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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-12

Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp samt regeringsråden Karin
Almgren och Nils Dexe.

Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon

Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2008 (Miljödepartementet) har
regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1.

lag om ändring i miljöbalken,

2.

lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska
zon.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Martin
Widstam.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i miljöbalken

7 kap. 32 §

Enligt första stycket första meningen ska bestämmelserna i ”detta
kapitel” om sådana särskilda skyddade områden som avses i 27 §
första stycket 1 och 2 tillämpas även i Sveriges ekonomiska zon.
Som framgår av lagrådsremissen finns det emellertid bestämmelser i
andra kapitel i miljöbalken än 7 kap. som kommer att bli tillämpliga
beträffande sådana områden i den ekonomiska zonen. Den i
lagtexten föreslagna formuleringen om bestämmelserna i ”detta
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kapitel” skulle enligt Lagrådets uppfattning därför kunna skapa
osäkerhet om vad som egentligen ska gälla. Lagrådet förordar att
dessa ord byts ut mot ”denna balk”.

I första stycket andra meningen anges vilken länsstyrelse som avses
vid tillämpningen när det gäller Sveriges ekonomiska zon. Bestämmelsen synes ta sikte på 7 kap. 29 b § första stycket som innehåller
huvudregeln om vilken länsstyrelse som ska pröva frågor om tillstånd
enligt 7 kap. 28 a §. Lagrådet ifrågasätter om inte bestämmelsen
kan göras tydligare genom att det tas in en uttrycklig hänvisning till
7 kap. 29 b § första stycket. Andra meningen skulle då kunna ges
följande lydelse:
Om ett sådant område finns i den ekonomiska zonen, ska det som i
29 b § första stycket sägs om länsstyrelsen gälla länsstyrelsen i det
län där Sveriges sjöterritorium är närmast det berörda området.
26 kap. 28 §

Paragrafen, som föreslås införd i kapitlet om tillsyn, innehåller en
upplysning om att det finns bestämmelser om hänsyn till folkrättsliga
grundsatser i 10 § lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.
Det kan noteras att en likalydande upplysning föreslås som ett andra
stycke i 7 kap. 32 §. Enligt Lagrådets mening saknas det behov av
en sådan upplysningsbestämmelse i 26 kap. Den bör således utgå.

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

