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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-04

Närvarande: F.d. justitieråden Dag Victor och Per Virdesten samt
justitierådet Olle Stenman.

Hushållning med havsområden

Enligt en lagrådsremiss den 20 februari 2014 (Miljödepartementet)
har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken,
2. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Anna
Josefsson.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i miljöbalken

4 kap. 10 §

Första stycket innebär att regeringen ska besluta om vägledande
havsplaner för havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. I andra stycket föreslås ett bemyndigande för regeringen att
meddela föreskrifter om sådana förbud eller begränsningar som i
fråga om verksamheter och åtgärder inom ett havsplanerat område
behövs för att uppnå syftet med planen.
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Av den föreslagna lagtexten framgår inte annat än att planerna är
avsedda att ge vägledning till myndigheter och kommuner vid planläggning och prövning av anspråk på användning av områdena. Av
motiven framgår emellertid att det grundläggande syftet med planerna är att dessa ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling som innebär att ekosystemens struktur och funktioner bevaras och återställs vid behov. Inte minst med hänsyn till bemyndigandets omfattning bör enligt Lagrådets uppfattning syftet med havsplanerna
framgå direkt av lagtexten.
I första stycket används begreppet ”baslinjen”. Lagtexten bör där, på
samma sätt som i 5 kap. 10 § miljöbalken, kompletteras med en hänvisning till lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium.

Första stycket föreslås därmed få följande lydelse:

För vart och ett av havsområdena Bottniska viken, Östersjön och
Västerhavet ska det finnas en havsplan som ger vägledning till myndigheter och kommuner vid planläggning och prövning av anspråk på
användning av området. Havsplanerna ska omfatta Sveriges ekonomiska zon och de områden som inte ingår i fastigheter i svenskt
territorialhav från en nautisk mil utanför den baslinje som avses i lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium. Syftet med havsplanerna
ska vara att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling som innebär att
ekosystemens struktur och funktioner bevaras och återställs vid behov. Havsplanerna ska beslutas av regeringen.
Lagen om ändring i plan- och bygglagen

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

