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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-26
Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet
Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder.

Enligt en lagrådsremiss den 12 februari 2004 (Miljödepartementet)
har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken,
2. lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10),
3. lag om ändring i luftfartslagen (1957:297),
4. lag om ändring i väglagen (1971:948),
5. lag om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering,
6. lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och
avlysning av allmän farled och allmän hamn,
7. lag om ändring i minerallagen (1991:45), och
8. lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departementssekreteraren Kristina Eriksson.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i miljöbalken

6 kap. 1 §

I författningskommentarens början anförs att bestämmelserna i
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kapitlet, efter inledande generella bestämmelser, har delats in i två
tydligt avgränsade huvudavsnitt för att kapitlet skall få en struktur
som gör det enkelt att utläsa att verksamheter och åtgärder kan kräva en bedömning av miljökonsekvenser (genom miljökonsekvensbeskrivningar och miljökonsekvensbedömningar) och att planer och
program kan kräva en liknande bedömning (genom miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar).

I förevarande paragraf föreslås ett tillägg om att en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas i det fallet att en myndighet eller en kommun gör en miljöbedömning av en plan eller ett program enligt bestämmelserna i kapitlet. Denna komplettering har sammanförts med
de nuvarande reglerna i första stycket, som innefattar krav på att en
miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i vissa ansökningar om tillstånd och finnas vid viss tillåtlighetsprövning. I förtydligande syfte har
stycket samtidigt getts en ändrad redaktionell utformning, varvid de
olika fall då miljökonsekvensbeskrivning fordras tas upp i fyra punkter
med det nytillkomna fallet i punkt 4.

Som Lagrådet ser det skulle det, med hänsyn till den ändrade struktur av kapitlet i övrigt som föreslås, vara följdriktigast att i förevarande
paragraf hålla miljökonsekvensbeskrivningar som avser planer eller
program åtskilda från sådana miljökonsekvensbeskrivningar som
avser verksamheter och åtgärder. Det synes därför vara att föredra
att bestämmelsen i punkt 4 får utgå och ersättas av en hänvisning till
12 §, som innehåller regler för när miljökonsekvensbeskrivning skall
upprättas inom förfarandet med miljöbedömning av planer och program. En sådan hänvisning kan lämpligen tas in som ett nytt tredje
stycke och förslagsvis ges följande lydelse.
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”Att en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas när en myndighet
eller kommun gör en miljöbedömning av en plan eller ett program
följer av 12 §.”

6 kap. 15 §

I första stycket första meningen av denna nya paragraf ställs krav på
att visst informationsmaterial skall sändas till en annan stat i fall då
en miljökonsekvensbeskrivning avser en plan eller ett program, vars
genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan i det
andra landet. I styckets andra mening föreskrivs att sådan information också skall lämnas om en annan stat som kan antas bli utsatt för
en betydande miljöpåverkan begär det. Paragrafen är enligt författningskommentaren uppbyggd efter förebild av motsvarande bestämmelser i 6 kap. 6 § som gäller miljökonsekvensbeskrivningar för
verksamheter och åtgärder.

Frågan kan ställas vad som är avsett att tillföras genom bestämmelsen i andra meningen. Den innehåller såsom förutsättning för skyldighet att sända över information – utöver en begäran från den andra
staten – att denna stat kan antas bli utsatt för en betydande miljöpåverkan. Men om detta villkor är uppfyllt skall ju översändande ske
redan som följd av bestämmelsen i styckets första mening. Även om
den föreslagna utformningen överensstämmer med förebilden i
6 kap. 6 § och ansluter nära till artikel 7 i det aktuella EG-direktivet
synes det finnas skäl att överväga bestämmelsen ytterligare. Skulle
avsikten vara att enbart en begäran från en annan stat om information skall räcka för en skyldighet att sända information kan bestämningen att den andra staten kan antas bli utsatt för betydande miljöpåverkan utgå.

4

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

