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Sammanfattning

Gränsälvsutredningen har haft i uppdrag formerna föröveratt se samar-
och Finland vad gäller byggande i vattenföro-betet mellan Sverige vatten,

det finsk-svenska gränsälvsområdet. Frågornaoch fiske ireningar är reg-
finsk-svenska gränsälvsöverenskommelsen från årlerade den 1971.i

Överenskommelsen sedan tillkomsten.har inte ändrats

huvuduppgifter. föreslå de ändringar be-Vi har haft två Den att avena
gränsälvsöverenskommelsen behövs för den skallstämmelserna i attsom

de miljö- och vattenrättsligabättre med vad gäller inomstämma som nu
beträffande fisket. andra huvuduppgiften har varitområdena och Den att

för gränsälvsområdet.förslag former samarbetet ilämna om nya

formövergripande bedömning det behövs någonVår överens-är att av
gränsälvsområdets användningmellan och Finlandkommelse Sverige om

finnsde där.och nyttjandet resurser somav gemensamma

gränsälvsöverenskommelsen med vadharjämförelser vi gjortDe som av
särskilt regelverksvårigheter hållanationellt visar pågäller ettatt omsom

utveckling skerlevande förhållande till dengränsälvssamarbetet i som
förhållande såväl till nationel-berörda rättsområdena. gäller ide Detinom

fortlöpande tillkommer, till internationella åta-bestämmelser somsom
uppfylla.liksom Finland, förbinder sigganden Sverige, Den gräis-attsom

framstår orationell och omodernälvsöverenskommelse gällersom somnu
överensstämmelse med EG-rätten.och avseenden inte istår i vissa

gränsälvssamarbetetalternativ form förEn

tidsskäl harhar kunnat varitbedömningar viDe göra, över-av avsom som
finnas goda möjlighe-till uppfattningen det börsiktlig har lett attnatur, oss

för gränsälvs-former de nuvarande samarbetet ifinna enklare änattter
området.

för gränsälvssamarbetet det slag vi diskute-alternativ formMed somaven
finns med den nuvarandebedömer de problembetänkandet, vii att somrar

skulle kunna undvikas.gränsälvsöverenskommelsen till delstor
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Byggande i och vattenföroreningarvatten

Vad gäller byggande i och vattenföroreningar vi bestäm-vatten attanser
melserna deni svenska och finska lagstiftningen, på respektive lands sida i
gränsälvsornrådet, bör kunna huvuddelen bestämmelsernaersätta i denav
nuvarande gränsälvsöverenskommelsen.

det fallI verksamhet medför intrång eller skada på den andraetten en
sidan vi emellertid dengränsen nationella lagstiftningatt äranser som

förmånlig för den enskilde skall tillämpas.mest

Vissa bestämmelser behöver finnas för reglera förhållan-attgemensamma
den gränsöverskridande karaktär.av

Fiske

För fisket och fiskevården gränsälvsområdeti vi det fram-att ävenanser
behöver finnas särskild överenskommelse förmed Sverigegent ochen

Finland bestämmelser. Bestämmelserna bör dock kunnagemensamma
tillämpas de nationella myndigheterna och lämpligtpå samordnassättav
med den nationella fiskelagstiftningen i respektive land. För underlättaatt
kontakterna med företrädare för de olika fiskeintressen finns i gräns-som
älvsområdet kan inrättas sarnrâdsgrupp.en

Rekommendation

rekommenderarVi gränsälvssamarbetet ordnas linje medi detatt av oss
skisserade förslaget till alternativ form. Förslaget behöver fördjupas ien

fortsatt utredningsarbete. angeläget sådantDet i arbeteett är att ett nänna-
vad har möjligt förvarit del de finska förutsättningar-än tare, som oss, av

för förändrat samarbete.ettna

Bibehållen form för gränsälvssamarbetet

det fall gränsälvssamarbetetI bibehålls den formi det har behövssom nu
grundlig bestämmelserna.översynen av

Översyn de materiella bestämmelsernaav

de berördaInom nationella lagstiftningsornrådena har skett betydande
förändringar under de år gränsälvsöverenskommelsen30 harsnart som
funnits oförändradi form. Sveriges, liksom Finlands, medlemskap i EU
innebär antal EG-direktiv på miljöområdet och fiskeförord-EG:satt ett

skallningar tillämpas i båda länderna. Vi visar i vår genomgång på raden
bestämmelser där gränsälvsöverenskommelsen dessa skäl bör ändras.av
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fast de bestämmelserlägger vigrundläggande principSom att somen
Finlandde för Sverige ochböröverenskommelsenfinns i gemen-somses

långtgåendeOmkommerkravlägsta överens om. mersom mansamma
ock-tillämpas vid prövningenländerna bör degällerbestämmelser i ett av

liggergränsälvsornrådetdelverksamheter denoch iåtgärderså somavav
harföreskrifter for fisketsådanadet gällerSärskiltdet landet.i när som

de blireftersträvabevarandeåtgärder börtekniskakaraktären attmanav
sidorbådagränsälvama påför själva gränsen.lika om

detfiskevården vifisket ochbehövs förföreskrifterVad gäller ansersom
sådana frågorföreskriftsrätt iändamålsenligt över-ärinte att som avvara

hos organisationliggerinternationellnationell ellergripande natur aven
regional karaktär.

direktivi vårtochbehöver ärAndra frågor nämnsöver sam-somsessom
reglernaochgränsälvskommissionenFinsk-svenskadenmansättningen av

beslut.kommissionensöverklagande avom

sammansättningGränsälvskommissionen

gränsälvsöverenskommelsenstillämpaharGränsälvskommissionen att
fiske. Gräns-ochvattenföroreningarbyggande ibestämmelser vatten,om

kommissionensbestämmelser sammansätt-älvsöverenskommelsens om
desakkunskap inågonför den besittergarantierning inga att egenger

fiske.ochvattenföroreningarfrågor rörsom

ledamöterdet bland kommissionenssåändrasreglernaföreslårVi attatt
ocksåbyggande ivad gällerbarainte utansakkunniga vattenskall finnas

vidsammansättningKommissionensfiskeområdena.ochmiljinom ö-
avseende påmedflexibeldock ären-ärenden börhandläggningen varaav

fall.enskilti varjeoch bestämmasdenas art

Överklagande

frågorvadendastöverklagasbeslut kanGränsälvskommissionens avser
kraft.lagaomedelbartfrågor vinnerBeslut i övrigaersättning.om

Gränsälvskom-överklagaalltid skall kunnaenskildberördVi att enanser
svenskadetallmänt gäller ivad rätts-likhet medbeslut, imissionens som

behöverinteöverprövningsorgansärskiltnågotbedömerVi attsystemet.
rimligasånationella ordningamadetillämpabör attinrättas. Det att

bedömningar ilikvärdigafrämjatillgodoses. Förrättssäkerhetkrav på att
bör detFinlandrespektiveSverigehandläggs iärenden somorgansom

motsvarandelandetsdet andrahöraöverprövningenför organ.svarar
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Frågor insyn, ersättning och tillsyn behöver också uppmärksammas.om

Insyn

I gränsälvsöverenskommelsen finns inga regler vilka skyldigheterom
Gränsälvskommissionen har enskilda. Vissa berörda upplevermot möjlig-
heterna till insyn och delaktighet otillfredsställande. Vi detattsom menar

angeläget i gränsälvsöverenskommelsenär reglera kommissionensatt
skyldigheter allmänheten. Innebörden börgentemot detmotsvara som
gäller nationellt beträffande insyn domstolarnasi och myndigheternas
arbete och deras service- och kommunikationsskyldigheter.

Ersättning

Enligt gränsälvsöverenskommelsen skall de ersättningsbestämmelser till-
lämpas gäller det landi där egendom i anspråk belägentas ärsom en som
eller där olägenhet uppkommer. Vi i de fall intrång elleratt etten menar,

olägenhet uppkommer på den andra sidan förhållandei tillgränsenen
huvudverksamheten, bör de ersättningsregler tillämpas gäller detisom av
länderna där de förmånliga för den enskilde.är skäl för dettaEttmest är

den för intrång eller skadaatt inte skall behövautsätts tåla sämresom en
ersättning vad utgår i motsvarande fallän i verksamhetslandet.som

Tillsyn

Gränsälvskommissionen skall tillsyn i samråd med vederbörandeutöva
nationella myndigheter, det innebär inte någon inskränkning imen myn-
digheternas tillsynsuppgifter. Kommissionen har inte för självattresurser

för tillsyn i någon omfattning. Att tillföra kommissionenstörreansvara
härför nödvändiga vi inte realistiskt. tillsynDenresurser anser vara som

de nationellautövas myndigheterna inte heller tillräcklig.av anses vara

För tillsynen i gränsälvsområdet effektivgöra pekaratt vi på frå-attmer
bör deövervägas nationella tillsynsmyndighetema befogen-attgan om ge

heter bedriva tillsyn i omedelbar anslutning tillatt själva gränsälvarna deti
andra landet.

Enligt den svenska miljöskyddslagen den miljöfarlig verk-är utövarsom
samhet skyldig kontroll verksamheten, egenkontroll.att utöva Medav
tanke på de svårigheter finns effektiv tillsyn iutöva gränsälvs-attsom en
området vi regler egenkontroll bör införas i gränsälvsöverens-attanser om
kommelsen.
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genomförandeoch dessUppdraget1

Direktiv1 1
.

gränsöverskridande miljdetuppdrag ö-, vatten-Utredningens överär att se
införgränsälvsområdet,finsk-svenskadetfiskesamarbetet iochrätts-

finsk-svenskadenändringmed Finlandförhandlingarförestående avom
idirektiv återgesUtredningensfrån årgränsälvsöverenskommelsen 1971.

bilaga

förslagbehandla och lämnaskallUtredningen om:
Finlandgränsälvsöverenskommelse mellanårändringar 1971De av0
internatio-ingångnaskall uppfyllaför denbehövsoch Sverige attsom

gällerlagstiftningpolitik ochdenoch återspeglaåtagandennella som
fiskeområdet.ochmiljö-,inom vattenrätts-

ochgränsöverskridande miljö-,för det vattenrätts-formerAlternativa0
samarbetetformer försådanaskallSärskiltfiskesamarbetet. övervägas

myndig-nationellameddelasoch beslutföreskrifterinnebär att avsom
Finland.respektiveSverigedomstolar iheter och

gränsälvskommissionenFinsk-svenskadensammansättningen av0
gränsälvsöverens-har tillämpaGränsälvskommissionen, attsom

kommelsen.
beslut.GränsälvskommissionensöverklagandeReglerna avom0

ochminskamöjligtlångtsåutgångspunktgrundläggande attEn varaanges
gränsälvssamarbetet.förenkla regleringen av

direk-framhålls igränsälvsöverenskommelsenförskälSom översyn aven
sedanhar skettförutsättningarnaförändringaromfattandedetivet somav

Särskilt pekas på:ingicks.överenskommelsen
Finland.ochlagstiftning både Sverigenationell iGjorda ändringar i0

fiskeförord-ochmiljödirektivinnebär EG:sEU-medlemskapet attsom0
Finland.såväl Sverigetillämpas iskallningar som

gränsälvsområdet.berörInternationella åtaganden som0
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Vidare uppmärksammas:

sammansättningen Gränsälvskommissionen; bland frågan0 annatav om
ytterligare ledamot med sakkunskap inom miljöområdet.en

Avsaknaden möjlighet överklaga Gränsälvskommissionens beslutatt0 av
i andra frågor ersättningsfrågor.än

Genom beslut vid regeringssammanträdet den 16 oktober 1997 har till
utredningen överlämnats handlingar från den gränsälvsöver-översyn av

1993.enskommelsen påbörjades i Miljödepartementet årsom

1.2 Tolkning och genomförande uppdragetav

Utredningen har två huvuduppgifter. Den med bibehållandeär attena av
det nuvarande för gränsälvssamarbetet föreslå de ändringarsystemet som
behövs för bättre gränsälvsöverenskommelsen till denatt natio-anpassa
nella lagstiftning och de övriga förutsättningar gäller. Den andrasom nu
huvuduppgiften lämna förslag alternativa former förär att gräns-om
älvssamarbetet.

Vi tolkar uppdraget så, vår skall ske inom för de frågoröversynatt ramen
regleras gränsälvsöverenskommelsen, dvs. byggande i vattensom nu av

och skydd vattenföroreningar fiske inom de vattenområdenmot samt som
definierade i överenskommelsen. våraär I överväganden ingår sålunda

inte den vidare och föri sig berättigade frågan vidga gränsälvs-attom
överenskommelsen till omfatta all milj verksamhet.att av en

fåFör underlag för bedöma behovet förändringar har jämförtatt viatt av
gränsälvsöverenskommelsens bestämmelser med de bestämmelser som
gäller i Sverige enligt miljöskyddslagen och vattenlagen inom detsamt
fiskerättsliga området. harVi i samband därmed deltagit det förslag tillav
milj öbalk överlämnadesregeringen till riksdagen i december 1997.som av

Vi har vidare skaffat översiktliga kunskaper den finska lagstift-oss om
ningen och beslutsordningen relevantainom rättsområden, bland vidannat

Använda förkortningar fotnotstexten.i
NU; Gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland NU 1968:16
Prop.; Proposition prop.1971:137 godkännande gränsälvsöverenskommel-om av
sen.
Kapitel; Kapitel i gränsälvsöverenskommelsen.Stadgan; Kun 1971:1018 tillämpning stadgan föröre fisket inomsen om av
Tome älvs eområde.fis

i Ärenden överlämnade från Miljödepartementet: M93/4954/4 och M96/2043/4.
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Jord- ochöverläggningar med företrädare för berörda finska ministeriet;
skogsbruksministeriet och Miljöministeriet.

möjligtför utredningsarbetet har dettidsram har inte gjortDen gettssom
och analy-avseenden och detalj genomförai alla i genomgångenatt mera

gränsälvsöverenskommel-vilka förändringar behöver göras avsen av som
med den gällande lagstiftningen ochsen.för den skall bättrestämmaatt

gjorda och resultaten vårainternationella åtaganden. genomgångenDen av
överväganden redovisas i kapitel

former förhuvuduppgift, lämna förslag alternativavår andraI giäis-att om
sådana fonner innebärhar särskiltvi överväga attatt som

domstolar imeddelas myndigheter ochföreskrifter och bindande beslut av
regle-grundläggande utgångspunkt skall gällaland.respektive Som atten

gränsälvsområdet bör minska och bli enklare. Upp-samarbetet iringen av
reglerasbehövertolkas för de frågordraget denna del måste så vii att som

besluts-finna andraskall förutsättningarnagränsälvsområdeti pröva att
mellanstatligt Gränsälvskommissionensformer än typ.ett avorgan

förförutsättningarbilda uppfattning vilkahar försöktVi att omoss en
nationellabestämmelserna denbeslutsfonner de nuvarande, iandra än som

liksom inne-beslutsformema de bägge ländernalagstiftningen och i ger,
degäller förinternationella åtagandenavseende debörden i detta somav

fö-frånockså dessa frågorhar inhämtat synpunkter påbåda länderna. Vi
för berörda finska ministerier.reträdare

tidsskäl har varithar kunnatvi över-bedömningarDe göra, avsom avsom
möjlighe-det bör finnas godauppfattningenligt vårsiktlig visar attnatur,

Utgångs-gränsälvsornrådet.former för samarbetet ifinna enklareter att
redo-uppdragetförslag denna delöverväganden och ipunkter och våra av

kapitelivisar vi

kommittéertill samtligagäller regeringens direktivutredningsarbetetFör
regionalpolitiska konsekvenser,redovisningoch särskilda utredare om av

aspekterjämställdhetspolitiskaåtaganden,offentligaprövning omom av
brottsföre-för brottsligheten och detkonsekvenseroch redovisning avom

ef-märkbaraöverväganden och förslag har ingaarbetet. Vårabyggande
förformdock peka på, alternativfekter dessa avseenden. Vi villi att en

innebäraförordar, skullemed det förslag vigränsälvssamarbetet, i linje att
skulle förashos Gränsälvskommissionende uppgifter ligger översom nu

kon-få budgetrnässigaoch därigenom kunnatill nationella myndigheter
sekvenser.

inhäm-septemberöverläggningar Haparanda i 1997har vid iUtredningen
delen Gräns-gränsälvssamarbetet från den svenskasynpunkter påtat av
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älvskommissionen, berörda svenska kommuner två intressegnippersamt
inom fiskeområdet, Fiskets Intresseförening i Tornedalen och Torne-

ÄlvarsLainio-Muonio Förening. sekretariatet har därutöver haft under-
handskontakter med Gränsälvskommissionens svenske ordförande.

särskildeDen utredaren, sekreteraren och några utredningens experterav
sammanträffade börjani november 1997 med företrädare för finskaav
Jord- och skogsbruksministeriet och Miljöministeriet och informerade om
utredningens arbete och inhämtade under hand synpunkter från finsk sida.

enlighetI med direktivet har hållits denmed särskilde utredaremöteett
har haft till uppdrag fiskeriadministrationen dir.överattsom se m.m.

1996:97.

Direktivets krav på samråd med Länsstyrelsen i Norrbottens län och övriga
berörda svenska myndigheter tillgodosettvi denärmast anser vara genom

ingår i utredningen.experter som

Utredningen har del fråntagit skrivelser organisationer och enskilda,av
dels har överlämnats från Regeringskansliet, dels har kommit direktsom

till utredningen.
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Gränsälvsöverenskommelsen2

bestämmelserinnehållergränsälvsöverenskommelsenfinsk-svenskaDen
skydd vattenförore-vattenreglering,ochbyggande i motvatten omom

särskild kom-finns bestämmelserfiske. Vidareochningar attom enom
Gränsälvskommission-gränsälvskommissionenFinsk-svenskamission,

ocksåBestämmelser finnsgränsälvsöverenskommelsen.skall tillämpaen,
ochhandläggningsförfarandet tillsyn,ersättning, samt ansvaromomom

straff.

svenskGränsälvsöverenskommelsen i rätt2.1

år 1971.och Finlandingicks mellan SverigeGränsälvsöverenskommelsen
läm-1969gränsälvskommittén årFinsk-svenskagrundades påDen ett av

förslag.:nat

gränsälvsöverens-godkännande1971:137prop.propositionEn avom
gränsälvsöver-ratifikation träddeEfterbeslutades år 1971.kommelsen

kraft den januari 1972.enskommelsen i l

enligt lagensvensk lagGränsälvsöverenskommelsen gäller som
Sverigemellangränsälvsöverenskommelsenmed anledning1971:850 av

A-Cbilagagränsälvsöverenskommelsen hör bilagorTilloch Finland. tre
kungörelsensvenskinkorporerats istadgar, vilka harmed rätt genom

gränsälvs-Finsk-svenskastadgan förtillämpning1971:1016 avom
kungörelsenA,gränsälvsöverenskommelsens bilagakommissionen

fiske-älvsför fisket inom Tornestadgan1971:1018 tillämpning avom
kungörelsenB ochgränsälvsöverenskommelsens bilagaornråde

anmäl-ochstadgan prövnings-tillämpning1971:1019 omom av
gränsälvs-kap. 6 3 iverksamhet iningskyldighet för art.avsessom

gränsälvsöverenskom-och Finlandmellan Sverigeöverenskommelsen
imed bilagor återgesGränsälvsöverenskommelsenmelsens bilaga C.

bilaga

2 Finland NU 1968: 16.ochGränsälvsöverenskommelse mellan Sverige
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Gränsälvskommissionen har långtgåendegivits befogenheter. Den tilläm-
självständigt gränsälvsöverenskommelsen och i de nationellaprövarpar

myndigheternas ställe, inom gränsälvsområdet, tillstånds- och ersättnings-
frågor enligt bestämmelserna i överenskommelsen. Kommissionen har
vidare vissa tillsynsuppgifter och andra administrativa funktioner, bland

beträffande fisket.annat

Gränsälvsöverenskommelsen, bygger på vid dess tillkomst gällandesom
finsk och svensk har oförändradvarit sedan tillkomsten.rätt, I propositio-

gränsälvsöverenskommelsen förutsattes förhandlingar skulleattnen om
ske mellan Sverige och Finland revision gränsälvsöverenskommel-om av

någondera interna lagstiftning skulle undergå väsentligastatenssen, om
förändringarl.

Kungörelsen tillämpningen stadgan för fisket har, med anledningom av av
ochöverenskommelser mellan Sverige Finland bestämmelser iom nya

stadgan, ändrats vid två tillfällen, år 1979 SFS 1979:72 och år 1987 SFS
Ändringen1987:976. år 1987 innebar bland regeringen överlätannat att

till Gränsälvskommissionen ökadi utsträckning besluta föreskrifteratt om
för fisket. domstolenHögsta fann domi år denna1996 överlåtelseatten
från regeringen befogenhet till mellanfolklig organisation strider motav en
den i regeringsformen föreskrivna ordningen, kräver beslut riksda-som av
gen.

Sverige och Finland har suspendera den bestämmelse fiske-ienats attom
stadgan, artikel 22 stycke första2 meningen, föranledde dom-Högstasom

ställningstagandefstolens

Med anledning domstolensHögsta dom infördes år lagen1997av
1997:201 befogenhet besluta fisket inom älvs fiskeom-Tomeattom om
råde. Lagen innebär ellerregeringen den myndighet regeringen bestäm-att

bemyndigas meddela sådana föreskrifter fisket inom älvsTomeattmer om
fiskeområde behövs för uppfylla gränsälvsöverenskommelsen ochattsom
sådana ändringar i stadgan för fisket Sverige och Finland kommersom

lagenöverens I regeringen också överlämna till Gränsälvs-rätt attom. ges
kommissionen i enskilda fall besluta frågori fisket fiskeområ-inomatt om
det. Frågor kan överlämnas till Gränsälvskommissionen enligtärsom pro-
positionen tillstånd till ochutsättning odling fisk och medgeatt attge av

i Pro 19, 45.s. s..NJ 11996 370s.5Överenskommelse mellan Sverige och Finland ändring stadgan för fisketom avinom Torne älvs fiskeornråde. Protokoll vid regeringssammanträde 1997-05-15,
97/541Jo delvis.
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vattenbrukf gjordepropositionenfiske och Ifrån föreskrifterundantag om
be-tillräckligt förunderlaget intebedömningendenregeringen attatt var

med-Gränsälvskommissionenförbemyndigandesluta atträttett omom
föreskrifter.dela

införandetutgångspunkter förMotiv och2.2

gränsälvsöverenskommelsenav

Finsk-anfördeför gränsälvsområdetöverenskommelseförmotivSom en
blandGränsälvskommitténgränsälvskommittén ettattsvenska annat

enhet.rationellt nyttjasälv kaninte änvattendrag Torne annat ensomsom
nödvändig,enligt kommitténsamverkan mellanEn staterna om manvar

ochgränsvattendragenanvändningändamålsenligville möjliggöra aven
förstörelse.vattenförorening ellerskadligfråneffektivt skydda dem annan
Enligtflottning.beträffande fiske ochfannsfasta formerSamverkan i

fastadekontrollsamverkanbehövdesGränsälvskommittén överäven om
föreleder,och färj tät-broarfiskeanordningama, ytvattenuttag avomom

ochlcraftutbyggnadavloppsvatten,utsläppoch industri,orter omavom
7utökade för fisket.bestämmelserom

den inter-principer inomallmännaframhöll vissaGränsälvskommittén
ensidigtmöjlighetvarjblandnationella attstatsvattenrätten, annat att e

tillbegränsasvattendrag måstebeträffandeåtgärderföreta gemensamtett
delområde eller dessutanförskadlig inverkanhardet inte statens avsom

framhöllsgrundsats vat-vattendraget. attEn gemensammavarsomannan
statemafmellanskall fördelas rättvistvärdenekonomiskatendrags

svenskafinska ochordning där debedömdeGränsälvskommittén att en
försökaochsidaoch på sinskulle gränsenmyndigheterna omenagera var

skulleuppenbarligenbeslutsamordnadeellerträffa varagemensamma
ansågolägenheter. Utanbetydandemedförenad gemensamtett manorgan

skulleoch det inteomständligt,ochskulle bliförfarandet atttungrottatt
bedömningoch översiktligaplanmässighetstånd denfå tillmöjligt attvara

skyddandenyttjande ochändamålsenligtförförutsättning ettär avsom en
föreslogkommitténbakgrunddennagränsvattendragen. Det mot somvar
kundedenkompetensmed sådanskulle tillskapaskommission attatt en

förut-gränsvattendragenrörandede ärendendelenhandha större somav

6 fisketbeslutabefogenhetlag1996/97:94proPropositionen att omomom.iskeområde.älvsinom Tome
7 101-103. Prop.NU s.s.8 lO.104. Prop.NU s.s.
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samarbetesätter över I propositionengränsen. gränsälvsöverenskom-om
melsen framförde det föredragande statsrådet erfarenheterna hade visatatt

inte regleratatt ett samarbetenärmare mellan nationella myndigheter på
sidorömse på svårigheter,gränsen särskiltstöter hänvisades tillom att

organisationen ländemai vissa hänseenden inte parallell mellanvar

Enligt Gränsälvskommittén borde uppdelning ske mellan vaden som reg-
leras för gränsälvsområdet bestämmelser och vadav gemensamma som
kan regleras vartdera landets lag. Kommittén ansåg eftersom detattav är
fråga vattendrag bildar riksgräns, så skulle det behövas förhål-om som en
landevis omfattande reglering, jämfört med det handlarnärgemensam om
vattendrag går riksgräns.tvärs över Den interna lagstiftningensom en
föreslogs bli subsidiärt tillämplig, dvs. den nationella lagstiftningen skulle

gränsälvsöverenskommelse.wi frågoröver inte reglerasta isom en

2.3 Gränsälvsöverenskommelsens innehåll

dettaI avsnitt redovisas sammandrag gränsälvsöverenskommelsensett av
bestämmelser." Vidare återges vissa uttalanden, principiellt intresse förav
våra överväganden, i Gränsälvskommitténs betänkandegörs och isom
propositionen godkännande gränsälvsöverenskommelsen.om av

Geografisk gränsälvsområdetavgränsning av

Det geografiska området för gränsälvsöverenskommelsen, gränsälvs-
området, omfattar gränsälvarna Könkämä och Muonio älvar densamt-
del Torne älv och de sjöar i vilka riksgränsen löper med sidogrenarav -
och tillflöden, älvsTorne mynningsgrenar och skärgårdsområdet utanför
Torne älvs mynning.

Bestämmelserna fiske omfattar inte de sjöar och vattendrag ärom som
tillflöden till gränsälvarna och de täcker bara del skärgårdsområdet.en av
Det område för vilket fiskebestämmelsema gäller benämns Tome älvs
fiskeområde.

Vad angår byggande i och vattenreglering avloppsutsläppvatten bor-samt
de enligt Gränsälvskommittén varje åtgärd vidtas självai gränsälvarnasom
falla under överenskommelsen, verkningarna inskränker sig tilloavsett om
endera landets del vattendraget eller inte. Beträffande åtgärderav som

;NU 107. Pro 12, 44.s. s. s..NU 104-10 .Prop. 11.s. s.n Bestämmelserna återgivnafinns bilaga1
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förut-skulletillämpningsområdet i övrigtgeografiskadetutförs inom en
verkningarnatillämpbarhetöverenskommelsensförsättning attvara

område.det andra landetsin påsträcker sig

Allmänna principer

kapitel lfinns följ ande principer iolikamellan intressenavvägningenFör
gränsälvsöverenskommelsen.i

tillgo-fårbåda ländernanyttjas så,vattenområdena skallberörda attDe
gränsbygdens intressenochgränsvattendragenfördelarnadonjuta av

börlokalaframhåller de intressenaKommitténpå bästafrämjas attsätt.
enhetbördärvid principgränsvattendragen iochtillgodoses att ensomses

riksgränsen. naturvårds-vidskall fästasSärskild viktavseende påutan
och föroreningfiskbeståndetskallmöjligtSå långt tryggasintresset. av

motverkas.Vattnet

tillkommavattenmängdenskall lika lott imed sidogrenargränsälvamaI
landet.detdel rinner inomsidan,vardera störreäven enaom en

gränsälv fårstrand vidtillnyttjanderätt oavsetteller harDen ägersom
strandenutanförvattenområdetillhörigtförfogariksgränsen över annan

så-ellereller tvätthusbad-båt-,mindre brygga,anordnandeför annanav
byggnad.dan

gränsälvs-saknas iregleringden månfast ividarekapitel läggslI att
lagstift-landetsvartderastadgarhörandeoch därtillöverenskommelsen är
innefat-överenskommelsen inteden måntillämplig, dvs. isubsidiärtning
tilläm-gällandelandetvartderaskall rättbestämmelser inomsärskildatar

pas.

vattenregleringochByggande i vatten

gränsälvs-kapitel ifinns 3ibyggande iBestämmelserna vatten, somom
följ ande.blandinnehålleröverenskommelsen, annat

vinnskostnadoskäligändamåletskall ske så,Byggande i utanattvatten
enderainomför intresseolägenhetochmöjliga intrång annatmed minsta

förhållandenaskallbyggande får skebedömningVidlandet. avsettom
endastfår skeByggandelikvärdiga.beaktas såsomländernabäggeinom

väsentligtfördelmedförsynpunktenskildellerfrån allmändet somom
olägenheterna.överväger

:NU s.l1.105. Prop.s.
12.108. Prop.NU s.s.
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företagFör medför betydande påverkan vattenförhållandena isom mer av
gränsälv skall tillåtlighetsfrågan och frågan villkor underställas bådaom
regeringama. Underställning skall också ske betydande allmänna in-om

skulle skadastressen företag. Underställningett skall vidare ske i andraav
fall endera regeringen förbehåller sig prövningsrätten.om

För vattenreglering gäller, förutom tillämpliga bestämmelser byggandeom
i vissa särskilda reglervatten, enligt kapitel 4 i gränsälvsöverenskommel-

Dessa tillämpliga inte baraär reglering för lcraftändamål ochsen. torr-
läggning, på reglering för främjandeävenutan bland samfärdsel,annatav
fiske, Vattenförsörjning och vattenskydd. Tillstånd till vattenreglering kan

för tillgodose allmännaatt intressen betydenhet.ges av

Skydd vattenföroreningmot

Gränsälvskommittén pekade på i intemationellrättsligaatt man samman-
hang tämligen undantagslöst har uttalat förhindrad tillåtaatt ärstat atten

desspå område inledsatt verksamhet eller vidtas åtgärd orsakar skadasom
på vattendrag i För gränsälvsområdet borde enligtgrannstat. kommitténen

grundsats riksgränsen inte skall medföraatt någon uppdelning ien vara
särskilda intresseområden och det borde finnas enhetliga regler för skydd

vattenförorening."mot

Bestämmelserna vattenförorening tillkom med den svenska miljö-om
skyddslagen förebild. Bestämmelserna, finns i kapitel i6som gräns-som
älvsöverenskommelsen, innebär bland följande.annat

I grånsälvsområdet råder generellt förbud vattenföroreningett i vidaremot
mån vadän tillåtligt enligt överenskommelsen.är Den ämnarsom som
använda mark, byggnad eller anläggning på kan medföra förore-sätt som
ning vattenområde har få verksamhetensrätt tillåtlighet prövadattav av
Gränsälvskommissionen. Prövning obligatorisk för vissa slagär verk-av
samheter.

För verksamhet skall väljas sådan plats ändamålet kan vinnas meden att
minsta intrång och olägenhet, oskälig kostnad. För förebyggautan elleratt
avhjälpa olägenhet skall vidtas de skyddsåtgärder, tålas den begränsning

verksamheten och iakttas de försiktighetsmått i övrigt skäligen kanav som
fordras.

Vid avvägningen mellan olika allmänna och enskilda intressen skall hän-
till såväl föroreningstas verkningar verksamhetensyn nyttanen som av

och kostnaderna för skyddsåtgärder.

Prop. 117.s.
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föroreningmedförakan vatten-verksamhettillstånd tillFrågor avsomom
Gränsälvskom-prövningbåda regeringarnas närunderställasskallornråde

sigförbehållitharregeringenenderapåkallat ellerdetfinnermissionen
prövningsrätten.

bedöm-skall vidbyggande ibeträffandemotsvarande vattenPå sätt som
förhållandenakan tillåtasverksamhetvattenförorenandening enav om

likvärdiga.beaktasländernabäggeinom som

fiskevårdochFiske

gränsälvsöver-kapitel ifinns i 5fiskevårdfiske ochBestämmelserna om
Bestämmel-fisket.förstadganknutnatill dennaoch denenskommelsen i

fisket iförordningkompletteratsår 1997Sverigehar i omgenom enserna
under-domstolensföranleddes Högstañskeområde,älvsTome avsom

16.1987 segjordes årfiskestadganändringdenkännande s.somavav
inklu-älvmynningen,fiskeoinrådeälvsälvområdet TorneInom norr om-

havs-fiskådra. Inomfinnasskall varjeiutflödenälvssive Tome gren-
respek-ienligt lagenñskådraskall,fiskeområdetoinrådesdelen utöverav

gällerfredningszonerochfiskådraFörfredningszoner.finnasland,tive
öringlax och ärFångstfiskens gång.säkrasyfteregler isärskilda att av

havsoinrådet.delarnadeförbjuden i innersta av

kanälvområdetöring ilax ellereftersamfállt fiskeBestämmelser om
obero-bestämmelserliksom attGränsälvskommissionenmeddelas omav

stad-skallbeslutSådanafiskekort.fiskeupplåtariksgränsenende motav
regeringarna.bådafästas av

ochbestämmelserutfärda vissakommissionenFiskestadgan rätt attger
° särskild bety-Dispensfrågordispenser.tillstånd ochvissabesluta avom

prövning.regeringamasunderställas bådaskalldelse

Gränsälvskommissionen

kapi-iarbete finnsoch dessGränsälvskommissionenBestämmelser om
gränsälvsöverenskommelsen.kapitel 8 itel och2

varderatidför vissFinlandoch treSverigeiRegeringarna utser personer
lagkunnigskalllandfrån varjemedlemkommissionen. Eniingå varaatt

skallochsakkunnigteknisktskalldomarvärv,och erfaren i varaenvaraen
Sverigesförförhållanden. Dengränsbygdens utsesmedförtrogen senare

län.NorrbottensLänsstyrelsen iförslagdel efter av

bilagaioch förordningenåter bilaga 2Stadgan ies
0-22 §§.Stadgan 12,
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Kommissionen har långtgående befogenhetergetts den i deattgenom na-
tionella myndigheternas ställe självständigt skall besluta i tillstånds- och
ersättningsfrågor och i vissa fall får besluta föreskrifter på fiskeområ-om
det. Kommissionen handhar vidare vissa tillsynsuppgifter och andra admi-
nistrativa funktioner. För Sveriges del innebär det Gränsälvskommis-att
sionen i fråga gränsälvsområdet för uppgifter åvilarom svarar som annars
vattendomstolama, Koncessionsnämnden för miljöskydd, Fiskeriverket
och Länsstyrelsen i Norrbottens län Kommissionen kan påkalla biträde.från nationella myndigheter och får anlita sakkunniga för utredningsupp-
drag.

För beslut i Gränsälvskommissionen krävs majoritet i och devar en av
nationella Om sådan majoritet inte uppnås skall ärendet förgrupperna.
avgörande hänskjutas till de båda regeringama. Det gäller dock intesenare
i ersättningsfrågor, där den mening gäller omfattas flertalet med-som av
lemmar från det land ersättningsfrågan angår.som

Kommissionens befogenheter inskränks regler underställning tillav om
båda regeringama viktigare tillstånds- och fiskefrågor och vissaav attom
beslut fiskefrågori skall stadfästas båda regeringama.av

Motparter berörda myndigheter ochsamt sammanslutningar skall Grähs-av
underrättas ansökan och beredas tillfälle inkom-attom en

med erinringar. denI mån det påkallat skall exemplarär ansök-ma av
ningshandlingarna sändas till vederbörande myndigheter i vardera staten.

Andra beslut ekonomisk fårän ersättning inte överklagas, kom-utanom
missionens beslut vinner här omedelbart laga kraft.

Gränsälvskommissionen skall tillsyn i samråd medutöva vederbörande
myndigheter. Kommissionen skall Verka för tillsynsmyndighetema iatt
respektive land får tillgång till material erfordras för deras tillsyns-som
verksamhet och vid behov informera dem förhållandena inom gräns-om
älvsöverenskommelsens tillämpningsområde.
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Ändrade förutsättningar3

lagstiftningNationelll

frågorregleringutförliginnehållerGränsälvsöverenskommelsen aven
vattenförore-skyddvattenreglering,och motbyggande igäller vattensom
ersätter ibestämmelserGränsälvsöverenskommelsensfiske.ochning

fiske,finsk,svensk, liksombestämmelser imotsvarandegränsälvsområdet
vattenlagstiftning.ochmiljö-

lagstiftningnationelladengrundad påGränsälvsöverenskommelsen är som
lagstift-varandefrågaitill år 1971. Dekornöverenskommelsengällde när

betydandegenomgåttFinland,Sverigesåvälhar, iningsområdena som
änd-någraingicks,gränsälvsöverenskommelsensedanförändringar men

Fiske-gränsälvsöverenskommelsen.skettinteharringar nämnts avsom
Behovettillfällen.vid tvåändrats2.1,framgår avsnitthar,stadgan avsom

medtillsammansgällandetillöverenskommelsen är,rättatt nuanpassaav
grundläggandeåtaganden,internationellagjordauppfyllaskyldigheten att

framhålls igränsälvsöverenskommelsen. Dettaförmotiv översyn aven
utredningsdirektivet.

änd-avseendenviktigasammanhanghar dettavattenlagen isvenskaDen
till. Gräns-gränsälvsöverenskommelsen komsedantillfällenfleravidrats

vattenföroreningskyddbestämmelserälvsöverenskommelsens motom
denkraftträdde imiljöskyddslagen,svenskadenförebildhade somsom

harförslagflera gånger. EttändratsharMiljöskyddslagenjuli 1969.l
ochmiljöskydds-blandinarbetatill riksdagen annatöverlämnats attom

miljöbalk.ivattenlagstiftningen en
behövaskullegränsälvsöverenskommelsenavseendenvilkaiFrågan om

lagstiftningensvenskaaktuellamed denbättreförändras stämmaatt nu
behandlas i avsnit-byggande iochvattenföroreningar vattenangående

medbestämmelseröverenskommelsensjämför därVi.2-5. 1.5.1ten
deutblickmedvattenlagen,och motmiljöskyddslagendelar irelevanta
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förändringar kan bedömas komma ingå deni miljöbalkatt riks-som som
dagen under år 1998 beslutaantas om.

På fiskeområdet trädde i Sverige ñskelag krafti år 1994, vilken där-en ny
efter har med hänsyn till EU-medlemskapet.anpassats behandlarVi i av-

5.1.6 förändringarsnitt behöver i gränsälvsöverenskommelsengörassom
för den skall bättre med vadatt stämma gäller i den svenska fiske-som nu
lagstiftningen.

3.2 EG-rätten och internationella konventioner

Några ändringar har inte skett gränsälvsöverenskommelsen till följdav av
EG:s rättsregler eller sådana folkrättsliga åtaganden Sverige och Fin-som
land har gjort i internationella konventioner. Frågan vilka förändringarom

gränsälvsöverenskommelsen behöver med anledninggöras EG-av som av
och andra internationellarätten åtaganden behandlar vi i 5.2.avsnitt

G-rättenE

Sedan Sverige och Finland blev EU-medlemmar år 1995 påverkar EG-
i hög grad förutsättningarna förrätten den nationella lagstiftningen i de

båda länderna. gällerDet inte minst inom miljö- och fiskeområdena. EG:s
rättsregler skall tillämpas nationellt och i fallvissa i nationellaomsättas
bestämmelser.

EG:s rättsakter har formen förordningar, direktiv och beslut.av

iskeripolitikenF regleras förordningar. Miljöornrådet regleras igenom
huvudsak med direktiv.

förordningEn bindande och direkt tillämpligär i varje medlemsstat. En
förordning skall sålunda inte införlivas i den nationella lagstiftningen. Den
får inte heller införlivas enligt EG-domstolens praxis. EG-förordningar
behöver dock ofta kompletteras med nationella regler, exempelvis om
sanktioner och ansvariga myndigheter.

direktivEtt bindande förhållandei till detär resultat skall uppnås,som
överlåter medlemsstaterna besluta de rättsliga formerna förattmen om

hur det införlivas i nationell På miljöområdet harrätt. i Sverige direktiven
främst genomförts regler lägre dignitet lag; förord-ängenom av genom
ningar beslutade regeringen och myndighetsföreskrifter.av genom

Beslut begränsade frågor och förutsätter i allmänhet nationellavser mer en
genomförandeåtgärd.
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finns dels allmännaomfattande.miljöområdet DetinomEG-rätten är reg-
miljörevision ochmiljöinfonnation,miljökonsekvensbeskrivningar,ler om

föroreningbehandlarsärskilda reglerdelsmiljömärkning, vattenavsom
fem-utvecklade och finns iderörandeReglernaluft. ettoch ärvatten mest

farligabehandlar utsläpp vissafrämst ämnen,tontal direktiv, avsom
hardirektivavloppsvatten. Deoch reningkvalitetdricksvattens somav

gränsälvsöverenskommelsen framgår 5.2.1.till avsnittanknytningmest av

fiskeripo-förordningar denfiskeområdet gäller EG:sPå gemensammaom
fiskeri-medlemsländerna. EG:sFaständirekt tillämpliga ivilkalitiken, är

sjöterritoriermedlemsländernasomfattar allt inomformelltpolitik vatten
fisket frånyrkesmässigareglering detinriktad påhuvudsakden iär av

Östersjön innanförfiskeregler intedessutom EG:sgällerhavet. Ifartyg i
baslinjerna". detinnebärgränsälvsöverenskommelsenförhållande till attI

fiske-älvsskärgårdsområde ingår i Tornedel detendast smärre somaven
före-bevarandeåtgärder, d.v.s.s.k. tekniskaomfattas EG:sområde av

fiskeredskapoch utformninganvändningfiskeförbudstider,skrifter avom
förord-årligaför definns däremot intebegränsningsådanNågonm.m.

medlemsstaterna.mellanfiskeresursergemenskapensfördelarningar som
havet inomfiske sker iyrkesmässigtsådantomfattasSålunda även som

kontrollåtgärderochnationella förvaltnings-gränsälvsornrådethela av
fiskekvotema.Finland tillgängligaochför Sverigeavseende på demed

grundförordningen föreskrivsden s.k.framhållas det i attbörDet även att
verksamheter inteyrkesmässigatill icke även-skallmedlemsstaterna attse

omfattas dendeförvaltningenochbevarandettyrar avresurser somav
förvaltningsansvardärmedharfiskeripolitiken. Sverige ettgemensamma

Torneälvslax.beståndetblandför annat av

Konventioner

skallvattendraggränsöverskridandefrågor hurövergripandeMer an-om
folkrät-grundade ivälstrandstatemas intressenhänsyn tillmed ärvändas

internationella konventioner,grundas påfolkrättsliga principernaDeten.
rättsprinciper.och allmännasedvanerättpåocksåmen

företaensidigtland intefår inomfollqättsliga reglernaEnligt de ettman
inverkan betydelse inomskadligkan medföra någon ettåtgärder avsom

inomanspråk påkanheller statsland. Inte göra attstatannat annanenen
medverka iland tåla ellerförSkyldighetåtgärder.vidtaområde attett nu

17 territorialhavet,utgångspunkten för beräkning utgörsBaslinferna, är avavsom o.dyl. gårvikar,hairmar,vattenstånd, där det finns öarvidstrand injen men
sjöterritorium.1966:374 Sverilagendessa. Sebaslmjer örräta utan esom

december 9923760/92 den 20förordnin kEEG ettRådets gemen-omavnr
vattenbruk.förskapssystem oc1S e
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redovisade åtgärder måste grundas på överenskommelsertyper staternaav
emellan.

Sedan gränsälvsöverenskommelsen kom till har både Finland och Sverige
i internationella överenskommelseratt folkrättsligtparter åta-genom vara

förpliktelsergit sig berör finsk-svenskadet gränsälvsområdet. Desom
internationella konventioner särskilt berör de rättsområden regle-som som

i gränsälvsöverenskommelsen framgår 5.2.2.avsnittras av
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Utgångspunkter framtidadetför4

samarbetet

gränsälvsöverenskommelseförMotiv4.1 en

förfrågorfinns mångamycketgränsälvsornrådet, är stort,Inom avsom
användningområdetsvad gällerintresseFinlandochSverige gemensamt

nations-avseende påmiljön. Vattensystemetskyddet är utanoch enav
Åtgärder detiekologisk enhet.ochsammanhängande fysisk enagränser

lan-andradetipåverkakandel vattensystemetlandets vattensystemetav
landet.det Vat-och iegendom intressenpåmedföra intrångoch kandet

ekonomisktnaturtillgångar vär-olikahysertensystemet avgemensamma
för ländernagränsälvenochfiskresurser,de, främst är sam-gemensamen

detgränsälven itillknutentillgodogörandefärdselled. Ett enaresursav en
ocksåkanandra landet. Detdetåtgärder ivissaförutsättalandet kan vara

kommunikations-exempelvisprojekt,gränsöverskridandefråga om
muddringar.ochanordningar

gränsöverskrid-ECE-konventionfinns5.2.2redovisas i avsnittSom omen
vidtaförbinder siginternationella sjöar. Parterna attochvattendragande

och minskakontrolleraförhindra, gränsöver-åtgärder förlämpligaalla att
användningochvattenföroreningsärskiltgällerpåverkan. Detskridande

godkännan-förslagmedpropositionengränsöverskridande Ivatten. omav
gränsälvs-finsk-svenskagäller detvadföljandeanförskonventionende av

området.
gällandelängreföreskrifter går inte änECE-konventionens

förvattendragGränsöverskridande ärölagstiñtning.miljsvensk
Finland finnsochSverigeMellanälvfrämstdel Tornesvensk

särskildEningicks år 1971.gränsälvsöverenskommelse somen
rörandefrågorhandläggergränsälvskommissionfinsk-svensk

vattenföro-fiskefrågorvattenreglering, samtbyggande i vatten,
vattenområde."älvsreningsfrågor i Tome

9 konventionermarinagodkännande vissa1992/93:237Prggosition m.m.avom
s. .
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konvention,Denna liksom andra för kretsstörre stateren av gemensamma
internationella överenskommelser finns hur gränsöverskridandesom om
vattendrag skall användas, innehåller allmänna principer. behöverDemer
fyllas med regler för de konkretaut närmare problemställningar och skilda
förhållanden gäller för visst område, såsom gränsälvsområdet.ett Desom
internationella konventionerna täcker inte heller alla de aspekter densom
finsk-svenska gränsälvsöverenskommelsen omfattar, främst gäller det
frågor fisket i inlandsvattnen.om

framstårDet bakgrund det sagda uppenbart,mot det ärattav nu som av
betydelse det finns formnågonstor överenskommelse mellanatt Sveri-av

och Finland hur skall behandla sådana frågor gränsälvs-ge om man om
områdets användning och nyttjandet dess berör båda län-av resurser som
dema.

4.2 Grundläggande principer

4.2.1 gränsälvsornrådetFör gemensamma
bestämmelser

folkrättsligEn grundsats länder harär vattenområdeatt ett gemensamtsom
skall iaktta principen rättvist och fömuftigt nyttjandeett vattenom-om av
rådena. Denna princip har lagts fast år 1997 i FN-konventionsenast en om

vattendrag.icke-sjöfartsmässig användning internationella Därav anges
innebörden bland uppnå optimal och uthållig användningattannatvara en

de vattenområdena, hänsyn till alla strandstatersatt taav gemensamma
intressen och beakta behovet adekvat skydd områdena.att ettav av

närliggandeEn och också internationellt vedertagen princip, gällersom
gränsöverskridande föroreningar, principen icke-diskriminering,är om

innebär grannländers milj skall jämställas. Princi-attsom
har kommit till uttryck i olika internationella rekommendationer ochpen

konventioner. Den återfinns bland i den nordiska miljannat
ventionen från år 1974. Enligt konventionen skall gränsöverskridande
miljöstörningar från verksamhet likställas med milj i deten

landet.egna

mConvention the Law of the Non-navigational Uses of International Water-on
Adopted by the General AssemblyUN May 1997.courses.
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frskeområdet gäller enligt EG-förordningenInom gemenskapssys-ettom
ochför fiske vattenbruk grundförordningen den grundläggande prin-tem
skydda levandecipen marina förordningensI artikel 2attom resurser.

följande.sägs
allmänna målen för den fiskeripolitikenDe skall igemensamma

fråga utnyttjandet skydda och bevara de levandeattom vara ma-
akvatiskarina tillgängliga och får ochutnyttjasärresurser som

till dessa långsiktigt ändamåls-utnyttjas påattatt ettresurserse
och ansvarsfullt under ekonomiskaenligt de och sociala för-sätt

sektorn,hållanden varvid hänsyn skall till följder-tassom passar
för det ekosystemet och särskilt tillmarina producenternasna

behov.och konsumenternas

internationellt vedertagna principer bör självklartDessa ut-vara
gångspunkter för och återspeglas gränsälvsöverenskommelsei en
mellan Sverige och Finland. finnsVissa motsvarigheter i den nu-

gränsälvsöverenskommelsen.nvarande

Principen och fömuftigt nyttjanderättvist detett vat-om av gemensamma
tenområdet bör innebära optimalt ochnyttjandeatt ett naturresursemaav
andra verksamhetsförutsättningar i gränsornrådet skall försvårasinte av
riksgränsen det gäller verksamheter väsentlig betydelse. Förnär attav
tillgodose detta behövs bland regler hur rådighetvinnerannat om man

därtillför verksamhet erforderliga mark- och vattenområden ochöver en
knutna finns sidor gränsälvsöverens-på Iömse gränsen.resurser, som om
kommelsen finns regler det slaget bland för åtkomsten till ström-annatav

fiske.fall för samfälltoch

bör, miljöeffekternaPrincipen icke-diskriminering bedömautöver attom
enskildaoberoende enligt vår uppfattning innebäranationsgränsen, attav

skall ha oberoende vilken sidaberörs verksamhet pårätt att,som av en av
lika villkor föra talan ärende ochriksgränsen de bor, på i över-ett attom

klaga beslut.ett

riks-motsvarande till likabehandling enskilda på båda sidorEn rätt av om
frångälla i frågor ersättning till följd intrång och skadabörgränsen om av

verksamhet.vissen

förGränsälvskommissionens beslut kan inte överklagas, med undantag
ersättningsfrågor. otillfredsställande och beslutVi detta äratt att ettmenar
alltid berörd enskild skall kunna överklagas hos högre instans.av en en

strider det allmänna rättsmedvetandet och grundläggande princip-Det mot

2 Rådets förordnin EEG 3760/92 den december20 1992 ettav gemen-nr om
skapss vattenbruk. Artikel punkt ckeför 2 1stem 1S e oc s22 artikelartiklarna och Kapitel artiklarna och apitelKapite 1 3 3 2 6

n artikelKapitel artiklarna 5-6 och 11-12 kapitelsamt
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rättssäkerhet kunnainte överklaga beslut har fattatsatt ett etter om som av
myndighetsorgan. rekommendation utfärdadI Europarådets minis-en av
terråd det i princip skall möjligt få varje beslut harsägs att attvara som
fattats lägre domstol högre domstol. Undantag häri-överprövatav en av en
från måste grundat på lag och stå i överensstämmelse med allmännavara

2rättsgrundsatser.

Likabehandling inom landet4.2.2

Samtidigt det angeläget överenskommelsei lägger fastär attsom man en
för Sverige och Finland regler för gränsälvsområdet,gemensamma menar
vi viktig utgångspunkt också skall detta skall hindrainteatt att atten vara,

i denna del Sverige viktiga avseenden tillämpar den lagstiftningiman av
gäller för landet i övrigt.som

Tillämpning nationella bestämmelserav

behandlar kan den nuvarande bestämmelsenSom vi i 5.1.2avsnittnärmare
kapitel artikel gränsälvsöverenskommelsen innebära hinder föri l 8 i att

tillämpa den nationella lagstiftningen det fråga finns bestäm-i sammaom
melser i överenskommelsen. Vad gäller frågor såväl byggande i vattenom
och fiske finns det nationella föreskriftervattenföroreningar ärsom som

gränsälvsöverenskommelsens motsvarandelångtgående bestäm-änmer
nationella lagstiftningen förtsmelser. beror främst på det i den harDet att

in bestämmelser. Se vidare .6.5.1 .3-5.1avsnittennya

Enligt vår uppfattning bör den nationella lagstiftningen tillämpas be-om
stämmelserna gränsälvsöverenskommelsen har lika långtgående kravi inte

finnsmotsvarande nationella regler. bestämmelserDe i överens-som som
kommelsen bör de för Sverige och Finland lägstasom gemensammases
krav kommer Sålunda bör de långtgående be-överenssom man om. mer
stämmelser gäller land tillämpas ocksåi vid prövningen åtgär-ettsom av
der och verksamheter den del gränsälvsområdet ligger det lan-i iav som
det.

Särskilt det gäller sådana föreskrifter för fisket har karaktärennär som av
tekniska bevarandeåtgärder bör eftersträva de blir lika för självaattman
gränsälvarna på båda sidor skäl härför likaEtt reglergränsen. är ärattom

förutsättning för det gemensamhetsfiske bedrivs. dessutomDet ären som

u 95 5 avseende införandet och förbättrandetRec. No. R överprövningssys-av
civilmål handelsmål.och procedurreglema i ochtemen
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svårt motivera olika ñskeregler inom så begränsadeatt områden detsom
här frågan Övervakningen skulle också försvårasär olika regler.om. av

Bästa ersättning

Vad harvi enskilda på båda sidor börsagt behandlasatt gränsenom om
lika innebär den drabbas intrång, skada eller frånatt störningsom av en
åtgärd eller verksamhet på den andra sidan bör få frågangränsen om er-

prövadsättning i de former gäller det landi där verksamheten ellersom
åtgärden eller har respektive bedrivs det fallprövas i verksam-prövats, en
het tillstândsprövad.inte är

Denna princip bör dock inte gälla det falli det landets ersättnings-egna
regler förmånliga för den skadelidande.är Dessa bör då tillämpas.mer

skulleAnnars ersättningen kunna framstå oskälig i förhållande tillsom
jämförbara skadesituationer deti landet. Det skulle också kunna ledaegna
till verksamhet eller åtgärd kostnadsskäl lokaliseras till det landatt en av
där ersättningen skulle bli lägst.
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Översyn gällande5 av

gränsälvsöverenskommelse

i förhållandeGränsälvsöverenskommelsen5.1

lagstiftningtill svensk

Utgångspunkterl l
.

gränsälvsområdet till delarGränsälvsöverenskommelsen iersätter stora
vattenföroreningar enligtlagstiftning reglerarden svenska nationella som

vattenlagenvattenreglering enligtbyggande ochmiljöskyddslagen, i vatten
ñskelagstifmingen.ñskevård enligtfiske ochsamt

uttömmande regleraöverenskommelsen skallavsiktenhar varitinteDet att
gäl-har särskilda bestämmelseröverenskommelsen intedessa frågor. När

gällande lagstiftning.varderakapitel artikel inomenligt 1ler, staten
lagstift-vilken nationellfår enskilda fallGränsälvskommissionen i avgöra

tillämpas. gränsälvsöverenskommelsenpropositionenskall Ining omsom
möjligt uttömmande iemellertid intedenna fråga: "Deti är attsägs ange

frå-lösningen dessaskall tillämpasvilken utsträckning intern rätt utan av
rättstillämpningen"tillfår överlämnasgor

syftegränsälvsöverenskommelsensutgångspunktviktigEn attär geannan
bådasådana frågor berörsamarbete och samordning iriktlinjer för som

artikelbland kapitel 3 iframgår 1sidor Detnationsgränsen. annat avom
andegränsälvsöverenskommelsen där följ sägs.

vattenornrådena skall enligt deöverenskommelsen berördaDe av
överenskommelse så,i denna nyttjasgrundernärmare som anges

fördelarna gränsvattendra-länderna får tillgodonjutabådaatt av
Särskildfrämjas på bästagränsbygdens intressenoch sätt.gen

NU 124.s.
Prop. 32.s.
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vikt skall fästas vid naturvårdsintresset; så långt möjligt skall
fiskbeståndet och förorening motverkas.tryggas vattnetav

den mellan olika intressen normalt skallUtöver avvägning görasom man
enligt nationell lagstiftning skall Gränsälvskommissionen sålunda i sin
prövning beakta båda ländernas intressen i gränsälvsområdet skallatt
främjas.

följ översiktlig jämförelsede ande avsnitten redovisar vi gränsälvs-I en av
överenskommelsen med bestämmelserna den svenska lagstiftningen.i Mot

bakgrund lämnar förslag till angelägna förändringardenna vi överens-av
kommelsens bestämmelser vad vattenförorenande verksamhet, byg-avser
gande och fiskefrågor.i vatten

Övergripande bestämmelser5.1.2

förhållande till nationellGränsälvsöverenskommelsen i rätt

finns bestämmelser övergripandegränsälvsöverenskommelsen tvåI som
kapitel artikelförhållandet till den nationella lagstiftningen; l 8reglerar

och kapitel artikel6

vardera gällandekapitel artikel skall inomEnligt 8l nämnts statensom
överenskommelsen. dettatillämpas fråga reglerad i Avinterätt ärom en

får tillämpasbestämmelserna inteföljer de nationellamotsatsvis att om en
gränsålvsöverenskommelsen.fråga reglerad iär

stället bör gällavi princip iframhåller i 4.2.2Som vi avsnitt att sommenar
skall lägstagränsälvsöverenskommelsende krav finns iatt ses somsom

mildarebör bedömas påverksamhet gränsälvsområdet intekrav. iEn ett
skulle skenationella lagstiftningen ivad enligt densätt än annanensom

till gränsbygdenssärskilda hänsyn skalldel landet, deinte tassomav om
miljö-har aktualitet inomdet. principintressen motiverar Denna störst

området.

ändrasartikel detta avseende börbestämmelsen i kapitel 8 iVi lattanser
skall tilläm-nationella bestämmelsermed den principiella innebörden att

gränsälvsöverenskommelsenoregleradbara fråga iinte utannär ärpas en
längre.också nationella regleringen gårdennär

skebestämmelser bör kunnafall utfyllnad med nationellaTydliga ärnär en
motsvarande regler förs innationella lagstiftningen ändras,dennär utan att

miljöskyddslagens utvidga-exempelgränsälvsöverenskommelsen.i Ett är
villkor. Gränsälvskommissionensregler omprövningde i 24 § om av
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svenske ordförande frågan omprövning reglerad iäratt överens-anser om
kommelsen och därför kan fyllainte med de omprövnings-att utman nya
reglerna milj öskyddslagen.i

exempel kan hämtas från fiskeområdet.Ett Såväl i gränsälvsöverens-annat
kommelsen den nationella lagstiftningen finns föreskrifteri for fiske-som

bland fredningstidervården, redskaps utformning ochannat samtom an-
kompletteringarvändning. Genom den nationella lagstiftningen dockärav

de nationella bestämmelserna omfattande. gällerDet bland annatmera
föreskrifterna i Fiskeriverkets författningssamling FIFS 1994: 14 om

och utmärkning fiskeredskapmärkning och vattenbruksanläggningar.av

Bestämmelsen i kapitel artikel gäller också förfarandereglema. Finsk-l 8
gränsälvskommittén anförde den reglering förfarandetsvenska att av som

föreslog fullständig den lagstiftning-kommittén inte nationellautan attvar
supplerande."likaväl beträffande andra frågor, inträdafâr, Ensomen som

finnasbestämmelse med denna innebörd bör kvar. bör beaktasDetta om
artikel ändras med anledning vad föreslår det föregående.8 i övrigt vi iav

falli dag i vissa tveksamt det möjligt fyllaDet är är att överens-utom
kommelsens förfaranderegler med stöd kapitel Förfarande-artikel1av
regler finns huvudsak kapitel också andra ställeni i på i överens-men
kommelsen. Förfarandereglema reglernadock inte lika heltäckandeär som

processlagstift-den svenska lagstiftningen, bland innefattari annatsom
och med det gränsälvsöverenskommelsen finns ellerningen. iI att mer

den nationella lagstiftningen uppstårmindre motsvarande regler isom
gränsfall, det svårt fråga reglerad idär viss inteär avgöra äratt om en

lagstiftning gäller enligtgränsälvsöverenskommelsen och sålunda nationell
kapitel artikel Vid gränsälvsöverenskommelsen detl översyn ären av
angeläget så tydligt möjligt i vilka avseenden de natio-att som ange som
nella förfarandereglema skall tillämpas.

kapitelgränsälvsöverenskommelsen 6 artikel 2I sägs:
bestämmelserna kapitel gälleri detta vad i denUtöver statsom

hälsovårds-där utsläppandet sker eller ske föreskrives iavses
byggnads- och naturvårdslagstiftning i särskild lagstiftningsamt
till skydd slag vattenförorening.vissamot av

bestämmelse finns miljöskyddslagen. dettaEn motsvarande i § Med2
konstaterande gränsälvsöverenskommelsen endasti propositionensägs om

artikel hänvisar till de särskilda regler gäller enligt den2 internaatt som
lagstiftningenTzs fårVägledning för tolkningen innebörden artikel 2av av

NU 115.s.
Prop. 34.s.
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alltså hämtas förarbetenai till miljöskyddslagen. Där utgångs-sägs att
punkten den särskilda lagstiftningen skall gälla vid sidan miljö-är att om
skyddslagen och vederbörande skall tillämpa den. I propositionenatt organ
refereras till den bakomliggande utredningen, Immissionssakkunniga, som
hade anfört följande:

hänvisningen lagstiftningtill innebär barainte attannan en-. . .ligt denna lagstiftning speciella kan ha vidta åtgärderattorgan av
betydelse från immissionssynpunkt också de myndighet-utan att

har handlägga frågor immissioner kan ha till-att atter som om
lämpa eller eljest beakta sådana bestämmelser i särskildasom

lagstiftning.hänseenden meddelas i annan

Departementschefen anslöt sig till denna och anförde detta ägerattsyn
giltighet också fråga vattenföroreningar.i om

Uttalandena förarbetena klar ledning föri inte någon hur långt kravetger
sträcker sig enligt kapitel 6 artikel vad föreskrivs2 iattom som annan
lagstiftning gäller.

tillståndsbeslut kommissionen är gällande envar kapitelEtt 6motav
artikel 10, vilket innebär nationella myndigheter frågai inteatt samma
kan ställa annorlunda krav på verksamheten. Enligt uppfattning kan detvår
inte ha varit avsikten beslut kommissionen skall nationellaersättaatt ett av
myndigheters lagstiftningbeslut enligt där det uttryckligenän sägs,annan
dvs. miljöskydds-, och fiskelagstiftningen. Bestämmelsen kapi-ivatten-
tel artikel därför innebära till Gränsälv-6 2 måste uppmaninganses en
skommissionen beaktavid sin prövning den lagstiftning det hänvi-att som

till artikeln. Gränsälvskommissionen,i också på dettaDet är sättsas som
enligt uppgift, tillämpar kapitel artikel6

vill detta sammanhang också peka på de hushållningsbestämmelserVi i
för vissa och områden finns i naturresurslagens och ka-intressen 2 3som

1987.pitel, infördes år bestämmelser skall tillämpas enligtDessasom
vad föreskrivs rad lagar, bland miljö-, byggnads- ochi annatsom en na-
turvårdslagstiftningen. motsvarande föreskrift finnsNågon inte i
överenskommelsen. naturresurslagens koppling till byggnads- ochGenom
naturvårdslagstiftningen skall emellertid hushållningsbestämmelsema i
naturresurslagen, enligt bestämmelsen i kapitel artikel gränsälvsöver-6 2
enskommelsen, beaktas vid vattenförorenande verksamhe-prövningen av

i gränsälvsornrådet.ter

Z:Proposition år28 1969, 261.nr s.3 hushållning1987: 12 medLagen naturresurserom m.m.
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verksamheterRegeringsprövning vissaav

åtgärdernaturresurslagen, gäller anläggningar ochEnligt kapitel 4 vissaatt
fallRegeringen skall också i vissaskall tillåtlighetsprövas regeringen.av

rörledningar.rörledningar enligt lagen 1978: 160 vissatillståndspröva om
bindandestycket miljöskyddslagen beslutEnligt andra regeringens2 § är

finnsmiljöskyddslagen. Motsvarande bestämmelse ivid enligtprövningen
vattenlagen kapitel §3

finns bestämmelseroch rörledningslagen inte någranaturresurslagenI som
gränsälvsöverenskommelsen. gränsälvsöverens-förhållandet tillreglerar I

bestämmelser, direkt reglerar hurfinns heller någrakommelsen inte som
den nationella lagstiftningentillämpas förhållande tillden skall i om rege-
och åtgärder. Enligt gränsälvsöver-anläggningarringsprövning vissaav

tillståndsfrågor rörande byggande ochskall dock ienskommelsen vatten
underställas båda regeringarnas prövning,vattenförorenande verksamhet

finnertill omständighetermed hänsyn vissaGränsälvskommissionennär
förbehållerfall endera regeringen sig prövningsrät-det påkallat och i de

ten.

nationella bestämmelser skalltillåtlighet enligtVerksamheter prövasvars
dettanormalt sådan betydelsetorde kunnaregeringen attanses vara avav

gränsälvsområdet. de fall sådanverksamheterfor dessa i Ibör gälla även
Gränsälvskommissionengränsöverskridande effekter börharverksamhet

finska den svenska regering-tillåtlighetsfrågan den ochunderställadärför
förbehåller siggäller endera regeringenpå pröv-närsätt somsammaen,

ningen.

bestämmelsergränsälvsöverenskommelsenstydlighetens skull börFör om
och ka-vad gäller byggande ikapitel artikelunderställning i 3 13, vatten,

verksamhet, kompletterasvattenförorenandevad gällerpitel artikel6
nationell lag-verksamheter enligtsådanamed bestämmelser att somom

skall underställas bådaregeringenskall tillåtlighetsprövasstiftning re-av
prövning.geringarnas

Vattenförorenande verksamhet5.1.3

parallelltkraft pågickmiljöskyddslagen, trädde i år 1969,medArbetet som
trädde kraftgränsälvsöverenskommelsen, i år 1972.medmed arbetet som

skydd vattenförore-bestämmelserGränsälvsöverenskommelsens motom
lagstiftningsarbetet ochutformning först slutetslutliganing fick sin mot av

3 artikel kapitel 6 artikelKapitel 13,3

18-04103
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förebild."med miljöskyddslagen Många bestämmelserna i gräns-som av
älvsöverenskommelsen huvudsaki med motsvarandeöverensstämmer
bestämmelser deni svenska miljöskyddslagen, finsk lagstiftningäven om
beaktades vid utfominingen överenskommelsen. Finsk-svenska gräns-av
älvskommitténs betänkande behandlar de ursprungligen föreslagna reg-

förebild."lema vattenförorening, hade den finska vattenlagenom som som
Ledning för tillämpningen kapitel 6 i överenskommelsen får därför iav
huvudsak sökas förarbetenai till miljöskyddslagen.

Miljöskyddslagens bestämmelser har ändrats vid flertal tillfällen. häls-ett
älvsöverenskommelsen oförändrad sedan tillkomsten.är

dettaI avsnitt behandlar de bestämmelservi har införts miljöskydds-isom
lagen sedan gränsälvsöverenskommelsens tillkomst och andra skillnader
mellan miljöskyddslagen och gränsälvsöverenskommelsen visom menar

behöver uppmärksammas.nu

Lagtekniskt tillämpningsområde

Miljöskyddslagen tillämplig på vad i miljöskyddslagenl § beteck-är som
Ävenmiljöfarlig verksamhet. miljöskyddslagen3 § där begreppetnas av-

loppsvatten definieras måste beaktas. Miljöskyddslagen gäller för utsläpp
från eller användning mark, byggnad eller anläggning kan medföraav som
vattenförorening. Redan risken för olägenheter skall beaktas vid bedöm-
ningen miljöskyddslagens tillämplighet.av

Miljöskyddslagens begrepp miljöfarlig verksamhet har särskild inne-en
eftersombörd med verksamhet något vidare i vanligtär änmenas som

språkbruk. Exempelvis avfallsdeponi har avslutats betraktasen som som
miljöfarlig verksamhet till följd det markanvändning in-ärattav en som
nebär risk för påverkan omgivningen.en av

Ursprungligen omfattade miljöskyddslagens bestämmelser varken påver-
kan på mark eller på grundvatten. Genom komplettering lagen åren av

tillämpningsområdet till omfatta1987 utvidgades också mark- ochatt
34grundvattenföroreningar. för införandetSom motiv regler grund-av om

sammanhang, förarbetenaintresse i vårt i deärvatten, attsom av angavs
generella skyddsföreslcriftema vattenlageni inte tillräckliga för devar
svåraste föroreningsproblemen det därföroch behövdes individuellatt en

till.miljöskyddslagenprövning det slag möjlighetav som ger

32Prop. 42.s.
Pro 17..s.
SF l987:397.

35Proposition 1986/872135 ändring. innljöskyddslagen ochl2 30om s. s.
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till effekterUtsläpp föroreningar grundvatten i gränsälvsområdet kan fåav
övervägandenpå gränsälvama. gjordes i samband med utvidg-De som

miljöskyddslagens tillämpningsområde giltiga förningen är även gräns-av
därförälvsområdet. Vi bestämmelserna gränsälvsöverenskom-iattanser

föroreningmelsen kapitel 6 bör tillämpliga på grundvatten.göras av

gränsälvsöverenskommelsens tillämpningsområde till mil-För att anpassa
jöskyddslagen det gäller vattenförorenande verksamhet föreslår vinär att
följ ande definition den nuvarande definitionen i gränsälvs-ersätter
överenskommelsen kapitel 6 artikel

vattenförorenande verksamhetMed avses:
byggnadUtsläppande avloppsvatten, fast eller från mark,ämne0 av gas

vattendrag, eller vattenornråde.eller anläggning i sjö annat
eller anläggning kanAnvändning mark, byggnad på sätt som annars0 av

för vattendrag, sjö ellermedföra förorening eller risk störningannan av
vattenornråde eller grundvatten.annat av

miljö-beträffande vattenförorenande verksamhetDefinitionen motsvarar
skyddslagens begrepp miljöfarlig verksamhet.

gränsälvsöverenskommelsen finns förteckning såda-bilaga tillI C överen
anmälningsskyl-för föreligger ellerverksamheter vilka prövnings-na

fanns bilagan till den ursprungliga miljö-dighet. den iDen motsvarar som
har ändrats flera gånger.skyddsförordningen, som

överenskommel-bör ske förteckningen i bilaga C tillaktualiseringEn av
överensstämmelse med förteckningen deden bättreså står i överattsen

prövningspliktiga respektive anmälningspliktigaverksamheter ärsom nu
öskyddslagen.enligt milj

gränsälvsöverenskommelsenbestämmelserna kapitel artikel iEnligt i 6 l
tillåtligt enligt överenskommelsen, för-vidare vaddet, i mån än ärär som

medförfast eller flytande avfall ellerbjudet släppa ämneannatutatt som
eller enskilt Enligt kapitel 6olägenhet för allmänt intresse.skada eller

till verksamhet gälleroch artikel kan tillstånd lämnasartikel 43 som an-
betyder föroreningmark, byggnad eller anläggning.vändning Detta attav

från verksamhet innebär användning sådanhärrörinte av egen-somsom
förbjuden. verk-Enligt den svenska lagstiftningen kan sådandom heltär

förbudgäller dumpning enligt lagen 1971:1154samhet vadprövas om
och enligt dumpningskungörelsenavfall idumpning vattenmot av

vad gäller förorening från fartyg enligt lagen 1980:4241971 156 samt
vattenförorening från fartyg.åtgärder motom

36 34.Prop. s.
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finnerVi skälinte frångå den i förarbetena till gränsälvsöverenskom-att
melsen gjorda bedömningen förorening kommer frånatt änannatsom
användning mark, byggnad eller anläggning skall kunnainte tillåtas.av

illåtlighetsreglerT

Planhinder

Enligt miljöskyddslagen4 § skall verksamhet lokaliseras så ända-atten
målet med verksamheten kan medvinnas minsta intrång och olägenhet
Enligt första4 stycket, infördes§ i samband med den plan- ocha som nya
byggnadslagstiftningen år 1987, får tillstånd inte meddelas i strid mot en
detaljplan eller områdesbestämmelser; planhinder. i enlighet medDetta är
avsikten med plan- och bygglagen kommunen skall ha avgörandeatt ett

mening.inflytande bebyggelseutvecklingenpå vidi

Bestämmelsen planhinder saknar motsvarighet i gränsälvsöverenskom-om
melsen. Enligt vår uppfattning detmåste olämpligt Gräns-attanses vara
älvskommissionen kan lämna tillstånd till verksamhet i strid mark-moten

Ävenanvändningsplaner kommun har beslutat Gränsälvs-som en om. om
kommissionen, vilket behandlarvi i enligt kapitel artikel5.1.2, 6 2avsnitt
gränsälvsöverenskommelsen skall beakta bland byggnadslagstift-annat
ningen, det finnsvi skäl på i miljöskydds-sättatt att,anser samma som
lagen, i gränsälvsöverenskommelsen föra in bestämmelse motsvarandeen
bestämmelsen planhinder i § miljöskyddslagen.4om a

skyddsåtgärder

Bestämmelserna i § miljöskyddslagen skyddsåtgärder och försiktig-5 om
hetsmått har sin motsvarighet i kapitel 6 artikel gränsälvsöverenskom-6 i
melsen. miljöskyddslagen har dock införts skyldighetI regel atten om
avhjälpa sådana olägenheter verksamhet förorsakar sedan den harsom en
upphört.

Motivet för denna bestämmelse enligt propositionen tolkningenattvar av
miljöskyddslagen hade vållat problem5 § då sig lagen eller dess för-vare

arbeten behandlade vad skulle gälla sedan verksamhet hadesom en upp-
hört. Enligt departementschefen fanns det emellertid ingenting fritogsom

miljöfarlig verksamhet från samband medi driftenutövaren att attav en
upphör vidta de åtgärder rimliga för minska framtida milj öska-är attsom
dor. Departementschefen detansåg uppenbart orimligt skyl-att vore om

37Proposition 1985/86:90 följdlagstiftning till den plan- och bygglagen,om nya
lagen exploateringssamverkan lagen hushallmng medsamt naturresurserom om

och92 123.m.m. s.
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skador upphörde kort tid efter det verksamhe-digheten avhjälpaatt atten
upphört.anläggning harvidten en

efter detskäl skyldighet avhjälpa olägenheterviAv attattsamma anser en
upphört bör finnas också gränsälvsornrådet. be-verksamhet har i Enatt en

iföras gränsälvsöverenskommelsen.stämmelse härom bör in i

rättslägetsammanhanget bör uppmärksammas i Sverigedet härI äratt
mil-beträffande verksamhet har upphört innan bestämmelsen ioklart som

anförtförtydligades. har dom år 1996jöskyddslagen Regeringsrätten i en
lydelse före den juli då regeln in-miljöskyddslagen i dess l 1989,5 §att

skyldighet avhjälpa olägen-kan tilläggas innebördenfördes, inte att atten
miljöfarlig verksamhet har upphört.efter detheter kvarstår även att en

miljöbalk regeringenframgår propositionenEnligt vad om ansersom av
bör gälla för äldrereglerna efterbehandlingföreslagnade ävenatt om

driften nedlagd. Enligt regeringenoch verksamheter därverksamheter är
1996.beslut årrättsläget före Regeringsrättensdet ocksåvar

viss verksamhetFörbud mot

Enligt miljöskyddslagen får verksamhet inte6 § utövas stortettomen
försämradelevnadsförhållanden väsentligtantal människor skulle få sina

uppkomma ellerbetydande för naturvårdssynpunkt skulleeller förlust
till-kan dock lämnaliknande skulle skadas Regeringenintresse avsevärt.

eller förför näringslivetsynnerlig betydelsestånd verksamheten ärom av
eller från allmän synpunkt.eljestorten

verksamhet finns iför vattenförorenandeMotsvarande bestämmelser gräns-
undantag där intekapitel artikel medälvsöverenskommelsen, 6 attav

docksärskilda fall. gällerregeringsprövning i Detnågon möjlighet tillges
byggandesamtidigt innebär ivattenförorenande verksamhetendeninte om

enligtunderställas båda regeringamas prövning,skall dåFråganvatten.
gränsälvsöverenskommel-stycketoch artikel andra iartikel 3 13kapitel 3

sen.

absolut förbudgränsälvsöverenskommelsen råder sålundaEnligt motett
beskaffenhet.verksamheter särskilt ingripandevattenförorenandevissa av

verksamheter borde kunna påsådanaVi har prövasövervägt sammaom
Även förefaller logisktdetbeträffande byggande ivillkor vatten. omsom

gränsälvsområdet,finnas möjlighet för regeringama idet skulle attatt en
kunnamiljöskyddslagen, särskilda fallmotsvarande enligt ipå sätt som

verksamhet har för intesådan vattenförorenande vitillåta attstannaten

ocholitiken inför 1990-talet 215 218.å1987/s8:85miljöProposition s.om
1997/98:45 mi alk 600Proposition om s.
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föreslå några ändringar i detta avseende. Det vi bakgrund detgör mot av
tydliga ställningstagande gjordes i propositionen gränsälvsöver-som om
enskommelsen. Där anförs:

olägenhetenOm den beskaffenhetär i andra styck-av som anges
gränsälvsöverenskommelsen kapitel 6 artikel fåret 7, verksam-

heten inte I till miljöskyddslagenutövas. har imotsats överens-
kommelsen detta förbud gjorts absolut se 6 § andra stycket mil-

..°°jöskyddslagen
. .

Sanktioner

I miljöskyddslagen har i 52-63 förts bestämmelserin miljöskydds-om
avgift. Avsikten med milj öskyddsavgiften den skall denär att motsvara
ekonomiska fördel företag har fått bryta villkor ellerett att motsom genom

straffsanktionerad regel i miljöskyddslagen.en

Enligt propositionen miljöbalk visar erfarenheterna sigattom en vare
miljöskyddsavgiften eller andra förefintliga ekonomiska sanktioner funge-

tillfredsställande. föreslåsI propositionen miljösank-ett nytt system,rar
tionsavgift. Miljösanktionsavgift skall utgå vid överträdelse tillståndav
och villkor. krävs inteDet överträdelsen skall ha medfört någon eko-att
nomisk fördel för företagaren. Miljösanktionsavgift skall påföras om rege-
ringen föreskrifter har fastställt belopp för det aktuella slagetettgenom av
överträdelse."

bedömerVi det orealistiskt införa motsvarande sanktions-att ett egetsom
för gränsälvsområdet. Det vidare tveksamt nationelltsystem så-är ettom

dant skulle kunna tillämpas i den svenska delen gränsälvsområ-system av
det med stöd kapitel artikel1 8 i gränsälvsöverenskommelsen, medav
hänsyn till påföljder vid brott överenskommelsen och villkoratt mot mot

reglerat i kapitel artiklarna9 10 ochär ll.

Prövningsförfarandet

samrådsskyldighetSökandens

Bestämmelserna i miljöskyddslagen,12 § tillkom år 1981, reglerara som
sökandens samrådsskyldighet. Sökanden skall, ansökan skall in,när en ges

skäligi omfattning samråda med statliga och kommunala myndigheter,
organisationer och enskilda. Gränsälvsöverenskommelsen innehåller ingen
sådan samrådsskyldighet kapiteli 8 artikel bara2 .utan attanger om. .det tillämnade företaget betydande omfattning eller ingripandeär av

Prop. 35.s.
Proposition 1997/98:45 miljöbalk 531om s.
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beskaffenhet, skall vadi mån vid planläggningen företagetanges av sam-
råd med myndigheter och sammanslutningarägt beröres före-rum som av
taget.

kravEtt samråd skälig omfattningi skall ske med samtliga berördaattom
bör finnas också i gränsälvsöverenskommelsen.

Miljökonsekvensbeskrivningar

Milj öskyddslagen 13 § behandlar vad ansökan skall innehålla. Motsva-en
rande bestämmelser finns i kapitel 8 artikel 2 i gränsälvsöverenskommel-

gränsälvsöverenskommelsenI finns dock inte de krav till-harsen. som
kommit miljöskyddslageni miljökonsekvensbeskrivningar ochom om
förslag till skyddsåtgärder Enligt EG-direktiv medlemsstaternaett ärm.m.
skyldiga lagstiftningi sin införa krav på miljökonsekvensbeskrivningatt

projekt sevissa 5.2.1.avsnittav

sökandenKrav på miljökonsekvensbeskrivning föreslåochupprättaatt att
skyddsåtgärder bör finnas också i gränsälvsöverenskommelsen.

Sökandens utredningsskyldighet

Miljöskyddslagen 13 tillkom år 1991, saknar motsvarighet i över-a som
enskommelsen. Bestämmelsen behandlar skyldigheten för tillstånds-en
havare denin utredning verksamhet behövs föratt attge om en som en
tillståndsmyndighet skall kunna bedöma skall meddela förbudom man

fortsatt verksamhet eller ändra eller upphäva villkor för verksamheten.mot
Syftet med bestämmelsen myndigheterna inte skall behöva be-är att göra
tungande undersökningar på enklare och kostnadseffektivtettsom mera

kan tillståndshavaren.sätt göras av

En motsvarighet till miljöskyddslagen13 § bör införas överenskommel-ia
särskilt angelägetDet med tanke på de små Gräns-ärsen. resurser som

älvskommissionen förhar tillsynsverksamhet. Tillsynsfrågor behandlas i
5.6.avsnitt

Provisoriska villkor

Enligt miljöskyddslagen,21 § funnits sedan miljöskyddslagens till-som
komst, får meddelas provisoriska villkor till dess fått erfarenhetatt man av
företagets verlmingar. I gränsälvsöverenskommelsen infördes sådaningen
möjlighet, vilket inte förarbetena.motiveras i

Vi finner skälinga i gränsälvsöverenskommelsen hainteatt motsvar-en
ande regel Gränsälvskommissionen får meddela provisoriska vill-attom
kor i fall där det förutsesvårt verkningama verksamhet.är att av en
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Omprövning

Bestämmelserna miljöskyddslageni 23-25 och innehåller29 §§ reglera
möjligheterna återkalla tillstånd och meddelade villkor.omprövaatt attom

Motsvarande bestämmelser finns delari i gränsälvsöverenskommelsen
kapitel 6 artikel 11.

Artikel första stycket reglerar förutsättningarna för återkallelsell till-av
stånd och förbud fortsatt verksamhet vid allvarliga villkorsbrott. Dettamot

miljöskyddslagen dess23 § i ursprungliga lydelse. kanNumeramotsvarar
tillstånd enligt miljöskyddslagen återkallas sökanden vilselett till-även om
ståndsmyndigheten oriktigalämna uppgifter, villkor åsi-attgenom om
dosätts betydande eller olägenheteri mån väsentlig betydelseom av upp-
kommit förutsågs tillståndetvilka inte lämnades.när

Artikel reglerar förutsättningarna för11 andra stycket omprövning vill-av
kor. kan efter förhållandena dessförinnanDet ske tio år eller ändratsom
väsentligt. 24 miljöskyddslagen i dess ursprungliga ly-Detta §motsvarar
delse. dagI i miljöskyddslagen ytterligare situationer då ompröv-anges
ning villkor får ske.av

får villkorEnligt 29 andra stycket miljöskyddslagen vidare§ omprövas,a
villkorår har förflutit, i samband med andra meddelastio inteäven attom

tid föreskrivs till följdtio år har förflutit eller den kortare EU-när som av
medlemskapet. för detta myndigheterna skulle kun-Som motiv attangavs

villkor."samlad allagöra översynna en av

Motsvarande regler återkallelse och omprövning de finns inuom som som
miljöskyddslagen bör införas i gränsälvsöverenskommelsen.

Byggande il vatten

gränsälvskommitténs arbeteutgångspunkt för Finsk-svenskaEn attvar
gränsälvsområdet borde knyta till lag-den vattenrättsliga regleringen i an

stiftningen båda länderna. gällde års vattenlag, vilkeni de Sverige 1918I
lagstiftningendock på flera punkter hade kompletterats. Eftersom i Sveri-

och Finland bedömdes likartad ansåg kommittén attge en samman-vara
svårigheter.skulle medförajämkning reglerna inte någraav

svenska vattenlagen, trädde kraft den januariDen gällande i lnu som
bygger den gamla lagen. lagen1984, till del på principerna i Denstor nya

42 miljöpolitiken 1990-taletosition 1987/88:85 inför 270.Pro om s.43 1968:16 104.s
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detalje-deförändringar. Blanddel Viktigadockmedförde ersattesannaten
anpassade förgenerella bestämmelser,medtillståndsreglema ärrade som

planeringssynpunkter ochtill allmännamed hänsynbedömningar sam-
förförutsättningarnautvidgadessynpunkter. Vidarehällsekonomiska om-

tillstånd.prövning av

omfattandebetydligt ivattenlagenörfarandereglema i gräns-änärF mer
be-nationellaskall därför deutsträckningälvsöverenskommelsen. I stor

artikel i gränsälvsöverens-stöd kapitel 8med 1tillämpasstämmelserna av
dock vidbehöverpekar på i 5.1.2vi översynkommelsen. Som avsnitt en

lagstift-nationelladentydligaregränsälvsöverenskommelsen närangesav
tillämpbar.ningen är

svenskaförhållande till denskillnader iredovisar vi någraföljandedetI
vidbör uppmärksammas gräns-vattenlagstiftningen översyn avensom

älvsöverenskommelsen.

tillämpningsområdeLagtekniskt

tillämpningsområdenvattenlagensochGränsälvsöverenskommelsens
delf" Gränsälvsöverenskommelsen.omfattarövervägandetillsammanfaller

bortle-vattenornråde ochutförsinte inomverksamhetdock inte avsersom
och inteför dettaanläggningarutförandeochgrundvattendande avav

mark.heller avvattning av

uppförandetreglerargränsälvsöverenskommelsenocksåskillnadEn är att
ledning ellerframdragandevattenområde ochbroar över annan an-avav

tillämp-vattenlagensunderfaller intefrågorläggning under Dessavatten.
ningsområde.

hushållningsbestämmelserNaturresurslagens
till-vidtillämpasnaturresurslagenskallkapitel § 1vattenlagen 3Enligt

bestämmelsemotsvarandevattenföretag. Någonståndsprövning ettav
gränsälvsöverenskommelsen.ifinns inte

naturresurslagen,bestämmelsen iviktigastegränsälvsornrådetförDen som
vattenregle-Vattenkraftverkbestämmelsen samttillkom år 1987, attär om
Tomeälven,får utföras ikraftändamål inteförvattenöverledningellerring

Vattenfö-vattenområden.tillhörandemednationalälv,benämns somsom
tillåtas.dockmiljöpåverkan kanobetydligendastförorsakarretag som

M kapitel §Vattenlagen 1artikelkapitel 3Gränsälvsöverenskommelsen
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Enligt den finska forsskyddslagen gäller förbud byggandemot nyttav
kraftverk i älvsTome och älvsMuonio biflöden, inte huvudflödena.imen
45

Även Gränsälvskommissionen skyldig underställa företagär attom av
betydande allmänt intresse de båda regeringamas prövning och regeringen
alltid kan förbehålla sig prövningen kapitel 3 artikel 13 vi denattmenar
vikt i Sverige har fästs vid bevara Torneälvens orörda karaktär,attsom
bland förbudet utföra vattenföretag,annat motiverarmot attgenom att en
motsvarande förbudsbestämmelse den i naturresurslagen införs isom
gränsälvsöverenskommelsen.

Vad gäller övriga hushållningsbestämmelser i naturresurslagen blir de,
gränsälvsöverenskommelsen kapitel 6 artikel tillämpliga pågenom vat-

tenföretag samtidigt medför vattenförorening. Se 5.1.2. Viavsnittsom
bedömer någon ändring inte behöver föratt täcka in sådanagöras att
eventuella vattenföretag inte skulle medföra vattenförorening.som

illåtlighetsreglerT

Tillåtlighetsreglema i vattenlagen och gränsälvsöverenskommelsen över-
i huvudsak. skillnadensstämmer En emellertid enligt vattenlagenär att

kapitel får3 § 2 vattenföretag i princip inte strida detaljplanett mot en
eller områdesbestämmelser eller syftet med vissa särskilda bestäm-mot
melser för bebyggande eller användning mark eller vattenområ-annan av
de. Någon motsvarighet finns inte i gränsälvsöverenskommelsen.

Av skäl vi i redovisar5.1.3 beträffandeavsnitt vattenförore-samma som
nande verksamhet bör i kapitel 3 i gränsälvsöverenskommelsen föras in en
bestämmelse motsvarande bestämmelsen i vattenlagen.

illståndspliktT

Enligt gränsälvsöverenskommelsen kapitel 3 artikel 13, 1 stycket, krävs
tillstånd för byggande i detta inte ringa omfattning och detvatten ärom av

uppenbart något intresseär inte påverkas mcnligt.att Bestämmelsen mot-
väsentligen tillståndsreglema kapiteli 4 i vattenlagen. skill-Ensvaras av

nad vattenlagen innehållerär särskilda bestämmelseratt vissa bråd-attom
skande arbeten fár utföras tillstånd, det krävs för förebyggautan attom
skada eller fara.avvärja

45Forsskyddslagen 35 1987.nr
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motsvarande bestämmelse tillstånd krävs kommissioneninteEn attom av
byggandet sker för brådskande fall förebygga skada eller avvärjaiattom

fara självklara skäl införas överenskommelsen.bör iav

frånvattenlagen kapitel finns sedan år regel undantag4 § 3 1991I en om
vattenföretag för utföra bibehållatillståndsplikten för rensning, föratt att

eller läge eller för omedelbart återställa vattendragdjupvattnets att ett som
från tidigare läge eller har förändrathar vikit sitt på något sättannatsom

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

förutom anmälningsskyldigheten till länssty-Motsvarande bestämmelser,
finns skill-finns överenskommelsens kapitel 3 artikel 21. Dockrelsen, i en

överenskommelsen undantar återställanden sker inomnad att somgenom
allmänna enskildafrån tillståndsplikten. Med hänsyn till såvälårtre som

vattenla-gränsälvsöverenskommelsen,bör i på iintressen sättsamma som
tillståndsplikt för återställningsarbeten, medföras generellin un-engen.

återställanden sker direkt.dantag för sådana som

Miljökonsekvensbeskrivning

innehålla,vad ansökan skallkapitel reglerarI vattenlagen 13 § 19, som en
finns inte ifinns miljökonsekvensbeskrivning. Något sådant kravkrav på

gränsälvsöverenskommelsen.

börvattenförorenande verksamhet iföreslårLiksom vi i i 5.1.3avsnitt om
miljökonsekvensbeskrivninggränsälvsöverenskommelsen införas krav på

för byggande i vatten.

Omprövning

tillstånd begrän-vattenlagen kapitel kanbestämmelser i 15Med stöd ettav
förverkat.förklarasmed ändrade eller villkor ellereller förenas nyasas

till-villkoren förVattendomstolen företa omprövningEnligt får3 § ettav
dockfår inteför tillgodose allmänna intressen. Omprövningenstånd att

har meddelats domstolen,efter utgången den tidske förrän som avav
tiden fården bestämdaoch högst trettio år. utgångenminst tio Före av

eller förVattenanläggnings säkerhetske för förbättraomprövning attatt en
väsentliga ändringar iallmänna berörstillgodose sådana intressen som av

vattenförhållandena.

finns bestämmelsegränsälvsöverenskommelsen, kapitel artikel3 18,I en
veder-ansökantillstånd till byggande kan påi omprövasvattenatt avom

deföretagets angårbörande myndighet endera landet eller såvitti ägare,
kanAnsökanbör gälla med hänsyn till allmänna intressen.villkor som
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normalt först under fyrtionde efteråret det kalenderårgöras då tillståndet
meddelades och därefter fyrtionde år.vart

Vattenlagens och överenskommelsens regler i detta avseende imotsvarar
huvudsak varandra. skillnadEn tiden för omprövning villko-är att när av

tidigast kan ske längre enligt gränsälvsöverenskommelsen.ärren

I gränsälvsöverenskommelsen saknas också motsvarighet till vattenla-en
kapitel stycket,15 § 1 tillstånd förfaller tillståndshava-att ettgen om om
åsidosätter villkoren tillståndet.i bestämmelseDenna kan interen anses

täckt överenskommelsens regel i kapitel 3 artikel 18, behand-vara av som
lar omprövning villkor på ansökan myndighet eller tillståndshavaren.av av
En regel bör införas i överenskommelsen tillståndet förfallerattom om
tillståndshavaren åsidosätter villkoren och avvikelsen betydande.är

Skyddsåtgärder

vattenlagen finnsI flera bestämmelser till skydd för såväl enskilda som
allmänna intressen. Enligt vattenlagen kapitel den17 är äger vattn-som en
anläggning skyldig underhålla den så det inte uppkommer skada föratt att
allmänna eller enskilda intressen ändringar vattenförhållandena.igenom
Vattenföretag inverkar på vattenförhållandena skall drivas så deattsom
inte i onödan skadar allmänna eller enskilda Vidareintressen. denär som

skyldig underhålla dammanläggning för vattenreglering skyldigär att en
skada orsakas anläggningen inte skyddersättaatt att avsett motsom av ger

utströmmande dammhaveri. Denna ersättningsskyldighet gällervatten
varken den underhållsskyldige eller någon han föräven ärom som svarar

vållande till skadan.

I överenskommelsens kapitel 3 artikel 20 företagägarenatt ettanges av
för byggande pliktigi underhålla de anläggningar hör tillärvatten att som
företaget så fara för allmän eller enskild förebyggs. överenskom-Iatt rätt
melsen saknas i övrigt motsvarigheter till bestämmelserna i vattenlagen.

Genom vattenlagens bestämmelse hur vattenföretag skall drivasatt ettom
med hänsyn till olika intressen inte reglerad överenskommelseni skallär
bestämmelsen tillämpas för företag i Sverige med stöd kapitel 1 arti-av
kel 8 i gränsälvsöverenskommelsen. kanDetsamma vattenlagenssägas om
bestämmelser strikt ersättningsansvar vid dammhaveri. medFör attom
säkerhet bestämmelserna skall gälla helai gränsälvsområdetgarantera att
behöver de införas i gränsälvsöverenskommelsen.
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Miljöbalkenl

till riksdagen överlämnabeslöt december 1997iRegeringen att enom
huvuddelenmiljöbalk. Avsikten1997/98:45proposition är att avom en

kraftlagstiftningen skall träda i den januari 1999.den lnya

resursla-miljö- ochsammanförs bestämmelserna i centralamiljöbalkenI
vattenlagen,miljöskyddslagen, naturvårdslagen, naturresurslagen,gar som

hälsoskyddslagenprodukter, renhållningslagen ochlagen kemiskaom
all-ochlagar. balken rättsligt bindande principerandra Iåttasamt anges

åtgärder.för all verksamhet och allahänsynsregler skall gällamänna som

får föreskrivatill gällande regeringenförhållandenyhet iEn ärrätt att om
geografiska områden. Miljökvalitetsnormerförmiljökvalitetsnormer är

milj ökvalitet fråga mark,föreskrifter lägsta godtagbara i vatten,omom
de föroreningsnivåer ellerskallluft eller i övrigt. De stör-naturen ange

be-för eller miljön ellermänniskor kanningsnivåer, utsättas naturensom
skallför milj ökvalitetsnormfara. det behövslastas med Om attutan en

åtgärdsprogram fårskall åtgärdsprogram Ettuppfyllas upprättas.ett om-
skallhänseende ochmilj berörtverksamhet påverkar ifatta som

skall tillmyndigheterskall vidtas och vilkavilka åtgärder sesomsomange
genomförs.åtgärdernaatt

detmiljöskyddsområde,förklarasområde kan regeringenEtt omsomav
områdeteller delföreskrifter därför områdetsärskilda ärkrävs att en av

miljökvalitetsnorrn.uppfyllerför eller inteföroreningarutsatt enannars
komp-öskyddsområde kommer sålundamiljSkyddsinstitutet utgöra ettatt

imiljökvalitetsnormerna.tilllement

KoncessionsnämndenochskallRegionala milj ödomstolar inrättas ersätta
regionala milj ödomstolamavattendomstolama.miljöskydd och Deför

medanverksamhet,omfattande miljöfarligfrågorskall handlägga merom
miljöpåver-mindreverksamheter orsakarskalllänsstyrelserna pröva som

till hovrätt. Hög-skall och knytas SveaMiljööverdomstol inrättaskan. En
mål.slutinstans vissaskall idomstolensta vara

gränsälvsöverenskommelsenochMiljöbalken

miljöskyddslagenredan5.1.3redovisningen iframgår avsnittSom ärav
gränsälvsöverenskommelsen. Föroreningflera frågortillämplig på än av

enligttillämplig, bedömsgränsälvsöverenskommelsenvilketpå ärvatten,
med luftföroreningar,sammanhang tillsammansmiljöskyddslagen i ett

miljöskyddslagenoch medandra immissioner. Ibuller, skakningar och att

46 1997/98:45 miljöbalk 318-319.Proposition s.om
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i miljöbalken sammansmälts med rad andra lagar kommer de frågoren
aktualiseras vid prövning förorenande verksamhet ökaattsom en av en

betydligt, bland skall frågor kemikalieanvändning ochannat om om re-
surshushållning utifrån miljöbalkens aktsamhetsreglerprövas och kunna
omfattas villkor.av

Utöver vad i dag tillämpas i fråga försiktighetsprincipen, princi-som om
bästa möjliga teknik, lokaliseringsprincipen och kravet på vidtaattpen om

behövliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått, skall enligt miljöbalken
produktvalsprincipen substitutionsprincipenäven uppmärksammas vid

prövningen. Andra hänsynsregler införs kretsloppsprincipen ochärsom
principen hushållning med råvaror och Vidareenergi. skall, till skill-om

frånnad dagi då kemikalieanvändningen i princip endast deni månprövas
den har betydelse för utsläpp till omgivningen, kemikalieanvändningen

med hänsyn till miljprövas i användnings-även ochvarornas
avfallsledet.

Olika miljöaspekter kan stå stridi varandra. För uppnå det totaltmot att
bästa resultatet behöver avvägningar i det enskilda fallet.sett Detgöras är

självfallet så integrerad prövning, miljöbalken syftar till,att ären som
svårare frågor skydd vattenföroreningar i särskildprövasmotom om en
ordning, enligt gränsälvsöverenskommelsen.som

Miljöbalkens integrerade prövning linje med förslagEG:s till det s.k.är
IPPC-direktivet, redovisarvi i Enligt detta5.2.1. skall föravsnitt stör-som

anläggningar ske samordnad prövning utsläppen till luft, vattenre en av
och mark. hos GränsälvskommissionenAtt bygga den kompetensupp som
krävs för dettapå samordnad prövning sig enligt vår uppfattningsätt teren

realistiskt.inte

förslagetI till miljöbalk finns bestämmelse motsvarande miljö-2 §en
skyddslagen i fråga miljöfarligviss verksamhet och vissattsom anger om
Vattenverksamhet gäller särskilda bestämmelser enligt gränsälvsöverens-
kommelsen l kap. 4 §. konstateras specialmotiveringenDet i verk-att en
samhet upphov till föroreningar skilda slag, föroreningt.ex.som ger av av
både och luft, därmed måste enligt såväl gränsälvsöverens-vatten prövas
kommelsen miljöbalken.som

För prövningen vattenfrågor Gränsälvskommissionen skallatt av av vara
integrerad med prövningen andra utsläpp krävs samordnat förfaran-ettav
de med andra myndigheter/domstolar. på dettaAtt samordna Gräns-sätt
älvskommissionens arbete med den nationella såvälprövningen i Sverige

Finland torde innebära rad praktiska problem. Det dock angelä-ärsom en
samordning sker.get att en
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till miljöskyddslagenförhållandeSpecifika frågor i

rad bestämmelser för-milj öbalk innebär skärpningar iFörslaget till av en
bestämmelser riks-miljöskyddslagen. dessahållande till Om antasnya av

gränsälvsöverenskommelsen.de beaktas viddagen bör översynen av

miljökonsekvensbeskrivningar.skärpta och utökade krav påbalken finnsI
tillståndfår beviljas ochinförs tillstånd inteBestämmelser att ettattom
medverkarför verksamheterför tillstånd fåroch villkor omprövasett som

överträds.till miljatt en

dagtillståndspliktigt driva verksamhet. IdetMöjlighet göra attatt enges
ändring verksamhet.anläggandet ochgäller tillståndsplikten av en

mindreförden individuella prövningenföreskrifter kanGenerella ersätta
krav skyddsåt-branscher, vad gäller enklare påvissaanläggningar inom

andra försiktighetsmått.gärder och

områden. Möj-efterbehandling förorenaderegler införs förSträngare av
vidgas. Omprövningtillstånd och villkorlighetema återkalla omprövaatt

utsläpp tillverksamhet harskall bland kunna ske ett vat-annat somav en
fredats från avloppsutsläpp.tenområde, har nyasom

utfärdahär möjlighetnyheter införs börBland andra nämnas att ge-som
och ändringför flera verksamhetervillkor att enavom enmensamma

helasamladbör det ske prövningtillståndspliktigverksamhet är en av
verksamheten.

Fiske5.1.6

från dengränsälvsöverenskommelsen utgårfiske iBestämmelserna om
gränsälvsöverenskommel-gälldelagstiftningoch finskasvenska närsom

fiskeri-fiskerättslag och 1954 årsgällde 1950 årstill. Sverigekom Isen
tillfällen.därefter ändrats vid flera DenFiskelagstiftningen harstadga. nu

Vidarekraft januari 1994.fiskelagstiftningen trädde i den 1 ärgällande nu
denöverordnadefiskeripolitikenförordningar denEG:s gemensammaom

för den finska.vilket också gällerlagstiftningen,svenska

tilloch dengränsälvsöverenskommelsen ifiskeBestämmelserna iom
fiskeområ-älvsför fisketöverenskommelsen hörande stadgan inom Tome

1994:17161993:787, förordningenfiskelagende motsvaras omav
Fiskeriverketsföreskrifter ifiskerinäringenvattenbruket ochfisket, samt

gränsälvsöverenskommelsenFiskereglema iförfattningssamling FIFS.
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kapitel huvudsak5 i grundläggande bestämmelser,är medan huvudparten
bestämmelserna finns fiskestadgan.iav

Gränsälvsöverenskommelsen har inte ändrats. Efter överenskommelser
mellan Sverige och Finland har stadgan ändrats vid två tillfällen, år 1979

1987."och år

Mot bakgrund översiktlig jämförelse med den svenska fiskelagstift-av en
ningen pekar det följandevi i frågorpå bör uppmärksammas särskiltsom
vid gränsälvsöverenskommelsen.översynen av

Översyn fiskereglernaav

iskebestämmelsemaF i gränsälvsöverenskommelsen, inklusive ñskestad-
innehåller med den svenska ñskelagstiftningen huvuddragi jämför-gan,
ñskeregler.bara avvikelserDe finns kan härledas till influenser frånsom

den finska lagstiftningen och till de förändringar har skett denisom
svenska fiskelagstiftningen.

Vissa fiskebestämmelsema gränsälvsöverenskommelseni behöver bätt-av
såväl till nationella internationella föreskrifter. allmänEnre anpassas som

bör därför fiskebestämmelsemaöversyn gränsälvsöverens-igöras av
kommelsen och den särskilda fiskestadgan.

En fiskebestämmelsernaöversyn särskilt angelägen vad beträffarärav
regleringen lax- och öringfisket. denna fråga föreslogI Gränsälvskom-av
missionen år 1994 revidering fiskestadgan. Flera de föreslagnaen av av
ändringarna grundade sig på de tidsbegränsade beslut kommissionensom
under årens lopp hade tagit med stöd fiskestadgan 20 och §§.22av
Dessutom förordade kommissionen fiskeregleringen inom älvsTomeatt
fiskeområde så långt möjligt borde ansluta till de nationella regleringama i
Finland och Sverige

Förutsättningar ändra föreskrifternaatt

Som framgår de ändringar fiskestadgan regeringen gjorde årenav av som
1979 och 1987 har förutsätts föreskrifter kunde meddelas särskiltatt utan
beslut riksdagen. Vid införlivandet gränsälvsöverenskommelsen iav av
svensk infördes dock inte särskiltnågot bemyndigande förrätt regeringen

fortsättningsvis utfärda föreskrifter. Som vi redovisaratt i fann2.1avsnitt
Högsta domstolen domi år den1996 överlåtelse föreskriftsrätt tillatten av
Gränsälvskommissionen regeringen hade gjort ändringen årsom genom
1987 stred regeringsformen.mot

47Gränsälvsöverenskommelsen och ñskestadgan återges bilagai
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kompletteras.ochändrasfortlöpandebehöverfiskevårdenförFöreskrifter
förförutsättningarbiologiskavarierandeföljdtillkravförDels mötaatt av

överenskommelser. Detinternationellauppfylladels förfiskbestånden, att
före-ändringarsådanaför hurförutsättningarnaregleraangeläget att avär

ske.börskrifterna

befogenhet1997:201lagendom har,domstolensEfter Högsta omgenom
denellerregeringenfiskeområde,älvsfisket inom Tomebeslutaatt om

föreskriftermeddela sådanabestämmerregeringen rättmyndighet attgetts
Medgränsälvsöverenskommelsen.uppfyllabehövs förfisket attsomom

fis-demedförordningutfärdatregeringenbemyndigandet harstöd enav
Finland." läm-Regeringenmedöverenskommitsharkebestämmelser som

handläg-Gränsälvskommissionentill änbemyndigande attnade inte annat
föreskriftema.fråndispensgivningärenden omga

förutsättaskanbetydelse,föreskrifter,ändrade är störreBehov avsomav
deltillåtgärderSådanalaxbeståndet. är storvårdenhuvudsakligenröra av

vattenområden. Där-andraibeträffande laxenskertill vadrelaterade som
detVibeaktas.överenskommelserinternationellasärskiltvid måste anser

övergripandefrågorsådanaföreskriftsrätt iändamålsenligtinte att avvara
regionalorganisationligger hosinternationellnationell eller natur aven

karaktär.

återståendegränsälvsöverenskommelsen börrevideringVid nonn-aven
vadfinnsSådanbort.Gränsälvskommissionen rätthos tasgivningsrätt
upplå-artikel 2 ochkapitelfiskeredskap 5fastabestämmelser omavser

artikel 7.kapitel 5fiskekorttande fiskerätt genomav

systematikiskereglernasF

innehållerfiskestadganhörandedenoch tillGränsälvsöverenskommelsen
FinlandochSverige är överensfiskeregler omsådana somgemensamma

enligtreglerliksomregler,dessagränsälvsområdet. Hurupprätthålla iatt
lagstiftningeninförlivas i äröverenskommelser,internationellaandra en

och för-normgivningsrättenfördelningenberorfråganationell avavsom
någotintelagtekniska frågaland. ärrespektive Dennaifattningsstrukturen

gränsälvsöverenskommelsen.iskall reglerassom
börfiskestadganfinns ibestämmelser permanent natur sam-De som nuav

ka-överenskommelsensföreskrifterna igrundläggandemed demanföras
rättsverkan.straff ochtillsyn,bestämmelserinkluderardettapitel om

finnsfiskeförbuddebestämmelser permanentasådanaExempel på är som

Återges48 ifiskeområde.älvsfisket i Tome1997:12FIFSEölrordâiingen om
aga1 .
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i 5-9 fiskestadgan. De redskapsdefinitioner finns i 2 fiskestad-§som
och det möjligtgör särreglera användningengan, att olikasom redskap,av

bör också finnas bland de grundläggande bestämmelserna i överenskom-
melsen. Det gäller också avgränsningen i fiskestadgan1 § den delav av
gränsälvsområdet där fiskereglerna gäller.

Vid översyn gränsälvsöverenskommelsen bör ocksåen övervägas möj-av
ligheterna bort sådana bestämmelseratt ta har fått motsvarande,som en
stabil lösning i den nationella fiskelagstiftningen. Exempel på detta fö-är
reskrifter grundas på andra för Sverige och Finlandsom gemensamma
internationella överenskommelser.

Ändringar bestämmelservissaav

Geografiskt tillämpningsområde

Det område inom vilket gränsälvsöverenskommelsens bestämmelser om
fiske gäller, Tome älvs fiskeområde, omfattar inte gränsälvarnas tillflö-
den/biflöden. Vi fiskebestämmelsema böratt gälla gränsälvarnasmenar
hela vattenområde. främstaDet skälet härtill frågai tillståndär tillatt om
fiskodling och utsättning fisk biflödenai uppnå god samordning iav en

på dessa frågor och kontrolleni de risker finns formsynen iav som av
spridning till andra delar olämpligavattensystemet och sjuk-arterav av av
domar.

Gränsälvskommissionen, och andra, har framförtäven fisket iatt vatten-
områdena utanför Tome älvs mynning kring Seskarö och vattnen väster
därom, ligger inom Tome älvs fiskeområde, hänföra tillärsom attmer
Kalix älv till Torne älv ochän dessa vattenområden därföratt inte borde
omfattas gränsälvsöverenskommelsen. Vi dock denav attmenar nuvaran-
de avgränsningen i denna del den lämpligaär från fiskeribiologiskamest
utgångspunkter och därför bör gälla framgent.även

Gränsen för fiskeområdet baslinjema.bör med hänsyn tillöver I vissases
delar når för Tome älvs fiskeområdegränsen inte till baslinjerna,ut utan-
för vilka EG:s fiskeregleringar gäller. Det finns därför mindre områden där
varken gränsälvsöverenskommelsens eller EG:s fiskebestämmelser till-är
lämpliga. Dock gäller i områdena allmänna nationella regler fisket.om

Utplantering och odling fiskav

Enligt 21 § fiskestadgan får utplantering och odling fisk inte bedrivasav
tillstånd Gränsälvskommissionen.utan av

49Se på 25.not s.



Översyn 551998:39SOU

utplan-odling,1993:29föreskrifter FIFSmeddelatFiskeriverket har om
tillsighänförföreskrifterna finns kravfisk.flyttning Iochtering somav

innebärbiologisk mångfaldkonventionenhabitatdirektiv ochEG:satt om
fisk.utplanteringmed odling ochverksamhetenpåstrikt avsynen mer

Gränsälvs-motsvarande krav påinförasbörgränsälvsöverenskommelsenI
fisk.utsättandeochodlingfrågorhandläggningkommissionens avomav

förhållandeGränsälvsöverenskommelsen i5.2

överenskommelserinternationellatill

relevanta interna-gränsälvsöverenskommelsenförande redovisasdet följI
tillförhåller siggränsälvsöverenskommelsenoch huråtagandentionella

ha bety-kanfrågorkoncentrerad till sådanaRedovisningendessa. är som
gränsälvsområdet.förhållanden igränsöverskridandedelse för

EG-rätten5.2. 1

svenskihar inkorporeratss.k. primärrättövrigaRomfördraget och EG:s
tillanslutningSverigesmed anledning15001994:lagenrätt avgenom

inkorporeratsGränsälvsöverenskommelsen harEuropeiska unionen. ge-
gränsälvsöverenskommelsenanledningmed1971:850lagen avnom

gränsälvsöverens-helaSåväl EG-rättenFinland.ochmellan Sverige som
i Sverige.således laggällerkommelsen som

och G:sGränsälvsöverenskommelsen E primärrätt

folk-gränsälvsöverenskommelsenvad månfråga igrundläggande ärEn
fördrag harFinlandochSverigevilketdetharrättsligt ersatts genomav

frågorinnebär i vissaFördragettillämpa EG-rätten.förbundit sig att en
gränsälvsöverens-följervadregleringmateriellannorlunda än avsom

kommelsen.

överenskommelserverkanbehandlasRomfördraget234 iartikelI somav
ochmedlemsstatnuvarandemellan ettEU-medlemskapet ingåttsföre en

följeroch förpliktelserrättigheterdeartikelnland. Iredje sägs att avsom
Romfördraget.bestämmelserna iberörsöverenskommelser intesådana av

Österrikes,50 RepublikenKungariket Norges,juni 1994den 24Fördraget om EuropeiskatillanslutningKungariket SverigesochFinlandsRepub iken unio-
nen.
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I artikel dock i den mån dessa överenskommelseratt intesamma anges är
förenliga med Romfördraget, skall den berörda medlemsstaten vidta alla
lämpliga åtgärder för undanröja det befunnitsatt oförenligt medsom vara
fördraget. Det närliggande tolkaär artikel 234 så Sverigeatt och Fin-att
land, båda har blivit EU-medlemmar efter det Romfördraget in-som att
gicks, i fall skyldiga ändraär gränsälvsöverenskommelsenvart att i den
mån den i viss fråga strider Romfördraget. Vi har dockmot sig ien vare
Romfördraget eller till följd andra EG:s/EU:s rättsakter eller folk-av av

i Övrigt funniträtten gränsälvsöverenskommelsenatt till någon del auto-
matiskt skulle kunna EG-rätten. Att EG-rätten skallersatt haanses vara av
företräde framför nationell framgår däremot flerarätt rättsfall där EG-av
domstolen har utvecklat doktrin företrädesrätt.en om

Gränsälvskommissionen har inte någon skyldighet igetts gränsälvsom-att
rådet beakta vad följer EG-rätten, liksom inte heller vadsom av av som
följer andra internationella åtaganden. den månI gränsälvsöverens-av
kommelsen inte har några särskilda bestämmelser skall dock den rätt som
gäller nationellt tillämpas, vilket inkluderar EG-rätten. följerDet be-av
stämmelsen i gränsälvsöverenskommelsen kapitel artikell

artikelAv 5 i Romfördraget framgår medlemsstaterna skall vidta allaatt
lämpliga åtgärder för säkerställa de skyldigheter fullgörsatt följeratt som

fördraget eller åtgärder har vidtagits gemenskapens institu-av av som av
tioner. Enligt artikel 189 EG:s förordningar bindande och direktär till-
lämpliga inom medlemsstaterna och vidare medlemsstaterna skyldigaär att
uppnå det resultat föreskrivs i EG-direktiv. artiklarDessa innebärettsom
enligt vår uppfattning EG-rätten skall gälla fullt i gränsälvsområdet.att ut

detAv sagda framgår Gränsälvsöverenskommelsen måsteattnu anpassas
till EG-rätten de delari den kan innebära reglering EG-rätten.änen annan
Vi föreslår det i överenskommelsen skrivs in generella bestämmelseratt

Gränsälvskommissionen skall tillämpaatt såväl förordningarEG:som som
direktivEG:s så de kommit till uttryck i svensk och finsk lagstiftning.som

Gränsälvsöverenskommelsen och Gss förordningarE på
jiskeområdet

deFör verksamheter regleras i gränsälvsöverenskommelsen finns EG-som
förordningar inom ñskeområdet. Förordningen gemenskapssystemettom
för fiske och vattenbruk, den s.k. grundförordningen, det regelverk iär

anges."vilket grunderna för den fiskeripolitiken Dengemensamma ge-
frskeripolitiken omfattar bland i princip allt nyttjandeannatmensamma av

5 Förordning EEG 3760/92 den 20 december 1992.nr av
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sammanhangvattenbruket. vårt ärIoch inomilevande vattnenresurser
verk-yrkesmässigaendastreglerardirektEGdock viktigtdet attatt notera

sålunda inte.reglerasoch insjFritidsfiskei marinasamheter vatten.
deförvaltningenbevarandet ochtilldockskallMedlemsstaterna att avse

fiskeripolitiken inte äventyras.denomfattas gemensammaavsomresurser
gränsälvs-bestämmelserna ibehöversagdatidigaredetframgårSom av

fiskeom-älvsförfiskestadgan Tornesärskildadenochöverenskommelsen
fiskeripo-denförordningarmed EG:skoordinerasråde gemensammaom

litiken

pådirektivoch EG:sGränsälvsöverenskommelsen
miljöområdet

antalfinnsgränsälvsöverenskommelsen ettregleras ifrågordeFör som
skyddsreglerdeinnebärvilketminimidirektiv,s.k. attmiljödirektiv. De är

med-hindrarfinns någotdet inteföljmåsteföreskrivs att somas, mensom
skyddsåtgärder.bestämmelser strängarefrån halemsstatema att om

miljödirektivdemellanjämförelseöversiktligföljandedet somI görs en
gränsälvsöverens-bestämmelserna iochgränsälvsområdetförrelevanshar

kommelsen.

farligavissa ämnenutsläppföroreningDirektivet avgenomom

farli-76/464/EEG vissautsläppföroreningRamdirektivet avgenomom
ämnesdirektivhörandedärtillmedvattenmiljögemenskapensiämnenga

farligavissautsläpptillstånd fördet krävsblandföreskriver annat att av
förutsläppsnonnerfastställasskalltillståndetvattenmiljön, ii attämnen

Ut-fjärde år.minstskalltillståndet omprövas vartochutsläppdessa att
koncentrationen ämnetillåtna ettden högstaskallsläppsnormema avange

utsläppimängdentillåtna ämne ettettdenoch un-utsläpp störstai avett
skalluppfylls,inteutsläppsnorrnematidsperioder. Omfleraellerder en

vill-säkerställaförkrävs attåtgärderdealla attvidtamyndigheterna som
utsläppet.förbjudanödvändigt,såeller,uppfyllstillståndet ärkoren i om
defastställaämnesdirektiv gräns-särskildaskall ihar ellerMinisterrådet

för-skallmyndighetBerörd upprättaöverskridas.fårintevärden ensom
direktivet.enligtförbjudasskallutsläppdeteckning över som

verksamheterde ärbilagaigränsälvsöverenskommelsen somI enanges
verksamheteruppräkninganmälningspliktiga. Dennaochprövnings- av

farligavissautsläppförtillståndspliktpåkravdirektivetsuppfyller inte av
möjligheternareglerasartikel llkapitel 6överenskommelsensIämnen.

52 artikel 130Romfördraget
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till omprövning tillståndsvillkor. Dessa bestämmelser medger inte denav
omprövning minst fjärde år föreskrivsvart direktivet.isom

Direktivet bedömning inverkan på miljön vissa projektom av av

Enligt direktivet 85/337/EEG bedömning inverkan på miljönom av av
vissa offentliga och privata projekt skall inverkan på miljön beaktas på ett
så tidigt stadium möjligt vid all teknisk planläggning och i olika be-som
slutsprocesser. Staterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för säker-att
ställa projekt kanatt medföra betydande miljöpåverkanantas blirsom en
föremål för bedömning denna påverkan innan tillstånden av ges.
I prövningsprocessen enligt gränsälvsöverenskommelsen finns ingen mot-
svarande skyldighet. Bestämmelsen i överenskommelsens kapitel l arti-
kel 8 nationell skall tillämpasatt rätt gränsälvsöverenskommelsennärom
inte har särskilda bestämmelser innebär dock Gränsälvskommissionenatt
skall kräva in miljökonsekvensbedömningar i enlighet med vad före-som
skrivs i nationell lagstiftning, bland i miljöskyddslagen.annat

Direktivet rening avloppsvattenom av

direktivetI 9l/27l/EEG rening avloppsvatten från tätbebyggelseom av
framhålls förorening beroratt på otillräcklig rening avloppsvattensom av
ofta påverkar vattenmiljön i andra medlemsstater. Direktivet innehåller
krav på avloppsvatten från tätbebyggelseatt leds in i ledningsnät och att
det före utsläpp skall undergå viss rening. Med tätort områdeettmenas,
där befolkningen eller de ekonomiska aktiviteterna så koncentreradeär att
spillvatten från tätbebyggelse kan insamlas och ledas till avloppsre-ett
ningsverk eller slutligt utsläppsställe. direktivetett I också med-sägs att
lemsstatema skall organisera det samarbete behövs för identifieraattsom
utsläppen och bestämma de åtgärder behöver vidtas för skydda deattsom

påverkas.vatten som

Utsläpp avloppsvatten från tätbebyggelse med 200 invånareänav mer
kräver tillstånd enligt gränsälvsöverenskommelsenoch dess bilaga om
prövnings- och anmälningsskyldighet. Vi bedömer tillståndsprövningeratt
enligt gränsälvsöverenskommelsen tillgodoser direktivets krav.

Direktivet samordnad prövningom

direktivetI 96/61/EG samordnade åtgärder för förebygga ochattom
begränsa föroreningar, IPPC-direktivet, föreskrivs i samband med till-att
ståndsprövning vissa angivna industriella verksamheterstörre skallav
göras samordnad prövning utsläppen till luft, och mark.en Här-vattenav
vid skall beaktas möjligheterna använda mindre farligaatt ochämnen
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utsläpptafrämja och återanvändningavfallssnål teknik, återvinningatt av
ochochav hushålla med inklusive vattenavfall råvarorämnen attsamt

energi.

Gränsälvs-alla slags utsläpp kan intesamordnad prövningEn göras avav
enbart utsläppen tillharkommissionen prövaatt vatten.som

gemenskapsåtgärder på området för vattenpolitikDirektiv om

påför gemenskapsåtgärderförslag till direktivfinnsDet ett om en ram
vattenpolitik. förramverksyftar tillför Direktivetområdet upprättaatt ett

be-kustvatten och grundvatten. Detflodmyrmingar,skyddet ytvatten,av
tidigast slutet år 1998.ministerrådet idöms klart att antas avavvara

skydda och stärka ekosystemenmålsättningDirektivets ut-är att genom
för utsläpp kombineratfastställa gränsvärdensläppskontroll vid källan

fleratäckeravrinningsområdeömål/miljökvalitetsnormer. Ommed milj ett
samordnasvattenfrågor administrativtskall arbetet medmedlemsländer

ekologiska ochtillhörländernamellan så vattenresurseratt sammasom
aktuellt förskulle blienhet.hydrologiska förvaltas Dettasystern som en

gränsälvsornrådet.finsk-svenskadet

uppfylls gränsälvsöver-miljökvalitetsnormer inteDirektivets krav på av
kapitelbestämmelse 1Gränsälvsöverenskommelsens ienskommelsen.

efter-betydelsenationell blir hellerinteartikel tillämpning8 rätt avavom
krav på miljökvalitetsnormer.lagstiftning finns någradet i svensk intesom

miljöbalk.förslaget tillkrav finns dock iSådana

Konventioner5.2.2

redovisade genomgången idet följ andeden iSom framgår samman-avav
gränsälvsöverenskom-stårinternationella konventionerviktigarehanget

falletbli idessa. Så kan ocksåbestämmelser ifall i stridmelsen vissai mot
FinlandSverige ochtill framtida åtagandenförhållande gör genomsom

överenskommelser.internationella

åtagandenuppfyller degrånsälvsområdet inteiundvikaFör attatt man
motsvarande ibör, påFinland har gått med påochSverige sätt somsom

förasgränsälvsöverenskommelsen införhållande till EG-rätten, i en gene-
tillämpa internatio-Gränsälvskommissionen skallrell bestämmelse attom

SYN.slutlig 97/0067KOM97 49
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nella konventioner så de kommit till uttryck i svensk och finsk lag-som
stiftning.

ECE-konventionen skydd och användning gränsöverskridandeom av
vattendrag och internationella sjöar

SÖECE-konventionen 1993: 16 skydd och användning gränsöver-om av
skridande vattendrag och internationella sjöar förpliktar vidtaparterna att
alla lämpliga åtgärder för förhindra, kontrollera ochatt minska gränsöver-
skridande påverkan i syfte för gränsöverskridandeatt uppnå ekolo-vatten
gisk och rationell Vattenvård, bevara och skyddavattenresursema miljön.
Åtgärder för förhindra, kontrollera ochatt minska vattenföroreningar skall

möjligt ske vid källan.om

Konventionen vilar på principer; försiktighetsprincipen,tre enligt vilken
åtgärder för förhindra utsläpp inte skallatt skjutas därför att ämnesettupp
skadliga verkan inte i fullt har påvisats, principenut förorenarenattom
skall betala och principen skall vårdasatt vattenresursema för fin-om att

tillgängliga för kommandeäven generationer.nas

Varje skall fastställa begränsningarpart för utsläpp och så lämpligtnär är
definiera mål och kriterier för kvalitet. Parterna skallvattnets upprätta pro-

för övervakning gränsöverskridande vattendrag och träffagram över-av
enskommelser förhindrande, kontroll och minskning gränsöverskri-om av

Överenskommelsemadande påverkan. skall innehålla bestämmelser om
bland skall identifiera föroreningskällor,gemensamma annatorgan, som

övervakningsprogram,upprätta utarbeta emissionsgränser och mål och
kriterier föreslå åtgärder.samt

Konventionens bestämmelser övergripande.är Gränsälvsöverenskommel-
innehåller inget står i strid med konventionen. I propositionensen som om

godkännande konventionen gränsälvsöverenskommelsen.54hänvisas tillav

ECE-konventionen miljökonsekvensbeskrivningarom

SÖEnligt ECE-konventionen 1992: 1 miljökonsekvensbeskrivningarom
i gränsöverskridandeett sammanhang, Esbokonventionen, åtar sig de för-
dragsslutande förebygga, minskaparterna och kontrolleraatt betydande
skadlig gränsöverskridande miljöpåverkan från verksamhet eller större
förändring i verksamhet föremål för beslutär myndighet.etten som av en
Parterna skall införa förfarande med miljett För
verksamheter i bilaga till konventionen och kansom anges en antassom

54Proposition 1992/93:237 godkännande vissa marina konventioner 28.om av s.
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miljökonsekvensbe-skallpåverkanbetydande skadlig upprättasförorsaka
skrivningar.

miljökonsekvens-krav påhar någotGränsälvsöverenskommelsen inte
tidigare harvilketmiljökonsekvensbeskrivningar,ellerbedömningar

miljöninverkan påbedömningdirektivEG:savsnittetinämnts avomom
EG-beträffandePå5.2.1..projekt. Se sättvissa avsnitt somsammaav

kapitel ltillämpningkonventionens kravuppfyllsdirektivet avgenom
gränsälvsöverenskommelsen.artikel 8 i

Östersjöområdets miljömarinaskyddKonventionen avom

ÖstersjöområdetsSÖ miljö,marinaskydd1996:2Konventionen avom
föroreningminskaförhindra ochtillsyftarHelsingforskonventionen, att

Östersj Kon-imiljönden marinaoch förbättraskyddasamt att
vissaUtsläppkusterna.vattenområdetomfattar närmastventionen även av

skallandravissaoch utsläppförbjudas ämnenskallangivna ämnen av
begränsas.ochkontrolleras

skallvattendraggränsöverskridandeECE-konventionenenligtLiksom om
förorenarenprincipenochförsiktighetsprincipen atttillämpaparterna om

tekniktillgängligabästafastläggsprincip ärbetalar. Ytterligare attsomen
Vidare åtar sigtillämpas. attskallmilj parternaoch bästa

oacceptabelleder tillkonventionen integenomförandetsäkerställa att av
konventionenområdedetutanförmiljönbelastning på avser.som

Östersj och varjeökommissionen partskall underrättaParterna somannan
Öster-påverkangränsöverskridandeskadligbetydandeförkan utsättas av

miljökonsekvensbe-krävsinternationellenligtdet rättsjöområdet, när en
delarberördmed Parterinledassamråd skallvarvid part.skrivning, som
elleråtgärdervidtasyftesamarbeta iskallgränsöverskridande attvatten

föroreningar.förhindra

tillsträcker sigtillämpningsområde bara vat-konventionensmedochI att
gränsälv-den delendastomfattar denkusterna såtenområdet närmast av

socknar. NoterasNedertomeåvikenBottniska inomtillhörsområdet som
tillutsläppkonventionen ettbestämmelse i säger attdock denbör omsom

fördragsslutandeeller fleratvå partersmellanvattendrag gränsutgörsom
Östersjöområdets marinaföroreningförorsakabefaraskanområden av

förhindraföråtgärdervidtavederbörande attskallmiljö, gemensamtparter
förorening.sådan

gränsälvs-Östersj kravreglergåendeinnehåller längre änökonventionen
ochtekniktillgängligabästaanvändningvadöverenskommelsen avavser

Konven-försiktighetsprincipen.tillämpningochmilj övårdspraxisbästa av
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tionen också förbud släppa vissamot att inte harut ämnen nå-anger som
motsvarighet i gränsälvsöverenskommelsen.gon

FN:s konvention icke-sjöfartsanvändning internationellaom av
vattendrag

FN:s generalförsamling i maj 1997 ramkonventionantog icke-en om
sjöfartsanvändning internationella vattendrag, varmedav avses samman-
hängande och grundvatten.system Konventionenytvatten ärav en ram-
konvention syftar till underlätta upprättande avtal föratt interna-som av
tionella vattendrag. Staterna inom sina respektiveatt territorieruppmanas
utnyttja på jämlikt och fömuftigtvattenresursema sätt" förett draatt op-
timal vattendrag. En allmän skyldighetnytta ett skyddaav attanges vara
och bevara den marina milj Enligt konventionen skall för-staterna vara
pliktade inte förorsaka avsevärd skada påatt vattendragen och sådanom
skada ändå uppstått skall vidta alla åtgärder för elimineraparterna elleratt
lindra den. Vidare finns generell förpliktelse samarbeta kring frågoratten

internationella vattendrag och regler utbyte information beträf-om om av
fande vissa projekt. Inom den svenskastörre regeringen förbereds för när-
varande ratificeringen denna konvention.av

Konventionen generell den det föregåendeär ännu i behandladeänmer
ECE-konventionen gränsöverskridande vattendrag. allmännaDe för-om
pliktelsema i konventionen förebygga och förhindra skadaatt ärom upp-
fyllda gränsälvsöverenskommelsens regler.av

Konvention fisketrörande och bevarandet de tillgångarnalevandeav
Östersjöni och Bälten

Enligt konvention rörande fisket och bevarandet de levande tillgångarnaav
Östersjön SÖ SÖi och Bälten 1974:29, 1983:59 skall de fördragsslutan-

Östersjönde samarbeta syftei bevara de levandeparterna tillgångarnaatt i
och Bälten. Konventionen har det dubbla syftet skydda de marinaatt arter-

främjaoch optimalt nyttjande dem.ett Konventionens tillämpnings-na av
område omfattar inte inre vatten.

konventionensFör syften finns fiskerikommission Fiskerikommission-en
Östersjön.för Kommissionen kan rekommendationer blanden avge om

åtgärder för reglering fiskeredskapannat och fångstmetoder, för regle-av
ring minimått fiskpå får behållas, för genomförande fred-av som av
ningstider och för införande fredningsområden.av

fördragsslutandeDe har förbundit sig genomförastaterna varje rekom-att
mendation inte inom viss tid gjort invändning Sedan Sveri-mot.som man
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och Finland blev EU-medlemmar företräds de i Fiskerikommissionenge
EU.av

ÖstersjönBeträffande fisket efter lax i har Fiskerikommissionen beslutat
bland totala fångstnivåer och långsiktig plan för bevarandetannat om en

Östersjöns vilda laxbestånd. Fiskerikommissionen har dessutom iav reso-
lutioner avseende lax uttalat de fördragsslutande bör vidtaatt parterna

skyddsåtgärder förytterligare den vilda laxen i och älvområ-mynnings-
områden dock formellt utanförden. ligger FiskerikommissionensDessa

kompetens.

åtgärder Fiskerikommissionen rekommenderar beträffande för-De som
valtningen laxbestånden har betydelse gränsälvsornrådet. fis-i Destorav

för lax vidtas gränsälvsornrådet behöver därförkevårdsåtgärder isom vara
med och del de åtgärder vidtas med anled-samordnade ses som en av som

Fiskerikommissionens arbete.ning av

FN-konventionen bevarande och förvaltningom av
långvandrande ñskbestånd.gränsöverskridande och

förvaltning ochkonvention bevarande och gränsöverskridandeEn avom
långvandrande fiskbestånd generalförsamling år 1995.FN:santogs av

fisk-syfte säkerställa varaktigt nyttjande dessaKonventionens är ettatt av
fis-internationellt samarbete de havsornrådesvisabestånd främst igenom

formellt tillämplig inom natio-kerikommissionema. Konventionen inteär
kuststatema har skyldighet där tillämpanell fiskejurisdiktion, attmen en

gäller för detbeståndsbevarande åtgärder enligt konventionensomsamma
fria havet.

från deförvaltningen ñskbestånden skall utgåcentral principEn är att av
detta skall ske vetenskapligabiologiska förutsättningarna och påatt grun-

betraktas enhet oberoende detder. fiskbestånd skallEtt som en av om
zonen. fiskeförvaltningeller utanför den ekonomiska Allfinns innanför

helhet.måste hänsyn till ekosystemetta som

förvaltningen fisket måste ske med bredviktig principEn är att avannan
säkerhetsmaginalsäkerhetsmarginal och Med bredpå sätt.ett varsamt

finns tillräck-förvaltningen fiskbestånden skall leda till detattattavses av
för fiskbestånden skall säkrade för långlig reproduktionspotential att vara

tid framöver.

55 enligt lag 1992:1140 ekonomiskaekonomiska SverigesDen ärzonen om zon
kan föreskriva tilldet havsområde utanför territorialgränsen regeringen utsom

n1il.200 nautiska
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Avtalet har inte krafti eftersom det inte har ratiñceratsträtt tillräck-ettav
ligt antal För svenskt vidkommande planerar regeringenstater. under åratt
1998 överlämna proposition ratiñcering till riksdagen.en om

Avtalet långvandrande fiskbestånd har ingen direkt betydelserör försom
Östersjön eller gränsälvsornrådet. innehållerDet dock allmängiltiga prin-
ciper för fisket bör beaktas.som
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Gränsälvskommissionen5.3

Sammansättnin5.3. 1 g

vilka regeringama ibestår medlemmar,Gränsälvskommissionen avav sex
medlem-vartdera landetsför viss tid. Avoch FinlandSverige utser tre var

tekniskt sak-och erfaren i domarvärv,lagkunnigskall en varaen varamar
förhållanden.med gränsbygdensväl förtrogenkunnig och en vara

lik-Gränsälvskommissionens sammansättningvattenmålSåvitt äravser
sålundavattendomstol. finnsfinns svensk Därmed denvärdig isom en

ärendenvattenbyggnadsområdet. Vad gällersakkunskap inomteknisk om
kommissionenfinns garanti förvattenförorenande verksamhet ingen att

representerad hos Kon-motsvarande den finnssakkunskap,har somegen
heller påintemiljöskydd. Kommissionencessionsnämnden för garanteras

specialkompetens.fiskeområdet någon egen

dis-pågåtthar det sedan längeutredningens direktivframgårSom enav
blandsammansättning,Gränsälvskommissionenskussion annat omom

miljö-påsakkunnigmed ledamotskall utökaskommissionen ärsomen
möjlig-böruttalade regeringenRiksdagen år 1989området. övervägaatt

miljövårdsom-sakkunskap inomtillföra Gränsälvskommissionenheten att
rådet.

börsammansättningGränsälvskommissionensuppfattningendelarVi att
slagolikadebättrebredare kompetens, än motgarantera nu svararsomen

behandlar. Kommissionenskommissionen sammansätt-ärenden somav
sammansättningflexibelföreslåralltför Vidock intening kan stor. envara

för kommissionensreglernaMed det vikommissionen. att sam-menarav
sakkun-medskall kompletterasskall ändras så denmansättning att egen

kommissionensfiskeområdet,miljö-skap såvälinom att sam-mensom
tillmed hänsynfår bestämmasenskilt fall ären-mansättning i varje tagen

förordats för de i propositionenliknande modell hardets Enart. om en
föreslagna miljödomstolama.miljöbalk

rskr. 1989/90:30.189/90:J0U5,Betänkande
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5.3.2 Skyldigheter enskildamot

Gränsälvsöverenskommelsen innehåller inte några regler vilka skyl-om
digheter Gränsälvskommissionen har enskilda vid handläggningenmot av
ärenden. Kommissionen inte heller underkastad deär nationella bestäm-
melser reglerar myndigheternas skyldigheter.som

I Sverige grundläggande regler offentlighetär och insyn fastlagda iom
grundlagen, offentlighetsprincipen. Enligt offentlighetsprincipen gäller
bland varje svensk medborgare skall ha delannat att allmännarätt att ta av
handlingar." handlingEn allmän den förvaras hos myndighetär ochom en

inkommenär till eller upprättad hos myndigheten.att Till offent-anse som
lighetsprincipen kan också hänföras bestämmelsen i regeringsfonnen att

offentlig.förhandling i domstol skall vara

Enligt den svenska förvaltningslagen 1986:223 myndigheterna skyl-är
diga lämna service till allmänheten 4 § och medatt iatt ären-parterna ett
de kommunicera utredningsmaterial l7§. Enligt förvaltningsprocesslagen
1971:291 gäller liknande regler för de svenska förvaltningsdomstolarna
12 och 43 §§.

Enligt uppgift från företrädare för Gränsälvskommissionen följer kommis-
sionen i sitt arbete de principer och regler gäller nationellt vad gällersom
förhållandet till enskilda.

Möjligheterna till insyn i Gränsälvskommissionens arbete upplevs emeller-
tid vissa berörda otillfredsställande. framgår blandDet annatav som av
riksdagsmotioner behandlade i anslutning till propositionen lagom om
befogenhet besluta fisket inom Tome älvs fiskeområde. I motio-att om

följande.sägsnerna
frågaEn uppstår efter uppgifter inhämtats från berördasom som

fiskare: Gäller inte offentlighetsprincipen för gränsälvskommis-
sionen Enligt flskarena har de fått möjlighet sig innanatt yttra
beslut fattas. heller har någon ellerinsyn tillmotivering beslu-

meddelats de berörda och formnågonten överprövning harav
möjliggjortsinte

Det har under årens lopp funnits olika synpunkter kommissio-på
arbeta, beroende på kommissionensätt alltidinte haftatt attnens

intressentemawtillräckligt bra dialog med de olikaen

Tryckfrihetsförordningen 2 kapitlet 1
Regerin sformen kapitlet2 rättegångsbalken11 kapitlet5 159Motion 996/97:Jo26.

60Motion l996/97:Jo413.
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Även skrivelser till regeringskansliet tilli och utredningen har Gränsälvs-
kommissionen kritiserats för inte tillräckligt lyhörd för olika stånd-att vara

6punkter.

liknande slag harKritik också muntligt framförts till utredningen, blandav
överläggningarvid med företrädare för olika intressen i gränsälvs-annat

området

kritiken befogadOavsett vi det angeläget iär äratt attom menar
föra skyldighet-överenskommelsen in regler Gränsälvskommissionensom

allmänheten. Innebörden bör det gäller natio-gentemot motsvaraer som
nellt beträffande myndigheternas och domstolarnas arbete och de-insyn i

och kommunikationsskyldigheter.service-ras

Ersättningsfrågor5.4

för regleras gränsälvsöverenskommelsen kapitelFormerna ersättning i
handlar till följd ianspråktagande egendom ellerDet ersättningarom av av

för förlust, skada eller förorsakas verksamhet eller åt-intrång som av en
artikel den följer överenskommel-gärd. Enligt 3 gäller, i mån inteannat av

land därfråga ersättningsgrunder och till inlösen lagen i deti rättsen, om
elleregendom anspråk belägen eller förlusten, skadan in-den i ärtassom

trånget uppstår.

skallvilka ersättningsreglerframgår 4.2.2 viSom avsnitt att somav menar
andrasådant eller sådan skada uppkommer påtillämpas för intrång som

börförhållande till platsen för själva huvudverksamhetensidan igränsen
enskilt fall. Gränsälvskommissionen bör tillämpai varje ersätt-avgöras

förmånliga för får tålaningsreglema i det land där de denär ettmest som
ersättningsregler deneller skadelidande. Liknande finns iintrång är nor-

öskyddskonventionenfadiska milj

verksamhetslandet fönnånliga sålun-ersättningsreglema i börOm är mest
förda dessa tillämpas. Grunden för detta bland denär utsättsannat att som

utgårintrång eller skada inte skall behöva tåla ersättning vadsämre än som
motsvarande fall i verksamhetslandet.i

61 frånSkrivelse byamän skifteslag i Tornedalen. Miljödepartementet, dnr.
1996/2043/4.M

Gränsälvsutredningen den oktober från MuotkaSkrivelse till 16 1997 Brorav
och angående kommissionens agerande ärende rörande vägbankErik Perä i över
Haapakylän Kuivakangasselet.uas 1s, Kukkulaforsen den septemberSammanträ i 19 1997.en63SFS 1974:268, SO 1974:99.
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Om ersättningsreglema å andra sidan förmånliga deti landär där in-mer
trånget eller skadan böruppstår dessa tillämpas. Ersättningen skulle annars
kunna framstå oskälig förhållandei till jämförbara situationer i detsom

landet.egna

Gränsälvsöverenskommelsen bör kompletteras med bestämmelser med
denna innebörd.

5.5 Enskilds överklagarätt att

Gränsälvskommissionen fattar beslut enskild på samtliga de områ-rörsom
den regleras gränsälvsöverenskommelsen, dvs. beslut rörande byg-som av
gande i vattenföroreningar och fiske. Kommissionens beslut kanvatten,
överklagas endast vad frågor ersättning. Beslut i övriga frågoravser om
vinner omedelbart laga kraft och sålunda inte möjliga överklaga.är att

vårtI uppdrag ingår gränsälvsöverenskommelsens regleröveratt se om
överklagande kommissionens beslut. utredningens direktivAv framgårav

kritik har riktats gränsälvsöverenskommelsen de flestai fallatt intemot att
medger kommissionens beslut överklagas. Sådan kritik har också fram-att
förts till utredningen.

msk-svenskaF gränsälvskommittén

Finsk-svenska gränsälvskommittén, hade till uppgift komma medattsom
förslag till gränsälvsöverenskommelse, redovisade följande övervägan-en
den frågani i vilken överklagandemån Gränsälvskommissionensom av

64beslut borde tillåten.vara

Kommittén fann, några motiv, det tämligen själv-utan att närmareange
klart det inte kan komma ifråga inrätta ytterligareatt att ett gemensamt

där kommissionens beslut skulle kunna överklagas. den full-I månorgan,
följd skall tillåtas får alltså anlita inomstatliga organ.man

Beträffande frågor ersättning fann kommittén det naturligt fullfölj dattom
får ske till domstol vederbörandei det gäller andra frågorNärstat. är. . .det med hänsyn till bådaintressen i regelmässigt berördaatt staterna är
icke lämpligt låta talan fullföljas till enderai heller kanatt staten;organ
ifrågakomma ha dubbla klagoinstanser, varderai staten.att en

dennaMot bakgrund stannade kommittén för Gränsälvskommissionensatt
beslut i andra frågor ersättningsfrågor inte skulle få överklagas. Emel-än

NU 114-115.s.
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rörande betydande åtgär-tillståndsfrågorkommitténlertid ansåg att mera
underställas båda prövning. Iskulle regeringamaskommissionender av

för giltighet kommissionensvikt skullefrågorvissa andra större avav
ansågKommitténstadfástelse båda ländernas regeringar.beslut krävas av

skulle bli tillgodosedda.rättssäkerhet på dettakrav påskäliga sättatt

gjordes dessa frågorgränsälvsöverenskommelsen ipropositionenI om
Gränsälvskommittén.den redovisadesbedömningingen än avsomannan

beslutmöjlighet få felaktigtvissGränsälvsöverenskommelsen att ettger
reglerna isärskilda rättsmedel enligtanvändas s.k.Härvid skalländrat.

särskildaAnvändningenkapitel artikel l6.land 8 rättsme-respektive av
sak.beslut inödvändigtvisdock intedel innebär prövasatt ett

alla beslutGränsälvskommissionensöverklagaRätt att

gäller iallmäntlikhet med vadvi, ianför 4.2.1vi iSom avsnitt somanser
rättssäkerhetsskälenskildberördsvenskadet rättssystemet, att somaven

instans.beslut hos högreöverklagaalltid skall hahuvudregel rätt ettatt en

Överprövning nationella organav

friståendesärskiltmöjligheten inrätta Överpröv-Vi har övervägt att ett
dom-betraktasskulle kunnasådantningsorgan. För att ett ensomorgan

skulle det behövasanspråk, sär-bland EU:stillgodose ettstol, och annat
domstol. Viuppställs påde kravtillfredsställerregelverkskilt ensomsom

införavidtas förskall behövaåtgärder intelångtgåendeså attatt enmenar
Gränsälvskom-tillfredsställande kunna överklagamöjlighet på sättettatt

beslut.missionens

gränsälvs-Finsk-svenskadenslutsatssålunda tillkommerVi somsamma
ochsärskilt för Sverigedet bör inrättasnämligen intekommittén, ettatt

kunnabeslut skullekommissionensdär över-Finland gemensamt organ,
detkommittén,skillnad fråndock, tillenskilda. Viklagas attmenarav

nationellatillämpa debörersättningfall frågorandra ii attänäven om
börrättssäkerhetrimliga krav påsådantpårättsordningama sätt attett

beslut.Gränsälvskommissionensöverklagandentillgodoses ikunna av

deocksåGränsälvskommittén ärbeakta,viktig fråga togEn att upp,som
fallFinland. sådanaFörsåväl Sverigeöverklagande berörfall där ett som

stödmedfast kriteriergränsälvsöverenskommelsen läggasbör det i av
svenskadenskall överklagas enligtbeslutvilka får avgöra ettomman

tillbeslut anvisaskall sittGränsälvskommissionen ifinska ordningen.eller
Överklagandeinstansen fårskall riktas.överklagandevilken instans ett

kriterierna.de nämndabehörighet enligtsinsjälvständigt pröva

4 18-0410
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Det angeläget i överklagade ärenden uppnå långtså möjligt lik-är att en
värdig behandling med hänsyn till de intressen finns bäggei länderna.som

främja detta börFör i överenskommelsen föreskrivas detatt att organ som
för överprövningen skall höra det andra landets motsvarandesvarar organ.

följandedet behandlar för delsI vi sig sådana kommissionsärendenvar
byggande i och vattenföroreningar, till-rör vattensom som avser

ståndsprövning verksamheter och åtgärder, dels ärenden fiske ochav om
fiskevård. två ärenden artskildDessa karaktär och denärgrupper av av
svenska ordningen för överklagande motsvarande ärenden skiljer sig iav
flera avseenden.

Byggande i och vattenföroreningarvatten

olikaI Sverige gäller ordningar för överklagande ärenden byggandeav om
i enligt vattenlagen och ärenden vattenföroreningar enligtvatten av om
miljöskyddslagen. Enligt bestämmelserna förslaget till milji öbalk kommer
dessa försvinna.skillnader Vi förutsätter förslaget till milj iatt att

genomförasdenna del kommer och har därför inte funnit anledningatt att
förhur överklagande Gränsälvskommissionensöverväga ett system av

beslut skulle kunna med den gällandeintegreras i Sverige nationellanu
ordningen. det följ ande utgår vi från hur sådana överklaganden skulleI
kunna ske enligt de regler torde komma finnas miljöbalken.iattsom

Enligt förslaget till miljöbalk skall miljöfarlig verksamhet och byggande i
tillståndsprövas milj ödomstol. får föreskrivaRegeringenvatten attav en

för slag verksamheter skall länsstyrelsen.prövningen vissa görasav av
verksamheten kan ha liten miljöpåverkan, får före-Om regeringenantas

tillstånd.skriva kommunal nämnd skall frågorprövaatt en om

Beslut fall kommunal skall överklagasi särskilda nämnd hos länsstyrel-av
och beslut länsstyrelsen hos miljödomstolen. Miljödomstolens do-sen av
och beslut skall överklagas hos Milj Vid överklagan-mar

de dom eller beslut miljödomstol dit överklagat mål krävsi pröv-av av en
ningstillstånd.

Gränsälvskommissionen både sådana ärenden demprövar motsvararsom
enligt miljöbalken skall miljödomstol och sådanaprövassom av en som

kan komma länsstyrelsen eller kommunal nämnd.prövasatt av en

Vi bedömer det vid överklagande Gränsälvskommissionens domaratt av
och beslut rörande frågor kan tillämpas de regleri Sverige kommer attsom

65Försla till miljöbalk kapitlet och ka itlet. 9 8 § ll 9 proposition prop.p
1997/ 8:45 milöbalk.om66 ochFörslag till miljöba 19 kapitlet 23 kapitlet1 § 1
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gälla enligt milj för motsvarande ärenden. För uppnå detta bör iatt
gränsälvsöverenskommelsen införas allmän regel domar ochatten om
beslut Gränsälvskommissionen överklagas enligt bestämmelserna iav
vederbörlig nationell lagstiftning. bör ankomma på Gränsälvskommis-Det

hos vilket beslut får överklagas.sionen att ettange organ

Fiske

Enligt svenska fiskelagstiftningen beslutar såvälden Fiskeriverket som
länsstyrelsen särskilda ärenden fiske fiskevârd. fiskeärendeni och Deom

det ankommer på Gränsälvskommissionen besluta i tilläratt störstasom
slag de fiskeärenden handläggsdelen länsstyrelsen.av samma som som av

beslut överklagas till Fiskeriverket.Länsstyrelsens Fiskeriverkets beslut,
inklusive överklagade ärenden, överklagas till allmän förvaltningsdomstol
med länsrätten första instans. Vid överklagande länsrättens beslut,som av

till krävs prövningstillstånd.Kammarrätten,görssom

Vid tillämpning den nationella svenska ordningen för överklagande, iav
motsvarande frågor vad gäller beslut Gränsälvskommissionen, skulleav

ärenden första överklagas tillflertalet i instans Fiskeriverket. Fiskeriver-
skulle tillkets beslut i sin överklagas länsrätten.tur

Med hänsyn till Gränsälvskommissionens domstolsliknande sammansätt-
bör dock Gränsälvskommissionens beslut alltid skallning övervägas om

överklagas till länsrätten. överklagande länsrättens beslutkunna För av
för överklagande tillämpas.skulle den nationella ordningen detFör att

fiskeintresset skall sådanallmänna säkras i instansordning i Sverigeen
tillförasskulle Gränsälvskommissionen behöva sakkunskap fiske-iegen

föreslår andra skäl, Gränsälvskommissio-frågor. 5.3.1 vi,I avsnitt attav
kompletteras bland detta Med sådansammansättning på sätt.annat ennens

förordarförstärkning kommissionens kompetens vi överklaganden iattav
Gränsälvskommissionens beslut fiskeärendenSverige i alltid skall skeav

hos länsrätten.

Tillsyn och egenkontroll5.6

Tillsyn5.6.1

Enligt gränsälvsöverenskommelsen skall Gränsälvskommissionen samrådi
vederbörandemed myndigheter i vartdera landet inom gränsälvsöverens-
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kommelsens tillämpningsområde tillsyn nyttjandetutöva över vattnetav
och vattenförhållandena i övrigt. innebär dockDetta inte någon in-över
skränkning den tillsyn skall enligt lagstiftningeni i vartderautövassom

67landet. Gränsälvskommissionen skall verka för tillsynsmyndighetemaatt
får tillgång till material erfordras för deras tillsynsverksamhet ochsom

bringa gjorda iakttagelser rörande förhållandena tillämpnings-inom
. .

området vederbörande myndighets kännedom för vidtagandetill åtgärdav
myndighetenkan ankomma påsom

tillsynGränsälvskommissionen har meddela bestämmelserrätt att om av
särskilt förordnad sakkunnig. Vidare kan kommissionen bestämma att
ñsketillsyn kan övervakningspatruller förutövas genom gemensamma

staterna. fårbåda Sakkunnig förordnats tillsyn överskridautövaattsom
tillsynen.det behövs förgränsen om

Gränsälvskommissionen och nationellaVad gäller förhållandet mellan
anförde Finsk-svenska gränsälvskommitténmyndigheter tillsynsarbeteti

följande.
dettaGränsälvskommissionen iDet emellertidär avsett, att av-

myndigheterna. Väsentli-tillsyn skall de internaseende ersätta
tillsynsverksamhet samordnandeblir kommissionens av na-gen

regel heller på kommissionenankommer iDet atttur. - - -
missförhållandesjälv då olagligt förfarande elleringripa, annat

underrätta vederbörandeuppdagas. stället har kommissionenI att
åtgärd kan ankomma påmyndighet för vidtagande myn-av som

digheten."

gränsälvs-och fiskelagen detmiljöskyddslagen, vattenlagenI sägs äratt
särskildagränsälvsområdet. finns ingagäller i Detöverenskommelsen som

tillsynsmyndigheterbemyndigar nationellabestämmelser utövaattsom
gränsälvsöverenskommelsens bestämmelser.tillsyn efterlevnadenöver av

Även gränsälvsöverenskommelsen tydliga vitillförarbetena är menarom
gränsälvsöverenskom-lagstiftningendet nationella ii såväl denatt som

ansvarsfrågomabestämmelser klarlägger imelsen behöver införas som
tillsynsarbetet gränsälvsområdet.inom

tillräckliga förpraktiken har Gränsälvskommissionen inteI attresurser
omfattning. det hellerför tillsyn någon Vi intesjälv i större anseransvara

och dende ekonomiskarealistiskt tillföra kommissionenatt resurservara

Kapitel artikel9
Kapitel artikel9

69Kapitel artikel9
70gapitel artikel2
71 1968:16 186s
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olikaför effektiv tillsyn deskulle krävaskompetens utövaatt en avsom
det frågaoch det områdeverksamheter inom ärstora som om.

för Gränsälvskommissio-med företrädare såvälVid överläggningarvåra
heller den tillsynolika har framkommit inteför intressen att somnen som

för kon-myndigheterna tillräckligde nationella attutövas varaansesav
verksamheter ioch beslut reglerar olikabestämmelsertrollera att som

fiskeområdet.gäller det tillsynengränsälvsområdet följs. inomFrämst

gränsälvsområdet effektiv kantillsynen iFör övervägasgöraatt ommer
bedrivaborde befogenhetertillsynsmyndighetemade nationella attges
landet. Vigränsälvama det andraomedelbar anslutning till itillsyn iäven
finns påolika aspekterbedöma de mångahaft möjlighethar inte att som

detsådan ordning.det lämpliga i Vimöjligheten tillsåväl attanserensom
fortsattadessa frågor i debedömningarfinns skäl göra närmareatt av

gränsälvsöverenskom-framtidabehöveröverväganden göras om ensom
melse.

Egenkontroll5.6.2

miljöskydds-korn till har i Sverige igränsälvsöverenskommelsenSedan
befaraskanverksamhetdeninförts reglerlagen utövaratt somsomom
ochverksamhetkontroll sinmiljöfarlig skyldig attutövaär att omavvara

särskildlämnaverksamhet varje årtillståndspliktigdet frågaär enom en
kalladeb §§. såtillsynsmyndigheten 38 och Dennatillmiljörapport a

grunden forpropositionsuttalandenenligtegenkontroll bör utgöra myn-
kontroll." miljöbalk ökasEnligt förslaget tillochtillsyndigheternas ansva-

19-20.egenkontroll kapitel 26förret

gränsälvsöverenskommelsen.egenkontroll finns inte ireglerNågra om
kapitel 9,överenskommelsenreglerade ifrågor tillsynEftersom ärom

gränsälvs-nationella reglerna kan tillämpas iheller deintebedömer vi att
gränsälvsöverenskommelsenbestämmelsen iområdet med stöd attomav

överenskommelsenskall tillämpasvartdera landetgällande inomrätt om
kapitel artikel 8.bestämmelsersärskilda 1inte har

tillsyn ifinns effektivsvårighetertanke på de gräns-Med utövaatt ensom
särskildegenkontrollskulleälvsområdet, så utövaattett vara avansvar

72 miljöpolitiken inför 1990-talet 256.1987/88:85Proposition s.om
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betydelse i detta område. Vi regler egenkontroll liknande demattanser om
i den svenska lagstiftningen bör införas i gränsälvsöverenskommelsen.
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Alternativ form för6

gränsälvssamarbetet

Utgångspunkterl

Som har redovisat i sker våra överväganden ändrad formvi 1.2avsnitt om
för finsk-svenska samarbetetdet i gränsälvsområdet med avseende på de
frågor gränsälvsöverenskommelsen reglerar; byggande i vatten,som nu
skydd vattenföroreningar och fiske.mot

Utgångspunkten för våra överväganden lagstiftningen rörande ochär att
på de frågor gränsälvsöverenskommelsen omfattar bättreärsynen som nu

samstämda och Finland dei Sverige gränsälvsöverenskom-än närvar
följdmelsen korn till. bland internationellaDet är överens-annaten av

kommelser och konventioner där både Finland och Sverige är parter.

framgår redovisningen kapitel frågor hurSom i 4 gränsöver-är rörav som
skridande vattendrag skall användas med hänsyn till strandstatemas intres-

grundade folkrätten. Vidare har såväl miljö-väl i EG-rätten inomsen som
fiskeområdet förutsättningarna nationella lag-i hög grad påverkat för den
stiftningen de båda länderna. Medlemsstaterna skyldiga olika for-i iär att

innebär förhållandena berördabeakta rättsakter. Detta inomEG:s attmer
alltmer likvärdiga de bäggerättsområden blir i länderna.

ändrade förutsättningarna innebär jämfört med tidigare, mindreDe ett,
ha särskilda regler för gränsälvsområdet i frågorbehov ärattav som av

för bådaintresse de länderna. framhåller i 4.1Som vi avsnittgemensamt
överenskommelsebehövs ändå mellan Finland och Sverige för sådanaen

frågor.

Gränsälvsöverenskommelsen innehåller två huvudkategorier bestäm-av
kategorimelser, artskilda. de bestämmelser reglerarEnär ärsom som

tillståndsprövningentillåtligheten och verksamheter och åtgärderav som
byggande och vattenföroreningar.i andra kategorinDenrör rörvatten

fisket och regler hur fiske får bedrivas och fiskevård. Dessaavser om om
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två skilda bestämmelser behandlas för sig deityper övervägandenav var
vi i det följande alternativa former för regleringgör gräns-som om en av

älvssamarbetet. Frågor tillståndsprövning behandlas i 6.2 ochavsnittom
ñskefrågorna behandlas i Förslag6.3. till uppläggningavsnitt alter-av en
nativ gränsälvsöverenskommelse redovisar vi i 6.4.avsnitt

6.2 Byggande i och vattenföroreningarvatten

Gränsälvsöverenskommelsen innehåller utförlig materiell regleringen av
frågor byggande i vattenreglering och skydd vattenförore-vatten, motom
ning. Gränsälvskommissionen dessa frågor i gränsälvsområdet ochprövar

här de nationella myndigheter och domstolarersätter som annars ansvarar
för prövningen.

våra överväganden alternativ tillI gränsälvsöverenskommelsen vadom
gäller dessa slag tillståndsprövning har fasta devi tagit på bestämmel-av

hur gränsöverskridande frågor skall hanteras, finns i denser, om som nor-
miljöskyddskonventionen".diska Liknande regler finns deni svensk-

7norska vattenrättskonventionen från år tillämplig1929. Den påärsenare
åtgärd i vattendrag kan vålla märkbar fysisk förändring i Vattendragetsom

det andrai landet eller förorsaka hinder för fiskens gång för samfárd-samt
sel och flottning.

nordiska milj syftarDen till myndigheterna vidatt
prövning tillåtligheten vad benämns milj öskadlig verksamhetav av som
skall jämställa grannländernas miljöskyddsintressen med det landets.egna
Innebörden detta på grund miljstörning verksamhetär attav en av
i fördragsslutande land likställs med störning i det landet.ett annat en egna

respektive fördragsslutande land finns utsedd bevakningsmyndighet.I en
skall tillvara allmänna milj öskyddsintressenDenna i samband medta

prövningen miljöskadlig verksamhet i fördragsslutande land.ett annatav
Bevalcningsmyndigheten får föra talan hos vederbörande domstol eller
myndighet och överklaga dess beslut i den ordning gäller deti landet.som

Den i grannland drabbas frånstörning miljöskadlig verk-ettsom av en
samhet fördragsslutandei land får föra talan hos vederbörande domstolett
eller administrativa myndighet det landi där verksamheten bedrivs och
överklaga beslut de grunderpå gäller det landet.i Motsvarande gällersom
beträffande talan ersättning för skada, det skall inte inverka påom men

söSES 1974:268, 1974:99.
so 1931:10.



formAlternativ 771998:39SOU

ersättningstalan iväckaalternativtekt kan harättssubjden atträtt ettsom
landet.det egna

modellalternativEn

nordiskaslag dengränsälvsornrådetprövningsmodell iEn samma somav
vadöverensstämmelse medskulle iöskyddskonventionenmilj somvara

gränsälvssamarbetetförsådana formerdirektivutredningensi attsägs om
meddelasbeslutoch bindandeföreskrifterinnebärskall övervägas attsom

möjligtlångtoch sålandrespektiveoch domstolar i attmyndigheter omav
också den i 4.2tillgodoser avsnittregleringen. Denförenklaochminska

icke-diskriminering,principeninternationellt vedertagnaredovisade om
jämställda.skallmiljgrannländersdvs. att vara

skulletillämpas,lagstiftningennationelladenslag, därmodell dettaEn av
kapitelredovisar ienligt vad viinnebära det intevidare att upp-som nu,

igränsälvsornrådet inteför ärregelsystemetformolägenheter istår attav
internationellaoch andralagstiftningen, EG-rättennationellamed dentakt

åtaganden.

miljö-frånutsläppenfördelendeninnebäraskulle ocksåModellen att en
och intesammanhangskulle i attverksamhetskadlig prövas ett nusom

tillutsläppmiljandraocksåmedföra änkanVerksamheter som
utsläppengällervadGränsälvskommissionen,bådemåste prövasvatten av

för-gäller övrigavadprövningsmyndighetnationellochtill vatten, enav
uppdeladenuvarandemiljöstömingar. Denoch andrautsläpporenande

96/6l/EGdirektivEG:sstridstår iprövningsordningen mot sam-enom
luft,till såvälanläggningarfrån vattenutsläppenprövning störreordnad av

direk-5.2.1. Dettaredovisar ivi avsnittIPPC-direktivet,mark somsom
genomfört iskallanläggningar, senastsålundativ, störrerör varasom

mindreförmotsvarande reglerEUoktober 1999. Inom överväger man
industrianläggningar.

samverkanbestämmelserockså överinnehållerIPPC-direktivet na-om
organiserasländer börberördamellansamrådvilkationsgränser, säger att

betydan-medförakanför anläggningartillståndsansölcningarrörande som
ske enligtSamråd skallmedlemsstat.miljöpåverkan ide negativ en annan

härbehandling.lika Denochömsesidigprincipenbenämnsvad omsom
uppfyllagränsälvsornrådet skulleför ävenprövningsmodellendiskuterade

nationella prövningsorganen.gäller för dedeEG-lcrav,dessa attgenom

SÖ imiljökonsekvensbeskrivningarl ett1992:ECE-konventionen om
ochkompletterarEsbokonventionen,sammanhang,gränsöverskridande

miljöskyddskon-nordiskadenenligtmiljöprövningreglernaförstärker om
skall5.2.2,redovisas i avsnittEsbokonventionen,Enligtventionen. som
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informera varandra planeradeparterna verksamheter med betydandeom
skadlig gränsöverskridande miljöpåverkan vidta åtgärder för före-samt att
bygga, minska och kontrollera sådan miljöpåverkan. Miljökonsekvens-
bedömningar skall för vissa verksamhetergöras varvid allmänheten skall
kunna medverka. harEG direktiv 85/337/EEG, 97/11/EG bedömningom

inverkan på miljön vissa offentliga och privata projekt se 5.2.1. EGav av
ställer kravet projekt kan medföra betydandeatt ett miljöpå-antasom en
verkan i medlemsland skall till det landet vidarebefordrasett annat in-
hämtade uppgifter för bedömning miljöpåverkan, till grund för samrådav
på ömsesidig och jämställd grund.

Dessa krav på milj skulle, deni prövningsmodell
här diskuteras, för svensk del tillgodoses bestämmelsersom genom som

finns i milj och vattenlagen. Enligt miljöskyddslagen skall en
ansökan innehålla miljökonsekvensbeskrivning möjliggören som en sam-
lad bedömning planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds in-av en
verkan på miljön, hälsan och hushållningen med Enligtnaturresurser. vat-
tenlagen skall ansökan innehålla de uppgifter, ritningar och tekniskaen
beskrivningar behövs för bedöma företagets beskaffenhet, omfatt-attsom

ökonsekvensbeslcrivning.ning och verkningar, däribland miljen

Den nordiska miljöskyddskonventionen skall inte tillämpas i gränsälvsom-
rådet vad gäller vattenföroreningar. konventionenI den inte gällersägs att
sådana störningar från verksamhet regleras särskild över-en som genom
enskommelse mellan fördragsslutande bland den finsk-stater, annat
svenska gränsälvsöverenskommelsen. skulleDet inte tillfyllest låtaattvara
konventionen gränsälvsöverenskommelsen undanröjaersätta attgenom
denna begränsning, eftersom deras tillämpningsområden inte sammanfal-
ler. Konventionen täcker gränsälvsöverenskommelsen vad gäller vatten-
föroreningar och inverkan på vattenförhållandena använd-annan genom
ning mark, byggnad eller anläggning, den omfattar inte vatten-av men
rättsliga frågor bland rådigheten mark ochannat över vatten.om

Ett undanröja denna diskrepans skullesätt kunna kompletteraatt attvara
den nordiska milj öskyddskonventionen med särskild överenskommelseen

byggande i och vattenreglering. liknandePå finns denvatten sättom
svensk-norska vattenrättskonventionen parallellt med den nordiska miljö-
skyddskonventionen.

Mot sådan ordning talar då skulle få sådana vattenföretagatt prövaen man
kan medföra milj östömingar fonni effekternegativa i vattnetsom av -

exempelvis anläggningar medför vattenhöjning, grumlingsom m.m. -

75Miljöskyddslagen 13 § Vattenlagenl 2 kap.1913 § 1 lst st
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enligt två olika skulle mindre ändamålsenligt praktiskaDetsystem. vara av
skäl.och effektivitetsmässiga

enligt nationell ordningPrövning

till den förhållandevis likvärdiga lagstiftningenMed hänsyn de båda län-i
derna, förutsätter ocksåvi kommer utvecklas på likartat sätt, äratt ettsom
vår bedömning det möjligt ha enklare form för tillståndspröv-äratt att en

företag rörande såväl byggande vattenföroreningar.ningen i vattenav som
åtgärd eller verksamhet bör kunna vederböran-Prövningen görasav en av

de nationell myndighet/domstol med tillämpning de nationella bestäm-av
kompletterade med de bestämmelser bör gällamelserna, men man anser

för skulle innebära Gränsälvskommis-särskilt gränsälvsornrådet. Detta att
land därprövning prövning nationella i detsionens ersätts av av organ

ske den vattenförorenande verksamhetenbyggandet i eller därvatten avses
prövningslandet.bli lokaliserad och i den ordning gäller i Kra-somavses

direktiv och Esbokonventionen, miljökonse-enligt EG:s enligt påven,
kvensbedömningar förutsättningar utreda de miljöeffekteratt som enger

kan få grannlandet.verksamhet i

bedömerfall tilltänkt företag ligga bägge länderna, detvissa kan iI ett men
förekommande främst torde det kunna gällabli särskilt vanligtvi inte -

och muddringsarbeten. sådana fall fårbyggande i Förvatten gemen-man
landvilka faktorer skall vilketmellan iöverväga avgörastaternasamt som

huvudsak-skall ske; exempelvis byggandet/verksamhetenprövningen var
blir företagetsligen skall etableras, effekterna hemvist. Somstörst,var

läg-för valet prövningsland bör och Finland i samrådunderlag Sverigeav
fast kriterier, bör ingå i överenskommelsesom en omga gemensamma

gränsälvssamarbetet.

landetsverksamhet skall det andra intressen jäm-Vid prövningen av en
skall verksamhets eller åtgärdsställas med det landets. Sålunda enegna

de in-skadliga verkningar grannlandet bedömas påi sätt som omsamma
träffat landet.i det egna

jämföra finska lag-har haft möjligt den svenska ochVi inte närmareatt
till-avseendena. bedömer dock destiftningen i de här relevanta Vi äratt

för åtgärd eller verksamheträckligt likvärdiga prövningen vissatt av en
mycket beroende vilken sidainte skall skilja sig oacceptabelt på na-om

sker.tionsgränsen prövningensom

och vattenrättsliga aspekterna på tillåtligheten bör,miljömässigaDe av
har redovisats, långt möjligt integrerade vidskäl tidigare så varasom

föreliggandeskulle för Sveriges del uppnås detprövningen. Detta genom
förslaget till milj
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Avgränsning tillämpningsområdetav

Såväl vattenregleringar utsläpp föroreningar kan beröra ett vatten-som av
på långa avstånd från själva åtgärdensystem eller Verksamheten. Risken

för skadliga effekter beroende de förhållandenär råder i olika delarav som
recipienten. Det inte möjligt i gränsälvsöverenskommelsenär påattav

förhand konkret några generella emissionsvärden eller dylikt ochange
några generellt giltiga föravstånd föroreningar frånnär verksamheten
eller åtgärd kan innebära förrisk skadlig påverkan i det andra landet. Be-
stämmelserna bör därför, liksom enligt den gällande gränsälvsöverens-
kommelsen, tillämpliga på åtgärder och verksamheter inom helavara av-
rinningsområdet, dvs. gränsälvarna och dess sido- och biflöden.

De särskilda bestämmelserna för gränsälvsområdet bör naturligtvis tilläm-
bara i sådana fall den verksamhet eller åtgärd skall prövaspas som som

kan medföra negativa effekter betydelse i det andra landet. Normaltav
torde det gälla för företag innebär byggande eller kani medföra ut-som
släpp direkt till själva gränsälvarna, medan det inte behöver fallet ivara
längre bort belägna delar biflöde. Exempelvis skall verksamhetettav en
långt i i det landet och med bara lokala effektervattensystemetupp ena

helt enligt den nationella lagstiftningen,prövas inblandning detutan av
andra landet. Huruvida de särskilda bestämmelserna för gränsälvsområdet
skall tillämpas får prövningsmyndigheten detavgöras i enskildaattgenom
fallet bedömer det finns någon risk för gränsöverskridande effekterom av
betydelse. Bevakningsmyndigheten bör dock underrättas alla verksam-om
heter i gränsälvarna.

Allmänna grannlandetintressen i

På enligt den nordiska miljöskyddskonventionensätt skullesamma som en
särskilt utsedd behörig myndighet bevakningsmyndigheten, i det land där
prövningen sker,inte ha för tillgodoseende det landetsrätt allmännaatt av
intressen föra talan hos vederbörande domstol eller myndighet i pröv-
ningslandet i den ordning gäller där. Bevakningsmyndigheten skall hasom
full tillgång till handlingarna i ärende och ha hos prövningsmyn-ett rätt att
digheten begära kompletteringar beslutsunderlaget.av

Bevakningsmyndigheten skall också ha överklaga besluträtt att ett av en
domstol eller myndighet i prövningslandet, enligt ordningen i det lan-en
det. Detta också enligheti med den nordiska miljär
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grannlandetEnskilda iintressen

enlig-fråga ivissberördagrannlandet prövasEnskilda i är somav ensom
ellerdomstoltalan hos denfå föraöverenskommelsen börmedhet myn-

frågan.dighet prövarsom

grund-framhåller4.2.2med vad vi iöverensstämmelse avsnittI som en
kunnabeslutöverväganden bör vidareför vårautgångspunkt ettläggande

ellerintrångkan drabbasdrabbas ellerenskildöverklagas ettavsomav en
störning.en

formeroch dede grunder iöverklagas påbeslutföras ochfåTalan bör
prövningslandet.gäller isom

åtgärdfråneller störningskadaintrång,gäller frågorvadOckså enom
beslut iöverklagaochberörd få föra talanverksamhet bör deneller ärsom

eller harverksamheten prövats,land därgäller i det prövasde former som
fram-vitillståndsprövad. Somverksamhet intefalli det äreller bedrivs en

efter reglerbedömasdock inteersättningsfrågorbör4.2håller i avsnitt
landets.skadelidande detför denfönnånliga änmindreär egnasom

fallRegeringsbeslut i vissa

betydandemedföraskulleåtgärdverksamhet ellerfall därsådanaFör en
bördetvisker,prövningen inteland därdet atteffekter inegativa anser

bör skelandets intressen. Detdetför säkraformersärskildafinnas att ge-
tillåtlig-underställaskyldigskallprövningsmyndigheten attatt varanom

skallGränsälvskommissionenliksomregeringama,bådahetsfrågan nu
tillståndsbeslutvikt. Förfrågorunderställa regeringama större att ettav

bäg-fråntillstyrkanfall krävassådanaalltså iskullemeddelasskall kunna
regeringama.ge

vattenrättskonven-svensk-norskadenkonstruktion finns iliknandeEn
land däri detmyndighet/regeringen pröv-behörigEnligt den kantionen.

såda-tillståndför iskall krävassamtyckedesssker yrka påningen inte att
betydandefåbedöms kunnaverksamhetenplaneradedenärenden därna

det finnslandet, dvs.det vetorätt.effekter inegativa en

detharmiljöskyddskonventionennordiskadeniobserveraskanDet att
nåssamförstånd intefall därrealistiskt iellerönskvärtvarken attansetts

stömingen. Idrabbasskulleför deninföra sådan vetorätt stat avsomen
ellerministerlands regering,det fallbara iregleraskonventionen ettatt

verksamhet,tilltillståndfråganministeriumdepartement prövar somom

76 mellanmiljöskyddskonventiongodkännandel974:59Proposition avom
16.och Sverige,Finland,Danmark, Norge m.m. s.
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kan medföra störning väsentlig betydelse i fördragsslutandeav statannan
skall samråd mellanäga regeringen denistaternarum statenom senarev
begär det. I sådana fall kan endera regeringen kräva rådgivandeatt en
kommission skall yttrande.avge

Företag skall underställas regeringens prövning bör vadsom motsvara som
i gränsälvsöverenskommelsen sådant byggande i fårvattenanges som som
tillåtas endast under förutsättning det synnerlig vikt föratt är närings-av
livet eller för eller eljest från allmän synpunkt".orten företagDessa defi-
nieras på följande "Byggande skullesätt: medföra väsentlig försäm-som
ring befolkningens levnadsförhållanden eller förorsaka sådan beståendeav
ändring naturförhållandena, varigenom väsentligt minskad trevnad förav
närboende eller betydande förlust från naturvårdssynpunkt befara,är att

intresse"eller eljest fömärma betydande allmänt liknandeEn definition
finns i gränsälvsöverenskommelsen för verksamhet inte kan tillåtas påsom

vattenförorening."grund olägenhet från Sådan vattenförorenande verk-av
samhet kan dock, den innebär byggande i tillåtas i särskildavatten,om
fall.

Vad gäller vattenförorenande verksamhet denna ingripande beskaffen-av
het, inte byggande i innebärär den nuvarande gränsälvs-vatten,som
överenskommelsen absolut förbud. Som vi redovisar iett 5.1.3 haravsnitt
vi sådana verksamheterövervägt borde kunna på villkorprövasom samma

beträffande byggande i Vi har för inte föreslåvatten. någrastannat attsom
ändringar i detta avseende bakgrund det tydliga ställningstagandemot av

gjordes i propositionen godkännande gränsälvsöverenskom-som om av
melsen.

sådana fallI där det regeringen eller ministeriumär fråganett prövarsom
tillstånd för verksamhet medför eller kan medföra effekterom en som av

väsentlig betydelse i det andra landet, bör det andra landets regering ha rätt
kräva få delaktig i prövningen. Sverige skeratt I sådanatt regerings-vara

prövning bland enligt bestämmelserna kapitleti 4annat naturresurslagen.

6.3 Fiske

Gränsälvsöverenskommelsen innehåller föreskrifter fiske och fiske-om
förvård det benämns älvs fiskeområde;Tome gränsälvama och derassom

sido- och utflöden inte tillflöden/biflöden delar det skärgårdsom-samt av

Kapitel artikel3 andra stycket.3
Kapitel 6 artikel andra7 stycket.
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gränsälvsöverenskommelsentillgränsälvsområdet.råde tillhör Densom
föreskrifter fisket och be-ytterligarefiskestadgan innehållerhörande om

fårfisk. Gränsälvskommissionenoch odlingutsättningstämmelser avom
skallfrån föreskrifterna ochlämna dispensförutsättningarunder vissa

fisk.och odlingtillstånd till utsättningfrågorpröva avavom

utfärdade förordningen FIFSden regeringenfinns ocksåSedan år 1997 av
blandfiskeområde. innehållerälvs Den12 fisket i Tome1997: annatom

liksomandra fredningsregler,fiske ochförbud visstbestämmelser motom
grundas påbestämmelser. Förordningenfrån dessaundantagregler om

älvsbesluta fisket inom Tomebefogenhet1997:201lagen att omom
eller den myndighetförmedger regeringenfiskeområde, rege-somsom

behövsföreskrifter fisketsådanameddelabestämmerringen att somom
fis-ändringargränsälvsöverenskommelsen och sådanauppfyllaför att av

fårEnligt lagenFinland blirochSverigekestadgan överens rege-om.som
fallöverlämna särskildaiGränsälvskommissionenvidare tillringen att

gäller till-har skett vad vissafiskeornrådet; såfisket ifrågorbesluta i om
förordningen.nämndareglerade i denståndsfrågor nyss

och förord-gränsälvsöverenskommelsenuppgifter regleras ideFör som
inationella myndigheterna;deGränsälvskommissionenningen ersätter

länsstyrelsen.Fiskeriverket ochSverige

behövsbestämmelserGemensamma

fiske-gränsälvssamarbetet iförformeröverväganden alternativaVid om
tillstånds-redovisadede 6.2beträffande iliksom avsnittfrågor vi,menar

långtgränsälvsområdet såskall iutgångspunktfrågorna, attatt varaen
dockbedömningVårnationella rättsordningarna.de ärmöjligt tillämpa att

fiskelagstiftningenfinskasvenska ochmellan denskillnadfördet är stor
fiske-de nationellatillämpningförfiskefrågornaoch påi att en avsynen

fisket ochbehandlinglikvärdigtillräckligtskullebestämmelserna avenge
fiskefrågornaDärtill handlarsidorfiskevården på gränsen.ömse om enom

kanendera landet.bunden till Detinteviktig är no-somgemensam resurs
reglerats i konventionersedan länge hargränsälvsområdetfisket iteras att

fannsgränsälvsöverenskommelsenFinland och Sverige. Innanmellan
Vibe-s.k. Tomeälvsstadgan.och denlaxfiskekonventiongällde 1927 års

för ländernafinnasframöver behöverdetdömer ävenatt gemensamma
gränsälvsområdet.fisketsärskilda regler för i

innebär bestäm-fiskebestämmelser intebehövsdet attAtt gemensamma
ochnationella lagstiftningendenkunna inordnas iskullemelserna inte

följandeutgångspunkt för denationella Som övervä-tillämpas organ.av
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gandena alternativ till den nuvarandeett ordningen har vi haft såom att
långt möjligt nå sådan ordning.som en

Form för reglering fisketav

Den nuvarande ordningen innebär, framgår det tidigare sagda, attsom av
bestämmelserna fiske och fiskevård finns flerai särskilda författning-om

i gränsälvsöverenskommelsen har lagform, i den särskilda fiskes-ar; som
tadgan har inkorporerats i svensk kungörelserätt ochsom genom en rege-
ringens förordning från år 1997 fisket i Tome älvs fiskeornråde.om

alternativI modell föreslår vi, för de fiskefrågor iatt gränsälvsområdeten
behöver regleras mellan Finland och Sverige, erforderliga bestämmel-som

på för respektive land lämpligtett inordnas i detsätt författnings-ser egna
börDet fråga försystemet. respektive land bestämma hur dennaattvara en

göras.inordning skall Den svenska fiskelagstiftningen, uppdelad påärsom
lagar, regeringsförordningar och myndighetsföreskrifter, uttryck förger en

fiskelageni reglera endaststrävan sådana frågoratt det nödvändigtärsom
Övrigariksdagen beslutar frågoratt har, inom för regerings-om. ramen

formens bestämmelser lagstiftningsmakten får delegerasnär och sub-om
delegeras, överlämnats till regeringen eller myndighet regeringensom
bestämmer.

föreslagnaDen ordningen för regleringen fisket i gränsälvsområdetav
skulle innebära i fiskelagen 1993:737att bort den nuvarandetarman
bestämmelsen lagen inte skall tillämpas i denatt mån den striderom mot
de särskilda föreskriftema för Tome älvs fiskeornråde. Härigenom skulle
de fiskelageni givna generella bemyndigandena normgivning inomom
fiskeområdet gälla för älvs fiskeområde.Tomeäven Bemyndigandena ger
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer utfärdarätt attsom
olika slag föreskrifter för fisket och fiskevården. Bemyndigandena in-av
nefattar beslut föreskrifter för i den svenska lagstiftningen införlivaattom
internationella överenskommelser fiske, de kan behöva komplet-om men

med hänsyn till särskilda förhållandenteras i gränsälvsområdet. Lagen
1997:201 befogenhet besluta fisket inom Torne älvs fiskeom-attom om
råde bör med detta kunna upphävas.

En reglering fiskefrågoma i gränsälvsområdet det föreslagnapå sättetav
i linje med uttalandenär i propositionen lag befogenhet beslutaattom om

fisket inom Torne älvs fiskeområde. Där det siktpå kan finnassägsom att
goda skäl fisket.för sammanföra de parallella regelverkenatt för

79Proposition 1996/97:94 befogenhet besluta fisket inom Tome älvsattom omfiskeområde s.
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sådanamodellen skulleföreslagnadenkonsekvensviktig attEn varaav
överenskommelser,regler ochinternationellaföreskrifter betingassom av

besluta-rekommendationerfiskeripolitik ochförfrämst EG:sinom ramen
Östersjön, berörda delarinförda iför blirFiskerikommissionende avav

områden.andra berördade införs igränsälvsområdet på sätt somsamma
fallfrågor -i de vissför sådanaordningen förutsätternuvarandeDen en

län-särskilda, mellangränsälvsöverenskommelsenfråga reglerad iär -
ellergränsälvsområdetlagstiftningsåtgärder församordnade, attderna
självstän-beslutskompetensför sinGränsälvskommissionen inom ramen

internationellt.överenskommitstill vad harsigdigt somanpassar

Överenskommelser fisketom

ochSverigegränsälvsområdet,för fisket ibestämmelsersärskildaDe som
överenskommelsefastläggs ibörFinland engemensamma,varaanser

grund-dels sådanabörBestämmelsernaländerna. ärmellan som avavse
andra skäl börelleroch fall måstelångsiktig i vissaochläggande natur av

fiskevårdenochför fisketbestämmelserdels sådanariksdagen,beslutas av
varaktighet.kortareärsom av

bestämmelseröverenskommelsenmellanstatligatill denanslutningI om
riktlinjerFinlandochfast för Sverigebör läggasför fisket gemensamma

vidskall gällariktlinjskall tillämpas. Debestämmelsernaför hur er som
bör fram-bestämmelser,överenskommelsensbeslut, med stödenskilda av

förarbeten.och andrapropositionerförfattningargå samtav

regering-den bör påför ändringaröverenskommelsen ochUnderlag för av
fiskeri-land ansvarigarespektiveför de iutarbetasuppdrag av enamas

underla-utarbetaförhuvudmotivEttmyndighetema attgemensam grupp.
vandringsfisk,föreskrifter beträffandemyndighetsnivåcentralpå är attget

intematio-gränsälvsområdet,ektenskyddsobj iviktigaste ärdeär ensom
Ös-helafisket ifiskevården ochbetydelse förmedangelägenhetnell stor

och kläckningsom-mellan lek-vandringTill följd laxenstersjöområdet. av
Östersjön laxbeståndetsödrauppväxtområdena iochrådena älvarna äri

finnsskilda förvaltningssystembådaåtgärder deberoende inom somav
föruttryckälvornrådena.kust- och Ettrespektive förhavsområdenaför

den resolu-samordnade åtgärderför förvaltningssystemmen ärbehovet av
Östersjön år 1995förFiskerikommissionen ett morato-tion antog omsom

viltmynningsområden, hyserälvar medfiske efter lax i deförrium som
Tomeälvslax.blandreproducerande lax, annat

innefatta be-kommagränsälvsområdet tordeFiskeföreskriftema för att
blandoch uppdateras,fortlöpandebehöverstämmelser omprövassom

fisket.överenskommelserinternationellamed anledningannat omnyaav
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På den svenska respektive finska regeringens uppdrag bör den nämn-nyss
da myndighetsgmppen vid behov överenskommelsensöver bestämmel-se
ser.

Beslut enskilda falli

Regeringama torde komma behöva delegera prövningsrätten frågoratt i
tillämpningen de bestämmelser grundas på den mellanstatligaom av som

överenskommelsen. kanDet exempelvis handla på liknanderätt att,om
Gränsälvskommissionensätt för närvarande kan besluta frågorigöra,som

undantag från vissa föreskrifter fiskeförbud och förbud för vissaom om
fiskeredskap eller tillstånd till utsättning och odling fisk.om av

Ett sådant bemyndigande skulle kunna till för Sverige och Finlandettges
För mellanstatligt talargemensamt det skulleett skapaattorgan. organ

goda förutsättningar för samstämd behandling bådapå sidor grän-en om
ärenden slag. detOm de frågor Gränsälvskom-sen av av samma av som

missionen handlägger, i enlighet med vad diskuteras i 6.2,avsnittnu som
skulle bli kvar enbart fiskefrågor, bör de kvarstående uppgifterna handhas

till uppgifterna särskilt anpassad organisation. kanDet emellertidav en
ifrågasättas det skulle rimligt ha särskilt mellanstatligtatt ettom vara or-

för bara fiskefrågoma, för liten del de uppgiftergan som svarar en av som
kommissionen handlägger. Enligt Gränsälvskommissionens svenskenu
ordförande fiskeärendena för närvarande tidsmässigtutgör i genomsnitt

arbete."omkring 15 % kommissionens Därtill kan fiskeä-noteras attav
rendena till den helt övervägande delen laxfisket. Det lokala beslutsut-rör

i frågor laxfisket har blivit begränsatrymmet till följdom mer av, som
tidigare har behovet samordna regleringen fångstensagts, vand-att av av
ringsfisk, främst lax, havsområdeti och kust-i och älvområdena.

alternativEtt till mellanstatligt lägga behörighetenett är be-att attorgan
sluta i enskilda fall hos förvaltningsmyndighet i respektive land. Fören
Sveriges del skulle det enligt vår uppfattning handla Länsstyrelsen iom
Norrbottens län, har myndighetsuppgifter inom fiskeområdet. Motsom
detta alternativ talar risken för olika utveckling de bådai länderna av
praxis vid behandlingen frågorna. Denna risk bör dock kunna förebyg-av

tydliga riktlinjer för tillämpningen bestämmelsernagas genom av som,
enligt vad tidigarevi har bör finnas i författningar och förarbetensagt, och
också krav på samråd mellan de beslutande i respektivegenom organen
land.

soDärutöver omfattande arbete deörs sakkunniga myndigheterett biträ-av somder Gränsä vskomrnissionen med underlag.
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medsynpunktersamlademed och fördialogunderlättasyfteI attatt geen
gränsälvsområdetrörande fisket ifinnsde olika intressenavseende på som

såväliochdär olika intressensamrådsgruppinrättasskulle kunna parteren
ocksåsådan bordeföreträdda.Finland skulle EnSverige gruppvarasom

olikabesluten iuppnå imöjligheternaunderlätta typerkunna att en samsyn
fråga berör.vilken sidaoberoendeärenden, gränsenom enavav

nationellfallsärskild betydelse i detskullesamrådsgmppEn envara av
föror-vialternativendetför besluten. Detskallmyndighet är somavsvara

båda alternativen.jämförelsen degjordabakgrund dendar mot avav

Överklagande beslutav

gränsälvs-grundas påskall beslutframhåller i 4.2.1Som Vi avsnitt som
länssty-med beslutalternativetöverklagas. Iöverenskommelsen kunna av

förordningenförvaltningsrättsliganationelladenfiskefrågor börrelsen i
förstaFiskeriverketinnebär i Sverige äröverklaganden gälla. Denna att

till länsrätten.kan överklagasverkets beslutochinstans att

överkla-börmellanstatlig organisationmedalternativI ett gemensamen
iprövningsinstansSomklagande har sinland där dendet rätt.gandet ske i

ellerfiskerimyndighetencentraladentänkas antingenkanförsta instans en
skalldelöverklaganden för Sverigesförordarförvaltningsdomstol. Vi att
till-organisationendockförutsättertill länsrätten. Dettafå ske att enges

Fiskeriverketfall börfiskeområdet. Ikompetens inomräcklig annategen
beslutverketsöverklagamöjlighetmedöverklagandeinstansförsta attvara

besluts-beaktaarbetefortsattiviktigt närmaretill länsrätten. Det är att ett
blirmöjligtså långtför överprövningordningenFinland såi attsystemen

länderna.mellankonsistent

lämpligabeslut bör inrättasöverklagadetill prövningenanslutningI av
Finland förochSverigeiöverprövningsorganenmellansamarbetsformer

gällandedetillämpningenpraxis såuppföljningochsamråd att reg-avav
uppstår mel-skillnaderoacceptablamöjligt. Omenhetliglema blir så som

överprövningsorganenförutsättasFinland fårochSverigelan besluten i att
viddetochregeringamariktlinjer lämnas atttydligaretillinitiativ atttar av

författnings-ländernamellanstånd överläggningartillkommerbehov om
ändringar.

Tillsyn
igränsälvsområdet börtillsynsarbetet ieffektiviteten iFör att sam-gagna

samarbeteförförutsättningarnaundersökasFinland nämnareråd med ett
tillsyns-harbägge sidornapå demyndigheter gränsenmellan de omsom
undan-möjligheternafråga härvidsärskild överväga attEn är attansvar.
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röja nationsgränsen hinder i tillsynsarbetetett tillåtaattsom attgenom en
tillsynsansvarig i omdelbar anslutning till gränsälvama får över-person
skrida nationsgränsen för ingripa.att

6.4 alternativEn gränsälvsöverenskommelse

Med utgångspunkt i våra principiella överväganden tidigare i detta kapi-
tel lämnar här förslagvi till det slag bestämmelser vi börav som menar
ingå i alternativ till det nuvarandeett gränsälvssamarbetet.

Med den tid har stått till förfogande har det inte möjligt över-attsom vara
den utformningenväga de föreslagnanärmare bestämmelserna. fårDeav

skiss behöver förfinas i fortsatt arbete med hittaettses som en attsom
lämpliga former för samarbetet i gränsälvsområdet.

Det i det följande redovisade förslaget sin utgångspunkt bestämmel-itar
i den nuvarande gränsälvsöverenskommelsen. förändringarDeserna som

föreslårvi kommenteras, bortsett från vissa språkliga och andra föränd-
ringar inte har någon betydelse i sakfrågan. de fallI vårt förslag inne-som
bär motsvarigheten till nuvarande bestämmelseatt skall finnas kvaren
måste uppmärksammas det behov omarbetningar vi behandlar iav som
kapitel

Förslaget till alternativ överenskommelse gränsälvssamarbetet redovi-om
bakgrund bestämmelsernas olika karaktär,mot i avsnitt.tresas, av

Övergripande bestämmelser0
Bestämmelser Vattenverksamhet och vattenförorenande verksamhet0 om
Bestämmelser fiske och fiskevård0 om

Kommentarerna till artiklarna lämnas samlat i slutet varje avsnitt.av

I fortsatteventuellt arbete med förslaget börett det skulleövervägas om
lämpligast låta bestämmelserna Vattenverksamhet ochattvara vatten-om

förorenande verksamhet respektive de artskilda bestämmelserna fiskeom
ingå i två överenskommelser. De övergripande bestämmelsernaseparata
fâr då i relevanta delar föras till respektive överenskommelse.

Bestämmelserna skall de bestämmelser finns i denersätta nuvarandesom
gränsälvsöverenskommelsen rörande allmänna stadganden kapitel 1,
byggande i kapitel 3, vattenreglering kapitel 4, fiskevatten kapitel 5
och den särskilda fiskestadgan och skydd vattenföroreningmot
kapitel 6.



form 89Alternativ1998:39SOU

gränsälvsöverenskommelsen Gräns-gällandedenBestämmelserna i om
kapitel 8förfarandetkapitel 7,ersättningkapitel 2,älvskommissionen

härdenf°arkapitel 9ansvarsbestämmelserochoch tillsyns- genomm.m.
förslaget tillmotsvarigheter idirekta gräns-ordningen ingaföreslagna ny

bestämmelser imotsvarandedockfall finnsälvsöverenskommelse; i vissa
be-vid brott deAnsvarsbestämmelsemaartiklarna. motde föreslagna

skall ingå iföreslårfiskevård, vi överens-fiske ochstämmelser ensomom
stadgandenmotsvarandekopplas till dekunnabedömer Vi börkommelse,

lagstiftningen.nationelladenfinns isom

Övergripande bestämmelser6.4.1

gränsälvs-nuvarandedenkapitel 1 iprincipiavsnittDetta motsvarar
avgränsningengeografiskadendet,överenskommelsen, där utöver av

för-frågor iövergripandebestämmelserfastgränsälvsområdet, läggs om
område.i dettamellan ländemahållandet

BESTÄMMELSERALLMÄNNA

1Artikel

Överenskommelsen vattenområden:andeför följtillämpasskall
isjöarälv och dedelden Tomeälvaroch MuonioKönkämä samt av

gränsälvarna,löperFinland och Sverigemellanriksgränsenvilka
tilltillflödenellersidogrenarvattendrag vilkaoch utgörde sjöar av

gränsälvama,
mynningsgre-älvs skildabildas Tomeutflödensärskildade avsom

ochnar
Neder-svenskaochfinskaligger inomBottniska vikendelden somav

kommuner.torneå
tillämpnings-Överenskommelsens särskiltharfiskebestämmelser ettom

artikel 27.vad ienligtområde angessom

2Artikel

Överenskommelsen omfattar
vattenför-sådanartikel och9iVattenverksamhetsådan angessom

utförsverksamhetenartikeli 10,verksamhetorenande omangessom
tillämpnings-utförs inomeljestverksamhetengränsälv ellerinom om

lan-enderastycket, iartikel första1bestämts idet harsåsomområdet,
landetandrai detverkningarmedföra samtoch kandet

tillämp-särskildaartikel angivnadet i 27fiskevårdoch inomfiske
ningsområdet.
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Artikel 3

De överenskommelsen berörda vattenområdena skall, enligtav de närmare
grunder i denna överenskommelse, nyttjas så, bådasom ländernaanges att
får tillgodonjuta fördelarna gränsvattendragen och gränsbygdens intres-av

främjas på bästa sätt.sen
Särskild vikt skall fästas vid naturvårdsintresset. Fiskbeståndet skall så
långt möjligt Föroreningtryggas. skall motverkas.vattnetav
Vattenförorenande verksamhet får inte den befaradeutövas olägenhe-om

innebärten antal människoratt fårett stort sina levnadsförhållanden vä-
sentligt försämrade eller betydande förlust frånatt naturvårdssynpunkt
uppkommer eller liknande allmänt intresseatt skadas Om detavsevärt. är
fråga Vattenverksamhet enligt artikel 10 får den dock, enligtom artikel 24,
tillåtas särskilda skäl föreligger.om
Inom vattenornrådena får, med undantag for företag förorsakar endastsom
obetydlig miljöpåverkan, inte utföras Vattenkraftverk vattenregleringsamt
eller vattenöverledning för kraftändamål.

Artikel 4

Vid prövning verksamhet får tillåtas skall förhållandena i Fin-av om en
land och Sverige beaktas såsom likvärdiga. Stöming verksamhetsom en
medför eller kan medföra i det andra landet skall likställas med störning i
det landet.egna

Artikel 5

Är vid prövning fråga skilda verksamheter på vardera sidan riks-om av
vilkagränsen, vattenområde eller orsak inte kanavser samma av annan

utföras jämte varandra, skall företräde det företag från allmänges som
och enskild synpunkt kan bli tillantas största gagn.
Mellan stridiga intressen skall såvitt möjligt jämkas så och kanatt vart ett
tillgodoses väsentligt förfång förutan annat.

Artikel 6

I gränsälvama med sidogrenar skall lika lott i vattenmängden tillkomma
vardera sidan, deläven rinner inomstörre det landet inom detom änena
andra. Härigenom rubbas inte den tillrätt enskild kanvattnet grundasom
på dom, unninnes hävd eller särskild rättsgrund.annan

Artikel 7

Den eller haräger nyttjanderätt till strand vid gränsälv fårsom oavsett
riksgränsen förfoga tillhörigtöver vattenområde utanför strandenannan
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så-eller tvätthus ellermindre brygga, båt-, bad-anordnandeför annanav
byggnad.dan

förhusbehov och nyttjaoch tillgränsälvI vattnetäger ta vattenenvar
ändamål.likartatannat

artikel,i dennaanspråk för ändamålVattenområde får inte itas som avses
fisketolägenhet därav ellernämnvärdområdets åsamkasägare omom

samfärdselngällervad eljestartikel rubbar inteskadas. Denna omsom
riksgränsen.över

Artikel 8

IV,den 8/20 november 1810,gränsregleringstraktaten ägerEnligt art.
gränsälvamafärdas fritt med båt påvardera landetiinvånarna samträtt att

för för-säkerhet ellertill båtfartensnödvändigt med hänsyndet äratt, om
stranden.den motliggandelägga till vidhalning båtar,av

Kommentarer

gränsälvsöver-till alternativförslagetBestämmelserna i detta avsnitt enav
den nuvarandeartiklarna kapitel ienskommelse utgår från i l överens-

harbestämmelserkompletterade med vissakommelsen. Dessa är som
bestämmel-överenskommelsen och vissafrån andra delarflyttats nyaav

ser.

in-gränsälvsöverenskommelsenartikelkapitel 8 iBestämmelsen i l att-
gränsälvsöverenskom-skall tillämpasgällandevardera rättstaten omom

för-följd vårtfaller bort tillbestämmelserhar särskildamelsen inte av-
byggande ifrågabestämmelser skall tillämpas inationellaslag vat-att om

bestämmelsemotsvarandeharfisketvattenföroreningar. Förochten en
stycket.artikel 36 sistainförts i

till kommungränsemahavsområdethar avgränsningen i1I artikel angetts
administ-någoninteför sockengränsema,i stället motnumera svararsom

och sockengränsemafallet kommun-här aktuellaindelning. detrativ I är
tillämpnings-förändringinnebär någonvarför ändringen inteidentiska av

området.

åtgärderför vilkade tidigare begreppenförsta stycket2I artikel är som
föreslåsföljd de ändringaromfattaröverenskommelsen ersatta somsom av

artikelenligt artikel och 10.9

flot-bestämmelsertill särskildabort hänvisningandra stycketI tas omen
gränsälvsornrådet. Be-aktualitet iflottning har någoneftersom inteting,

mellan Sveri-februari 1949överenskommelsen den 17stämmelsen finns i
därvidälvar med denoch MuonioFinland flottningen i Tomeoch omge
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fogade stadgan angående flottningen i Tome och Muonio gränsälvars
flottled. Overenskommelsen flottning bör över.om ses

Artikel tredje3 stycket gränsälvsöverenskommelsensmotsvarar kapitel 6
artikel 7 andra stycket. Vi har det möjligtövervägt förgöra regeringar-att

i särskilda fall tillåtlighetenatt verksamhetpröva det härna ärav som
fråga på beträffande byggandesätt iom, vattensamma motsvaran-som av
de ingripande beskaffenhet se Artikel 2. Skälet för inte föreslå dettaatt
redovisar vi i 6.2.avsnitt

Fjärde stycket innehåller bestämmelse bestämmelser-motsvararen ny som
i naturresurslagen, kapitel 3 § förbud bland byggandena mot annatom
Vattenkraftverk. Det torde angeläget för Sverige få till ståndav attvara

denna komplettering då riksdagen, med hänsyn till älvens orörda karaktär,
har förklarat Torneälven med dess biflöden nationalälv. föreslårVi isom

5.1.4avsnitt motsvarande ändring skall införas denatt i nuvarande gräns-
älvsöverenskommelsen.

Artikel 4 kapitel 3 artikel 4 och kapitel 6 artikelmotsvarar andra5 stycket
i gränsälvsöverenskommelsen. Motivet placera bestämmelsen häratt är att
den, liksom andra inledande bestämmelser, övergripande karaktärär av
och besläktad med artikelnära Bestämmelsen uttryck för den iär ett

4.2 redovisadeavsnitt och internationellt vedertagna principen icke-om
diskriminering.

I artikel har den5 gällande motsvarande bestämmelsen tillanpassatsnu
tillståndsprövningen i förslaget till alternativatt modell för gränsälvs-en

överenskommelse skall grundas på nationell lagstiftning och göras av na-
Överenskommelsentionella behöver bara reglera konkurrenssitua-organ.

tioner gränsöverskridande.ärsom

I artikel har7 det skydd för intrång flottning finns i motsvarandemot som
bestämmelse i gränsälvsöverenskommelsen tagits bort det skälav som
anförs i kommentaren till artikel

6.4.2 Vattenverksamhet och vattenförorenande

verksamhet

Bestämmelserna de bestämmelser finnsersätta i den nuvarandeavses som
gränsälvsöverenskommelsens kapitel 3 Byggande i kapitel 4 Sär-Vatten,
skilda bestämmelser vattenreglering och kapitel 6 Skydd mot vatten-om
förorening. framgårSom det tidigare sagda har vissa bestämmelser-av av

dessai kapitel förts till de inledande artiklarna.na
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åter-gränsälvsöverenskommelsennuvarandedenbestämmelser iandeFölj
överenskommelse.tillförslagetifinns inte ny

vilkagränsälvsöverenskommelsen,och 6kapitel 4 iBestämmelser i
förslagetenligtskall tillämpaslagstiftningnationelladenersätts somav

överenskommelse.till alternativ
Förstaartikel 13artiklarna 7-10,stycket,förstaartikel 2Kapitel

artiklarna 14-22.delvis,styckettredjeochstycket
artikelartikel och1Kapitel 4:

artikelstyckena,och sistaartikel första51-4,artiklarnaKapitel
10-14.och artiklarnaartikel 8stycket,förstaartikel 7

förbudbestämmelsenföljd främsttill motutgårBestämmelser omavsom
överenskom-tillförslagetartikelkraftändamål 3 iför ivattenföretag ny

melse.
styckena.fjärdeochartikel andraoch 13artikel 6artikelKapitel

artikelochartikel 2Kapitel

VATTENFÖRORENANDEBESTÄMMELSER OCHVATTENVERKSAMHETOM
VERKSAMHET

9Artikel

överenskommelsei dennaVattenverksamhetMed avses
vattenområde,ianläggninguppförande av

vattenavrinning,ellervattenståndreglering av
vattenområde,frånbortledande vattenav

märkbartkanåtgärdenbyggnad irivningeller vattenändring omav
vattenförhållandena,förändra

ellervattenståndetföranleda ändring vat-kanåtgärd, avsomannan
eller läge,djupellertenföringen vattnetsav

grundvattenförhällandena,påverkakanVilkenvattenområde,åtgärd i
ochvattenområdeanläggningellerbro överuppförande annanav

underanläggningutförandeellerledningframdragande annanavav
vattenområde.

10Artikel
överenskommelsedennaiverksamhetvattenförorenandeMed avses

byggnadmark,frånellerfastavloppsvatten,utsläppande ämne gasav
ochvattenområdeellervattendrag, sjöianläggning annateller

kanpåanläggningbyggnad eller sättmark,användning annarssomav
ellersjövattendrag,för störningriskellerföroreningmedföra avannan

grundvatten.vattenområde ellerannat av
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Artikel l 1

I gränsälvsområdet vattenförorenandeär verksamhet denannan än som
i artikel förbjuden.10avses

Prövning tillåtligheten verksamhet enligt artikel 9 och artikelav 10av görs
i det land där verksamheten skall utföras och det landets behöriga dom-av
stolar och administrativa myndigheter prövningsmyndighet enligt där
gällande rätt.

det fallI verksamhet skall utföras på båda sidor riksgränsenen skallom
den myndighet har mottagit ansökan i särskilt beslutettsom avgöraen
frågan i vilket land prövningen skall ske. Yttrande skall i fråganom in-
hämtas från vederbörande myndighet i det andra landet. Beslutet får över-
klagas.

Vid valet prövningsland enligt andra stycket skall följande regler ochav
kriterier användas.

xx
YY

Artikel 12

Vid prövning verksamhet enligt artikel 9 och artikel 10 skall bestäm-av
melserna i denna överenskommelse ha företräde framför motsvarande
nationella bestämmelser.

Första stycket gäller dock inte bestämmelsen i överenskommelsenom
strider nationell bestämmelsemot genomför EG-direktiv.etten som
En EG-förordning har likaledes företräde framför bestämmelserna i denna
överenskommelse.

Artikel 13

Den drabbats eller kan drabbas skada, intrång eller störning tillsom av
följd verksamhet enligt artikel 9 eller artikel 10, vilkenav prövas pröv-av
ningsmyndighet deti andra landet, får i utsträckning och undersamma

förutsättningar rättssubjekt i prövningslandet hos där behörigsamma som
domstol eller administrativa myndighet föra talan beträffande verksamhe-

tillåtlighet, däri inbegripettens talan förebyggande åtgärder, och be-om
träffande ersättning för skadan, intrånget eller störningen överklagasamt
beslut eller dom.

När ersättning för skada, intrång eller störning bestäms i enlighet med
första stycket skall ersättningsreglema i det land där skadan, intrånget eller
störningen har uppkommit eller kan uppkomma tillämpas dessa ärom mer
förmånliga för den för talan prövningslandetsän ersättningsregler.som
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till-haroch artikel 10 inteenligt artikel 9verksamhetgällerVad som
skada eller in-landet och orsakardetoch företas iståndsprövats enasom

ochför skadan in-ersättningsskyldiglandetdet andraitrång är utövaren
dom-myndighet ellerhos behörigfår väckasersättningTalantrånget. om

länderna.ettderastol i av

Artikel 14

dethar ienligt artikel 9Vattenverksamhet prövatsmöjliggöraFör att som
enskildallmän ellerbetydelse frånväsentliglandet och är meraavena

eller olägenhetskadaeller minskaför förebyggaellersynpunkt, att av
talanlandet påmyndighet det andrabehörig iVattenverksamhet, kansådan

denneverksamhetenskall bedrivaellerbedriver rätt att, motden gesomav
verksam-förutsättningoch underberörd fastighetsägaretillersättning att

överenskommelse,tillstånd enligt dennanödvändigtharhetsutövaren var-
andradetfast egendom ianspråk tillhörigtillfälligt iaktigt eller ta annan
belä-byggnad itillhörigeller utriva äreller ändralandet vatten somannan

landet.detigen

15Artikel

vattenområ-skall släppas iavloppsvatten,för reningdet ut ettOm somav
detfastighet itillhörigutförs påanläggningbehövligtde, är att annanen

dentalandet landet påprövningsmyndigheten iandra landet, kan av som
utföra anlägg-verksamheten denneskall bedrivabedriver eller rätt attge

förutsättningoch underfastighetsägaretill berörd attersättningningen mot
överenskom-dennatillstånd enligtnödvändigtharverksamhetsutövaren

ända-anspråk fördock ipark får inteträdgård ellermelse. Tomtplats, tas
synnerlig olägenhet.undvikasdet kanmål utanavses, omsom nu

Artikel 16

bevakningsmyndighet medmyndighetsärskildlandetVartdera utser en
samband medattlandetdet iiallmänna intressentillvaratauppgift att egna

ärenden.artikel behandlarenligt llandra landetprövningsmyndighet deti
förabevakningsmyndighetenallmänna intressentillvara ägerFör att ta

beträff-andra landetprövningsmyndighet detihördeller blitalan hos av
företrädaremyndighet ellerverksamhet,tillåtlighetenande annanomav en
ärendenbli hördföra talan eller ilandet kani detför allmänna intressen av

be-prövningsmyndighetensöverklagafrågadetdet slag är samtom,som
mål ochprövningslandet för sådanagäller i ären-de reglerslut enligt som

den.
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Artikel 17

Finner prövningsmyndighet Verksamhet enligt artikel eller9att arti-en
kel 10 medför eller kan medföra negativa effekter betydelse deti andraav
landet skall prövningsmyndigheten så möjligt sändasnart ettsom exemp-
lar handlingarna i ärendet till bevakningsmyndigheten i det andra landetav

bereda denna myndighet tillfällesamt yttrande. Prövningsmyn-att avge
digheten skall dock alltid underrätta bevakningsmyndigheten verksam-om
het inom gränsälv.

Besked tid och plats för sammanträde eller besiktning skall före-iom
kommande fall i god tid tillställas bevakningsmyndigheten i det andra
landet, i övrigt skall hållas underrättadäven ärendets gång, denisom om
mån det kan ha intresse för denna myndighet.

Artikel 18

På begäran bevakningsmyndigheten deti andra landet skall prövnings-av
myndighet, i den mån det med procedurreglernaöverensstämmer i pröv-
ningslandet, förelägga sökanden lämna de ytterligare uppgifter, rit-att
ningar, tekniska beskrivningar och beskrivningar miljökonsekvenserav

prövningsmyndigheten erforderliga för bedöma verkning-attsom anser
deti andra landet.arna

Artikel 19

detOm i samband med prövning verksamhet för utredning denav en om
prövade verksamhetens verkningar deti andra landet behövs besiktning på
platsen, skall bevakningsmyndigheten på begäran prövningsmyn-av
digheten föranstalta detta. Vid sådan besiktning får prövningsmyndig-om
heten eller sakkunnig myndigheten förordnar närvara.som
Vid behov skall föreskrifter angående besiktningnärmare isom avses
första stycket utarbetas i samråd mellan länderna.

Artikel 20

Bevakningsmyndigheten tillkännager, i den denmån det behövligtanser
hänsyn till allmänna eller enskilda intressen, meddelanden från pröv-av

ningsmyndighet deti andra landet kungörelse i ortstidning eller pågenom
lämpligt och verkställer i denannat övrigt utredningsätt verkningama iom

det landet den finner erforderlig.egna som

Artikel 21

Kostnaden för bevakningsmyndighetens verksamhet betalas hemlandet.av
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22Artikel

vederbörandeunderrättatärende pröv-visstbevalmingsmyndigheten iHar
uppgifter ibevakningsmyndighetensandra landetdetningsmyndighet i att

överenskommelsensgällermyndighet,fullgörasärendet skall av annan
myndig-bevakningsmyndighet tillämpliga delar dennaibestämmelser om

het.

23Artikel

artikelÄr eller 10,artikel 9verksamhet enligtsådantillstånd tillfråga om
det andrabetydelseväsentlig imedföra effektermedför eller kan avsom

vederbörande ministerellerregeringenför prövningföremållandet, av
fråganprövningslandet, skall prövasministerium ieller departement av

det. Detnämnda landet begärförstdetregeringen ibåda regeringama, om
regeringenden andrainformeravardera regeringenåligger snarastatt om

ärenden.sådana

24Artikel

gränsöverskrid-skulle ha sådanaartikelenligt 9VattenverksamhetOm en
befolkningensförsämringväsentligmedföraden kaneffekterande att av

naturför-ändringbeståendesådanförorsakalevnadsförhållanden eller av
ellernärboendeförtrevnadminskadväsentligtvarigenomhållandena,

eljest för-ellerbefara,naturvårdssynpunktförlust frånbetydande är att
efterendasttillåtasverksamhetenfårbetydande allmänt intresse,närma

denförutsättningoch under ärbåda regeringarna attprövning syn-avav
synpunkt.från allmäneller eljestförellernäringslivetvikt förnerlig orten

tillåtlighetsfråganunderställayttrandeskall medPrövningsmyndighet eget
regeringamasartikel båda pröv-dennaiverksamhetför sådan som avses

ning.

Artikel 25

åstadkommaskanstycket inteandraartikelenligt 5fall jämkningdetI av
till bådaanmäla dettadet på dennaprövningsmyndighet ankommer att

regeringsförbehåll.frågaför prövningregeringarna omav

26Artikel

bådafråga skallöverenskommelsedenna prövasenligtfall därI aven
särskild kom-begäravartdera landetregeringen ikan attregeringarna en

inteskall,Kommissionenärendet.yttrande i annatskallmission omavge
SverigeFinland ochfrån varderaledamötertvåbeståöverenskoms, av

nordisktordförande frånutsedd annatettgemensamtparternasamt aven
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land. Har begäran sådan kommission gjorts får ärendet inteen om en av-
innan kommissionengöras, har sig.yttrat

Vartdera landet avlönar de ledamöter har landet. Ersättningutsettssom av
till ordföranden och övriga kostnader för kommissionens verksamhet, vil-
ka inte uppenbarligen enbartär detatt landets utgifter, skallanse som ena
betalas till lika delar vartdera landet.av

Kommentarer

I artikel 9 har begreppet byggande i används i kapitelvatten, 3 arti-som
kel il gränsälvsöverenskommelsen, med begreppetersatts Vattenverksam-
het, inkluderar de andra åtgärderäven byggande iänsom vatten över-som
enskommelsen tillämplig på.är Det innebär inga ändringar i sak.

I artikel har10 vattenförorenande verksamhet definierats på sättsamma
i den svenska miljöskyddslagen. Detta medöverensstämmer vårt för-som

slag kapiteli 5 gällandeöversyn gränsälvsöverenskommelse seom av
5.1.3.avsnitt

I artikel 11 reglerna för tillåtlighetsprövning Vattenverksamhetanges av
enligt artikel 9 och vattenförorenande verksamhet enligt artikel 10.

enlighetI med vad vi anför i 5.1.3 vi detavsnitt inte finns skälatt attanser
frångå bedömningen förorening kommer frånatt användningänannatsom av
mark, byggnad eller anläggning inte skall kunna tillåtas.

artikelnsI tredje stycke regleras formerna för valet prövningsland deiav
speciella fall då verksamhet skall utföras på båda sidor riksgränsen.en om

fjärdeI stycket skall vilka regler och kriterier skall användasanges som
vid valet prövningsland och därmed prövningsmyndighet enligtav - -
tredje stycket. Vilka dessa regler och kriterier skall får iövervägas ettvara
eventuellt fortsatt arbete med utarbeta alternativ form föratt gränsälvs-en
samarbetet. Som exempel faktorerpå beakta vi iatt 6.2avsnittanger var
verksamheten huvudsakligen skall etableras, effekterna blir ochstörstvar
företagets hemvist.

Artikel 12 första stycket innebär de materiella bestämmelseratt finnssom
i överenskommelsen skall gälla framför motsvarade nationella bestämmel-

vid de nationella myndigheternas prövning verksamhet ldä-ser av en som
tillstånd enligt överenskommelsen.ver

Enligt andra och tredje styckena EG-rätten motsvarandetar bestäm-över
melser i överenskommelsen.
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skada, med förebildreglerar frågor intrång frånArtikel 13 mot-om m.m.
svarande bestämmelser den nordiska miljöskyddskonventionen.i En an-

till särskilda förhållanden gäller för gränsälvs-har skett depassning som
området.

andra stycket skall ersättningsreglema i skadelandet tillämpasEnligt om
förmånliga. enlighet med dede Detta i ersättningsprinciperär ärmest som

redovisatvi har i 4.2.avsnitt

och ersättningsfrågor beträffande sådanastycket reglerar talerätts-Sista
tillståndsprövats. skäloch verksamheter inte haråtgärder Avsom samma

skadelidande fallersättningsfall enligt andra stycket bör i dessai ensom
ettdera länderna.väcka talan ersättning ikunna avom

kapitel artikel och arti-och 15, 3 11Artikel 14 artikel motsvararsom
frågorartikel gränsälvsöverenskommelsen, reglerarkel och kapitel 6 9 i12

få åtkomst till fas-möjligheten för verksamhetsutövare att annansom en
där huvudverksamheten be-tighet eller anläggning det andra landeti än

be-frågor skall talan verksamhetsutövarendrivs. Sådana på prövas avav
land där fastigheten eller anläggningen finns ochhörig myndighet i det

det landetsenligt rätt.

väsentligt bestämmelserna den nordis-i allt iArtiklarna 16-23 motsvarar
föreslagna bestämmelserna har docköskyddskonventionen. härka milj De

gränsälvsöverenskommelsen,vidare innebörd till följd utöverattaven
också omfattar frågor vid sidan häravskydd vattenföroreningar,mot som

milj öskyddskonventionen intebyggande i vilket gör.rör vatten,

allmän bestämmelsehar dessa artiklar medVi övervägt ersättaatt omen
miljöskyddskonventionen skall tilläm-procedurreglema den nordiskaiatt

överenskommelsenalla de frågor, enligtvad gäller prövningen av sompas
artikel kan inteVattenverksamhet enligt Detta göras närmareutanrör

till miljöskyddslag-vattenlagens, förhållandeanalys innebörden iavav
har vårtinnehåll och annorlunda begreppsapparat. Vi istiftningen, skilda

frågor.haft möjlighet dessaarbete inte närmare penetreraatt

samlade artiklar torde ocksåha procedurreglemaAtt vara ensom egna
fördjupadearbete tillsammans med Finland med defördel fortsatti ett

den slutliga utformningenöverväganden behöver göras av enomsom
för gränsälvssamarbetet.alternativ form

tillåtlighetsfråga prövningsmyndig-reglerar de fall24Artikel när aven
till följd verk-skall underställas båda regeringarnas prövningheten attav

gränsöverskridande ef-beskaffenhet kan medföra ingripandesamhetens
fekter.
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stycketFörsta sådan Vattenverksamhet omfattas bestämmel-avser som av
i kapitel artikel3 3 andra stycket i gränsälvsöverenskommelsen ochserna

bara kan tillåtas den synnerlig vikt för näringslivet eller förär ortenom av
eller från allmän synpunkt. skäl redovisasAv i 6.2 fö-avsnittannars som
relår vi ingen motsvarande bestämmelse för vattenförorenande verksamhet

inte samtidigt innebär byggande i vatten.som

tredje finnsI stycket bestämmelse prövningsmyndighetens under-en om
ställningsskyldighet. regleras prövningsmyndighetenHär skall bifogaatt

yttrande i ärendet, vilket harinte någon motsvarighet i gränsälv-ett eget
söverenskommelsen.

Artikel 25 innebär i sådana fall prövningsmyndigheten inte kanatt som
jämka gränsöverskridande motstridiga intressen får regeringama besluta

frågan skall på regeringsnivå.avgörasom

Enligt kan varderaartikel 26 regeringen begära kommission skallatt en
sig i sådana ärenden enligt överenskommelsen skallyttra prövassom av

båda Syftet kommissionenregeringama. i komplicerade fall skallär att ta
fram för regeringama beredningsunderlag.ett gemensamt

Fiske6.4.3

Som framgår de för6.3 Finland och Sverigeavsnitt ärav gemensamma
bestämmelser föreslårvi för reglera fisket gränsälvsområdetiattsom av

slag.två Dels grundläggande bestämmelser, dels föreskrifternärmare om
fisket och fiskevården kortsiktig karaktär. Med utgångs-ärsom av mer
punkt i bestämmelserna fiske kapitel den nuvarandei 5 i gränsälvs-om
överenskommelsen har vi bedömt vilka bestämmelser det först-ärsom av
nämnda slaget. bestämmelser framgår de följ ande förslagenDessa tillav
artiklar.

Enligt vad anför bör detvi i 6.3 finna ordningavsnitt strävan attvara en en
där bestämmelserna fiske i enskilda fall tillämpas nationella förvalt-om av
ningsmyndigheter och domstolar. Förslagen till bestämmelser utgår från en
sådan ordning.

I diskuterar alternativ6.3 vi med mellanstatligtavsnitt även ett ett organ
Ävenskulle besluta enskilda fall.i förordar ordning medsom om en

nationella beslutsorgan vi frågan behöver ytterliga-övervägasatt attanser
innan slutligt ställningstagande sker. Något alternativ med mel-ett ettre

lanstatligt har dock utarbetat.vi inte Om sådant skulleettorgan organ sva-
för de i fråga varande besluten de föreslagnamåste här artiklarna över-ra
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beslutsbefogenhetermellanstatligadettillarbetas med hänsyn organets
överklaganderegleroch organisation, m.m.om

FISKEVÅRDBESTÄMMELSER OCHOM FISKE

27Artikel

med undantaggränsälvsområdetjfzskeområde,älvs utgörsI Torne avsom
baslin-utanförNedertomeå kommunersvenskafinska ochför den inom

vadfiskegäller frågaBottniska viken, ibelägna delenjema somomav
ande.det följstadgas i

älvmynningen,fiskeområde liggerälvsdel TomeDen norr omsomav
finskaHellälä uddemellanlinjebestämd såsom spetsenrät norraaven

påsvenska landmotliggandeVirtakari påudden samtsidan och närmast
ochsydspetsen på Oxölinje dragensidanfinska rät genomnorr om en

benämnssöder däromdel liggerälvområdet; denbenämnsPalosaari, som
älvområdet.tillhörutflödenälvshavsornrâdet. Torne

28Artikel

överenskommelsei dennaredskapMed fast avses
fiskebyggnad och

ellervid bottnenfastsattredskapetledarrn,medfiskeredskap ärom
följd.dygn itvåstå kvar iochstranden änmeravses

redskap.fastfiskeredskap intesådantredskap ärRörligt är som

medöverenskommelsedennaI avses
utrustaderedskapliknande rörligaoch ärpilkhandredskap: spö, som

krokar,och högst tiolinamed
fast skyddiände har gjortslaiska: natur-kosteverkko nät avvars ena

strömhinder,anlagtellerligt
flytandefrittmed nät,flytnät: strömmen

fástat imeddriverajoverkko: strömmendrivnätdrag- eller nät som
anordning.båt eller annan

29Artikel

fiskådra ifinnasgångdär fisken har sinskall i varjeälvområdetInom gren
vanli-bredd vidtredjedelFiskådrandjupaste vattnetsutgörvattnet. aven

veder-ienligt lagenvattenstånd. Fiskådra,förekommande lågtgast som
oförändrad breddmedälvområdet, skalltilltillflödefinns ibörande stat

älvområdet.till fiskådran isträcka sig ut
delskall ifiskådranfår bestämmasföreliggerdärtillskälOm att annan

endaständring fårSådanförsta stycket.i görasänvattnet omsom angesav

5 18-0410
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den kan medförainte väsentligt förfång för någon harinteantas som sam-
därtill.tyckt

Fiskeredskap eller anordning får inte anbringas och brukas så, attannan
fiskens gång i fiskådra kan hindras eller fisken eljest kan avhållas från att

framgå där. Undantag härifrån får det kan inte medföragöras antasom
fara från fiskevårdssynpunkt och inte heller medföra väsentligt förfång för
någon inte har samtyckt till åtgärden. någon harOm särskild rätt attsom
för fiske fiskådra, skall den bestå.stänga rätten

Artikel 30

havsområdet skall, fiskådraInom enligt lagen i vartdera landet, fm-utöver
fredningszoner. Dessa vattenområdena inom avståndutgörs ettnas av av

sidor följande linjer:200 på rätaömsemeter om
a från utanförKraaseligrundet älvmynningen i bäring till196° punkten

därifrån till65°45,85N, 24°O6,45O, 65°44,0°N, 24°10,0, därifrån till
därifrån mellan65°40,55N, 24°11,95°O, Sarvenkataja och Linnanklupu i

bäring 193°;
b från den frånskämingspunkten Kraaseligrundet enligt a gåendeav

linjen latitudsparallellen tilloch 65°46,0N 65°46,05°N, 24°O2,75O, däri-
från bäringi 2l3,5° till 65°44,0°N, 23°59,50°O, därifrån till 65°42,0°N,
24°01,70O, därifrån till 65°36,0N, 23°59,25°O, därifrån i bäring 160°;

c från längs den under b nämnda bäringslinjen65°44,0N, 23°59,50O
till därifrån till213,5° 65°39,0°N, 23°51,50O, 65°38,0N, 23°50,65O,

därifrån i bäring 17l°;
d från skämingspunkten den under b nämnda bäringslinjen ochav

latitudsparallellen till 65°44,50°N, därifrån65°44,60°N 23°50,30°O, till
därifrån till 65°42,80N, därifrån65°43,60N, 23°48,50O, 23°48,70°O,

till 65°41,40N, därifrån i bäring23°46,85O, 200°;
fråne den under a nämnda brytningspunkten 65°44,0N, 24°10,0°O

därifrån Vähätill 65°43,95N, 24°14,l5°O, Huituri och Isoväster om
Huituri i bäring 160°;

f från under e nämnda brytningspunktenden 65°43,95 N, 24°14,l5O,
till därifrån till däri-65°43,80N, 24°l9,40O, 65°42,30°N, 24°22,85O,
från i bäring l72°.

fårFiskeredskap eller anordning inte anbringas och brukas så, attannan
hindrasfiskens fredningszon kan eller fisken eljest kangång i avhållas

från härifrån fårfram där. Undantag det kan integörasatt antasom
medföra och hellerfara från fiskevårdssynpunkt inte medföra väsentligt
förfång för har samtyckt tillnågon inte åtgärden.som

Artikel 31

Allt fiske delmed fast redskap i någon högre 1,5är än meter samtsom
för fångst lax och redskap förbjudet inom denöring delavsett ärannat av
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dragenmellan älvmynningen och linjebelägenhavsområdet är ensomav
udden påsydligasteSalmisvikens mynningstrandenfrån södra överav

nordvästra udde till BjörkönsSellönsKraaseli och Tirro översamtöarna
udde.sydvästra

frånTervakari och Hamppuleiviskä får intemellan StoraSundetI öarna
med längdfiskeredskap 200sidannågondera änstörre meter.sättas ut

32Artikel

får, vadhögredel 1,5fiskeredskap i någon är än utomFast avsermsom
särskiltefterälvområdet endastfiske, användas ihävdvunnetskattlagt eller

tillstånd.

33Artikel

Tillståndsärskilt tillstånd.eller odlasflyttasFisk får inte utansättas ut,
med villkor.och förenastill tidvissskall begränsas

fiskstammarför sådana fiskarter ellerfårfiskodling inteTillstånd för ges
får inteTillståndtill vattenområdetsmed hänsynolämpliga särart.ärsom

sjukdomar.spridningrisk för smittsammadet finnsheller avges om

Artikel 34

kan förmedefter lax eller öringälvområdetfiskefråga inom notarI om
be-lider förfångfiske inteunder förutsättningfiskeplats,viss att annat av

skall bru-fisketsänder, bestämmastio år ioch för högsttydelse därav att
riksgränsen.samfälltkas över

före-fiskeplatsen skallnärhetenbyalag vid och ii ägaHemmansägare av
fiskerätten.till upplåtelseträde av

35Artikel

för tid bestämmas,för gränsälvama visskanOberoende riksgränsen attav
redskapjämförligteller därmedmed dragefter lax eller öringfisketillrätt

fiskerättsbevis.fiskekortupplåtasskall kunna mot
innehartillfaller demför distriktfiskekort visst rättenInkomsterna somav

andelar däri.efter derasdistriktetfisket inomtill

36Artikel

varderaöverenskommelse skall inomdennaregleras iintefrågorI som
tillämpas.gällande rättstaten
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Artikel 37

enskilda fall skallförvaltningsmyndighet har besluta iDomstol och attsom
synpunkter från berörda enskilda intressenbeslut meddelas inhämtainnan

vederböran-gränsälvsområdet och samråda medbåda ländernas delari av
förvaltningsmyndighet det andra landet.de domstol eller i

Artikel 38

överenskommelse ochdennafiske utfärdade med stödFöreskrifter avom
fall rörande fiske fårdomstol enskiltmyndighet eller ibeslut eller dom av

utsträckningdet andra landet iöverklagas berört rättssubjekt i sammaav
hargäller land där besluteti detoch under förutsättningar somsamma

fattats.

Artikel 39

företrädare förmed lika mångatillkalladde båda regeringamaEn gruppav
tillden januari varje årskall 15fiskerimyndighetervardera landets senast

ändra bestämmelserna ibehovetregeringama lämna attrapport omen
överenskommelse.denna

Artikel 40 osv.
föreskrifter rörandemedantal artiklarskall följaHär närmareett

andra stycket,enligt artikel 29ändring fiskådra0 av
och artikel 30,enligt artikel 29undantagsbestämmelser0

enligt artikelfiskeredskap 32,tillstånd till fast0
artikelfisk enligt 33,och odlingflyttningtillstånd till utsättning, av0

artikel ochsamfállt enligt 34fiske,0
artikelfiskekort, enligt 35.0

föreskrifter för fisket och fiskevår-sådanaskall finnasocksåHär närmare
tillmotsvarigheterTill dessa hörkortsiktig karaktär.den ärsom av mer

gränsälvsöverenskommelsen intenuvarandedenbestämmelser ivissa som
tillföreslagna artiklarna liksomföregåendedetåterfinns bland de iav oss

särskilda fiskestadgan sefinns i denbestämmelserdevissa som nuav
behövs medbestämmelserocksåkategori hörbilaga 2. Till denna som

lagstiftningen,den nationellahar skett iförändringarhänsyn till de som
FIFS 1997: 12förordningenbestämmelserna ibland deannat omnya

till de internationellamed hänsynfiskeområde, ochälvsfisket i Tome
bundna Vidare behö-och Finlandbådeöverenskommelser Sverige är av.

befogenheterGränsälvskommissionensde bestämmelser rör an-somver
nationellafiskefrågorna skall hanterasförslagtill vårt att organ.avpassas
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vilkagranskaskededettanödvändigt ifunnit det närmareharVi inte att
avseenden.dessaibehöverförändringar görassom

Kommentarer

området där27innebär artikel6.3ivad motiverar avsnitt attEnligt vi
medutökasfiskeområde,älvsgälla,skall Tomefiskebestämmelserna

vad viinnebörden, enligtVidarebiflöden.tillflöden ärgränsälvarnas
de s.k.följaskalli havetfiskeområdets gräns5.1.redovisar i avsnitt att

baslinjema". sockenartikel har begreppet1skäl i ersattsAv somsamma
med kommun.

ochälv-mellangränsdragningendenbeaktathar vistycketandra senasteI
fiskestadgan.finns ivilkenhavsområdet,

fastadefinitionfiskeredskap. Enolika slagdefinierasartikel 28I avav
till för-hänsynnödvändig medgränsälvsöverenskommelsenredskap i är

tillståndsplik-förslagnaartikeli 32och denartikel 31budsregeln i ossav
införandetmöjliggöraförredskap ochsådanaanvändningför att avten av

redskapsföreskrifter.ytterligare

fiskestadgan.ifinnsredskapsdefinitionerVissa nu

gränsälvs-fiskådra ibestämmelsernuvarande29Artikel motsvarar om
uppgifterdereglernaartikelöverenskommelsen an-som nuommen

före-kompletterandefårGränsälvskommissionen ersättaspåkommer av
skrifter.

fiske-tillåtagällergränsälvsöverenskommelsen attenligtVad omsom
förslagettillståndsprövning ibestämmelsernaanordningar ersätts omav

bestämmelsernaföreslagnagäller de vatten-artikeltill 32. Därutöver om
verksamhet.vattenförorenandeochverksamhet

fredningszoner,30Bestämmelserna i artikel motsvarar nuvaran-somom
arti-innebördmedochpåändratsartikel har sättde somsammasamma

fall lämnavissafiskådra, iliksom iinförs dockmöjlighetkel 29. En att,
fiskeanordningar.tilltillstånd

baslinjematillvid behovbehöverfiskezonemaförGränserna omanpassas
i arti-föreslårfiskeområde viälvsTorneändringsådan görs somaven

positionsangivelsema intede angivnaobserverasocksåbörkel 27. Det att
koordinatsystem.grundas påsjökortenmed de annatettstämmer somnya

fiskeredskap iuppräkningen gräns-nuvarandeden31I artikel ersätts av
storlek. Stor-fast redskap vissartikel medälvsöverenskommelsen 4 av

m 25.Se not s.



106 Alternativ form SOU 1998:39

leksgränsen så tillståndspliktenär inte skallsatt att omfatta mindre red-
skap, såsom gäddryssjor, vilka avsedda för fångstär andra laxänarterav
och öring.

Begreppet fast redskap definierat i artikelät 28.

I artikel föreslår32 vi fiskevårdsskäl tillståndsplikt införsatt i äl-av en
vornrådet för alla fasta fiskeredskap,större för dem används förutom som
skattlagt eller hävdvunnet fiske. Se kommentaren tilläven artikel l.3

finnsNu krav på tillstånd endast för sådana fasta fiskeverk byg-ärsom
gande i enligt kapitel vilket tillståndskravenvatten förmotsvarar vatten-
verksamhet enligt förslaget till alternativ gränsälvsöverenskommelse.
Gränsälvskommissionen har vidare bemyndigande vid behov införaatt
tillståndskrav också för andra fasta fiskeredskap.

I artikel 33 förs föreskrifterin tillstånd för utsättning, flyttning ochom
odling fisk. I nationell lagstiftning har på tid tillkommit sådanaav senare
krav hänför sig till EG:s habitatdirektiv och konventionenatt bio-som om
logisk mångfald innebär strikt på verksamheten. Därutöver kanen mer syn
bestämmelserna Vattenverksamhet och vattenförorenande verksamhetom

tillämpliga.vara

Artikel 34 respektive artikel 35 de nuvarande artiklarnamotsvarar 6 och
7 samfällt fiske respektive fiskekort. Med hänsyn till älvornrådetom att
enligt förslaget vidgas till omfatta biflödena haräven dock bestämmel-att

i artikel 35 preciserats till gränsälvama.attsen avse

Artikel 36 för fiskets del bestämmelsen kapitelmotsvarar i l artikel 8 i
den nuvarande gränsälvsöverenskommelsen.

I artikel 37 skyldighet för vederbörande domstol och myndighetanges en
inhämta synpunkter, inte bara frånatt berörda intressen deti land där en

fråga i det andra landetprövas, även ochutan samråd skall ske medatt
berörd myndighet i det andra landet. Bestämmelserna syftar till att ge en
samlad fiskefrågomapå i gränsälvsområdet och förebygga risken försyn
olika utveckling praxis i de båda ländernas beslutandeav organ.

Enligt artikel 38 möjlighet klaga för någon i detatt andra lan-ges samma
det gäller i det land där beslut har fattats, i enlighetett med de prin-som
ciper likabehandling vi behandlar i 4.2.avsnittom som

I artikel 39 läggs fast regler för omprövning bestämmelserna. Av motivav
framgår bör6.3 förslagavsnitt till ändrade bestämmelser utarbetassom av

ländernas fiskerimyndigheter.av
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regelbundetinternationella överläggningardeErfarenheten visar att som
varje år.bestämmelsernaofta innebär behovsker fisket överatt seavom

skall finnas de följ andeföreskrifter idegäller främstDet närmare som
förslaglämnar någraartiklarna, vi inte om.som nu

tillutarbetas i anslutningbestämmelserna börtill ändringarFörslag attav
för har avslutatOstersjön sina överläggningar.Fiskerikommissionen
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Rekommendation7

natio-med dengränsälvsöverenskommelsenkapitel 5jämförelse iVår av
detaljerathålla sär-svårigheternatydligtvisar ettlagstiftningen attnella

förhållande till denlevande igränsälvssamarbetet ut-regelverkskilt om
ändrade natio-ochrättsornrådena. Nyaberördadesker inomveckling som
gränsälvs-Bestämmelsen ifortlöpande.tillkommerbestämmelsernella

skall tillämpasnationellartikelkapitel 1 rättöverenskommelsen attom
praktikenbestämmelser, har isärskildasaknaröverenskommelsennär

bestämmelser ikompletterandeochförhindrafallvissasig ivisat att nya
fallandragränsälvsområdet. Igenomslag ifårlagstiftningennationelladen

gränsälvsöverenskommelsendetoklarheterbestämmelsen ärmedför om
kommerDärtillskall tillämpas.ochkanbestämmelsernationellaeller som

skyldig-åtaganden harinternationellaFinland,liksomSverige,att genom
Gränsälvskommissio-reglervilkaoklarhettillledakanheter somomsom

tillämpa.har attnen
endastregleraröavseendemiljgränsälvsöverenskommelsen imedochI att

sådana frå-enbartGränsälvskommissionenoch prövarpåverkan på vatten
gälleromodern.orationell och Detöverenskommelsenframstår somgor

radöbalk, därmiljtillsvenska förslagettill detförhållandeiminstinte en
5.1.5.Seskall avsnittmiljöområdet integreras.lagar inombefintliga

medöverensstämmelse EG-heller istår inteGränsälvsöverenskommelsen
förore-och begränsaförebyggaföråtgärdersamordnade attdirektivet om

med till-sambanddet iinnebärDirektivetIPPC-direktivet. attningar
skallverksamheterindustriella görasståndsprövning större sam-enav

5.2.1.mark. Seoch avsnittluft,tillutsläppenordnad prövning vattenav

med EG:sskallgränsälvsöverenskommelsen överensstämmaFör att
mandatkunna prövaGränsälvskommissionen attskulleIPPC-direktiv ges

denbyggakommissionenmark. hosluft och Atttillutsläppenockså upp
bedömer vibred prövningsådanbehövas förskullekompetens ensom

Gränsälvskommissionens pröv-måsteorealistiskt. Alternativtdock vara
formelltsamordnastillutsläppverksamhets vattenfrågorning om enav

tillutsläppverksamhetensvad gällernationelltskerprövningmed den som
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luft och mark. sådanEn organisatorisk samordning med såväl svenska som
finska prövningsmyndigheter kompliceradsig och föga effektiv.ter

denMed alternativa form för gränsälvssamarbetet, vi diskuterar isom
kapitel bedömer Vi de problem finns med den nuvarandeatt gräns-som
älvsöverenskommelsen till del skulle kunna undvikas.stor

Vad gäller frågorna byggande i och vattenföroreningar kommervattenom
vi till slutsatsen, den svenska och finska lagstiftningenatt på respektive
sida nationsgränsen bör kunna huvuddelen bestämmelsernaersätta iom av
den nuvarande gränsälvsöverenskommelsen. Några bestäm-gemensamma
melser behöver dock finnas för reglera vissa förhållandenatt gräns-av
överskridande karaktär. Vi bygger vårt förslag dennai del på berördatt
lagstiftning i Sverige och Finland förhållandevis likvärdig och bedöm-är
ningen det kommer fallet fortsättningen.att iatt ävenvara

fiskefrågomaFör däremot detvi framgent i särskildävenattmenar en
överenskommelse behöver finnas för Sverige och Finland gemensamma
bestämmelser för samarbetet i gränsälvsområdet. bestämmelserDessa

vi dock bör kunna integreras deni nationella ñskelagstiftningen ochanser
tillämpas vederbörande nationella myndigheter i Sverige respektiveav
Finland.

Vi rekommenderar det framtida finsk-svenska samarbetet iatt gränsälvs-
området ordnas linjei med det skisserade förslaget till alternativav oss en
form för gränsälvsöverenskommelse. fördjupaFör det redovi-atten av oss

förslagetsade behöver fortsatt utredningsarbete ske, vilketi detett är an-
geläget vad har möjligtnärmare varit for delatt än de finskatasom oss av
förutsättningarna olikai föravseenden förändrat samarbete.ett
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Kommittédirektiv mm
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1997:79Dir.

ochÖversyn miljö-,gränsöverskridande vattenrätts-detav
gränsälvsområdetñnsk-svenskai detñskesamarbetet

1997.den 22 majregeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av

hur detförslaglämnaoch gräns-skall utredautredaresärskildEn om
finsk-svenskadetñskesamarbetet iochmiljö-,överskridande Vattenrätts-

utformas.börframtidengränsälvsornrådet i

tillförslagoch lämnautredabl.a.ingåruppdragutredarens attI
gränsälvsöverenskom-1971 årsrevideringochmoderniseringden av0

överenskommel-förbehövsbilagorhörandedärtill attochmelse som
återspeglaåtaganden ochinternationellaSverigesuppfyllaskallsen

ñskepolitikochmiljö-, samtsvenskmodern vattenrätts-
ochmiljgränsöverskridande vattenrätts-för detformeralternativa0

gränsälvsområdet.finsk-svenskadetñskesamarbetet i

Bakgrund

innehållGränsälvsöverenskommelsens

ochSverigemellanöverenskommelseår 1971godkändeRiksdagen en
Överenskommelsenländerna.mellan de tvågränsälvamaFinland somom

iregleringmateriellutförliginnehållerjanuari 1972kraft den 1trädde i en
vattenförore-skyddochvattenregleringbyggande motifråga vatten,om

sjöar ioch deälvdelden Tomeälvar,och MuonioKönkämäning i av
gränsälvama,Sverige löper gräns-Finland ochmellanVilka riksgränsen

skär-delarutflödensärskildaochsidoflöden samttillflöden,älvamas av
överenskommel-iRegleringenmynning.älvsutanförgårdsområdet Torne

utflö-ochsido-dessa älvarsochgränsälvamafisketockså iomfattarsen
deöverenskommelsenskärgårdsområdet. attIdelariden angessamt av

tillgodonjutafårländernabådasåskall nyttjasvattenområdenaberörda att
påfrämjasgränsbygdens intressenochgränsvattendragenfördelarna av
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bästa Särskild viktsätt. skall fästas vid naturvårdsintresset. Så långt möj-
ligt skall fiskbeståndet och föroreningtryggas motverkas. Enligtvattenav
lagen 1971:850 med anledning gränsälvsöverenskommelsen den 16av
september 1971 mellan Sverige och Finland gäller överenskommelsen som
svensk lag. Till överenskommelsen finns bilagor, bilagomatre A, B och

inkorporerats i svensk kungörelsenrättsom 1971:1016 till-genom om
lämpning stadgan för finsk-svenska gränsälvskommissionen,av kun-
görelsen 1971:1018 tillämpning stadgan för fisket inom Tomeom av
älvs fiskeområde och kungörelsen 1971:1019 tillämpning stadganom av

prövnings- och anmälningsskyldighet för verksamhetom i kap.som avses
6 3 i gränsälvsöverenskommelsenart. mellan Sverige och Finland.

Gränsälvskommissionen

Genom överenskommelsen inrättades finsk-svensk gräns-en gemensam
älvskommission. Kommissionen i fråga gränsvattendragen försvarar om
de uppgifter i Sverige vilar på vattendomstolama och isom annars viss
utsträckning, huvudsakligen frågai fiske, de uppgifter vilar påom som
länsstyrelserna och Fiskeriverket. Vidare den sådanaprövar frågor om
tillstånd till utsläpp till ivatten Sverige Konces-prövassom annars av
sionsnämnden för miljöskydd eller länsstyrelse. Den har vidare vissa till-
synsuppgifter. Kommissionen består medlemmar vilka Finlandsav sex av
och Sveriges regeringar vardera En medlemutser fråntre. varje skallstat

lagkunnig och erfaren i domarvärv och teknisktvara sakkunnig. Denen
tredje, för Sveriges del efter förslag länsstyrelsenutsessom i Norrbot-av

län, skalltens förtrogen med gränsbygdens förhållanden.vara en person
Kommissionen biträds sekreterare och två kanslister. Dess kansliav en
finns i Haparanda.

Översyn gränsälvsöverenskommelsenav

Vid överläggning i Haparanda den 3 september 1993en mellan represen-
för Finland,tanter Sverige och för Gränsälvskommissionenrepresentanter

kom deltagarna bl.a. överens att översyn gränsälvsöverenskom-om en av
melsen borde ske. Ett motiv för översynen överenskommelsenatt börvar

till modern miljörätt och till Finlands ochanpassas Sveriges internationella
åtaganden inom de områden Översynenregleras i överenskommelsen.som
har i Sverige inletts Miljödepartementetatt remissförfar-genom ettgenom
ande inhämtat vissa svenska myndigheters och kommuners uppfattning om
önskvärda ändringar i överenskommelsen. Synpunkter har sålunda in-
hämtats från Fiskeriverket, Kammarkollegiet, Statens naturvårdsverk,
Koncessionsnämnden för miljöskydd, Finsk-svenska gränsälvskommissio-
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harLänsstyrelsenlän.NorrbottensLänsstyrelsen iochsvenska gruppnens
ÖvertorneåPajala,frånsynpunkter Kiruna,fogatremissyttrandetill sitt

kommuner.och Haparanda

1996dom den 13domstolens juniHögsta

fisket Tor-för inomstadgantillämpning1971:1018kungörelsenI avom
längeSverige såskall gälla istadganföreskrivsfiskeområdeneälvs att

mellanöverenskommelserkraft.gränsälvsöverenskommelsen i Nyaär
Änd-och 1987.1979kungörelsen årenändringar iföranlettharländerna

Gränsälvskommissionenförutökad attinnebar bl.a. rättringen 1987 en
fisket.föreskrifter förbesluta om

118, konstaterat1996, DBden 13 juni attdomdomstolen har iHögsta en
mellanfolkligtillöverlåtelseinneburitkungörelsenändringårs1987 av

dendomstolen,har, enligtEmellertidföreskrifter.meddelaorganisation att
överlåtelse isådanför väsent-ordningenföreskrivnaregeringsformeni en

där-harDomstolenkungörelseändringen.åsidosattshänseendeligt genom
Gränsälvskommissionentillämpatbrottmålet inteaktuelladetför i en av

fiskeföreslcrift.meddeladkungörelseändringstöd 1987 årsmed av

fiskeområdeälvsfisket Torne1996/9 7:94 inomProposition om

denbeslutade regeringennämnda domdomstolensanledning HögstaI av
fiske-älvsfisket inom Tome1996/97:94proposition199720 ommars

ellerregeringeninnebärföreslogs lagpropositionen attområde. I somen
fiskeföre-meddelabemyndigasbestämmermyndighet regeringen attden
älvensde delarvattenområde ochälvsdelarför de Tomeskrifter avav

fiskeföreslqifterna iregleras gräns-Bottenhavetmynningsornråde i avsom
skall kunnaregeringenföreslogsälvsöverenskommelsen. Dessutom att

frågafall isärskildabesluta iGränsälvskommissionentillöverlämna att
förslaggodkänt regeringensharRiksdagenfiskeområdet.fisket inomom

detändringenbeslutade194. gör1996/97: Denrskr.1996/97 JoU2l,bet.
föreskriftermeddelaGränsälvskommissionenförmöjligtdock attinte om

gränsälvsöver-förutsätts iutsträckningdenfiskeområdet ifisket inom som
hurdärför frågananför regeringenpropositionenenskommelsen. attI om

denbör ingå ibör lösaslångsiktigtfiskeområdeälvsfisket inom Tome
överenskommelsen.pågående översynen av
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Särskilda skäl för översyn gränsälvsöverenskommelsenav

E U-medlemskapet

Sedan den januaril 1995 både Sverige och Finlandär medlemmar Eu-av
ropeiska unionen. Detta innebär EG:s direktiv och förordningaratt på bl.a.
miljö- och fiskeområdet skall tillämpas i båda länderna.

EG:s miljöskyddsregler finns huvudsakligen formi direktiv. Enligtav
Romfördraget skall medlemsstaterna genomföra direktiv sinett genom
nationella lagstiftning. miljöskyddsdirektivDe direkt har anknytningsom
till överenskommelsens tillämpningsområde framför allt ramdirektivetär
76/464/EEG förorening utsläpp vissa farliga iämnenom genom av ge-
menskapens vattenmiljö med därtill hörande ämnesrelaterade direktiv,
direktiv 80/68/EEG skydd för grundvatten förorening vissamotom genom
farliga direktivämnen 91/271/EEG reningsamt kommunaltom av av-
loppsvatten i tätbebyggelse.

Vidare finns regler för miljöprövning vissa särskilt angivna industriellaav
verksamheter i direktiv 96/61/EG samordnade åtgärder för före-attom
bygga och begränsa föroreningar. direktivetI föreskrivs bl.a. i sambandatt
med tillståndsgivning skall samordnad prövninggöras utsläppen tillen av
luft, och mark.vatten

Särskilt intressant dettai sammanhang också direktivet 85/337/EEGär om
bedömning inverkan på miljön vissa offentliga och privata projekt.av av
Enligt direktivet skall medlemsstat uppmärksammar projektatt etten som
kan medföra betydande inverkanantas på miljön medlems-ien en annan

översända information tillstat och samråda med den medlemsstaten.

EG-kommissionen har nyligen för rådet förslag tillpresenterat ett ett ram-
direktiv för gemenskapsåtgärder på området för vattenpolitik. Förslaget
berör gränsöverskridandeäven vattendrag. Enligt förslaget blir medlems-

bl.a. skyldiga definierastaterna miljökvalitetsnormer föratt vatten, upp-
åtgärdsprogramrätta och planer för uppnå dessa miljökvalitetsnormeratt

till år 2010, övervaka tillståndet miljöni och till kommissionenrapportera
med vissa intervaller.

Mot bakgrund förslaget till ramdirektiv för vattenpolitik och de möjlig-av
heter definiera miljökvalitetsnormeratt och åtgärdsprogramupprätta som

förslagetinämns till miljöbalk tillsatte regeringen år 1996 utredningen om
för avrinningsområdesvissystem vattenadministration dir. 1996:57. Ut-

redaren skall den l juni lämna1997 förslag till hursenast sådant admi-ett
nistrativt praktiskt skall kunna genomförassystem i Sverige.
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EU:sÖstersjön omfattasBottenhavetdelenoch iFisket i större ge-avav
området.påförordningarEG:sreglerasñskeripolitik och avmensamma

direktbindande ochalla delartillRomfördragetenligtförordningEn är
utanför Tor-skärgårdsområdedetDelarmedlemsstat.tillämplig i varje av

regle-omfattasfiskeområdeälvsiingår Tomemyrmingälvs avsomne
fiskeförordningar.i EG:sringen

1996novemberiregeringentillsatteEU-medlemskapetbakgrundMot av
1996:97.dir.fisken-administrationenutredning översyn m.m.avomen
särskiltfiskeriadministrationen,skall delsUtredaren översyngöra aven

forsk-effektiviseradåtgärder förföreslådelsFiskeriverket,avseende en
skallUppdragetområde.fisketspåutvecklingsverksamhetochnings- re-

november 1997.den 15dovisas senast

Övriga överenskommelserinternationella

SverigeFinland ochbådetill harkorngränsälvsöverenskommelsenSedan
folkrättsligt åta-överenskommelserinternationellaiparteratt varagenom

gränsälvsornrå-finsk-svenskadetomfattarförpliktelsergit sig ävensom
särskilt deberöröverenskommelser rätts-internationellaFöljandedet.

gränsälvsöverenskommelsen.regleras iområden som
nationelltill isyftarmiljöskyddskonventionen attnordiskaDen som0

detmedöskyddsintressenmiljgrannländemaslikställalagstiftning egna
prövningskall vidländernanordiskafyraideMyndigheternalandets.

så-likställa störningarverksamhetöskadligmiljtillåtligheten somavav
fördragsslu-någonmedföra ikanmedför ellerverksamhetdan annan

landet.detstörningar imedtande stat egna
gränsöverskrid-miljökonsekvensbeskrivningar i ettKonventionen om0

skallkonventionenEnligtEsbo-konventionensammanhangande
allavidtaVerksamheterplanerade samtvarandrainformeraparterna om

kontrol-ochminskaförebygga,föråtgärdereffektivaoch attlämpliga
sådanfrånmiljöpåverkangränsöverskridandeskadligbetydandelera

miljökonsekvens-genomföraskyldigaverksamhet. Parterna attär
miljö-gränsöverskridandemedverksamhetplaneradbedömning av

påverkan.
Östersjöområdets miljömarinaskyddKonventionen avom0

syfteKonventionens är att1974.Helsingforskonventionen antogs
denförbättraochskyddaföroreningminskaochförhindra samt att ma-

Östersjöornrådet. ellerför sigskallParternamiljön irina gemen-var
Östersjöområdetsskyddaföråtgärdernödvändigaallavidta attsamt

vissaUtsläppkällor.från olikaföroreningarmiljö frånmarina an.-av
skallandravissaoch utsläpp ämnenförbjudasskallgivna ämnen av

modemiserats.år 1992harKonventionenoch begränsas.kontrolleras
kustema.vattenornrådetomfattar närmastkonventionen ävenDen nya
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Vidare har det i den konventionen införts begrepp försiktig-nya som
hetsprincipen, bästa tillgängliga teknik och bästa miljöpraxis.
Konventionen skydd och användning gränsöverskridande0 om vat-av
tendrag och internationella Enligt konventionensjöar. skall parterna
vidta alla lämpliga åtgärder för förhindra, kontrollera och minskaatt
gränsöverskridande påverkan. Vidare behandlas i konventionen bl.a.
övervakning gränsöverskridande vattendrag, informationsutbyte,av
samarbete och samråd mellan information till allmänhe-parter, ansvar,

institutionella bestämmelser.ten samt
Konventionen rörande fisket och bevarandet de levande tillgång-0 av

Östersjön och Bälten.i konventionenI föreskrivs bl.a. de för-arna att
dragsslutande skall samarbeta syftei bevaraparterna nära och för-att

Östersjönöka de levande tillgångarna i och Bälten och få optimalatt en
avkastning dem. En enligt konventionen tillsatt kommission, kanav
fastställa rekommendationer sammanlagd tillåten fängstkvantitet.om

Ändringar nationell lagstiftningi

Sedan gränsälvsöverenskommelsen ingicks har milj och vattenlagstift-ö-
ningen genomgått omfattande förändringar både i Sverige och Finland.
Sverige har i naturresurslagen 1987: 12 förbjuditt.ex. vattenkrafts-
utbyggnad i Tomeälven med tillhörande vattenområde. Sverige ock-är nu
så i slutskedet med inarbeta bland gällande miljöskydds-att ochannat
vattenlagstiftning i miljöbalk. innebärDetta utifrån miljöhänsynatten en
skärpt lagstiftning på området skapas liksom prövningssystemett nytt som
innefattar miljödomstolar. Vidare har fiskelag krafti i Sverigeträtten ny
den 1 januari 1994 och därtill hörande förordning den 1 januari 1995.en
Enligt den fiskelagstiftningen det Fiskeriverketär centralt med-nya som
delar fiskeföreslcrifter för fiske i havet och längs kusterna till första defini-
tiva vandringshindret. Dessa bestämmelser gäller dock inte inom Tome
älvs fiskeområde. nyligenDen beslutade lagen befogenhet beslutaattom

fisket inom älvs fiskeområdeTorne medför dock möjlighetom över-att
lämna motsvarande föreskriftsrätt till Fiskeriverket vad gäller detta fiske-
område.

Även i Finland har miljörätts-, och fiskelagstiftningenvattenrätts- ändrats.
Sedan våren 1995 har också den regionala myndighetshanteringen av
miljöfrågor koncentrerats till myndighet, miljett öcentrum.en

Övrigt

harDet sedan länge pågått diskussion Gränsälvskommissionensen om
sammansättning, bl.a. frågan kommissionen skall utökas med leda-om en
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har kritik riktatsmilj Vidaresakkunnig på mot attärmot som
kommissionensfall medgerde flesta integränsälvsöverenskommelsen i att

överklagas.beslut

Uppdraget

gränsälvsöverenskommelsenregleringen iberörsflera områdenPå avsom
ingicks åröverenskommelsenskett sedanomfattande förändringarhar

ändringmed Finlandförhandlingarförestående över-Inför197 avom en
uppgiftmedsärskild utredare tillkallasdärförenskommelsen bör atten

gränsöverskridande miljö-,detförslag hurlämnautreda och vatten-om
framtidengränsälvsområdet ifinsk-svenskadetfiskesamarbetet iochrätts-

bör utformas.

ochförslag till den moderniseringoch lämnab1.a. utredaskallUtredaren
hörandegränsälvsöverenskommelse och därtill1971 årsrevidering av

in-skall uppfylla Sverigesöverenskommelsenförbehövsbilagor attsom
svensk miljö-,återspegla modemåtaganden ochternationella vattenrätts-

öbalkförslag till miljskall regeringensDärvidfiskepolitik. samtoch även
gemenskapsåtgärder påförramdirektivetförslaget tilli vat-huvuddragen

avrinningsområdesvistilldet förslagbeaktas liksomtenpolitikornrådet
skallVidareunder 1997.skall lämnasvattenadministration sommarensom

fiske-förtillkallatsmed den utredarekontakt överutredaren ha att sesom
förekomm-och iskall ocksåUtredarenriadministrationen översem.m.

gränsälvsöverenskommelsens reglerförslag till ändringfall lämnaande av
överklagandeochsammansättningGränsälvskommissionens avomom

kommissionsbeslut.

förformerförslag till alternativaoch lämnautredaskall utredarenVidare
finsk-fiskesamarbetet detoch igränsöverskridande miljdet vattenrätts-

förformerdet särskiltDärvid skallgränsälvsområdet. övervägassvenska
meddelasbindande beslutföreskrifter ochinnebärsamarbetedetta attsom
skallUtredarenFinland och Sverige.domstolar ioch ävenmyndigheterav

Finland.beslutssystemet ibeakta

långtskall såutgångspunkt för utredningengrundläggande attEn vara
förslagutredaren lämnarOmoch förenkla regleringen.minskamöjligt

finansiering också lämnas.förslag tillkostnadskonsekvenser skallmed

Länsstyrelsensamråda medskall utredarengenomförandeuppdragetsVid
myndigheterberörda svenskalän med övrigaNorrbottensi närmastsamt

synpunkterochskaffa upplysningarskall utredarenVidareoch kommuner.
utredningsarbetet gällersvenska FörGränsälvskommissionensfrån grupp.

särskilda utredarekommittéer ochsamtligadirektiv tillregeringens om
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redovisning regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50, prövningav om
offentliga åtaganden dir. 1994:23, jämställdhetspolitiska aspekterav om

dir 1994: 124 redovisning konsekvenser för brottslighetensamt om av
och det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.

Uppdraget skall redovisas den 31 december 1997.senast

Miljödepartementet
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med bilagorGränsälvsöverenskommelsen

gränsälvsöverenskommelsenanledningmed1971:850Lag av
123FinlandochSverigemellan ................................................................... ..

förstadgantillämpning1971:1016Kungörelse avom
15 1gränsälvskommissionenfinsk-svenska .....................................................

förstadgantillämpning1971:1018Kungörelse avom
155ñskeområdeälvsfisket inom Tome ....................................................... ..

stadgantillämpning1971:1019Kungörelse omavom
verksamhetanmälningskyldighet förochprövnings- avsessom

ochSverigemellangränsälvsöverenskommelseni3i kap. 6 art.
..163Finland ....................................................................................................
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med anledning1971:850Lag av
den septembergränsälvsöverenskommelsen 16 1971

och Finlandmellan Sverige
Ändring 1971:1015införd SFSt.0.m.

mellanseptembergränsälvsöverenskommelsen den 16 1971Kapitlen l-9 i
densvensk lag. Bestämmelserna harskall gällaoch FinlandSverige som

fogad bilaga utvisar.härvidlydelse som

bestämmer och gäller såkraft den daglag träder i KonungenDenna
kraft.gränsälvsöverenskommelsen ilänge är

gränsälvsöverenskommelsen,företag, iellerOm anläggning avsessom
enlighetkraft eller tillkommit därefter ilagdenna itillkommit innan trätt

myndighets grund förut gällande bestäm-pådomstols ellermed avannan
tillämpas vidförut gällande bestämmelserbeslut, skallmeddelademelser

därmed förena-företagets laglighet ochellerbedömande anläggningensav
Bestämmelserna omprövning iskyldigheter.rättigheter och grän-de om

eller företagtillämpas på anläggningsälvsöverenskommelsen får dock

avses.som nu

vidikraftträdande anhängigtvid denna lagsärendeMål eller ärsom
fråga omfattasmyndighet och grän-domstol eller rör avsom somannan

enligt förut gällan-handläggas och bedömassälvsöverenskommelsen skall
de bestämmelser.

intillhittills gällande regleroch drivas enligtfår utslåsKiviranta ettpata
denna lag.från ikraftträdandetår av
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Bilaga
Gränsälvsöverenskommelsen den 16 september
1971 mellan Sverige och Finland

Kap. 1 Allmänna stadganden

Art.1

Överenskommelsen tillämpning på följ ande vattenområden:äger
Könkämä och älvarMuonio den del älvTome och de sjöar isamt av

vilka riksgränsen mellan Finland och Sverige löper gränsälvama,
de sjöar och vattendrag vilka sidogrenar eller tillflöden tillutgör av

gränsälvama,
de särskilda utflöden bildas Torne älvs skilda myrmingsgrenar,som av
den del Bottniska viken ligger inom finska och svenska Neder-av som

tomeå socknar.

Överenskommelsens bestämmelser fiske har särskilt tillämp-om
ningområde enligt vad i kap. 5 art.som anges

Art.2

Överenskommelsen omfattar:
åtgärd, innebär byggande i enligt kap. eller3 vattenregleringvattensom

enligt kap. eller kan medföra4 förorening enligt kap. åtgärdensom om
utföres inom gränsälv,

åtgärd beskaffenhet, åtgärden eljest utföres inom tillämp-av samma om
ningsområdet, detsåsom bestämts förstai stycket,1 i enderaart.ovan

och kan medföra verkningar i den andrastaten staten,
fiske inom det kap.i angivna särskilda5 1 tillämpningsområdet.art.

Bestämmelser flottning finns i överenskommelsen den februari17om
1949 mellan Sverige och Finland flottningen i Tome och älvarMuonioom
med den därvid fogade stadgan angående flottningen i ochTome Muonio
gränsälvars flottled. tilläggsöverenskommelseI till nämnda överens-en
kommelse med bifogad tilläggsstadga skall meddelas erforderliga komp-
letterande bestämmelser.
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Art.3

enligt deskallvattenområdenaberörda närmareöverenskommelsenDe av
ländernabådaså,överenskommelse nyttjasdenna attigrunder angessom

gränsbygdens intres-ochgränsvattendragenfördelarnatillgodonjutafår av
naturvårdsintresset;vidskall fästasviktSärskildbästapåfrämjas sätt.sen

och förening vattnetñskbeståndet mot-skallmöjligtså långt tryggas av
verkas.

Art.4

ellervattenområdeÄr företag,skildafråga annanavsammaavsersomom
företagdetföreträdeskallvarandra,utföras jämteorsak kan somges

bli tillsynpunkt kan störstaenskildochallmän antagasfrån gagn.

möjligt kanochjämkas så, ettskall såvitt vartattstridiga intressenMellan
förförfångväsentligt annat.tillgodoses utan

Art.5

tillkommavattenmängdenlott iskall likamed sidogrenargränsälvamaI
denframrinner inom änstatendel däravsidan,vardera störreäven enaom

enskild kantilldenrubbas vattnetHärigenom rättandra.deninom som
rättsgrund.särskildhävd ellerurrninnesdom,grunda på annan

Art.6

gränsälv fårvidtill strand oavsettnyttjanderättharellerDen ägersom
strandenutanförvattenområdetillhörigtförfogariksgränsen över annan

så-tvätthus ellerbad- ellerbåt-,brygga,mindreanordnandeför annanav
byggnad.dan

likartatförellerhusbehovoch till annatgränsälv vattenI äger tagaenvar
nyttjaändamål vattnet.

artikel,dennaiändamålanspråk föriVattenornråde får tagas avsessom
fiskedärav ellerolägenhetnämnvärdtillskyndasområdets ägare omom

gällereljestvadartikel rubbarintrång. Dennaliderflottningeller som
riksgränsen.samfärdseln överom

Art.7

IV,november 1810,8/20 ägerdengränsregleringstraktaten art.Enligt
gränsälvamamed båt påfärdas frittvarderaiinnevånarna rätt attstaten

eller försäkerhet,båtfartenstillmed hänsynnödvändigtdet äratt,samt om
stranden.motliggandedentill vidläggabåtar,förhalning av



126 Bilaga 2 Gränsälvsöverenskommelsen SOU 1998:39

Art.8

denI mån överenskommelsen icke innefattar särskilda bestämmelser, skall
inom vardera där gällande tillämpas.staten rätt

Kap. 2 Gränsälvskommission

Art.1

För tillämpning överenskommelsen skall finnas ständig,av staternaen av
tillsatt kommission finsk-svenskagemensamt gränsälvskommissionen.

Art.2

Gränsälvskommissionen skall bestå medlemmar, vilka regering-av sex av
i vardera Medlem skall förstaten viss tid.utser tre. Av varderautsesen

medlemmar skall lagkunnig ochstatens erfaren i domarvärv samten vara
tekniskt sakkunnig; den tredje skall med gränsbygdensen vara vara en

förhållanden väl förtrogen den finska medlemmen efterutses,person som
förslag länsstyrelsen i Lapplands län och den svenska medlemmen efterav
förslag länsstyrelsen i Norrbottens län.av

Regeringen i vardera förordnar denstaten medlemmarstatens att,en av
växelvis emellan, för år i sänder, ordförandestaterna ellerett vicevara
ordförande i kommissionen.

För varje medlem i den ordning gäller för medlemmenutses ellersom en
flera uppfyller de för medlemmenersättare stadgade behörighetsvill-som
koren.

Till kommissionens förfogande skall ställas sekreterare och den övriga
personal kommissionen behöver.som

Art.3

Gränsälvskommissionen föranstaltar enligt bestämmande deeget om un-
dersökningar och utredningar påkallas för den skall kunna fullgöraattsom
sina åligganden enligt denna överenskommelse.

Kommissionen kan träda i direkt förbindelse med myndigheter i vardera
påkalla deras biträde förstaten erhållandesamt upplysningar och förav

det samråd behövligt.ärsom

Vid behov kommissionen anlita sakkunnigaäger för särskilda utrednings-
uppdrag.
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4Art.

kommissionsmedlemmaravlönar deVardera utsetts staten.staten som av

Övriga vilka icke uppenbarligenverksamhet,för kommissionenskostnader
till lika delarutgifter, skall gäldasenderablottär statensatt avanse som

staterna.

Art.5

straffrättsligtunderkastadgränsälvskommissionenMedlem är ansvarav
lagen den regeringenligt ihandlingar i tjänstenför sina utsettstat vars

fråga sådantskall ibefattningshavare hos kommissionenhonom. För om
beträffan-stadgarhan har sitt hemvistden därgälla vad lagen i statansvar

allmän tjänst.anställd ide den ärsom

utövningskall underbefattningshavare hos kommissionenMedlem av en
denenlighet med vad lagen istraffrättsligt skydd iåtnjutasin tjänst statav

anställd i allmän tjänst.stadgar för dendär utövandet äräger somrum

Art.6

be-medlem ellertillåtamyndigheterna varderaiåliggerDet attstaten av
förord-eller sakkunniggränsälvskommissionenhosfattningshavare som

varhelstöverskridatillsyn enligt kap. 9 ll gränsen,attutöva art.nats att
lämpligt,tillsynens utövandearbete ellerkommissionensdetta för är samt

och anda legi-med avseende ålättnadmöjligalämna dem störstaatt pass
får överskri-tid, Varunderbeträffandetimationshandlingar liksom gränsen

vistelse ske inomdas och staten.

Art.7

behandlingfria från alltillhörigheter skallGränsälvskommissionens vara
utförselavgift.ochtullmyndighet från in-samtav

Art.8

föröverenskommelse har intagits stadgatill dennabilaga gräns-I A
älvskommissionen.
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Kap. 3. Byggande i vatten

Art.l

Såsom byggande i dennai överenskommelse:vatten anses
uppförande anläggning i vattenområde,av
reglering vattenstånd eller vattenavrinning,av
bortledande från vattenområde,vattenav
vidtagande åtgärd, kan föranleda ändring vattenståndetav annan som av

eller vattenföringen eller djup eller läge.vattnetsav

Vad stadgas byggande i gäller även:vattensom om
vidtagande åtgärd i vattenområde, vilken kan påverka grund-av

vattenförhållandena,
uppförande bro eller anläggning vattenområde,överav annan
framdragande ledning eller utförande anläggning underav av annan

vattenområde.

Ändring eller byggnadutrivning i byggande, åt-vattenav anses som om
gärden kan märkbart förändra vattenförhållandena,

Art.2

Byggande skall skei så, ändamålet oskälig kostnad vinnesvatten att utan
med minsta möjliga och olägenhetintrång för intresse inom någon-annat
dera skall skälig omfattningHänsyn i till förutsedda framtidastaten. tagas
företag, kan beröras anläggningen.som av

Art.3

Om någon till följd byggande i lider skada eller intrång, får byg-vattenav
gandet ske endast det från allmän eller enskild synpunkt medfö-prövasom

fördel väsentligt olägenhetema.övervägerra som

Skulle byggandet medföra väsentlig försämring befolkningens levnads-av
förhållanden eller förorsaka sådan bestående ändring naturförhållande-av

varigenom väsentligt minskad trevnad för närboende eller betydandena,
förlust från naturvårdssynpunkt befara, eller eljest fömärrna bety-är att
dande allmänt fårintresse, det tillåtas endast under förutsättning det äratt

synnerlig vikt för näringslivet eller för eller eljest från allmänortenav
synpunkt.

skadaFör och intrång skall utgå ersättning enligt kap.
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Art.4

skall förhållandenabyggande får skehuruvida tillämnatbedömningVid
likvärdiga.beaktas såsomandraoch denden inominom statenena

Art.5

eller nyttjanderätteller ständig servituts-äganderättgrundflera påOm av
belägna delenenderagränsälvden i inom ström-råder ettstatenöver av

medgesförfarande enligt 13videller flera dem rättfall, kan attart.aven
sådantenligt de villkor idel, så får sketillgodogöra sig somannans om

strömfallsdelen hör. Er-till vilkenjämlikt lagen i dengälleravseende stat
enligt kap.tillgodogörandet skall utgåförsättning

Art.6

nyttjanderättellereller ständig servituts-äganderättpå grundDen avsom
strömfall gränsälvhörande delen itill enderadenråder ettstatenöver av

följer kan tillgo-5sådan jämtegrundeller på rätt rätt art.som avavsom
råderkan bjuda denströmfallsdel överdogöra sig mot-sagts somnusom

fallet.utnyttjasidan gemensamtattsatta

bjudit med-denförfarande enligt 13viderbjudandet, kanAvvisas art. som
den andres del.tillgodogöra sigenligt kap. 7ersättningrätt att motges

fal-deltaga iförklarat villigsidan sigråderden attHar över motsattasom
be-för deltagandet,villkorenenighet nåskanutbyggnadlets ommen

förfarande enligt 13.vidvillkordessa art.stämmes

Art. 7

byggerpå fiske, har denmenligt inverkakanbyggande iOm vatten som
förpåkalladeskäligen finnesåtgärder,sådanaeller bekostavidtagaatt som

fiske.upprätthålla likvärdigtellerbeståndfisketsatt trygga

Art.8

vidtaga elleromfattningskäligskyldig ibygger iDen är attvattensom
samfärdsel.olägenhet förmotverkandeåtgärder tillbekosta av

bekosta erforderliga åtgär-vidtaga ellerskyldigbyggandeDen är även att
förbetydelse uppkommerolägenhet någonförebyggandeder till att avav

föromfattande åtgärderförhållandevisfall krävesflottning. i visst attOm
skallflottning,olägenhet för övervägahjälpa gemensamtstaterna omav

medel.allmännakan bekostasåtgärdernaoch vad måni av
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Art.9

Vid byggande i skall tillses bortsett från tillfällig och övergåen-vatten att,
de grumling, vattenförorening innebär olägenhet någon betydelsesom av

uppkommer.

Art. 10

byggandeOm i medför väsentlig ändring vattenförhållandenavatten av
eller eljest betydande omfattning eller ingripande beskaffenhet,är kanav
för företaget bestämmas skyldighet årligviss avgift. avgiftDennaatt utge
skall användas förebyggandetill eller minskande skada eller olägenhet,av

vållas företaget och beskaffenhet ersättning därförär attsom genom av
utgår, eller till gottgörelse för sådan skada eller olägenhet eller för tillgo-
doseende ändamål beträffande den bygd beröres företa-annatav som av
get.

Storleken avgiften skall fastställas med skäligt beaktande å sidanav ena av
den fördel Vinnes företaget och å andra sidan den skada ochsom genom av
olägenhet uppkommer därav. Avgiften får i något fall högresättassom

två den beräknade årliga företaget.än skallprocent Dennettonyttanav av
inbetalas till gränsälvskommissionen och tillföras den fond omför-som
mäles kap.i 9 art.

Även eljest kan fråga företagi för byggande bestämmasi såda-vattenom
särskilda villkor, skäligen finnes påkallade med hänsyn till bygdenna som

och allmänna intressen i övrigt.

Artll.

möjliggöraFör sådant byggande iatt väsentligvatten, ärsom av mera
betydelse allmän eller enskild synpunkt, eller för förebygga ellerattur
minska skada eller olägenhet byggande i kan den byggandevattenav er-
hålla ersättning enligt kap. varaktigt ellerrätt 7 tillfälligt iatt mot taga
anspråk tillhörig fast egendom.annan

Art. 12

Under de förutsättningar i kan11 den byggande tillerkännasart.som anges
ersättning enligt kap. 7 i anspråk ellerrätt ändra elleratt mot utrivataga

tillhörig byggnad i vatten.annan
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Art. 13

krävesomfattas överenskommelsenbyggande isådantFör vatten som av
Tillstånd behöver dock inhämtas,gränsälvskommissionen.tillstånd av

allmänt elleromfattning och det uppenbart,byggandet ringa ärär attavom
påverkas byggandet.enskilt icke menligtintresse av

Är betydande ändring dammbyggnad iuppförande ellerfråga mera avom
beskaffenhet väsentligt påverkavattenregleringgränsälv eller attom av

tillståndgränsälv, skall kommissionen innanvattenförhållandena i ges
företaget de villkor medtillåtligheten ochunderställa frågan av somom

gälla för detta båda regeringarnasbörtill allmänna intressenhänsyn pröv-
skall sådan underställningbeskaffenhetföretagetsning. Oavsett äga rum,

kunna medföra sådana verkningarfinner företagetkommissionen somom
Även fall skall underställning hos bådaandra stycket. ii annatartavses

finner särskild anledning därtill före-kommissionenske,regeringama om
till före-förbehåller sig prövningeller endera regeringenligga rätt avom

besked därom innan kommissionenkommissionenoch lämnartaget av-
tillåtlighet.företagetsgjort frågan om

bestämmandeförsta stycket ellermedgivande enligt 6Fråga art. avom
underställningartikel skall efterenligt andra stycket ivillkor prö-samma

båda regeringama.vas av -

Art. 14

dennamedgivande erhållits enligtverkställtsbyggnad iHar utan attvatten
byggnadensförut gällande bestämmelser,överenskommelse eller enligt är

byggna-påkalla gränsälvskommissionens prövningberättigadägare att av
dens laglighet. i

bevisningsskyldig avseende å de före byggnadensiByggnadens ägare är
Beträffande gränsälv-förhållandena verkanrådande itillkomst vattnet. av

motsvarande tillämp-skall och 19skommissionens beslut 16, 18 ägaart.
ning.

Art. 15

dådetfår, påkallas omständigheterna,Tillstånd till byggande i vatten av
för bestämd tid.meddelas

16Art.

tillstånd till byggande gällandeBeslut varigenom lämnats i ärvatten mot
det laga kraft, dock med de inskränkningar föl-i den mån ägerenvar som

jer 17-19.art.av
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Art. 17

företag för byggande blivit fullbordatHar i inom den tidvatten som
bestämts punkt tillståndet förfallet,enligt kap. 8 9 såvitt detärart. avser

tillsådan del företaget kommit stånd.somav

Gränsälvskommissionen kan dock, efter ansökan före utgångengöressom
skäldenna tid, medge anstånd i högst tio år, förekommer därtill.omav

Art. 18

kan ansökan vederbörandeTillstånd till byggande i på myndig-vatten av
företagetshet i någondera eller såvitt angår deägare omprövas,staten

villkor med hänsyn till allmänna intressen bör gälla för företaget.som
Ansökan under fyrtionde året efter det kalenderår då tillståndetkan göras

fyrtionde fråga avgiftmeddelades och därefter år; i enligt lOvart art.om
skall dock perioden tio år. omprövning påkallats under sistaHarvara

meddeladeåret period, skall förut bestämmelser gälla förviss ävenav
period.nästa

får iakttagandeBestämmelse fråga i viss tidi 7art. utansom avses av om-
artikel, bestämmelsen mindre tjänligenligt denna visar sigprövas om vara

dock förnärmatill skydd för fisket; ändringen får tredje rätt.mans

företagets åläggas förpliktelser, med-Vid omprövningen får vilkaägare
vadför väsentlig kostnad eller olägenhet tidigare ålagts ho-utöver som

nom.

Art. 19

för skada eller icke förutsettsAnspråk intrång,på ersättning grän-som av
tillståndets meddelande, får framställassälvskommissionen vid inom tio

vilken byggnaden full-räknat från den tid inom skallår, utgången varaav
Är betydande, får tid förasbordad. skadan eller intrånget inom samma

sådana ändrade föreskrifter rörande företaget,talan meddelandeom av
förnärma tredje eller medföra väsentlig olägenheträttutan attsom mans

för ägnade förebygga eller i möjliga mån minska ska-störstaägaren är att
dan eller för framtiden.intrånget

20Art.

Ägare företag för byggande pliktig underhålla de anlägg-i ärvatten attav
företaget fara för allmän eller enskild före-ningar hör till så, att rättsom

bygges.
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Art.21

läge,bibehållande djup ellernödvändig förRensning, år Vattensavsom
gränsälv-stadgas i 13 Verkställashinder vadfår art. utanutan somav

vid rensningenJord ellerskommissionens prövning. annat upptagessom
uppläg-avsevärda olägenheter vållas därav,påkallat ochfår, det ärom

lämpligt ställe närheten. Innehavarestrand eller föras till ipå närmastegas
tideller uppläggningen skall godrensningen ifastighet beröres avsomav

åtgärden.underrättas om

återställandeläge, i frågavikit från sittVattendragHar Vatten-äger om av
motsvarande till-första stycketskick bestämmelserna idess förradraget i

detåterställandet sker år fråninomunder förutsättninglämpning, treatt
inträdde.förändringen

skalldenna artikelföljd åtgärd ioch intrång tillskadaFör som avsesav
utgå enligt kap.ersättning

22Art.

tillgodo-Vattenreglering ellerfråga byggande iI vatten somavsersomom
kap.bestämmelser enligt 4för fall särskildafiskets gäller Vissabehovser

och

vattenregleringbestämmelserSärskildaKap. 4. om

Art.l

kan deneller i vattendragavrinning sjöTillstånd reglera vattnetsatt gesur
syfte främjamedhushållning iåstadkomma bättreönskar attvattnetsom

fis-skogsbruk,vattenkraft, jordbruk,utnyttjandesamfärdsel, flottning, av
betyden-allmäntVattenvård eller intresseVattenförsörjning,ke, annat av

het.

delargäller tillämpligaförsta stycket iBeträffande företag isom avses
kap.bestämmelserna i

Art2.

till företag stadgas itillståndansökannågon gjortHar artVaromom
avseende där har väsentligsådanti nyttaäger avsom angesannan, som

deltagare isökanden detta och inträda såsomföretaget, förena sig med om
företaget.

1804106
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Art.3

sambandI med tillstånd till vattenreglering, i vilken två eller flera intres-
deltager, skall gränsälvskommissionensenter meddela föreskrifter om

delaktigheten i företaget. Om det finnes erforderligt, skall kommissionen
fastställa stadgar för företaget;även dessa stadgar skall innehålla bestäm-

melser styrelse för företaget, revision styrelsens förvaltningom samtav
handhavande i företagetsövrigt i angelägenheter.

Art.4

Industri- eller kraftföretag eller sådant företag, vilket i avseendeannat som
i första1 stycket tillgodogörsägs sigart. vattenreglering inytta grän-av

sälv deltaga i regleringen, kanutan gränsälvskommissionenatt åläggasav
till regleringsföretaget utgivaatt gottgörelse härför, motsvarande skälig

andel regleringskostnaden.av

Gottgörelsen fastställes till visst årligt belopp eller på finnessättannat som
lämpligt.

Kap. Fiske

Art.l

frågaI fiske inom det område gränsälvama medutgöres sido-om som av
och utflöden jämte den finskainom och svenska Nedertomeå sock-grenar

latitudsparallellen belägna65o35N delen Bottniska vikennar norr om av
Tome älvs fiskeområde skall gälla vad nedan stadgas.

delDen älvs fiskeområdeTome ligger älvmynningen,av som norr om
bestämd såsom linje mellan Hellälärät udde på finskaspetsenen av norra
sidan och udden Virtakari på motliggande svenska land, benäm-närmast

älvområdet; den del ligger söder därom benämnes havsområdet.nes som
älvs utflödenTome tillhör älvområdet.

Art.2

älvområdetInom skall i varje där fisken har sin finnasgång fiskådra igren
djupaste Fiskådran tredjedel breddvattnet. vidutgör vanli-vattnetsen av

förekommande lågt vattenstånd. iskådra,F enligt lagengast i vederbö-som
rande finnes i tillflöde till älvområdet, skall med oförändradstat bredd
sträcka sig till fiskådran i sagda område.ut

Gränsälvskommissionen kan, skäl därtill föreligger, bestämma attom
fiskådran skall gå i del förstai stycket;änvattnetannan av som anges
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medföraickeden kanendastvidtagassådan ändringdock får antagasom
därtill.samtycktförfång för någonväsentligt som

fall då frågafår ianordningeller ärFiskeredskap änannat omannan
överenskommelseenligt vad i dennaerhållits ärmedgivandeåtgärd, vartill

fiskens gång ioch brukas så,anbringasbyggande istadgat attvatten,om
framgå där.avhållas fråneljest kaneller fiskenhindrasfiskådra kan att

härifrån,fall medge undantagkan dock i visstGränsälvskommissionen om
hellerfiskevårdssynpunkt ochmedföra faraickedet kan antagas ur

Ägersamtyckt till åtgärden.för någonväsentligt förfångmedföra som
den bestå.fiskådra, skallfiskeförsärskild rättennågon stängarätt att

Art.3

fin-varderalagen ifiskådra enligtskall,havsområdet staten,Inom utöver
avståndvattenområdena inomfredningszoner. Dessa ettutgöres avavnas

följande linjer:sidorpå räta200 ömsemeter om
punkttillbäring 196°utanför älvmynningen iKraaseligrundeta från en

därifrån till24°10,0,därifrån till 65°44,0N,24°06,45O,°45,85°N,65
Linnanklupu iochSarvenkatajadärifrån mellan24°11,95°O,65°40,55N,

bäring l93°;
gåendeKraaseligrundet enligt afråndenskämingspunktenfrånb av

däri-24°02,75°O,till 65°46,05°N,65°46,0Nlatitudsparallellenochlinjen
65°42,0°N,därifrån till23°59,50°O,till 65°44,0N,från bäring 2l3,5°i

l60°;därifrån i bäring23°59,25°O,därifrån till 65°36,0N,24°01,70O,
bäringslinjennämndaunder blängs den23°59,50Ofrån 65°44,0N,c
23°50,65O,därifrån till 65°38,0°N,23°51,50°O,till 65°39,0N,213,5°

bäringdärifrån i l71°;
ochbäringslinjenunder b nämndadenskämingspunktend från av

därifrån23°50,30O,till 65°44,50N,latitudsparallellen 65°44,60°N
därifrån23°48,70°O,därifrån till 65°42,80°N,23°48,50°O,till65°43,60N,

bäring 200°;därifrån i23°46,85°O,till 65°41,40°N,
24°l0,0°Obrytningspunkten 65°44,0N,nämndaden under ae från

ochVähä Huituri Isodärifrån24°l4,15°O,till 65°43,95N, väster om
bäring l60°;Huituri i

24°14,15O,brytningspunkten 65°43,95°N,nämndaunder ef från den
däri-24°22,85°O,därifrån till 65°42,30°N,24°19,40O,till 65°43,80N,

från bäring 172°.i

Haparanda,svenska sjökortet 417hänför till detsigKoordinatema nr
1960-1967.upplagorsamtliga

deklara-sjökort, bilagtåskådliggöres påsträckningarFredningszonemas
finnes fogad iändring den stadgaangående iapril 1967tionen den 1 som

fast-Finland rörandemellan ochSverigeden maj 1927deklarationen 10
fiskeområde.bedrivande älvsfiskets inom Tomestadga förställande av
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Det ankommer länsstyrelsernapå i Norrbottens län och Lapplands län att
på sin sida riksgränsen vitaga erforderliga åtgärder för utmärk-envar av

ning i fredningszonemas belägenhet.Vattnet av

iskeredskapF eller anordning får i fall då frågaannat än ärannan om
åtgärd, vartill medgivande erhållits enligt vad i denna överenskommelse är
stadgat byggande i anbringas och brukas så, fiskensvatten, gång iattom
fredningszon kan hindras eller fisken eljest kan avhållas från framgåatt
där.

Art.4

Allt fiske med stonyssja, bottengam och mocknät för fångstsamt annat av
lax och laxöring redskap förbjudet inom den delavsett är havsområdetav

belägen mellan älvmynningenär och linje, dragen från södrasom en
stranden Salmisvikens mynning sydligaste udden påöver Kraa-öarnaav
seli och Tirro Sellöns nordvästra udde tillöver Björkönssamt sydvästra
udde.

I Sundet mellan Stora Tervakari ochöarna Hamppuleiviskä får från
någondera sidan fiskeredskap med längdutsättas 200större än meter.

A1t.5

Utsättande byggt eller timrat fiskeredskap stadigvarandeav naturav mera
fast fiskeverk enligheti med kap. 3är l såsom byggande iart. att anse

och får följaktligen ske tillståndsprövningvatten deni månutan sådan
föreskriven kap.iär 3 13.att.

frågaI utsättande fiskeredskap med strand- eller bottenfasteannatom av
fiske med ankommer på gränsälvskommissionensamt notar deni månatt

det finnes erforderligt meddela sådana föreskrifter, medförautan attsom
intrång någon betydelse i enskild fiskerätt ägnade förebygga olä-är attav
genhet för flottning och samfärdsel.

Art.6

frågaI fiske älvområdetinom efter lax eller laxöring med kan förom notar
viss fiskeplats, under förutsättning fiske lider förfång bety-att annat av
delse därav, bestämmas fisket skall brukas samfällt riksgränsen.att över
Beslut härom, gällande för högst tio år i sänder, meddelas gränsälvs-av
kommissionen framställningpå eller flera dem innehar fiske-av en av som

beslutetI skall kommissionenrätten. fastställa stadgar för det samfällda
fiskebruket, angivande det område grunderna för fisketssamtsom avses
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förvaltning.utövande och byalagHemmansägare i vid och i närheten av
fiskeplatsen skall enligt grunder i stadgarna företräde tillägasom anges
upplåtelse fiskerätten.av

Kommissionens beslut skall för bli gällande stadfástas bådaatt av rege-
ringarna.

Art.7

Oberoende riksgränsen kan för del älvområdetviss bestämmas, attav av
fiske efter lax eller laxöring med dragtill eller därmed jämförligt red-rätt

fiskekort fiskerättsbevis.skap skall kunna upplåtas mot

Beslut härom, gällande för högst tio år i sänder, meddelas gräns-av
förälvskommissionen. Beslutet skall bli gällande stadfästas bådaatt av

regeringama. Fiskekort skall visst i kortet distriktangivet och gällaavse
för högst år.ett

meddelar de föreskrifter försäljning fiskekortKommissionen iom av som
behövliga. Inkomstema fiskekort förövrigt visst distrikt tillfallerär av

dem innehar till fisket inom distriktet efter deras andelar däri.rättensom

Art.8

bilaga till denna överenskommelse har intagits stadga för fisket inomI B
fiskeornråde.Torne älvs

Kap. Skydd vattenföroreningmot

Art.l

vattenområde får vidare mån tillåtligt enligti dennaI än är över-som
enskommelse utsläppas fast eller flytande avfall eller så,ämneannat att
därav menlig uppgrundning, skadlig förändringuppkommer vattnetsav

fiskbeståndet,beskaffenhet, skada för minskning trivseln för befolk-av
för hälsaningen eller våda dess eller sådan skada eller olägenhet förannan

allmänt eller enskilt intresse.

Art.2

Utöver bestämmelserna i detta kapitel gäller vad deni där utsläp-statsom
pandet sker eller ske föreskrives hälsovårds-,i byggnads- och natur-avses
vårdslagstiftning särskild lagstiftningi till skydd slagvissasamt mot av
vattenförorening.
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Art.3

gäller förBestämmelserna i 4-14 användning mark, byggnad ellerart av
föroreninganläggning på kan medföra vattenområde,sätt som av om an-

vändningen byggande iutgör vatten.

Art.4

Gränsälvskommissionen kan ansökan den ellerpå utövar ämnarav som
verksamhet lämna tillstånd till Verksamheteni 3 efterutöva art.som avses

prövning enligt denna överenskommelse och föreskriva de villkor ärsom
behövliga för tillgodoseende allmän eller enskild bilaga tillI Crätt.av
denna överenskommelse har intagits stadga och anmäl-prövnings-om
ningskyldighet för verksamhet i art.som avses

Kommissionen kan, den på grund verksamhetens beskaffenhet ochom av
verkningar anledning finner det påkallat, underställaeller fråganav annan

tillåtligheten verksamheten och de villkor med hänsyn till all-somom av
intressen bör gälla för denna båda regeringarnas prövning.männa

Sådan underställning skall alltid ske, endera regeringen förbehåller sigom
däromoch lämnar kommissionen besked innan kommissio-prövningsrätt

tillåtlighet.avgjort frågan verksamhetensnen om

Art.5

skada verksamhet skalloch intrång i 3 utgåFör ersätt-art.av som avses
enligtning kap.

skall förhållandenaVid bedömning huruvida verksamheten får tillåtas
beaktas likvärdiga.den och den andra såsominom inom statenena

verksamheten skall väljas sådan plats ändamålet kan vinnas medFör att
oskälig kostnad.minsta intrång och olägenhet utan

Art.6

verksamhet skall vid-eller i 3Den ämnar utövautövar art.som som avses
de skyddsåtgärder, tåla begränsning verksamheten och iakttagadentaga av

de försiktighetsmått skäligen kan fordras för förebyggai övrigt attsom
eller avhjälpa olägenhet.

Omfattningen första stycket bedömesåliggande enligt med utgångs-av
punkt i vad tekniskt möjligt vid verksamhet det slag ifrå-är äravsom som

och med beaktande såväl allmänna enskilda intressen.ga av som
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Vid mellanavvägningen olika skallintressen särskild hänsyn till åtagas
sidan beskaffenheten område kan bli för förorening ochutsattena av som

betydelsen föroreningens verkningar, å andra sidan verksam-nyttanav av
heten kostnaden för skyddsåtgärd och den ekonomiska verkan isamt öv-
rigt försiktighetsmått kommer i fråga.av som

Art.7

verksamhetKan i befaras föranleda3 olägenhet väsentligart.som avses av
betydelse, försiktighetsmått i iakttages, får6 verk-även art.om som avses
samheten endast särskilda skäl föreligger. Innebär befaradedenutövas om
olägenheten antal människor får sina levnadsförhållandenatt ett stort vä-
sentligt försämrade eller betydande förlust från naturvårdssynpunktatt
uppkommer eller liknande allmänt intresse skadas får verk-att avsevärt,
samheten utövas.

A1t.8

Avloppsvatten kommer från vattenklosett eller härrör från tät-som
bebyggelse och undergått längre gående slamavskiljningrening änsom
får icke utsläppas i vattendrag, ellersjö vattenområde, det ärannat om
uppenbart det kan ske olägenhet.att utan

Art.9

för avloppsvatten,Om rening skall utsläppas i vattenområde, ärav som
behövligt anläggning utföres på tillhörig fastighet, gränsälv-kanatt annan
skommissionen förplikta ersättning enligt kap. tåla7 in-ägaren att mot
trånget anläggningen. Tomtplats, trädgård eller får dock ipart tagasav

föranspråk ändamål det kan undvikas synnerligutansom nu avses, om
olägenhet.

Art. 10

Tillstånd enligt får, då4 det påkallas omständigheterna, meddelasart. av
för bestämd tid.

Beslut varigenom lämnats tillstånd enligt gällande4 deniärart. mot envar
mån det laga kraft, dock med de inskränkningar följeräger 11art.som av
och 12. fråga föreskriftI enligt kap. 8 10 punkt skall bestämmel-4art.om

kap.i 3 17 motsvarande tillämpning.ägaartsen
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Art.1l

Åsidosätter någon villkor tillståndsbeslutangivits i och avvikelsenärsom
betydande, kan gränsälvskommissionen förklara tillståndet förverkat och
förbjuda fortsatt verksamhet.

tio år förflutit från det tillståndsbeslut meddelatsHar eller har dessförinnan
förhållandena ändrats väsentligt, kan gränsälvskommissionen föreskriva

eller villkor för verksamheten efter vad skäligt. Omsträngare ärnya som
särskilda skäl föreligger, kan kommissionen efter utgången tidav som nu

tillstånd utsläppa avloppsvatten i visst vattenområ-även omprövasagts att
de.

Uppkommer verksamhet i betydande3 olägenhetart.genom som avses
icke förutsågs tillstånd lämnades, kan gränsälvskommissionennärsom

meddela föreskrift ägnad förebygga eller minska olägenhetenär attsom
för framtiden.

Fråga denna artikel efteri ansökan vederbörandeprövassom avses av
myndighet eller enskild sakägare i någondera staten.

Art. 12

Efter ansökan tillståndshavaren kan gränsälvskommissionen upphävaav
eller mildra villkor tillståndsbeslut, det uppenbarti villkoretär attom

behövslängre eller nödvändigt eller ändringen påkallasär strängare än om
omständighet icke förutsågs tillståndet meddelades.närav som

fastställt villkor för tillstånd, fårHar regeringama gränsälvskommissionen
vid tillämpning första stycket icke avvika väsentligt från villkoret utanav

regeringama medgivit det.att

13Art.

förHar ersättning skada eller intrång verksamhet i 3art.av som avses
bestämts utgå med årligt belopp,visst beslutet icke hinder förutgöratt
kommissionen sammanhangi med beslut eller före-ändradeatt, om nya
skrifter till motverkande förorening eller då eljest ändrade förhållandenav
inträtt, meddela sådana ändrade bestämmelser rörande ersättningen och

för dess utgående föranledes därav.sättet som

Art. 14

tillstånd enligt dennaHar överenskommelse icke meddelats, gränsälv-äger
skommissionen besluta förbud verksamhet elleri 3mot art.om som avses
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för den elleråläggande sådan verksamhetutövar ämnar utöva attom som
vidtaga försiktighetsmått.

denna artikelFråga i efter ansökan vederbörandeprövassom avses av
myndighet eller enskild sakägare någonderai staten.

Kap. Ersättning

Art.1

dennaenligt överenskommelse medges anspråkDen irätt att tagasom
tillhörig egendom eller tillgodogöra sig vattenkraft, tillhörattannan som
eller vidtaga åtgärd, eljestvarigenom egendom tillhörigattannan, annan

lider skada eller intrång, skyldig egendom anspråkiär ersättaatt tagessom
eller förlust, skada eller intrång förorsakas.som

skall,Ersättning stadgas, fastställas sambandi med tillståndannatom
till åtgärd fråga.den ärvarom

Art.2

Även samband med ansökan tillstånd gränsälvskom-utan ägerom
besluta i frågamissionen ersättning på grund åtgärd omfattasom av som

denna överenskommelse.av

förErsättning skada och intrång till följd åtgärd enligt kap. 3 21art.av
bristbestämmes i på åsämj ande gränsälvskommissionen.av

Art.3

mån följerden överenskommelsen skall beträffandeI grunder-annat av
för ersättning, för egendom anspråki eller ska-rätt ägare tagesna av som

das inlösen ochfordra tiden för gäldande ersättning gällasättetatt samt av
lagen därden egendom i anspråk belägen eller eljesti därstat tages ärsom
förlusten, ellerskadan intrånget uppstår.

7 18-0410
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8. FörfarandetKap.

Art.l

ansökan, frågaskall efter såsom mål,Gränsälvskommissionen upptaga

om:
enligt kap. eller tilltillstånd till byggande i 3 131 vatten-vatten art.

till utsättande fast fiskeverk enligtkap. ellerreglering enligt 4 1art. av
första stycket;kap. 5 5art.

enligtbyggnads laglighet kap. 3 14;2 prövning art.av
enligt kap.3 anstånd 3 17;art

kap. 3 18;4 omprövning i artsom avses
föreskrifter med anledning oförutseddändrade5 ellerersättning av

skada enligt kap. 19;3 art.
föreskrifter enligt kap. 46 art.
gottgörelse enligt kap. 47 art.

i kap. 6till verksamhet8 tillstånd art.avsessom
jämförd med kap. 17;kap. 39 anstånd enligt 6 10 art.art.

enligt kap. 11-13;10 6omprövning art.
kap. 14;åläggande enligtll förbud eller art.

enligt kap.12 ersättning 7 art.

den kap. andramål enligt i l 2skallKommissionen även art.upptaga
flottningsöverenskommelsen.stycket angivna

Art.2

innehålla deeller skall upplysningar8punkterna 2Ansökan enligt lart.
beskaffenhet, omfattning ochbedömande företagetspåkallas för avsom

fullständigtskall såfastigheterberördaverkningar. företagetAv uppges
och hemvist. Omanderättshavaresmed och nyttjmöjligt ägares namnsom

beskaf-omfattning eller ingripandebetydandetillämnade företagetdet är
företaget samrådplanläggningenvad mån vidfenhet, skall i ägtavanges

sammanslutningar beröres företaget.ochmed myndigheter som avrum

uppgifter med hänsyninnehålla deenligt skallansökan lAnnan art. som
den fråga ansök-för bedömandepåkallastill omständigheterna av som

ningen avser.

eller medhandlingar skall inges insän-därvid fogadeAnsökan med posten
antal exemplareller detdas exemplari gräns-större somsex

särskilt fall bestämmer.älvskommissionen i
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Finner kommissionen ansökan ofullständig i något avseende, skall kom-
missionen förelägga sökande inom viss tid bota bristen vidatt äventyr, om
det försummas, ansökningen förklaras förfallen.att

Art.3

Om kommissionen finner ansökan beskaffenhet det icke till-attvara av
kommer kommissionen den, skall den avvisas.prövaatt

skall åligga vederbörande domstolarDet och andra myndigheter i vardera
underrätta gränsälvskommissionen mål och ärende inom det istaten att om

kap. första stycket tillämpningsområdet.l 1 angivna Finner kommis-art.
sionen det enligt överenskommelsen ankommer på kommissionenatt att

eller ärendetmålet skall detta överlämnas till kommissionen.pröva

Om kommissionen avvisat ansökan enligt första stycket eller vid under-
rättelse enligt funnitandra stycket det ankommer på kommissionenatt

målet eller ärendet, kommissionens avgörande bindande förpröva äratt
domstolar och andra myndigheter.

Art.4

Är ansökan fullständig och finner gränsälvskommissionen, denatt ge-
bör enlighet med förstaavvisas i 3 stycket skall kändanast art. motparter
berörda myndigheter och sammanslutningar postförsändelsersamt genom

underrättas ansökningen och tillfälle beredas dem inkomma medattom
erinringar. Ansökningen skall den på lämpligt kanäven, sättannatom
delges berörda kungöras eller flerai ortstidningar. Kungörel-motparter, en

skall erforderliga upplysningarinnehålla för bedömande ansök-sen av
ningens huvudsakliga innebörd uppgift tid för framställandesamt om av

för kallelsererinringar, till och plats där handlingarna i må-sättet parterna
let enligt skall finnas tillgängligt. den finnes5 I mån så påkallat skallart.

ansökningshandlingamaexemplar sändas till vederbörande myndighe-av
i varderater staten.

Sedan inkommit, kan ytterligareerinringar skriftväxling, enligtäga rum
gränsälvskommissionens bestämmande.

A115

exemplar handlingarna målEtt i skall, det uppenbart obehöv-ärav om
ligt, hållas tillgängligt för den, vill del därav, på viss för sakägar-tagasom

välbelägen plats hos pålitlig aktförvarare.na person
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A1t.6

mål skall gränsälvskommissionen hålla muntlig förhandling.I beslutFör
enligt 2 sista stycket, ansökan skall förfallen, eller för avvis-art. att vara

enligt första förhandlingning 3 stycket dock sådan erforderlig.ärart.

Art.7

Gränsälvskommissionen skall tillse, mål blir så dess beskaf-att utrett, som
fenhet finnespåkallar. När så behövligt, skall kommissionen helheti sin
eller eller flera dess medlemmar hålla på platsen.en av syn

för utredningenOm målets påkallas, bevisning vittnes-att upptages genom
förhör eller förhör med under sanningsförsäkran, skall sådanpartgenom
bevisning framställningpå kommissionen domstolupptagasav av som
kommissionen bestämmer.

Art.8

Vid mål gränsälvskommissionen inlåta sig på frågaprövning ägerav om
äganderätt till fastighet eller omfattningen fastighets ägoområde.av

första stycket eller fråga,Råder tvist i fråga i tvistas isom avses annan
kommissionen finner lämpligen böra kommissionen,prövassom av

skall förklara avbidankommissionen målet vilande i på tvistens lösning
målet med giltighet undereller, så finnes kunna ske, förutsätt-avgöraom

ning viss utgång tvisten.av av

Art.9

tillstånd lämnas tillBeslut gränsälvskommissionen, varigenom byggan-av
de i skall innehålla:vatten,

l beskrivning byggnadens läge och beskaffenhet;noggrann av
2 erforderliga föreskrifter dämnings- och sänkningsgränser samtom

framsläppandethushållningen med och vattnet;om av
3 bestämmelser den skall utgå till följd företaget;ersättningom av
4 förekommande fall föreskrift avgift eller särskilt villkori annatom

enligt kap. 10;3 art.
5 föreskrift den tid vilken företaget skall fullbordat;inomom vara
6 förekommande fall föreskrift besiktning enligt kap.i 9 art.om
7 de villkor i övrigt kan behövliga för tillgodoseende all-varasom av

eller enskild rätt.män
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Art. 10

gränsälvskommissionen, tillståndBeslut varigenom lämnas till verk-av
samhet kap. skall innehålla:i 6 art.som avses

föreskrifter den verksamhet tillståndl vartill lämnas;noggranna om
bestämmelser de till motverkande förorening2 åtgärderom av som

skall vidtagas;
3 bestämmelser den ersättning skall utgå till följd företaget;om av
4 föreskrift den tid inom vilken anläggningarna för företaget skallom

fullbordade;vara
förekommande fall föreskrift besiktning kap.5 i enligt 9 art.om

villkor kan behövliga för tillgodoseende6 de i övrigt all-som vara av
enskildellermän rätt.

Art.ll

Gränsälvskommissionen till särskilt fråganavgörandeäger upptaga ettom
företags tillåtlighet och, företaget finnes tillåtligt, meddela tillstånd tillom
erforderliga arbeten.

företag hänseende med erforderligverkningarna i visst ickeKan ettav
säkerhet förutses, kommissionen, då medgivande till företaget läm-äger

erfarenhetens uppskjuta frågan de föreskrifteri avbidan på rönnas, om
del påkallas angående eller den deti denna ersättning I månannat.som

finnes behövligt skall provisoriska bestämmelser meddelas ersättningom
eller vidtagande åtgärder till skydd för skadelidande.om av

Art. 12

skyldigSökande i mål enligt punkterna 8 och enligtl 9 ärart. att,
bestämmelse,gränsälvskommissionens sådana kostnadergottgöra motpart

behövliga för förberedande utförandeha varit och hansprövassom av
införtalan kommissionen.

skall kommissionen efter omständigheterna förordnaI mål kost-annat om
nademas bärande.

Kostnaden för gottgörelse sakkunnig, tillkallats kommissionen,som av
förskjutes sökanden, bestämmes kommissionen. Fråganannatav om av

det slutliga gäldandet kostnadsådan enligt de första elleriprövasom av
andra stycket angivna grunderna.

Art. 13

Vid prövningen mål skall samtliga medlemmar gränsälvskommis-av av
deltaga. Förekommer skilj aktigasionen meningar, gäller den mening om
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vilken fyra medlemmar,minst därav minst två från vardera förenarstaten,
sig.

Erhåller ingen mening sådant röstetal och fråga ersättning förär om egen-
dom i anspråk eller för förlust, skada eller intrång eller för kost-tagessom
nad i gäller den förekommande12, mening i fall medart.som avses som,
tillämpning omröstningsreglema för domstol deni medlemmarnastatav
tillhör, omfattas flertalet medlemmar från den där egendomenstat ärav
belägen eller där förlusten, skadan eller uppkommerintrånget eller till
vilken kostnaden hänför fråga skall hänskjutassig; till regeringenannan
för avgörande.

fråga endast beredning mål ordförandenI beslutaägersom avser av ensam

14Art.

Gränsälvskommissionens beslut mål skall,i det i omedelbarom ges
förhandlinganslutning till muntlig i målet, meddelas å dag vid för-varom

handlingen sådantlämnas besked. besked lämnas, skall underrättel-Kan
dag för beslutet lämnas i den för kallelser till dem bestämdaparternaomse

ordningen.

Art. 15

gränsälvskommissionens beslut i mål kan talan fullfölj hosMot vatten-as
överdomstolen i vederbörande såvitt angår fråga forersättningstat, om
egendom för förlust,i anspråk eller skada eller intrång eller förtagessom
kostnad i Fullföljdsinlaga skall nämnda domstol12.art.som avses vara

eftertillhanda å sextionde dagen dagen då kommissionens beslutsenast
Vade- eller missnöjesanmälan erforderlig. Beträffande fullfölj-ärgavs.

gällerden i övrigt vad i stadgat beträffande talan dom iärstaten mot vat-
tenmål brottmål.ärsom

Beträffande andra frågor sådana förstai stycket vinnerän som avses
kommissionens beslut mål omedelbart laga kraft.i

Sådant kommissionen mål meddelat beslut, innefattar tillstånd tilliav som
företag eller åtgärd, får verkställas hinder beslutet föresutan att motav
talan enligt första stycket.

Art. 16

fråga gränsälvskommissionensI beslut i mål skall vad lagen i någonde-om
stadgar särskilda rättsmedel i tillämpliga delar lända till efter-statenra om

rättelse, beslutetsåvitt intresse i denrör staten.



SOU 1998:39 Gränsälvsöverenskommelsen Bilaga2 147

17Art.

ankommerFråga, på gränsälvskommissionen ochprövaattsom som
skall kommissioneni till behandling såsomart upptagas ären-anges av

de.

Ärende kommissionen självmant eller framställningpåupptages av av
vederbörande myndighet eller För utredning ärendet skallrättsägare. av
kommissionen berörda myndigheter och tillfälle sigrättsägare att yttrage

inhämta de upplysningar och vidtaga de åtgärder i övrigt be-samt ärsom
hövliga med hänsyn till ärendets beskaffenhet. Muntlig förhandling skall
hållas, det kan utredningen främjas därav.antagas attom

Vid prövningen ärende skall samtliga medlemmar kommissionenav av
deltaga. Förekommer skiljaktiga gällermeningar, den vilkenmening om
minst fyra medlemmar, därav minst två från vardera förenar sig.staten,
Erhåller ingen mening sådant röstetal, skall den väckta frågan för-anses
fallen, fråga beskaffenhet avgörande måste träffas skall hänskjutasattav
till regeringama. frågaI endast beredning ärende ord-ägersom avser av
föranden besluta.ensam

kommissionens beslut ärende fårMot i talan föras; falli vissa kräves
dock, enligt vad därom stadgas kap.i 6 och båda5 regeringarnasart.
stadfästelse beslutet.av

Kap. 9. Tillsyns- och ansvarsbestämmelser m.m.

Art.l

Gränsälvskommissionen skall i samråd med vederbörande myndigheter i
vardera tillsyn nyttjandet och vattenför-utöva överstaten övervattnetav
hållandena tillämpningsområdeti övrigt inom för överenskommelsen. I
fråga ñsketillsyn gäller detta inom det kap.i särskilda5 1 angivnaart.om
tillämpningsområdet.

överenskommelseDenna innebär icke någon inskränkning deni tillsyn
skall enligt lagstiftningen i varderautövas staten.som

Gränsälvskommissionen meddela bestämmelser tillsyn särskiltäger om av
förordnad sakkunnig. Fisketillsyn kan enligt bestämmande gränsälv-av
skommissionen övervakningspatruller förutövas genom gemensamma
båda Vardera skall avlöna och sina övervakare.staterna. staten utrusta
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Art.2

skall verka för tillsynsmyndighetema varderaGränsälvskommissionen iatt
material erfordras för deras tillsynsverksamhet.får tillgång tillstaten som

bringadärtill förekommer skall kommissionen gjorda iakt-anledningNär
tillämpningsområdet till vederbörandeförhållandena inomtagelser rörande

kan ankommaför vidtagande åtgärd påmyndighets kännedom av som
myndigheten.

Art.3

fortlöpande hålla uppsiktGränsälvskommissionen skall över vatten-
älv. Till grundval härför skallföringen Tärendöälvens utflödevid Tomeur

utföra erforderliga undersökningar ochmöjligt låtakommissionen snarast
vid rådandefastställande de vattenmängderberäkningar för natur-somav

och de båda älvarna.liga förhållanden framrinner i var en av

Art.4

överenskommelse har gränsälvs-tillsyn enligt dennaFör utövaatt
förordnats enligt vinnaoch sakkunnig 1kommissionen rättart. attsom

anläggning, den i bruk eller ej,tillträde till fabrik eller sig ärannan vare
eller område hörundersökning anläggningenföretaga inomsamt att som

till denna.

har kommissionen och den sakkun-undersökning på plats,Behövs annan
för utföra undersökningen. gällertillträde dit Dettanige vinnarätt attatt

trädgård.dock hus, ellertomt

Art.5

överenskommelse, denstrida dennaverksamhet befarasKan ärmot som
lämna gränsälvskommissionenskyldig på begäranverksamhetenutövar att

verksamheten.behövliga upplysningar om

AIt.6

överenskommelse fårbefattning med tillsyn enligt dennatagitDen som
blivit känd för honomyrkeshemlighet därigenomobehörigen yppa som

betydelse fördriftanordning, affärsförhållande eller förhållandeeller av
han sålunda fått kännedom.någotdera landets försvar varom
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Art.7

gränsälvskommissionen lämnarsammanhang med beslut, varigenomI
denna överenskommelse, skalleller åtgärd enligtmedgivande till företag
föreskriva efter arbetenasfinner skäl därtill,kommissionen, dennär att

fö-verkställas sakkunnig pådärå skallfullbordande besiktning av person
bekostnad.retagens

eller dess ordförande.förordnas kommissionenBesiktningsman av

Art.8

överenskommelse, skall finnasstöd dennaavgifter, utgår medFör avsom
användningenfonden ochsärskild fond. förvaltningenOm om avaven

bestämmelser regeringarnaändamål utfärdasför därför avseddamedlen av
efter förslag gränsälvskommissionen.av

Art.9

beskaffenhet, den uppenbarligenåtgärd sådanvidtagerOm någon attav
vederbörandegränsälvskommissionen, kanmedgivandefår utföras utan av

fortsättandeförbjuda arbetetsåtgärden vidtagesden därmyndighet i stat
för-finns skäl därtill,erhållits detmedgivandeintill dess sådant samt, om

Verkställesskett.vad olagligenhandräckning till rättelseordna somavom
före-de för arbeteterhållits, strid givnamedgivande iarbete, vartill mot

förordnande meddelas, detsådantlikaledesskriftema, kan är uppen-om
avvikelsen.enskild kränkesallmän ellerbart varken rättatt genom

Art. lO

första stycket bygger ibestämmelsen i kap. 3 13Den vattennart.motsom
förstajämförd med kap. 3 13bestämmelsen i kap. 4 1eller art.art.mot

bestämmelsen kap.eller i 5 5verkställer vattenregleringstycket art.mot
gränsälvskommissionen läm-fast fiskeverkförsta stycket attutsätter utan

skäligen borthan eller insemedgivande därtill, skall, insett attnat en-om
tillmedgivande erforderligt, dömasvaritanförda bestämmelsernaligt de

eller fängelse i högst år.böter ett

företag eller åtgärdmedgivande tillerhållit kommissionensDen somsom
före-åtgärdenfrån för företaget eller givnastycket dei förstasägs men

enskildkränka allmän ellerbeskaffenhetskrifterna avvikelse attgör av
eller fängelse i högst år.likaledes till böterdömes etträtt,



Bilaga150 2 Gränsälvsöverenskommelsen SOU 1998:39

Art.11

Den uppsåtligen eller oaktsamhetsom av
l bryter förbudet kap.i 6mot art.
2 bryter förbud meddelats med stöd kap.mot 6 11 eller 14,artsom av
3 underlåter iakttaga föreskrift prövnings-att och anmäl-om

ningsskyldighet meddelat enligt kap. 6 ellerstaterna art.som
4 åsidosätter villkor eller föreskrift meddelats med stöd kap. 6som av

1 12 eller 14, så allmän eller enskildart. kan kränkas,att rätt
dömes till böter eller fängelse i högst år.ett

Den uppsåtligen oaktsamhet bryter kap. 9 dömes6 tillmot art.som av
böter eller fängelse i högst år.ett

Art. 12

Åtal för gärning i och10 11 skall anhängiggöras vid allmänart.som avses
underrätt deni där överträdelsen begåtts.ort

brottAvser kap. 9 6 förhållande betydelse förmot än något-att. annat av
dera landets försvar, får brottet åtalas åklagare endast efter angivelseav av
målsägande.

Art. 13

Om påföljd för den, anbringar och brukar ñskeredskap ellersom annan
anordning i strid bestämmelserna i kap. eller5 2 3 fiskådramot att. om
eller fredningszoner eller fiskar i strid bestämmelserna kap.i 5motsom

eller4 föreskrift meddelad enligt kap.art. andra5 5 stycket,mot att. ges
bestämmelser stadgani för Torne älvs fiskeområde.
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stadgantillämpning1971:1016Kungörelse avom

gränsälvskommissionenfinsk-svenskaför

gränsälvs-bilaga tillförordna, den i Ahar funnitKungl. Majzt attgott
och Finlandmellan Sverigeden september 1971överenskommelsen 16

till-gränsälvskommissionen skallfinsk-svenskastadgan förintagna äga
gränsälvsöverenskom-och så längefr.0.m. den januari 1972lämpning l

härvid fogad bilaga utvisar.den lydelsekraft. Stadgan harmelsen iär som

Bilaga
gränsälvskommissionenför finsk-svenskaStadga

personalKansli och

finnas kansli påskallfinsk-svenska gränsälvskommissionenl § För ort
båda regeringarnagränsbygden, bestämmesinom gemensamt.avsom

skall finnas bådaför kommissionen iPostadress staterna.

dentillhandahålles och bekostasför kanslietErforderliga lokaler statav
skall beläget.där kansliet vara

utsedd lagkunnigfinnas kommissionenkommissionen skall2 § Hos av
finskabehärskar bådebörTill sekreteraresekreterare. utses somperson,

kan flera sekreterareoch svenska språken. Vid behov utses.

personalfinnas anställd denskall hos kommissionen övrigaDärj ämte som
kansliet. denna personalbehövlig för göromålen på Aven utsesär av

kommissionen.

Tjänsteåligganden, avlöning m.m.

övervaka bere-ordförande ankommer leda ochPå kommissionens3 § att
ärenden. skall tillse, den hos kommissionendandet mål och Han attav

förekommande målfullgör åliggandenanställda personalen sina samt att
dröjsmål kommer under behandling.och ärenden utan
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medlem kommissionen skall efter kallelse ordförandenAnnan delta-av av
kommissionens sammanträden i förekommande fall,i sär-samtga genom

skilda utredningar eller undersökningar inom sitt kompetensområde, biträ-
vid beredande mål och ärenden.da av

efter ordförandens kallelse inträda vid förfallskall i tjänstgöringErsättare
för medlem.

ordförandens biträda vid beredandetSekreterare skall efter anvisningar4 §
och diarier,föra kommissionens protokoll ombesörjamål och ärenden,av

ombesörja medels-andra sådana handlingar,expedition kallelser ochav
denna stadgavad föreskrives i § i i övrigtförvaltningen enligt 12 samtsom

kansliet.biträda med göromålen på

Övrig ordföranden och efterföreskrifterpersonal skall enligt närmare av
kansliet förekommande skrivgöromålutföra påsekreterares anvisningar

skall hanMedlem kommissionen innanarbetsuppgifter.och andra 5 § av
hemland.eller domarförsäkran i sittha avlagt domaredtjänstgöringträder i

medlemordförande beslutat fåreller dessVad kommissionen6 § av av
uppenbaras,hos kommissionenden tjänstgörellerkommissionen av som

meddelats.vederbörlig ordningförrän beslutet i

grunderna förbestämmes arvodekommissionenmedlem§ För7 samtav
regeringen i hans hemstat.traktamentsersättningresekostnads- och av

personal bestämmesavlöning till kommissionensArvode eller8 § av
tillämpligaanställningsvillkor skall ifråga i övrigtkommissionen. I om

anställda har sitt hemvist stadgarden där dengälla vad lagen idelar stat
anställd i allmän tjänst.beträffande den ärsom

öppethållande mottagningstidoch

kommissionenarbetsdag åskall hållas varje vissKansliet9 § öppet av
expeditionstid.bestämd

hinder förrättningskall, såvitt iOrdföranden eller sekreterare möter av
finnas tillstädes kanslietbehörigt skäl, påkommissionens tjänst eller annat

veckan.bestämd tid minst gång ipå en

expeditionstiden tid dåskall finnas anslagPå kansliets dörr samtom om
träffa där. Meddelandeordföranden sekreterare företrädesviseller är att

telefonkatalogen.skall införas den allmännaexpeditionstiden iävenom
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förvaltningEkonomisk

Arvode till medlem kommissionen utbetalas i hans hemstat10 § av av
bestämmer.myndighet regeringen i den statensom

avseende andra kostnader för kommissionens verksam-Utbetalningarll §
andra stycket och sker från kom-sådana i § 10 §het lomnämnesän som

kommis-detta ändamål skall erforderliga förskott tillställasmissionen. För
belopp från båda efterFörskott skall, i regel med likasionen. staterna,

utbetalas myndighet varderafrån kommissionen irekvisition statenav som
bestämmer.regeringen i staten

ombesörjes sekreterare.Medelsförvaltningen för kommissionen12 § av

skall halvårsvis sekreterare lämnas tillför förvaltningenRedovisning av
samband med granskningen skall kom-för granskning.kommissionen I

slutliga kostnadsfördelningen mellanfastställa denmissionen staterna.

redovisningshandlingamaskall avlämna exemplarKommissionen ett av
regeringen i bestämmer. Omtill myndighet i vardera staten statensom

bådabestämmer regeringarna irevision gemensamt.staterna

målbehandlingen och ärendenbestämmelserVissa om av

andra handlingar eller insändes till kom-Ansökningar och ingesl3 § som
avfattade finska eller på svenska språket.kan antingen Imissionen vara

verkställes den kommissionenspåkalladden mån översättning är genom
försorg.

avfattasprotokoll och beslut skall efter omständigheternaKommissionens
båda språken.ettdera eller påpå

kommissionen enligt bestämmandesammanträdensina14 § För äger av
erforderliga lokaler tingshus, skolavederbörande länsstyrelse disponera i

utgifter för städningallmän byggnad. Särskilda uppvämining,eller annan
och dylikt skall ersättas.

avgifter kommissionens beslut och andra expeditioner medde-å15 § Om
beläget; influtnabestämmelser i den där kanslietlas regeringen ärstat,av

avgiftsmedel tillfaller den staten.
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kungörelse 1971:1018Maj:tsKungl. om
för fisket inomstadgantillämpning Torneav

fiskeornrådeälvs

Ändring införd: SFS1987:976t.0.m.

till gränsälvsöver-förordna, den i bilagafunnit BKungl. Majzt har gott att
och Finland intagnamellan Sverigeden september 1971enskommelsen 16

tillämpningfiskeornråde skallfisket älvsstadgan för inom Tome äga
gränsälvsöverenskommelsen ioch så längefr.0.m. den januari 1972 är1

härvid fogad bilaga utvisar.den lydelsekraft. Stadgan har som

Bilaga
fiskeområdeälvsför fisket inomStadga Torne

bestämmelserAllmänna

nämligenföljande vattenområden,fiskeomrâde omfattarälvs1 § Torne
älv och de sjöar iälvar den deloch Muonio TomeKönkämä samt av

löper gränsälvama,mellan Finland och Sverigevilka riksgränsen
gränsälvama,vilka sidogrenaroch vattendragde sjöar utgör av

älvs skilda myrmingsgrenar,särskilda utflöden bildas Tomede avsom
svenska Neder-ligger finska ochdel Bottniska viken inomden somav

latitudparallellen 35socknar 65 N.tomeå norr om

älvmynningen,älvs fiskeområde liggerdelDen Tome som norr omav
uddeHellälä pålinje dragen mellanbestämd rät spetsen norraavsom en

landmotliggande svenskafinska sidan och udden Virtakari på närmast
linje dragen sydspetsen på Oxöfinska sidanpå rätsamt norr om en genom

därom be-älvområdet; den del ligger söderoch Palosaari, benämns som
Förordningälvs utflöden tillhör älvområdet.havsområdet. Tomenämns

1987:976.
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denna2 § I stadga förstås med
fast redskap: fast fiskeverk, så ock med ledarm försett fiskeredskap,

vilket med pålar eller tyngder eller på fästes vid bottnen ellersättannat
stranden och kvarstå längre tid dygn följd;två iär änavsett att

fast ñskeverk: byggt eller timrat fiskeredskap stadigvarandeav mera
såsom stor-ryssja: ryssja och därmed jämförbart redskap inatur pata: som

någon del har höjd 1,5större än meter;
laiska eller kosteverkko: fastgiände skyddi naturligtnät ortsvars ena av

eller anlagt strömhinder;
flytnät: med fritt flytande ajoverkko drag- ellerströmmen nät; samt

drivnät: driver med fástat båti eller anordning.nät strömmensom annan
Förordning 1987:976.

3 Med maskstorlek förstås§ i denna stadga
beträffande kan sträckas: avståndet mellan motstående ochnät som

längst från varandra belägna knutars mittpunkter, då redskapet våttmätt är
och maskan sträckt diagonalt nätslingans längdriktning;i

beträffande kan sträckas: avståndet mellan elva på varandranät som
följande knutar delat med tio.

Bestämmelse maskstorlek skall överträdd därigenom attom anses en
eller maska frånavviker det bestämda måttet. Förordningannan
1 987:976.

vårdFiskets bedrivandeoch

fiskådra4 § Om älvområdet och fredningszonerinom havsområdetinom
stadgas i kap. artikel och gränsälvsöverenskommelsen5 2 3 i mellan Sve-
rige och Finland.

förbudsbestämmelserVissa fråga fisketi i havsområdet älv-närmastom
myrmingen gäller enligt kap. artikel gränsälvsöverenskommelsen.5 4 i

Fiske5 § med laxfállastonyssja, och därmed jämförbart redskap för-är
bjudet inom älvområdet.

Fiske med flytnät och ajoverkko förbjudet inom älvområdet. Förbudetär
gäller dock inom arrenderade laxnotvarp.

Fiske med laiska eller kosteverkko och därifrån utbyggd ledarrn i skydd av
anlagt strömhinder förbjudet. Förordning 1987:976.är

Fiske6 § med ljuster och redskap, varmed fisken kanannat ärspetsas,
förbjudet.

Huggkrok, försedd skaft,med får dock användas för bärgaär fiskattsom
fångats med redskap. Förordning 1987:976.annatsom
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användas.får eld eller ljusfiske med håv§ Vid7

fástats krok, draganordning, på vilkeneller medFiske med8 § utter annan
fästats fleramed släp- eller kastlina, varåfiskeeller dylikt, än treävensom

förbjudet älvområdet.ikrokar påsärskilda ärsamma rev,

eller elek-dövande eller giftigtskjutvapen,Fiske med ämnesprängämne,
1987:976.förbjudet. Förordningtrisk ström är

medföras båten.förbjudna redskap istadgafiske får i denna§ Vid9
1987:976.Förordning

efter laxfiskesjön Kilpisjärvi,med undantagälvområdet,10 är§ Inom av
och medseptember tilloch med denunder tiden från 1förbjudetoch öring

med dentiden från ochförbjudet underallt fiskeseptember ochden 14 är
november.med denseptember till och 1515

gällerinflödetillKilpisjärvi Lätäsenosfrån utloppet sjönKönkämä älvI ur
med den oktober.endast till och 20dock förbudet

med krokfiske efter lakefiske efter nätting,gäller dockförbudAngivna
endastoch dragfiske medoch drag. Somfiske med spöspösamt avses

fisk-räckhåll för denfisket finnsvid inomsådant redskapfiske med som
1987:976.ande. Förordning

fastannorstädes ieller kolkfiske medälvområdet än11 § Inom är not
klockan 8under tiden mellanförbjudetmed drivgamfiskefiskeverk samt

motsvarande finsk tid.ellersvensk tidoch 18

bestämmergränsälvskommissionenförbjudetKräftfiske12 § är om
annat.

förbjudet.pärlmusslaFiske efter är

håller nedan angivnafångas, denslag får ickeFisk följande13 § omav
till stjärtfenansräknat frånminimimått spets:ytterstanosspetsen

1 lax centimeter;50
ned tillKönkämä älv LätäsenosKilpisjärvi och ivid fiske i sjön2 öring

fiskeornråde i övrigtälvsvid fiske inom Tomecentimeterinflöde 30 samt
centimeter;40

1987:976.Förordningharr centimeter.3 25

fisk,avsikt råkat fångatillåtet fiskslagvid fiske efternågon14 § Har utan
han,fånga, skallstycket eller icketredje 13 §han enligt 10 § ägt omsom

fångstförbudet.icke hautsläppes ifisken överträttvattnet,genast anses

förbjudet får ingadär fiskefredningstid och inom områdeUnder§ är15
fångstsådanför fångst nätting såvittredskap ärfiskeredskap, utom av

tillåten, finnas i vattnet.
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Efter slutfört fiske skall pålar, bockar ochstörar, vid fisketannat använt
material ofördröjligen och föras i land.tagas vattnetupp ur

Till hörande tyngder skall vidpata nedrivning föras i land.patans

Allt byggnadsmaterial till avsedd för fångst lakepata, vintern, skallav om
före islossningen våren och förastagas i land. Förord-vattnetom upp ur

1987:976.ning

16 har§ upphävts förordning 1987:976.genom

17 § I avsedd för fångst sik ellerpata, mindre fiskslag, får ickeannatav
användas moclcnät potkuverkko, heller ryssj mjärde eller tina i vilken
ingångsöppningen eller dennas ring i någon riktning har diameterstörre än
16 centimeter.

18 § Inom älvområdet skall fiskeredskap ha följ ande maskstorlek:
redskap för fångst lax och öring:avsett av
fast redskap minst 66 millimeter; och minst 100 millimeter;samt not nät
redskap för fångst fisk:avsett ryssja, mjärde ochpata,av annan annan

tina nättingtina minst 60än millimeter;
och högst 80 millimeter.samt Förordningnot nät 1987:976.

19 § Inom havsområdet skall fiskeredskap ha följ ande maskstorlek:
fast redskap: redskapet för fångstär strömming ochavsett siklöjaom av

minst 24 millimeter och högst millimeter38 deti fiskhuset; samts. om
redskapet för fångst fiskär minst 66 millimeter;avsett av annan

den avsedd för fångstnot: är strömming och siklöja minst 24om av
millimeter och högst 38 millimeter; den avsedd för fångstsamt ärom av

fisk minst 66 millimeter;annan
det förnät: fångstär strömming, siklöjaavsett och betesfiskom av

minst 24 millimeter och högst millimeter;38 det församt är avsettom
fångst fisk minst 60 millimeter. Förordning 1987:976.av annan

20 § Gränsälvskommissionen utfärda bestämmelseräger angående visst
minsta avstånd mellan fiskeredskap, så ock angåendeutsatta skyddsområ-
den för fasta fiskeredskap inom vilka områden fiske med rörligt redskap
skall förbjudet.vara

21 § Gränsälvskommissionen deni mån det finnesäger påkallat fiske-av
vårdshänsyn eller för fiskodling eller vetenskapligt ändamål medge un-
dantag från bestämmelse dennai stadga.

Utplantering fisk eller odling fisk får bedrivas gränsälvs-utanav av
kommissionens tillstånd.
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skall kommis-andra stycketellerenligt förstamedgivandemedsambandI
medgivan-förekommandetillföreskrifterlämpliga attmeddelasionen av

1987:976.Förordningmissbrukas.det

§i 21falliGränsälvskommissionen änäven annatäger22 § avsessom
idenoch 17--1910, 11bestämmelserna ifrånundantagmedge

påkallat.finnesmån det

före-vad i 10 §likaså,kan sagts,Gränsälvskommissionen utöver ovan
användningeneller begränsaförbjudafiskart,fredningstid för vissskriva

dådel därav,ellerfiskeområdethelainomfiskeredskap antingenvisstav
tidlängredock förnödvändigt, ännämndabevarandet ärdetta för artav

sänder. Är betydelse,särskildavsedd frågastycketförstaitvå år i av
Förordningprövning.båda regeringamasunderställasskall den

976.19 87 :

fiskeredskapMärkning av

märktskalluppsikt,underochstårFiskeredskap, är23 § ute varasom
brukareellerframgårotvetydigt ägareärdäravsådantpå sätt, att somvem
iaktta-tydligtskall kunnaMärkningenhemvist.dennesredskapet samtav

behöverredskapet vattnet.tagasattutan upp urgas

Ansvar m. m.

17--22ochbestämmelserna i 5--13bryteruppsåtligen mot24 § Den som
ellerfiskeredskapbrukarochanbringaruppsåtligendenliksom§§, som

ellerartikel 2enligt kap. 5vadstriduppenbaranordning i mot somannan
eller fredningszonerfiskådragällergränsälvsöverenskommelsen3 i om

artikel 4 iförbudsbestämmelse i kap. 5striduppenbarfiskareller i mot
meddeladföreskriftstridfiskar igränsälvsöverenskommelsen eller mot
gränsälvs-stycke iartikel 1kap. 5 7stycke ellerartikel 15enligt kap. 5

meddeladgränsälvskommissionenbryteröverenskommelsen eller mot av
1987:976.Förordningtill böter.dömsföreskrift,

1987:976.förordningupphävtshar25 § genom

föreskrifterna iåsidosätteroaktsamhetelleruppsåtligen26 § Den avsom
till böter.dömeseller 23 §l5

enligtstraffbelagttill fiskeskyldigsigha gjorts ärnågon§ Finnes27 som
behåll,iellerden förskämtseller,fisken ärfångadeskall den24 om

obilligt.uppenbartfinnesdet ickeförverkat,värde förklarasdess om

82 ochSverigeöverenskommelse mellanenlisuspenderadmeningDenna är
protokollfiskeområde. Seälvsisket i Tornestadgan förändring iFinland om delvis.97/5411997-05-15, Joregeringssammanträdevid
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Påträffas i fiskparti sådan fisk enligt första stycket skallett för-som vara
verkad på den grund den fångats å otillåten tid eller icke hålleratt stadgat
minimimått, skall, därest innehavaren partiet på bekost-genastav egen
nad låter trovärdig frånsortera den fisken,övriga denna fiskävenperson
förklaras förverkad, det icke finnes uppenbart obilligt.om

Förklaras fisk förverkad, skall låda eller förpackning denvariäven annan
förvaras, förverkad. Förordning 1987:976.vara

28 Fiskeredskap,§ vilket vid fiske straffbelagt enligtanvänts 24ärsom
eller fiske medförts vid färd fiskevattenåägt underutan attsom rum om-
ständigheter föranleder straff enligt eller24 stått i stridute motsom som

eller15 § märkning enligt skall förklaras23 helt eller delvis för-utan
verkat, såvitt eller någon i hans ställe uppsåtligen förövatägaren som var
gämingen eller medverkat därtill och det uppenbart obilligt; finnesär
redskapet behåll,i skall i stället dess värde förklaras förverkat.

Vad i denna paragraf stadgas gäller skjutvapen. Förordning 1987:976.

29 § De i och27 28 meddelade bestämmelserna förverkande gällerom
den godi förvärvat egendomen eller särskild därtill.mot tro rättsom

örverkadF egendom eller värdet därav skall tillfalla den vilkeni be-stat
slutet förverkande meddelats.om

30 § Ertappas någon falli i 24 § på bar gärning eller anträffas isom avses
fiskevatten redskap, enligt denna stadga otillåtet eller stårär iutesom som
uppenbar strid vad i 15 stadgas eller§ märkning i 23mot utan sägssom
kan egendom, enligt 27 eller kan förklaras28 § förverkad, ävensomsom
båt eller kan betydelse för utredningenägaannat, antagas gärsom om
ningen, beslag.itagas

Behörighet egendom i beslag enligt första stycket tillkommer, för-att taga
polismyndighet, polisman och åklagare, fisketillsynsman,utom även som

förordnats statlig myndighet befattningshavare vid vederbörandesamtav
kust- och gränsbevakning. Har egendom beslagtagits polis-änav annan
myndighet, polisman eller åklagare, skall anmälan beslaget snarastom
möjligt till polismyndighet eller åklagare ellergöras till polis-närmaste

den erhållit sådan anmälan har förfara han själv gjortattman; som som om
beslaget. Förordning 1987:976.

31 § Finnes uppenbart fiskeredskap eller anordning vidta-att utsatts annan
gits i strid vad enligt kap. artikel eller5 2 i gränsälvsöverens-mot 3som
kommelsen gäller fiskådra eller fredningszoner eller stridi för-motom
budsbestämmelse kap.i artikel5 4 i nämnda överenskommelse, och följer
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rättelse efter det tillsägelse skett, på ansökan denägergenast av som
lider skada hanutmätningsmannen i sedan med trovärdigorten att, person
hållit stället, meddela nödig handräckning be-på på den tredskandessyn
kostnad.

ñskeintresse, kan åklagare, fiskeritjallmäntBeröres även änstemanstatens
förordnats myndighet handräck-eller fisketillsynsman statlig sökasom av

ning.

fullgöra vadeller innehavare ñskeredskap i32 § Försummar ägare attav
verkställandeförordna arbetets påstadgat, utrnätningsman15 § är äger om

bekostnad.den försumliges

Åtal stadga skall anhängiggöras vid allmänför brott enligt denna33 §
denbegåtts eller vid allmän underrätt iunderrätt den där överträdelseni ort

där den misstänkte har sitt hemvist ellerinom endera statenort mera var-
uppehåller Förordning 1987:976.aktigt sig.
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stadgantillämpning1971:1019Kungörelse avom

anmälningsskyldighet förprövnings- ochom
i gränsälvs-i kap. 6 3verksamhet art.som avses

FinlandSverige ochöverenskommelsen mellan

till gränsälvs-den i bilaga Cförordna,funnitharKungl. Majzt attgott
Finlandochmellan Sverigeseptember 1971den 16överenskommelsen

verksamhetföranmälningsskyldighetochprövnings-stadganintagna om
ochmellan Sverigegränsälvsöverenskommelsenii kap. 6 3art.som avses

längeoch såden januari 1972fr.o.m. 1 grän-tillämpningFinland skall äga
härvidlydelseStadgan har denkraft.sälvsöverenskommelsen iär som

bilaga utvisar.fogad

Bilaga
anmälningsskyldighetochprövnings-Stadga om

i3i kap. 6verksamhetför gräns-art.avsessom
FinlandochSverigemellanälvsöverenskommelsen

enligtverksamhettillstånd tillsådanttillstånd i dennaMed§1 stagaavses
Finlandochmellangränsälvsöverenskommelsen Sverigekap. 3 i6 art.
finsk-överenskommelse lämnasi nämndaenligt kap. 6 4art. avsom

gränsälvskommissionen.svenska

anläggasfårandra inrättningarslag fabriker ellerFöljande utan§2 av
gränsälvs-kap. 3 iverksamhet, i 6tillstånd art.avsessomom

vid inrättningen:skall bedrivasöverenskommelsen,
anrikningsverk,ellergruva. ferrolegeringsverk,ellereller stålverkjärnsintrings-,

. metallrafñnaderi,ellermetallverk

. metall,ytbehandlingföranläggning av.
gjuteri,
kabelfabrik,

. makadamverk, Stenhuggeri,krossverk,cementfabrik,

. kalk eller kallcprodukter,för framställninganläggning av.
oljegrusverk,asfaltverk,

.
lcritbruk,10.
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fabrikll. för framställning byggnadsmaterial på mineralbas,av
12. mineralullsfabrik,

täkt13. fast berg, eller sand,sten,av grus
porslins-,14. kakel- eller lergodsfabrik,
fabrik15. för framställning glas,av

16. träimpregneringsverk,
träsliperi,17. pappersbruk, cellulosa- eller wallboardfabrik,

18. sockerfabrik,
19. stärkelsefabrik,
20. mejeri, torrmjölk- eller glassfabrik,

slakteri,21. köttkonservfabrik eller destruktionsanläggning,
fiskmjöls-22. eller fiskoljefabrik eller fabrik för beredning eller konserve-
ring fisk,av
fabrik23. för beredning eller konservering grönsaker, rotfrukter, frukterav
eller bär,

24. margarinfabrik,
jästfabrik,25.

26. benmjöls- eller hudlimsfabrik,
27. bryggeri, maltfabrik, spritfabrik, läskedrycksfabrik,

fabrik28. för framställning färdiglagad rökeri,mat,av
29. kafferosteri,
30. fabrik för beredning eller färgning textilier, ulltvätteri,av
31. tvättinrättning för kg500 tvättgods dygn,änmer per
32. ellergarveri anläggning för skinnberedning,annan

fabrik33. för framställning baskemikalier,av
34. fabrik för framställning gödselmedel,av

fabrik35. för framställning plast, konstfiber, syntetiskt gummi ellerav
plastprodukter,

36. gummifabrik,
37. kimröksfabrik,

läkemedelsfabrik38. eller sero-bakteriologisk inrättning,
krut-39. eller sprängämnesfabrik,
fabrik40. för raffinering oljor eller fetter,av

41 fabrik för framställning färg, harts, femissa eller lösningsmedel,av.
fabrik42. för impregnering plast- eller konstfibennaterial,av papper-,
fabrik43. för framställning elektrodkoks, grafit eller grafitelektroder,av
fabrik44. för filler- eller pigmentframställning,

45 tvättmedelsfabrik,
.

fabrik46. för framställning bekämpningsmedel,av
47. eller gasturbinlqaftanläggning,atom-
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fossilteldning medanläggning förångkraftanläggning eller48. annan
effekt överstigande 50 MW,med tillfördbränsle

acetylengasverk,ellerkol-, spalt-49.
tillfördaavfall, deneller deponeringbehandlingföranläggning50. av om

be-anläggning föråret, elleravfallsmängden överstiger 50 ton om
specialav-oljeavfall elleruppsamlingcentralellerhandling annatav

fall,
för skrothantering,anläggningellerskrotupplag51.

slaktsvinför 500meddjurhållningför änanläggning52. utrymme mer
fjäderfän,000eller 10

gödsel,animalieproduceradför torkninganläggning53. av
ske.gift kan kommautsläppvilkenfabrik, från att54. av

i 2 §inrättningändringinnefattaråtgärdfråga3§ I angessomavsomom
följande.gällersådan inrättninganvändningenändringeller avav

föroreningökninghand medföraefterellerpå gångåtgärdenKan aven
utsläp-för dessellersammansättningförorenings sättetändringeller av

kandetuppenbartdettillstånd,vidtagas är attfår denpande, utan om
naturvårdssynpunkt ellerhälso- ellerbetydelse frånolägenhetske utan av

intresse.till allmäntmed hänsyn annat

avloppsvatt-ändras såutföras elleri 2 § attSkall inrättning4 § angessom
fårtillhöravloppsanläggningleds tillfrån inrättningennet annan,som

tillstånd.avloppsanläggningenfrånavloppsvattnet utandenne utsläppa

ellervattendrag, sjöutsläppas ifårfölj ande slag5§ Avloppsvatten av
avloppsanläggningtillhörigtilleller ledas utanvattenområdeannat annan

tillstånd:
frånellerinvånaremed 200tätbebyggelsefrånavloppsvatten änmer

förjämförlig inrättning,därmedsjukhus ellerhotell, avsettkasern, mer
200än personer,

siloanläggning,pressaft från
.

djurstall,frånurin
. spillkaraktär,endastvassle, är avsom. frånsköljvattenkoncentreratmetallindustri ellerytbehandlingsbad i
.

bad.sådant

enligtlämnatsi 5 §avleda avloppsvattentillstånd6§ Har att som anges
ordning, fårgällandetidigaregränsöverenskommelsen eller enligt av-

mängd,tillutsläppastillstånd artickeloppsvatten störreutan annanav
har bestämts,tidigareeller påsammansättningeller sätt änannat omsom

från hälso-betydelseolägenhetskedet kanuppenbartdet utanär att av
allmänt intresse.tillmed hänsynnaturvårdssynpunkt ellereller annat



166 Bilaga 2 Prövningsskyldighet SOU 1998:39

7 § avfall eller fastFast från mark, byggnad eller anläggningämneannat
får utsläppas i vattendrag, sjö eller vattenornråde tillstånd,annat utan om
det uppenbart det kan ske olägenhet betydelse frånär hälso-att utan av
eller naturvårdssynpunkt eller med hänsyn till allmänt intresse. Vadannat

har motsvarande tillämpning frågai uppläggandeägersagtssom nu om av
fast så vattenområde kan förorenas.ämne att

8 den§ I mån tillståndsplikt enligt föreligger2-7 icke skall gälla före-
skriven anmälningsplikt enligt bestämmelserna i den där verksamhetenstat
skall bedrivas.

9 § Prövings- eller anmälningsskyldighet föreligger icke beträffande åt-
gärd vartill tillstånd lämnats eller anmälan eller ansökan gjortsvarom en-
ligt tidigare gällande ordning.
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fiskeområdefisket i älvsFörordning Torneom
maj 1997Utfärdad den 29

följ ande.föreskriverRegeringen

bestämmelseInledande

kompletterar kungörelsenföreskrifterförordning finnsdenna§l I som
fisket älvs fiske-stadgan för i Tometillämpning1971:1018 avom

orriråde.

Havsområdet

följande.havsområdet gällerfisket i§2 För
förbjudet.efter lax och öringFiske är

under tiden fr.0.m. den majförbjudet 1fasta redskapFiske med t.0.m.är
den juli.5

nätred-får rörligaden augustimaj 31tiden fr.0.m. den 1Under t.0.m.
maskstorlek högst 38medskötar ochmed undantagskap nät en avav-

enskilt tillimillimeter intemillimeter och minst 25 sättas vattenut-
så-tidigareoch intelängd 60 utsattnärmare ett annat,än meterstörre

dant redskap 60än meter.

Haparanda hamninnanför linje frånochhavsområdet§3 Inom ennorr om
Östra nordligasteKnivskärsvästligaste punkt ochHamnskärsLillaöver
följande.Finland gällerudde iLaivaniemispunkt till

får rörligaden decemberseptember 31fr.0.m. dentiden lUnder t.0.m.
maskstorlekoch medundantag skötarnätredskap med nät avenav-

enskiltmillimeter -inte ioch minst 25millimeterhögst 38 sättas ut
tidigareochlängd 60 intetill närmare ett annat,större än metervatten

redskap 60sådant än meter.utsatt
mednovember fiskedenden oktober 15tiden fr.0.m. lUnder ärt.0.m.

förbju-millimetermed maskor 40och medfasta redskap ännät större
det.
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4 § Finsk-svenska gränsälvskommissionen får efter skriftlig ansökan
medge den som

med stöd enskild fiskerätt fiskar havsområdeti söder och utanförav om
linje från Haparanda hamn Lilla Hamnskärs västligasteöver punkten

Östraoch Knivskärs nordligaste punkt till Laivaniemis udde i Finland
tillstånd före den 6 juli fiska med fastatvå redskapatt efter andra arter

lax och elleröring,än
bedriver2. fiske i havsområdet och för försörjning fisket är vä-vars av
sentlig betydelse tillstånd före den juli fiska6 med fasta redskap efteratt
andra lax och öring.änarter

Vid tillståndsprövningen skall beaktas den sökande tidigare haft sådantom
tillstånd.

Älvområdet

5 § För fisket i älvonirådet gäller följande.
Fiske efter lax och öring förbjudet med undantag för fiskeär under tiden
fr.o.m. den 5 juni den 15 augusti med drag, fluga ellert.o.m. lik-spö,
nande. Undantaget gäller dock fråninte måndag kl. 18.00 svensk tid till
onsdag kl. 18.00 svensk tid.
Inom laxnotvarp fiske med flytnät, ajoverkko och förbjudetär not
fr.o.m. den juni5 den juli.5t.o.m.
Fiske förbjudet under tiden fr.o.m. denär september15 den 15t.o.m.
november. Förbudet gäller dock inte fiske efter nätting med tina och fis-
ke efter lake med krok.
Vid fiske4. med drag, fluga eller liknande får båtspö, med intemotor
användas. Förbudet gäller dock inte vid fiske i selområden nedströms
och söder landsvägsbron mellan Overtorneå i Sverige och Aava-om
saksa i Finland.

Gemensamma bestämmelser havsområdetför älvområdetoch

6 § När fiske efter lax och förbjudetöring det inte tillåtetär användaär att
redskap med maskstorlek 100 millimeter eller större.en om

7 § Lax och öring fångas under den tid förbud fiske efternär motsom
råder eller fångas med redskaparten inte tillåtna skallär genastsom som

släppas i fisken död eller levande.ut vattnet, oavsett ärom

8 § Om det behövs för något vetenskapligt ändamål får gränsälvskommis-
sionen i särskilda fall medge undantag från föreskriftema i denna förord-
ning.
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omedelbar verkan,tillstånd enligt 4 eller 8 får återkallas med9 § Ett om
fått tillståndet bryter villkor för detta.den ettmotsom

tilluppsåtligen bryter 6 eller döms böter.710 § Den motsom

skall kungöras Fiskeriverkets författningssamlingförordning iDenna
träder kraft denFörordningen i 5 juni 1997.FIFS.

På regeringens vägnar

ÅHNBERGANNIKA

JordbruksdepartementetHans Petterson
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