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SAMMANFATTNING
UTLÅTANDE

Miljödepartementet har remitterat miljöbalkskommitténs delbetänkande
Uppföljning av miljöbalken - Vissa lagtekniska frågor, bl. a till Stockholm
stad , för synpunkter senast 2001-04-30. Inom staden har remiss skett till
gatu- och fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden,
renhållningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden samt SLK, för yttrande
senast 2001-04-04.
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Bilaga 1: Sammanfattning – Uppföljning av miljöbalken
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Betänkandet
Miljöbalkskommittén har till uppdrag att utvärdera tillämpningen av
miljöbalken och att lämna förslag till nödvändiga reformer. I detta första
delbetänkande från miljöbalkskommittén redovisas främst förslag till
ändringar av miljöbalken av lagteknisk natur eller skrivtekniska
förändringar. Det finns än så länge begränsad erfarenhet av tillämpningen
av miljöbalkens materiella regler, varför detta avses studeras i det fortsatta
arbetet. Utredningar och förslag skall redovisas slutligt senast den 31
december 2003. En sammanfattning av delbetänkandet framgår av bilaga 1.

Kontorets förslag/synpunkter
Kontoret tillstyrker de förslag till ändringar som redovisas i delbetänkandet.
Enligt vår bedömning innebär förslagen förbättringar i det praktiska
handhavandet av miljöbalken, vilket även är gynnsamt från miljösynpunkt.
Delbetänkandet utgör dock bara ett inledande steg i en mer samlad översyn
enligt de direktiv som regeringen lämnat. Utredningen skall enligt
direktiven ägna särskilt intresse åt frågor som bl. a. tillämpningen av de
allmänna hänsynsreglerna, kostnadsmässiga konsekvenser för olika aktörer,
erfarenheter av miljökonsekvensbeskrivningar samt systemet med
miljökvalitetsnormer m.m.
Det finns ett stort behov att genomföra en översyn av den nya miljöbalken.
I regeringens direktiv saknas dock uppdrag till kommittén att utvärdera ett
av de helt nya kapitlen i miljöbalken nämligen kapitel 10 ”Förorenade
områden”. Enligt vår erfarenhet av arbetet med sanering av förorenad mark
utgör den nya lagstiftningen ett otympligt regelsystem där oklarheter eller
motsägelser ger upphov till skilda tolkningar, och svårigheter att genomföra
saneringsprojekt på ett effektivt sätt. Enligt vår uppfattning måste de kapitel
som reglerar saneringsåtgärder i miljöbalken d.v.s. kap. 10 och kap.9
”Miljöfarlig verksamhet”, kap.15 ”Avfall och producentansvar”, genomgå
en utvärdering och översyn med syfte att vidta sådana förändringar som
underlättar saneringsprojekt. En sådan översyn bör även omfatta behovet av
prövnings och tillståndsförfarandet. Även tillhörande förordningar främst
förordningen om farligt avfall bör ses över.
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