellertid högreuppnåskostnader, en

förslageneffekten ärdendvs. sammantagna ensystem, av
statsbudgeten.påbelastningenminskning av

negativaf°ar någraintedesådanasin karaktärtillförslag attVåra är
jämställdhetspolitik ochregionalpolitik,gällervadkonsekvenser

1992:50,dir.arbetebrottsförebygganderespektivebrottslighet
1996:49.och1994:124
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande Richard Almgren och Allertav

Alverborg

Miljökonsekvensbeskrivning

reglernuvarandefrån tillämpningenIndustrins erfarenheter av
fungerarmiljökonsekvensbeskrivningar derörande samråd och är att

väl.
milj ochförfarande medInförandet ettav

med detmotiveras blförordningi ärdärtill kopplade regler att ena
juniden 27EG-direktiv 85/337/EEGgällandeanpassning till av
ochoffentligavissamiljöninverkan påbedömning1985 avavom

Ändringsdirektivetdirektiv 97/11/EG.privata projekt, ändrat genom
Direktivet96/61/EG.IPPC-direktivetkdetföranlett angersvar av

ocksåmiljönpåbedömning inverkanprojekt kräverdeatt avsom
utföras innanBedömningen börtillstånd.på ettkravbör omfattas av

medlems-direktivetiVidarelänmas. attsådant tillstånd anges
iuppfylla kravenförfarande förendaföreskrivafår attettstaterna

införanödvändigtintesåledesdirektiven det attdirektiven. Enligt är
räckermiljökonsekvensbeskrivning. Detförfarandeutökat utöverett

miljökonsekvens-imiljöpåverkanbedömning görsmed att aven
till dentillståndansökanmedsambandbeskrivning i om

istödnågotinte finnaalltsåVi kanverksamheten.ifrågavarande
medförfarandesärskiltinförandedirektiven för ettatt av

tilllevanödvändigt förmiljökonsekvensbedömning attär upp
EG-direktiv.gällande

utformningenvidmöjligheterfinns dethäravbakgrundMot att av
tillgenerelltmiljökonsekvensbeskrivningar attförordningen seom

tillämpningengällerdetförnuftvanligtuttryck förden närsuntger
betydandeBedömningenförfarandet.det utökade om enavav

medfå skemåste kunnaföreliggernegativ miljöpåverkan
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utgångspunkt i vilken faktiskt negativ miljöpåverkan som
uppkommer inte låst till anläggningens bör klartoch Detart.vara
framgå förfarandet med milj ökonsekvensbedömningdet utökadeatt

risk blir negativverkligen finns för detutlöses endast det att enom
miljöpåverkan.

förslagetEkonomiska konsekvenser av

till miljöbalk,innehållet i förslagenanledningMed av
tillsyns- ochförordningar kommerochföljdlagstiftning

arbetsuppgifter.antalfåprövningsmyndighetema ett stortatt nya
ambitionsnivånföruttryckmiljöbalken rentattDärutöver ger

verksamhet.myndigheternasgällerhöj detskallallmänt näras
gäller definns detberäkningarde närkan konstaterasDet att som

föreslagnaochmiljöbalkenkonsekvensernaekonomiska av
och hurkostnadermyndigheternashuvudsakförordningar i avser

principenuttaladeVidare dentäckas.skall kunnakostnader ärdessa
möjligt skalldetfinansiering så långt ärmiljöbalkspropositioneni att
utsträckningiindustrininnebäravgifter. storDettaske attgenom

verksamheter. Denmyndigheternasförkostnadernafår bäradirekt
myndighetsverk-utökadedensigdå inställerfråga är omsom

industrinförmyndighetskontaktemautökadeoch desamheten
tilldetdetfalloch för detmiljö görmedföra bättrekommer att en

verksamhet.myndigheternasförkostnadernakostnadvilken utöver
iramlagstiftning måstemiljöbalkenbakgrund ärMot att manenav

såvittändringarochtilläggomfattandeinförandetsamband med av
inteindustrinkostnader fördeutredaförordningar även somavser

måsteuppfattningEnligt vårmyndigheter.olikaavgifter tillutgör en
samhälls-avseende degenomförasanalysövergripandeochstörre

exempelvisförordningama, cost-konsekvensernaekonomiska enav
nödvändig förutredningsådanfinner attVi ärbenefit-analys. att en

föreslagnaställning till dekunnaskallkorrektpå tasättettman
förordningarna.

rubrikenunderslutbetänkandetiDet tas uppsom
någoninteförslagvåraSamhällsekonomiska konsekvenser ärav
avsnittdettaförordningarna. Ianalyssamhällsekonomiskseriös av
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påstås bl det kallas miljöskulden kommer minska tillatt atta som
följd förslagen. Några belägg för detta framförs dock inte. Vårav
intuition i stället byråkratin och kostnaderna kommersäger att attoss
öka kraftigt samtidigt milj övinstema osäkra.är ytterstsom

tillsyn enligtAvgifter myndigheters prövning ochför

miljöbalken

införaundersökt möjligheternaöversiktligtUtredningen har att
tillsynsavgifterrespektiveprövnings-med separatasystem men

tillförsbefintligt avgiftssystemföreslåvid överattstannat att en ny
utredavidare medinteavgiftsförordning. skäl separataEtt attatt

medförknippadeosäkerheterfinnsvarit detavgifter har storaatt
islutbetänkandet ochbåde iuttalaslösningar.alternativa Däremot

vunnitsharerfarenhetermiljöbalkspropositionen näratt om
förutsättningarnabörenligt miljöbalken,myndigheternas arbete vara

Enligtlösningar.alternativatillmöjligheternautredabättre att
år fråninom tvåskeutvärderingbörmiljöbalkspropositionen en

ikraftträdande.balkens
ifinnsgränsdragningarolämpligadeblbakgrundMot somaav

idagmyndigheternaoviljadenochschablonsystemnuvarande som
vårenligtdetfall, finnssärskildaiavgifternavisar mot att anpassa

avgiftermedmedfördelar separatabedömning klara systemett
avgifter kanuppdelademedEttjämfört med dagens systemsystem.

helstallraochprestationsrelateradeblirdesåkonstrueras att
tilltilltroföretagensskulle ökatidsbaserattidsbaserade. Ett system

Vårtminskar.skattavgifternas karaktärsamtidigtsystemet avsom
medanschablonerprövningföravgifterna utgörsförslag är att av

prestations-därmedochtidsbaseradetillsynföravgifterna är
glesbygds-intefinnas sådocktak börformNågon attrelaterade. av

missgyrmas.småföretagochlokaliserade företag
skalltillsynsavgiftemautgångspunktenOm är att vara

blir lägreavgifternamedföradettaprestationsrelaterade bör att om
konkretminskar.tillsyn Ettexempelvis behovet utövaattav
ellerföretagfallför detminskarbehovexempel på detta ettärnär en

ISO 14001.sig enligtcertifieratsig ellerEMAS-registrerardel därav
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båda dessa finns inbyggdaI uppföljningar medförsystem som
effektiv miljötillsyn. med prestationsrelaterde tillsyns-I ett system
avgifter miljöledningssystemskulle alltså införandet minska ettav
företags avgifter. Följaktligen skulle prestationsrelaterade tillsyns-

Ävenmiljöledningssystem. iavgifter skapa incitament för införaatt
incitamentschablonavgiñer kan motsvarandemedett system

slutbetänkandetnedsättning avgiften.åstadkommas Iavgenom
kanliknandeanslutning till EMAS ochutpekas särskilt systematt

dessatillsyn. Viavgift förgrund för ned attsättautgöra att anser
tillsynsmyndig-tillämpningtill praktiskmåste kommauttalanden av

ikraftträdande.miljöbalkensefterheterna snarast
finnsosäkerhetpå denslutbetänkandetiVidare pekar somman

avgifter kanoch dessaavgifternakommunalanivåerna på de attom
emellertid ståtordekommunerna. Detolika mellankomma att vara

snedvrider kon-avgifter i kommunernaolikaklart för alla att
uttryckavill därförVii olika kommuner.företagmellankurrensen

förbemyndigandefullständigtföljdernabetydande ettöver avoroen
område.miljöbalkensavgifter inombeslutakommunerna att om

miljödomstol falleriprövningvi uppmärksammaVidare vill att en
angående skyddkonventioneneuropeiskai denArtikel 6in under

grundläggande frihetemadeochrättigheternamänskligaför de som
vidskyldigheterrättigheter ochcivilafåreglerar prövaträtten att en

isådanVi rättdomstol.opartiskoavhängig och att enanser
häravkonsekvensavgifter. En ärmed högaförhindraspraktiken kan

via statsbudgeten.finansierasmåstemilj ödomstolarnaatt

Björkyttrande OweSärskilt av

miljökonsekvensbeskrivningarFörordning om

miljökonsekvens-förordningenutformningenfrågaI omavom
Richardianförtsmed vadjaginstämmerbeskrivningar som

särskilda yttrande.Alverborgsoch AllertAlmgrens
praktikenitidigt samrådmed s.k.förfarandetHela synes
Praktisktinnehållföreslagetförordningöverflödigt ges.avenom
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inget bedömning huruvidalämnas länsstyrelsen förtaget utrymme
miljöpåverkan.verksamhet eller åtgärd skall ha betydandeen anses

framfördaTill remissbehandlingen balkförslagetden under av
med både s.k.kritiken krångliga tidsödade förfarandebalkens ochav

miljökonsekvensbedömning dentidigt kansamråd och om nu-
tidigaanmärkningen detförordningen utfärdas fogasföreslagna att-

sig skäligen meningslöst.samrådet ter

ochprövningmyndighetersföravgifterFörordning om

tillsyn

avgiftsskyldighet förinförandeföranförtsskälDe enavsom
myckettvivelaktiga.rättsligt EnochVattenverksamhet är vaga

harVattenverksamhetdomstolsprövningendelbetydande avav
enskildamellanförhållandet parteroch kommer attavsett avse -

vattenmålsprocesseneftersomsakägareenskildaochsökanden -
skadereglering.ocksåtillståndsprövninginte bara utanomfattar

mycketdomstolen änmestadelsbelastarSkaderegleringen mer
tillståndsdelen.

förföreträdarevilkaKammarkollegiet och kommunerna, är
förersättningtillberättigadevattenmål,iintressen ärallmänna
vidlänsstyrelsenockså fördetblirsåochrättegångskostnader

länsstyrelsen rätteftersombalkförslaget, ävengenomförande gesav
talan.allmännasföra detatt

delmed denarbetedomstolensalltså endast egetDet avär
kantillståndsfråganvattenmålsprövningen varasomavsersom

måliförelågAvgiftsskyldighet störreavgiñsbeläggning.föraktuellt
s.k.bestämmelserhadevattenlag,årsenligt 1918 omsom

komvattenlagenemellertid bort närdomstolsavgiñ. Dessa togs nya
ansågsdethärtillskälbetydelsefullttill. attEtt vara envar

till domstolen.fri tillgånghamedborgerlig rättighet att
förÄven skyldighetföreligger ersätta statenintedet attom nu

betalaskyldigdockvattenmålisökanden attarbetedomstolens ettär
fördomstolen harutgifterandraochkungörelsekostnader för som

vattenmålsprocessen.
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Mot den angivna bakgrunden kan inte komma ifrån denattman
betalningsskyldighet för vattemnålsprövningen föreslåssom nu

inte avgift i offentligrättslig mening skatt. Motutanavser en en
förslaget kan därför riktas konstitutionella anmärkningar.

det gäller tillsynNär vattenverksamheter det såärav som-
framskymtar i författningskommentaren till förordningsförslaget att-
behovet mycket litet jämfört för miljöfarligmed behovetär t.ex.

likväl Vattenverksamhetverksamhet. Om ägarenattman anser av en
bör betala för den tillsyn kan bli aktuell, bordesom

föreslagitsbetalningsskyldigheten anknytas till prestationen så som
beträffande sådana vattenverksamheter redan prövats närsom
miljöbalken i kraft.träder

utredningsförslagenkonsekvenserEkonomiska av

Även konsekvensernaekonomiskabeskrivningen debeträffande av
anfört.Allert Alverborgochjag i vad Richard Almgreninstämmer

utedningenmåotillräckligt utredda. DetKonsekvenserna attär vara
kostnadstäckninggodtillförsäkrasig kunna staten genomanser

tillräcklig.ambition ingalundadennaavgiftsbeläggningen, ärmen
olika Verksam-belastningen påekonomiskasaknas denAnalys av

avgiftsskyldighetvidgadinte barai privata sektorn,heter den genom
ochprövningsförfarandeomständligareföljdockså tillutan av

ledtider.förlängda
författnings-framhålls iomständighetintressantEn som

frånintäkternaförbättrakunnakommerkommentaren är attatt staten
vattenverksamhetensinominföra avgiftavgiftskollektivet attgenom

avgift ochanknytningen mellanvisarIakttagelsenområde. att
vadVattenverksamhet;dålig gällerprestation vad ägarnamycketär

betraktapåpekatspåföresvattenverksamheter attär som ovanav
avgift.inteskatt och som ensom en

minskningförslag åstadkommerutredningensPåståendet att aven
införapåväsentligengårmiljöskulden inte belagt. Förslagen attutär

samband medutredning ikrav påförprövningsplikt, ökadeökad
praktiskt allainommyndighetskontakterprövningen ökadeoch taget

leda tillbetänkandetivilket konstaterasområden. kanDetta --
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projekteringfördyring ochfördyring planerade åtgärder, avav
riktig.förseningar. iakttagelse Menkostnadskrävande Denna är att

däremotvad denminska miljöskuldendetta skulle än är ärnu --
svårt förstå.att

EkelundyttrandeSärskilt Hansav

samrådAvgift för

föreskrifterenligtsamrådföranmälanföreslårUtredaren att
fortsättningenistycketandra§kap. 6stöd 12medmeddelade av

avgiftanförUtredarenkronor. att500avgiftsklass 1skall uttas
förstaenligtsamrådsskyldighetenallmännaför denskallinte uttas

grundasfallsistnämndabestämmelse. Istycket samma
avhållaskullekostnadenförfarhågorpåställningstagandet att

myndigheten.sig tillhörahuvudtagetförberörda överatt av
jagnågontingsamråd nyttavgiftsbelägga är nogaAtt menarsom

förkostnadertäckaintresse attsåbör statensattövervägas
slagolikaeffekternegativatilllederintemyndigheterna att av

uppstår.
ståreftertanke. Dettillleda"samråd"själva begreppetbörFörst

tillförbådadärvillkorlika parterpådialogömsesidigt,för något en
dådennaturligtinte partenatterfarenheter. Detoch ärkunskap ena

sammanhanget.ikostnaderandraför denskall stå partens
förår sektorsansvaretunderharskogspolitikenInom senare
detformkonkret närtagit alltmåluppfyllelsemiljöpolitikens mer

skogochmarkavståfrivilligtviljaskogsägarnasgäller att av
medarealersammanhängandedelshandlar störremiljöskäl. Det om

mindreandraochnyckelbiotoperdelsnaturvärden,höga om
sällanmångfalden. Intebiologiskadensäkrarmarkornråden som

tilltänktdärsamrådssituationi ettbiotoperklarläggs dessa en
dåOmhär statenaktivitet omnämnts.utlöserarbetsföretag som

signaluppfattatsdettakansamrådetavgiftsbeläggaväljer ensomatt
miljöskäl.skogochavstå markfrivillighetenhämmakan att avsom

kontraproduktivblisamrådsavgiñen kanriskfinnsDet attstoren
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och leda till kostnader för skydd mark blir högre.att statens Detav
onödigt på dettaär den positiva pågåratt sätt störa process som nu

med sådana förslag.
faktumDet utredaren själv valt inte avgiñsbelägga detatt att

allmänna samrådet bekräftar tydligt negativa konsekvenseratt av
olika slag troliga. dock, till skillnadJag från utredaren,är attmenar
sådana negativa effekter kan uppstå för det särskilt föreskrivnaäven
samrådet det avgiftsbeläggs. bl.a.Detta det skälet detattom av
avgiftsbelagda samrådet bestäms på länsnivå därmed kanoch
komma omfatta olika arbetsföretag i olika län framför allt påatt men
grund inte normalt sig i dennaväntaratt att typav man man av

möjlig intäktmyndighetskontakter skall avståendeutöver eget av-
stå förfrån arbetsföretaget och insatt tid också skallegen -

myndighetens kostnader.

ektFörvaltning naturvårdsobjav

beträffandeföreskrivsnaturvårdsförordninggällandeI nu
naturvårdsverkinaturvårdsobjekt, dels 2 § Statensförvaltning attav

naturvårdsförvaltningen ochförhar det centrala attansvaret
dels ii länet,naturvårdsförvaltningen 3ansvarig förLänsstyrelsen är

naturvårdsförvaltarenaturvårdsobjekt skall den§ "för utsesatt som
naturvårdssynpunkt ochfråntill kompetensmed hänsyn samt av

lämplig". Härekonomiska andra skäl bedömseller mestsom
proposition 1998/88:85i sin påförordningstext byggeråtergiven tur

defastslogi betänkandet 1986:4utgångspunkt DsJomedsom
i detnaturvårdsförvaltarevidkriterier skulle gälla val avsom

ömyndighetemas centralamiljenskilda tredje paragrafenfallet samt
paragrafen.förvaltningen andrarespektive regionala föransvar

förvaltningen,effektiviseringPropositionen eftersträvade, dels aven
naturvårdsför-roll inomrenodling länsstyrelsemasdels aven

valtningen.
hittillsvarandeutvärderingförslag har någonlagtI utan att avnu

deti gällande § Iverksamhet redovisats innehållet 3 utmönstrats.
förhuvudmannaskapförslaget fullföljs Länsstyrelsensnya

valkriterierna förförvaltningen de redovisade avovanmen
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dettaskälen förtagits bortnaturvårdsförvaltare har närmareutan att
under vilkaosäkerhetskapardettahar redovisats. Jag att ommenar

bedrivas ochpraktiskt skallförvaltningmedvillkor verksamheten att
kostnadkvalitet,olika hänseendeneffektivisering iden m.m. som--

skjutits idärmed harpropositionovannämndaeftersträvades genom
i nuvarandejagSammanfattningsvis föreslårbakgrunden. textenatt

återförs.§3
bl.a.utredningsförslagi lagt7§ sägs atttillmotivtextenI nu

arvoderaregi,iverksamhetenbedrivakanhuvudmannen egen
upphandlaskanverksamhetenmarkägareochlantbrukare attsamt
dockharmotivtextupphandlingsregler. Dennaenligt svaggängse

iåterföraförslagMitt textenförfattningstexten.till attkoppling
samband.dettanödvändigtpåförtydligar sätt§nuvarande 3 ett

ErikssonAnn-SofieyttrandeSärskilt av

förmerkostnadernalångsiktigademåste ävengaranteraStaten
miljökvalitetsnormerföljdtillkommunerna av

innebärställningstagandet attslutligadetvälkomnar somJag
miljökvalitetsnormer,medarbetekommunernasfinansieringen av

villJagfinansierasska staten.mätningarochåtgärdsprogram av
kostnad. Detinitialbaraintedet rörviktenframhålladock att enav

förslagetenligtmätningarkostnader förfortlöpandefinns m.m.även
miljökvalitetsnormer.förordningtill om

miljöbalksförslagetambitionsnivåhöjdadeninteJag emot somär
tillämpnings-inomverksamhetmyndigheternasgällertill vadsyftar

måletuppfyllamedproblemsiktpå kort attjagområdet, omsermen
vill jagperspektivetdetUrtillsyn.traditionelltillfokuserasdet

ökarintesektorsmyndigheterstatligaviktenframhålla attav
råd.allmännaarbetsbörda t.ex.kommunernas genom
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Kommunerna ska kunna tillsynsmyndighet för storavara
verksamheter

Miljöbalksutredningen föreslår i tillsynsförordningen att
kommunerna endast ska kunna tillsynsansvaret vissaför A-överta
anläggningar. Genom det kommunala Övertagandet delarav av

Övertagandettillsynsansvaret har miljötillsynen förbättrats markant.
har medfört många kommuner idag betydligthar bättreäven att en
milj ökompetens, både kvalitativt och kvantitativt.

fortsattEtt frivilligt Övertagande kvalificeradeävenav mer
tillsynsobjekt naturligt i fortsattled kompetensutveckling iär ett en
kommunerna. tillsynsansvaretStaten bör ha för verksamheter med
särskilt miljöpåverkan kärnkraftverken och SAKABstor t.ex.som

besitterkommuner själva bedömer de denDe attm.m. som
möjlighetenligt min mening beredaserforderliga kompetensen, bör

efterför övriga verksamhetertillsynsansvaret störreövertaatt
miljöbalkenviktigtöverläggningar med länsstyrelsema. Det är att

tillsynen regionaltflexibelt klaraerbjuder möjlighet på sättettatten
samverkanoch Genomeller lokalt mellan länsstyrelser kommuner.

specialistkompetenserbjudakommer kommunerna kunna ävenatt
lokalt i framtiden

HermanrudSärskilt yttrande Karinav

föreslås i1997/98:45,till miljöbalk,Enligt regeringens förslag prop.
denbemyndiga regeringen ellerriksdagen skallkap. §27 l att

föreskrifterregeringen meddelamyndighet bestämmer att omsom
enligttillsynavgifter myndigheters för prövning ochför kostnader

balken.
får inte riksdagenEnligt § regeringsfonnen RF8 kap. 7

till regeringen ellerdelegera beslutanderätten angående skatter
förDelegationsmöjlighet finns dockmyndigheter.underlydande

avgifter såledesavgifter. Gränsdragningen mellan skatter och är
till departementschefen bl.a.väsentlig. förarbetena anfördeI RF att

tvångsbidrag till allmännaskatt kan karaktäriseras detetten som
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direkt motprestation, medan med avgift vanligen förståsutan enen
motprestation frånpenningprestation betalas för specificeradsom en

det allmänna prop. 1973:90 213.s
finns omfattandetill kap. §författningskommentaren 27 lI en

angåendepraxisi förarbeten ochredogörelse för uttalanden
1997/98:45 delavgifter prop. 2gränsdragningen mellan skatter och

utformningavgiftemasdärRegeringen uttalar288.286 atts. -
delegering tillsådansjälvfallet börenligt miljöbalken attvara

med RF.myndighetunderlydanderegeringen eller överensstämmer
samband medkostnader imyndigheternasAvgifterna skall omfatta

anmälningsärenden. Detikostnadertillsyn ochprövning och
finns ibegränsningarbeakta deviktigtsärskiltframhålls att somsom

verksamhetkostnader förvilkabedömningengällerdetRF när avav
informationrådgivning,karaktärstödjandeochförebyggande t.ex.-

dvs.avgifter,finansieraskanverksamhetliknandeoch genomsom-
myndighetsutövning.till direkthänförasinte kanverksamhet som
avgiñsförordningamautformningenschablonisering vidvissEn av

avgifternasåutformasdockmåsteFörordningama attnödvändig.är
denkostnadertillproportion derimligiståkommer somatt

myndigheterna.åsamkaravgiftsbetalande
tvåjagavgifterochskattermellangränsdragningenUtifrån ser

kostnaderdeförslag. Det ärutredningensmedproblem somena
drivnalångtdenandradettäcka,tänktaavgifterna attär

avgifterna.schabloniseringen av
"övrigt"finnslämnatNaturvårdsverket postdenI rapport ensom

kostnaderingådennamiljoner kr. Iuppgår till 87 post synessom
såledesochmyndighetsutövningdirekttillhänförasinte kansom

avgift.forunderlagingå iinte kan ett en
betydelsemeningÄven minenligtfåravgifternautformningen av

långtalltföravgifter. Enochskattermellangränsdragningenför
avgiftenmellansambandettillledaschablonisering kandriven att

exempel kanSom nämnasblir allt förmotprestationenoch svag.
täktavgiftenVattenverksamhet,prövningsavgiften förochtillsyns-

sig påbaserarkemikalieornrådetinomavgifteroch de som
försäljningsvärdetellermängderimporteradetillverkade eller av

produkten.
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Sammanfattningsvis jag förslaget till avgiftsförordning iattanser
många delar inte kan med delegations-stämma överensanses
bestämmelsen i miljöbalksförslagets kap.27 l

Mot bakgrund ovanstående jag den ekonomiskaattav menar
analysen överskattar avgiftsintäkterna och vissa förslag delvisatt
saknar finansiering. Enligt direktivet till samtliga kommittéer och
särskilda utredare offentliga åtaganden Dir 1994:23prövaatt
gäller "Varje kommitté skall visa hur förslag innebäratt som
utgiftsökningar inkomstminskningareller skall finansieras. "

Avslutningsvis, enligt direktiven till utredningen gäller även att
"Varje kommitté skall redovisa konsekvenserna sina förslag. Allaav
för bedömning viktiga konsekvenser identifieras,skallen
kvantiñeras och så långt möjligt värderas. Både utgångsläge och

förslag till förändringar skall beskrivas i finansiella i möjligoch -
mån samhällsekonomiska redovisninganalys ochtermer." Den av-
konsekvenser min meningi betänkandet enligtgörs ärsom
tillräckligt utvecklad.

Särskilt yttrande Mikael Karlssonav

förordningar harMiljöbalksrefonnen dess följdlagstiftning ochmed
inte blivit bli.vad den hade kunnat

några utredningens bristerOm av

inverkat utredningens arbete ochantal faktorer har störande påEtt

politiska däromkring. Till båda främsta dessaden deprocessen av
faktorer utredningen inte givits tid hade behövtshör dels denatt som
för olikafullborda de olika förslagen, dels revirstriden mellanatt att
fackdepartement försvårat skärpning samordning svenskden och av
miljölagstiftning såväl miljötillståndet i vårt land, EG-som som

och folkrätten sig främstakräver. uppenbart dessaDeträtten attter
anledningar till miljöbalksrefonnens brister på bristandebåda beror

milj öpolitiska kollektiv.ambitioner inom regeringen ettsom
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tillförordningarbetänkande medföreliggandeVad gäller
kombinationambitionen imiljöpolitiskavekamiljöbalken har den

tillåtitintei huvudsak äntidsramen annatbegränsademed den
påskjutitharUtredningeni sakfrågoma.förändringarmarginella

skärpningarförbättringar ochdeallaframtiden nästan av
EG-målen ochmiljöpolitiskademiljötillståndet,lagstiftningen som

kräver.rätten
föreliggandeibristernagivetvisutsträckning berorvissI

gällerVadbegränsningar.miljöbalkenssjälvapåbetänkande även
sekretesskäl,svårbegripliga inteutredningen,EG-rätten har p.g.a.

kritiskamycketsigvisathardetsomdentillåtits delta nuav
miljörättSveriges och EU:smellanförhållandetgranskning somav

fram.låtitEU-kommissionen ta
underlaglevereradeNaturvårdsverket ettocksåhörTill saken att

blivithadeutsträckning deti den4790-4797rapporterna som,
försämringarkraftigamedförariskerade avförordningstext, att

iklokadetgjorde attutredningenmiljöpolitik. Trots mersvensk att
betänkandetliderförslag,Naturvårdsverketsjusteramindreeller

miljötillståndet,sarmoliktframtiden ävenoch i avfortfarande,
olika idéer.verkets

förslagetibristernavissakommenteras mernedanståendedetI av
ingående.mindreeller

Miljökvalitetsnormer

gränsvärdent.ex.miljökvalitetsnonnertidsfastaochTydliga
kombineradetål,långsiktigtochmänniskanpå vad naturenbaserade

hargenomdrivandesystemochgenomförande- eneffektivtmed ett
förbättringarvärdefullatillledapotential avgodmycket att

landvisstimyndighetsapparaten ettdärtillOmmiljötillståndet.
chanserfrågai attlandetsökartillbörligamedförses resurser

ledergrad. Tyvärrobetydligi intemålmiljöpolitiskasinasäkerställa
Sverige.iutvecklingsådantillöbalksreformenmilj inte en

medmiljökvalitetsnormer,påbaseratHittills har styrsystemett
ochi plan-skrivningoutnyttjadrelativtmöjligt undantag enav

i EESMedlemskapetsvenskisaknats rätt.ll7§,kap,bygglagen 5
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och sedermera harEU dock tvingat miljöbalksutredningen i vissatt
mån beakta och arbeta framäven till miljökvalitets-ansats etten
norrnsystem.

Miljöbalksreforrnen brister dock på flera punkter. Allvarligast
kanske genomförandesystemet inte tillräckligär utvecklats iatt grad.
Om eventuellt utfärdats överskrids kan visserligennormer som
tillstånd till miljöfarlig verksamhet prop 1997/98:45,omprövasmm
miljöbalken, kap,24 2 och sådan verksamhet balken 16 kap,ny
5§, vägbyggen lagrådsremissen den januari22 1998nya av om
följdlagstiftning till miljöbalken förhindras,etc närmen
utsläppskälloma många och/eller diffusa räcker interegelverketär
till. Som många har pekat på de åtgärdsprogram föreslås iär som
propositionen miljöbalk 5 kap, inte tillräckligt5-6§ utveckladeom
för få ordentlig genomslagskraft, vilket tydligt tecken påäratt ett
bristande ambitioner finnseftersom genomarbetade förslag attmer
tillgå.

någonföreliggande betänkande förordningar inteI om ges
genomförandet iytterligare vägledning sig åtgärdsprogram ellervare

övrigt vissa mätningmed undantag regler avav om
i denmiljökvaliteten. föreslås miljökvalitetsnormerhellerInte

enligtutsträckning Sverige skyldig utfärda sådana EG-rätten.är att
vissasig till föreslåUtredningen har begränsat att
olikaoch hållet deluñkvalitetsnormer; exempelvis saknas helt

skaldjusvattendirektivetenligtvattenkvalitetsnorrnema
ñskevattendirektivet 78/659/EEG.79/923/EEG och

budgetåretregleringsbrevet förhar visserligen iNaturvårdsverket
tillytterligare förslagfått i uppdrag utarbeta1998 att

utfärdarmiljökvalitetsnonner. innan regeringen eventuelltMen
sådana i förordningsforrn, och innan samma normernormer

förseningen ismåningom specifika så lärträder i kraft för adressater,
till cirka fem år. faktumförhållande till EG-rättens krav uppgå Det

Sverige inte fått undantagsamtliga miljöregler i EG-rättenatt som
januari 1995,för, skulle ha varit implementerade fullt den 1ut senast

har inte varit vägledande för milj öbalksreformen.

platser seVad gäller föreliggande betänkande uppnås inte på alla

idagNaturvårdsverkets sid. i Sverige de4793, 55rapport
miljökvalitetsnormer kväveoxider enligt inte fårför förslagetsom
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överskridas efter den december år31 2005. Eftersom förordningen
miljökvalitetsnormer föreslås träda i kraft januariden 1999,1om

och då med miljökvalitetsnormer inte rimligtvis kansystemet
tekniskabaseras på antagandet den utvecklingen eventuellt lederatt

till år måste till januariuppfylls 2006, den 1999latt ettnormerna
åtgärdsprogram eller regeringen då beslutaupprättas, senast om

uppgiftenåtgärdsprogram. borde haupprättande sådant Denettav
i skjutits på framtiden.lösts föreliggande betänkande, harmen

miljökvalitetsnormer kunde,Listan brister i medöver systemet
granskning svenskEU-kommissionens läsvärdamed stödgott avav

miljörätt, längre.ha gjorts avsevärt

ökonsekvensbeskrivningarMilj

förteckningenmiljökonsekvensbeskrivningar har överVad gäller
betydandemedföraalltid kanverksamheter antassom

miljökonsekvens-samråd ochdärmed utökatmiljöpåverkan, och
inrådanpåurholkatsfortlöpande5§,kap,bedömning balken, 6se

förordningensLikaså harindustrirepresentanter.kostnadsräddaav
omfonnu-slutskedeutredningensistycket,paragraf, andratredje

iåterfinnsverksamheterdeändringarlerats så att somav
miljöpåverkan,betydandeautomatiskt räknasförteckningen inte som

falldessasamråd. Iutökatomfattasautomatisktdärmedoch inte av
balken, 6länsstyrelsenöverklagasinte fårsomkrävs beslut av

miljökonse-förordningenikriteriedokumentetenligtkap, 4§ om
förordningen 3§, 2 st.kvensbeskrivningar

till balken 6författningskommentarensedet endastEftersom
utökatvidoch 60sid.del, 57propositionens andra ärikap, 5§,

påverkamöjlighetergodabreda allmänhetensamråd den attgessom
otillfredsställande.förordningensåtillståndsprocessviss ärmmen

Även medförakantillståndbefintligamindre ändringar mmav
pådå inte harallmänheten given rätt att ettsvåra olägenheter. Att en

synvinkeldemokratiskpåverka tillståndsprocessenrimligt ärsätt ur
medborgar-Agendai 21Skrivningarnaotillfredsställande. om

språk.inflytande talar motsattett
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Miljöfarlig verksamhet

Jämfört förteckningenmed gällande har flera förändringar irätt över
prövningsnivåer i till förordning miljöfarliggjorts förslaget om

i sinverksamhet hälsoskydd. Naturvårdsverket föreslogoch

mycket lång rad dagens A-underlagsrapport 4795 att en av
förordningen skulle klassas B-anläggningar i den somnya

sid.nämnda 92.anläggningar bl.a. kärnkraftverk, rapport,se
varvidB-anläggningar blir C-anläggningar,mångaVidare föreslogs

förteckningen. FörslagetfrånC-anläggningar knuffadesantal utett
utformatsföreliggande betänkande harorimligtuppenbart ochvar

gällandeochNaturvårdsverkets förslagmittmellantill något rätt.
denskäl läsafinns godakvarstår dock och detbristerFler att noga

bakgrundsärskiltföreligger,förteckning attmot avnusom
tillräckligaharofta varkenlänsstyrelser och kommuner resurser

tillståndsprövning ochför denjuridisk kompetensteknisk ocheller
förutsätter.kravreglermiljöbalkensgenomförandettillsyn avsom

intressestarktsjälvaoch kommunerlänsstyrelserDärtill ofta ettär
uppståkanlättvarvid tendensen attexploateringar,vissabakom

oskäligitillsynochtillståndsärendenimiljökravensänka

utsträckning.
klassasbörverksamheterpå hurexempelnågralistan nedanI ges

indelningdifferentiering denfall krävsnågraI även somavenom.
med högahamnarexempelvis börbetänkandet,i störreföreslås

kanmindre hamnarmedan prövasmiljödomstol,prövastonnage av
länsstyrelsen.av

klassasBörförk.VerksamhetSNI-kod som
Bladugårdar d.e.100samtliga01-2 över
Bårñskodlingall lO5.02-2 över ton per
Astenkolsbrytning.10. l -1 .. råolja/naturgas. Autvinningprovborrning.1-1l 1 . .. .,. Abränslen.gasformiga40.2-1 . . Btillverkning2 l .2-1 torr processmm mpappvarorav
Bindustrigas.framställning24.11-2 av ..
Aläkemedel.-324 l . . Aläkemedel.24.41-4 . . Brengöringsmedel24.5-3
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25.1-2 tillverkning gummivaror Bav
27-3 ellerjärn- stålverk med induktionsugnar. A..27.4-3 smältning, raffinering icke-jämmetaller A
3 l .4-2 tillverkning batterier Aav
63.22-1 hamnar, höga Atonnage
96.621-1 civil skjutbana B

skoråtervinning.37-1 A. .
90.004-2 deponering, förbränning.. A.
90.003-2 biologisk behandling avfall Bav
90.007-2 utsläpp fast avfall... B
90.006-2 farligt avfall... B
90.006-5 farligt avfall... B
92.613-1 Bmotorsport...
93.01-1 tvätteri... B

betning med betpasta.-y2 B..
-g4 gjutning. A..

Verkstadsindustri. B-v3 . .
Verkstadsindustri B-m2

land med begjuming. B-t2 lagring timmerav ..

Milj

avgiftema generelltmiljösanktionsavgiñerförordningenI är settom
begränsadenivå, och hela detpå alltför låg i sigsatta spann uppen

miljöbalk 30i propositionentill föreslåskronor500 000 omsom
harverksamhetsutövareinte. det fallkap, utnyttjas2§ I en

begränsadsynnerligenanledning befara monetärt settatt en
undvikaVisa sig lönsamtmiljösanktionsavgift dettorde attatt

tillståndompröva mm.
utformasmiljöbalkförordning tillinte rimligtDet är att en nyen

uppenbaraför olikamiljökostnademapå sådant sätt, attett
för ochsynliggörs och blir kännbaraunderlåtanden inte en somvar

Överträder reglerna.

Avgifter

miljöpolitikinternationellviktig i svensk ochutgångspunktEn är
bemärkelsebetalningsansvar. striktprincipen Iförorenarensom



506 SOU 1998:35

principen förorenare skall täcka samtligasäger att en
samhällsekonomiska kostnader förorenande verksamhetsom en
medför. Till dessa hör självfallet kostnader för myndigheternas

olika tillsyn,arbete med tillståndsprövning, former Företc. attav
tydliggöra miljö bör således avgifter förpriset på ochnatur

möjligt.myndigheternas verksamhet så långttas ut som
vissjämfört med idagföreliggande betänkande föreslåsI en

inte avgifternaFortfarande täcker dockutökning avgiftssystemet.av
i sin underlags-Naturvårdsverketsamtliga harkostnader. Dessutom
utifrån dagenskostnadernaavgifter 4790 beräknatrapport om

Riksrevisionsverketmyndighetsutövning bl.a.seotillräckliga
lagstift-myndighetsutövningutifrån den1997:47, och inte som

till krav påföljaktligenlederFörslagetningen förutsätter.
till idag deframlösningen harvia statsbudgeten. Denfinansiering

tillsyn.eftersattfacto medfört en
avsnittetiframgåravgiñsfinansieringotillräckligmedSvagheten

medlaboreraskonsekvenser. Därekonomiskabetänkandeti om
undvikabesparingarstatsfinansiella attmöjligheten göraatt genom

delar byggertillöbalksrefonnenmiljambitionshöjning storaden som
förbättraavsiktenilla medrimmarövervägande attpå. sådantEtt

kanMiljöbalksreformenmiljölagstiftningen.genomförandet av
harmyndigheternavilkenfas imedinledasrimligtvis inte en

lagstiftningentillsyndenförotillräckliga mm somresurser
förutsätter.

0131:,IJ ., . ö .
,
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