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Sammanfattning

Tillämpligheten av miljöbalken
En grundläggande tanke i miljöbalken är att samma krav ska ställas på alla verksamheter som
riskerar att medföra likartad negativ påverkan på hälsan, miljön och hushållningen med natur-
resurser. Enligt följdlagstiftningsutredningen (SOU 1997:32) saknar det betydelse om verk-
samheten är reglerad i en lag som har arbetats in i balken eller är reglerad i en annan lag. Bal-
ken ska sålunda tillämpas parallellt med annan lag som reglerar sådan verksamhet, åtgärder,
anläggningar och produkter som omfattas av balkens tillämpningsområde men avser andra
frågor.

Kopplingen mellan miljöbalken och strålskyddslagen kan sägas vara tvåfaldig; dels ska balken
tillämpas av SSI när man prövar frågor enligt strålskyddslagen, dels kommer en miljödomstol
att enligt balkens regler pröva frågor om joniserande och icke joniserande strålning när det
gäller miljöfarlig verksamhet. Detta eftersom störning av joniserande och icke-joniserande
strålning omfattas av begreppet miljöfarlig verksamhet enligt balkens regler.

Den tidigare formuleringen i lagrådsremissen vilken uttryckte att om det i någon lag fanns be-
stämmelser som i särskilda avseenden reglerar en fråga som omfattas av miljöbalken skulle i
stället gälla vad som sägs i den lagen - har i propositionen tagits bort. Det bör dock betonas att
detta principiella förhållande som kallas för lex specialis redan gäller av allmänna rättsgrund-
satser och upphör således inte att äga giltighet för att lagtexten ändrats. Frågan kvartstår därför
i allt väsentligt i vilken mån balkens bestämmelser respektive strålskyddslagens ska gå före den
andra i rättstillämpningen. För att utgöra ett undantag från balken bör det normalt krävas att
bestämmelsen preciserar vilken miljöhänsyn som ska tas eller vilken slags prövning som ska
ske.

Tillåtlighetsregler
Reglerna i miljöbalken ska alltså tillämpas även om en verksamhet som omfattas av balkens
tillämpningsområde också omfattas av annan lagstiftning, som t ex strålskydd som regleras i
strålskyddslagen.

De regler i balken som uttrycker vilken miljöhänsyn som ska tas finns i kap. 2. Dessa regler
kan komma att få betydelse för SSI genom att myndigheten - i mån av att dessa balkregler är
mer precisa än motsvarande regler i strålskyddslagen - ska tillämpa dessa. De viktigaste, för
SSIs del, av de allmänna hänsynsreglerna är följande:

• kunskapsprincipen (2 §)
• försiktighetsprincipen (3 §)
• principen om bästa möjliga teknik (3 §)
• lokaliseringsprincipen (4 §)

När det gäller dessa rättsligt bindande hänsynsregler gör följdlagstiftningsutredningen bedöm-
ningen att strålskyddslagens bestämmelser är utformade på ett sådant sätt att ytterligare krav på
verksamheten ur strålskyddssynpunkt inte kan ställas med stöd av dessa. Det kan därför vara
intressant att jämföra strålskyddslagens bestämmelser med varje rättsligt bindande princip som



uttrycks i kap. 2 för att se vilken lag som ger en större grad av precisering för vilken miljöhän-
syn som ska tas. I den utsträckning miljöbalken är mer preciserad än strålskyddslagen ska ju
SSI enligt lex specialis-principen tillämpa reglerna i den förra.

KUNSKAPSPRINCIPEN

Enligt det kunskapskrav som framgår av balken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet (åtgärd) ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art
och omfattning, för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Mycket
omfattande krav på kunskap om beslutets hälso- och miljökonsekvenser kan ställas.

Finns det motsvarande regler om kunskapskrav i strålskyddslagen? Kunskapskravet i strål-
skyddslagen riktar sig endast indirekt mot den som bedriver verksamhet genom att det är den
sysselsatte som ska ha god kännedom om de förhållanden, villkor och föreskrifter under vilka
verksamheten bedrivs samt bli upplyst om de risker som är förenade med verksamheten. I öv-
rigt har kunskapsreglerna i strålskyddslagen mer karaktären av varudeklaration och bruksan-
visning.

Balkens krav på kunskap hos verksamhetsutövaren är tydligare än motsvarande bestämmelser i
strålskyddslagen.

FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet (åtgärd) ska utföra de skyddsåtgärder,
iaktta de begränsningar och genomföra de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att före-
bygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska genomföras så snart det finns skäl att anta att en
verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Även om försiktighetsprincipen inte direkt går att utläsa av strålskyddslagen kan denna tolkas
in i 6 § och 12 §. Av dessa lagrum framgår dels kravet på skyddsåtgärder och försiktighetsmått,
dels möjligheten att ställa villkor för dessa ändamål.

PRINCIPEN OM BÄSTA MÖJLIGA TEKNIK

Vid yrkesmässig verksamhet ska "bästa möjliga teknik" användas (2 kap. 3 § 1 stycket). Med
bästa möjliga teknik avses enligt motiven att tekniken ska vara ekonomiskt och tekniskt möjlig
för branschen typiskt sett. Principen rymmer både den använda teknologin och det sätt på vilket
en anläggning utformas, uppförs, underhålls, drivs samt avvecklas och tas i bruk. Det betyder
att tekniken måste vara industriellt möjlig att använda inom branschen i fråga. Det innebär att
den ska vara "tillgänglig" och inte bara förekomma på experimentstadiet. Tekniken behöver
inte finnas i Sverige.

I lagrådsremissen framhålls att en prövningsmyndighet bör kunna förelägga en sökande att
använda en viss känd teknik i verksamheten. Ett sådant föreläggande kan omfatta krav på ut-
redning av förutsättningarna för modifieringar av känd teknik. Vad som är bästa möjliga teknik
kommer att ligga till grund för prövningen av frågan om skyddsåtgärder och försiktighetsmått.

När en skälighetsavvägning gjorts av bästa möjliga teknik är det krav som prövningsmyndighe-
ten kommer att ställa på sökanden mer att liknas vid bästa tillgängliga teknik (BAT).

Finns motsvarande regel om krav på bästa möjliga teknik i strålskyddslagen? Ett sådant krav
skulle möjligen kunna läsas in i 6 § 1 p, dvs. samma lagrum som skulle kunna anses uttrycka



försiktighetsprincipen. I specialmotiveringen till propositionen till strålskyddslagen (prop.
1987/88:88) utvecklas tankarna bakom 6 §. Bl a framgår att strålskyddet enligt 6 § 1 punkten:
"...skall stå i rimlig överensstämmelse med den tekniska och metodologiska utvecklingen och
förbättras i takt med de möjligheter utvecklingen medger".

1 motivtexten lämnas dock inte något utvecklat resonemang om vilka avvägningar som begrep-
pen "rimlig överensstämmelse" eller "möjligheter utvecklingen medger" kan eller ska omfatta.
En tolkning är därför att "bättre teknik i den takt utvecklingen medger" inte kan anses vara mer
precis eller ens motsvara bestämmelsen om "bästa möjliga teknik" i balken.

LOKALISERINGSPRINCIPEN

För verksamheter ska en sådan plats väljas som är lämplig med hänsyn till miljöbalkens mål
som uttrycks i 1 kap. 1 § samt hushållningsbestämmelserna i 3 kap. och 4 kap. I motiven i lag-
råds-remissen framhålls att förekommande miljökvalitetsnormer även ska beaktas vid lokalise-
rings-bedömningen. Platsen ska väljas så att ändamålet kan uppnås med minsta intrång och
olägenhet för människors hälsa och miljön. Denna formulering anges i lagrådsremissen innebä-
ra att den "bästa" platsen ska väljas även om flera i och för sig lämpliga finns för en verksam-
het.

I strålskyddslagen finns inga lokaliseringsbestämmelser.

Som genomgången ovan visat är bilden inte övertygande när det gäller att balkens hänsynsreg-
ler inte går längre än strålskyddslagen. En bedömning är att kunskapsprincipen, försiktighets-
principen och bästa möjliga teknik-principen går längre i balken än i motsvarande regler i strål-
skyddslagen. Någon lokaliseringsregel finns inte alls i strålskyddslagen. Mot bakgrund av vad
som visats ovan kan därför utredningens ställningstagande ifrågasättas för att vara väl katego-
riskt och ge en osäker vägledning för tillämpningen av strålskyddslagen i framtiden.

MILJÖKVALITETSNORM

Kopplingen mellan strålskyddslagen och balkens regler om miljökvalitetsnormer sker via
22 a § (strålskyddslagen) till 5 kap. 3 § samt 16 kap. 5 § (balken).

Innebörden av reglerna i miljöbalken är att myndigheter ska iaktta miljökvalitetsnormer när
man:
-prövar tillåtlighet och tillstånd,
-utövar tillsyn, eller
-meddelar föreskrifter.

Miljökvalitetsnormema riktar sig alltså främst mot myndigheter (och kommuner) på så sätt att
dessa, vid de ovan uppräknande situationerna, ska se till att åtgärder vidtas så att en verksamhet
inte bedrivs på ett sådant sätt att en norm inte kan uppnås. Man kan därför säga att normen är
direkt styrande för myndigheter vid deras myndighetsutövning och får först vid myndighetens
tillämpning av dessa betydelse för enskilda som bedriver eller kommer att bedriva verksamhet.
Normerna omfattar nämligen både nytillkommande och befintlig verksamhet.

En miljökvalitetsnorm reglerar inte vad som är tillåtet att släppa ut, utan den ska ange den mil-
jökvalitet som ska finnas, dvs. högsta mängd eller belastning som får förekomma. Men detta
kan i sin tur innebära att utsläppen i det område som normen avser måste begränsas på olika
sätt för att se till att normen inte överträds. Detta sker genom att miljökvalitetsnormerna riktar
sig mot myndigheter och är bindande såtillvida att dessa är skyldiga att se till att normen iakt-
tas.



En miljökvalitetsnorm kan bl a ange högsta nivå för strålning. I specialmotiveringen till lag-
rummet anges att detta t ex kan gälla högsta godtagbara nivå av strålning från radon. Formule-
ringen utesluter inte andra former av radioaktiva utsläpp.

Det är regeringen som meddelar föreskrifter om miljökvalitetsnormer. Endast om miljökvali-
tetsnormer ska gälla i Sverige på grund av Sveriges medlemskap i EU får regeringen överlåta
till en myndighet att meddela föreskrifter om innehållet i just detta direktiv. Skulle man när det
gäller EUs direktiv om en miljökvalitetsnorm vilja ställa högre krav nationellt, måste föreskri-
vandet tas över av regeringen. Att endast regeringen får föreskriva om miljökvalitets-normer
(utom när en norm alltså måste implementeras till följd av ett EG-direktiv) förklaras med att
normernas rättsverkan är av en så genomgripande art att ansvaret därför bör ligga hos regering-
en.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

I följdlagstiftningsutredningen föreslås i strålskyddslagens 22 a § och 27 § en hänvisning till
MKB-reglerna i balken, dvs. en MKB enligt strålskyddslagen ska upprättas i enlighet med bal-
kens regler om detta. Hänvisningarna görs till hela kapitlet om MKB i balken vilket innebär att
vid tillämpningen av MKB enligt strålskyddslagen ska alla regler om MKB i balken tillämpas.

När det gäller förfaranderegler för MKB - regler som helt saknas i nuvarande MKB-lagstiftning
- förslås ett antal bestämmelser i balken. I balken finns sålunda krav på tidigt samråd och vid
detta kan beslut tas om utökat samråd (miljökonsekvensbedömning) behövs.

Kompetensfrågor och rollkonflikt
Det faktum att störning av joniserande och icke-joniserande strålning ska prövas av en miljö-
domstol enligt balkens regler samtidigt som samma frågor är oförändrade i strålskyddslagen
innebär en dubbelreglering av strålskydd när det gäller miljöfarlig verksamhet.

En viktig fråga för SSI att utreda ytterligare är myndighetens roll och den kompetens som SSIs
förväntas bidra med i ärenden enligt miljöbalken. Hur och i så fall när ska myndigheten invol-
veras i domstolens prövning av t ex kärntekniska anläggningar? Hur kan SSIs ev. roll i miljö-
domstolen påverka hanteringen och prövningen av villkor enligt strålskyddslagen. Vilka ytter-
ligare konsekvenser kan dubbelregleringen föra med sig? Den problemorienterande diskussion
som funnits i tidigare lagstiftningssammanhang (jfr avsnitt 1.2) där man identifierat problemen
med att bestämma en miljödomstols respektive SSIs kompetensområden vid en dubbelreglering
av strål-skyddsfrågor saknas helt. Vad kommer att gälla om två myndigheter ställer villkor för
strålskyddet? Hypotetiskt sett skulle villkoren kunna gå olika långt eller till och med vara mot-
sägande. Hur ska en sådan situation lösas. En annan fråga är hur den situationen ska hanteras
för de fall att domstolens beslut överklagas. Gäller villkoren som SSI ställt utifrån strålskydds-
lagen samtidigt som villkoren enligt balken kanske omprövas? Stor oklarhet råder därför hur
genomförandet av balken kan komma att påverka myndighetsutövningen vid SSI. Denna fråga
bör ytterligare utredas för att få klargjort hur regeringen tänker lösa den troliga roll- och kom-
petenskonflikten som balken kan medföra.



Inledning

Föreliggande PM försöker belysa - med anledning av lagrådsremiss (970403) om miljöbalk och
Miljöbalksutredningens förslag till följdlagstiftning till miljöbalken (SOU 1997:32) - frågor
som i olika hänseenden kan komma att påverka de legala ramarna och förutsättningarna för
myndighets-utövningen vid SSI. Delar av studien är avsedda att bistå SSI i remissbehandlingen
av följdlagstiftningsutredningen. Syftet med denna särskilda följdlagstiftningsutredning har
varit att ta ställning till i vilken utsträckning ändringar behövs för att åstadkomma att samma
krav ställs på utanför liggande lagar som i miljöbalken.

PM:et behandlar hur joniserande och icke-joniserande strålning integrerats i den föreslagna
miljöbalken och hur denna är tänkt att tillämpas på strålskyddsfrågor. Den dubbelprövning av
strålskyddsfrågor som tycks bli ett resultat av lagrådsremissen om miljöbalk och följdlagstift-
nings-utredningen diskuteras också.

I lagrådsremissen om miljöbalk föreslås utökade regler om miljökonsekvensbeskrivningar
(MKB). Dessutom föreslås införande av miljökvalitetsnormer. Bägge dessa miljörättsliga in-
strument har speciell betydelse för SSI då Miljöbalksutredningen i sitt förslag till följdlagstift-
ning (SOU 1997:32) vill införa de utökade reglerna om MKB samt de helt nya reglerna om
miljökvalitets-normer i strålskyddslagen. PM:et kommer därför att särskilt belysa innehållet i
och betydelsen av dessa miljörättsliga instrument för SSIs del.

Lagrådet lämnade 970930 yttrande över miljöbalksförslaget. Det kan redan här påpekas att
följdlagstiftningsutredningen ännu inte lett till lagrådsremiss, varför lagrådets yttrande inte
avser denna del. I yttrandet över miljöbalken menar lagrådet att detta har inneburit att man
under granskningen inte kunnat få en helhetsbild av den miljölagstiftning som föreslås komma
att gälla.

Sedan arbetet med denna studie inleddes har lagrådsremissen och yttrandet från lagrådet på
mycket kort tid lett till att proposition till miljöbalk lämnats ut på delning. Propositionen inne-
bär att förutsättningarna i två viktiga hänseenden har ändrats, dels att gränsdragningen mellan
det yttre och inre strålskyddet har blivit klarare i propositionens definition av miljöfarlig verk-
samhet, dels att en speciallags företräde framför balken (lex specialis) inte längre regleras sär-
skilt i balken. I allt väsentligt får den ursprungliga texten i denna PM dock stå kvar dels för att
peka på problemets karaktär, dels för att lex special is-principen redan följer av allmänna rätts-
grundsatser och således gäller oberoende av om den skrivs in i lagtext eller inte. En viktig as-
pekt är också att slutlig proposition ännu inte har lämnats till riksdagen. Ytterligare ändringar
kan således inte uteslutas.

Disposition
PM.et inleds med en kort tillbakablick på och redogörelse för de diskussioner som i tidigare
lagstiftningssammanhang ägt rum när det gäller synen på om strålskyddsfrågor lämpligast bor-
de regleras i en särskild lag eller integreras i en miljöskyddslag eller balk (kap. 1). De princi-
piella argument som framkommit och de överväganden som gjorts kan vara av värde inför da-
gens diskussioner om införandet av strålskyddsfrågor i miljöbalken.

Därefter sker en problemorienterad diskussion och redogörelse för hur strålskyddslagen kopp-
las till miljöbalken, via tillämplighetsregler, tillståndsregler och olika genomföranderegler.



Roll-konflikt och komptetensfrågor som rör den föreslagna miljödomstolen och SSI diskuteras
också (kap. 2).

Frågan om innebörden för SSIs del av de utökade kraven på MKB samt de helt nya reglerna om
miljökvalitetsnormer behandlas särskilt (kap. 3 och 4).

Avslutningsvis sammanfattas och analyseras rättsliga och andra effekter av den föreslagna
miljöbalken och följdlagstiftningsutredningen i belysning av SSIs roll som expertmyndighet
inom strålskyddsområdet (kap. 5). Frågor som kan behöva studeras ytterligare kommer att
nämnas särskilt.



1 Bakgrund

1.1 Tillbakablick
Det kan konstateras att frågan om joniserande och icke-joniserande strålning skulle omfattas av
en miljöskyddslag eller miljöbalk har varit föremål för olika uppfattningar under årens lopp.
Redan i samband med förarbetena till miljöskyddslagen (1969:387) i slutet av 60-talet diskute-
rades om joniserande strålning som rör den yttre miljön borde införlivas i en miljöskyddslag.
Man fann då att strålningsproblem i samband med kärnteknisk verksamhet borde ligga kvar i
den dåvarande strålskyddslagstiftningen och alltså inte inordnas under en miljöskyddslag (prop.
1969:28). Frågan var aktuell igen i samband med förnyelsen av strålskyddslagen (prop.
1988:88). Man valde åter att låta frågan om joniserande strålning ligga utanför miljöskyddsla-
gen. Några år senare gjorde Miljöskyddskommittén i sitt betänkande (SOU 1993:27) bedöm-
ningen att strålskyddslagen i sin helhet borde integreras i en miljöbalk. I den därpå följande
miljöbalksutredningen (SOU 1996:103) ansåg man att balkens bestämmelser om miljöfarlig
verksamhet inte skulle vara tillämpliga i fråga om joniserande strålning i den utsträckning sär-
skilda bestämmelser gällde - dvs. det område som strålskyddslagen omfattade. I övrigt var bal-
kens bestämmelser i sin helhet tänkta att inbegripa sådana störningar som inte hade direkt sam-
band med joniserande strålning, t ex buller eller kylvattenutsläpp från kärnkraftverk - dvs. så
som rättsläget är i dag när det gäller miljöskyddslagen (del 2 s. 15 f). Denna uppfattning har
sedan kommit att revideras i den nu föreliggande lagrådsremissen om miljöbalk, där frågor om
joniserande och icke-joniserande' strålning omfattas av förslaget.

1.2 Kommentar
De diskussioner för och emot integrering som alltså förts under årens lopp kan kort sägas ha
haft följande principiella utgångspunkter: Vad som anges tala för en integrering - i alla fall av
strålskyddet för den yttre miljön - är att samma juridiskt relevanta frågor uppkommer vid joni-
serande strålning som vid andra störningsrisker för just den yttre miljön. Verksamheter som är
likartade från miljösynpunkt borde därför inte bedömas efter olika rättsliga kriterier enbart av
det skälet att verksamheten faller under den ena eller andra författningen (jfr prop. 1987/88:88).

Skäl som anförts emot en integrering - av regler som rör skyddet av den yttre miljön - har bl a
varit att det skulle kunna bli svårt att bestämma miljöskyddsmyndigheternas respektive strål-
skydds-myndighetens kompetensområden. En särskild komplikation är att det skulle vara mil-
jöskydds-myndigheter - och inte som nu strålskyddsmyndigheten - som i avgörande av ett
ärende angav de villkor i strålskyddshänseende som skulle gälla för en verksamhet. Ett ytterli-
gare skäl som angivits mot integrering är att detta skulle motverka målsättningen att ha en stark
expertmyndighet inom strålskyddsområdet (jfr SOU 1985:58 prop. 1987/88:88 samt SOU
1993:27). Vid utarbetandet av kärntekniklagen (1984) diskuterade en utredning uppdelningen
av den kontroll över kärnteknisk verksamhet som finns mellan SSI och SKI. Man fann då ingen
anledning att föreslå någon ändring i de principer som låg bakom den uppdelning mellan SKIs
ansvar för säkerheten enligt kärntekniklagen respektive SSls ansvar för strålskyddet enligt
strålskyddslagen (SOU 1993:9).

Fortsättningsvis i denna PM används endast termen "joniserande strålning" i vilken även ska inläsas "icke-
joniserande strålning"



Kopplingen till miljöbalken

För att lättare kunna fä överblick av och samtidigt analysera hur miljöbalken kopplar till strål-
skyddsområdet kan balken delas in i olika huvudområden alltefter reglernas olika funktioner. I
allmänhet kan en lag delas upp enligt följande modell:

• Tillämpningsregler
• Tillåtlighetsregler
• Genomdrivanderegler

När det gäller tillämpningsreglerna i en lag svarar dessa på när, på vad och under vilka förut-
sättningar övriga regler i lagen ska tillämpas (jfr t ex 1 - 5 §§ i strålskyddslagen). Tillåtlighets-
reglerna, som också benämns materiella regler, bestämmer vad som är tillåtet och vad som är
otillåtet genom gränsvärden, aktsam hetsregler, försiktighetsmått etc (jfr t ex 6- 19 §§ i strål-
skyddslagen). Under beteckningen genomdrivanderegler samlas regler om tillsyn, föreläggande
och sanktioner (jfr t ex 20 §, 29 § och 32 § i strålskyddslagen). Alltså avses alla regler som gör
att kraven som ställts kan genomföras. I det närmaste görs ett försök att analysera miljöbalken
och följdlagstiftningsutredningen utifrån denna indelning av huvudområden i en lagstiftning.

2.1 Tillämpningsregler

2.1.1 INLEDNING

Hur sker då kopplingen mellan miljöbalken och strålskyddslagen? Enligt följdlagstiftnings-
utredningen (SOU 1997:32) är "den verksamhet som regleras i strålskyddslagen, dvs. olika
former av befattning med radioaktiva ämnen och tekniska anordningar som kan alstra strålning,
sådan att den faller inom miljöbalkens tillämpningsområde även om många av de förekom-
mande verksamheterna med strålning i allmänhet inte stör den yttre miljön" (s. 407). Av formu-
leringen: "även om...de...inte stör den yttre miljön" tycks tanken vara att inte bara yttre utan
även frågor om inre skydd ska omfattas av balkens regler.

Vilka tillämpningsregler finns då i balken för de "olika former" av strålskyddsfrågor och vilken
räckvidd har dessa? I 2 kap. 1 § i miljöbalksförslaget sägs att vid tillåtlighetsprövning, till-
stånds-prövning, prövning av villkor samt vid tillsyn (observera att tillsyn kan ha bäring på SSI,
vilket diskuteras i avsnitt 2.3) är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av hänsynsreglerna som framgår av 2
kap. iakttas. Denna definition ger enligt sin formulering ett vidsträckt tillämplighetsområde.
Det måste dock klargöras att den kräver någon form av precisering i balkens övriga tillämplig-
hetsregler för att kunna användas på t ex joniserande strålning. Övriga regler i kap. 2 är av ka-
raktären tillstånds-regler och redogörs för nedan (avsnitt 2.2.2).

2.1.2 MILJÖFARLIG VERKSAMHET

En precisering av den vidsträckta tillämpningsbestämmelsen i 2 kap. 1 §, är regeln i 9 kap. 1 §
3 stycket. Där framgår att när det gäller användningen av fast egendom, dvs. fasta anläggningar
där verksamhet bedrivs (mark, byggnader eller anläggningar) är detta att betrakta som miljö-
farlig verksamhet om det kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom bl a
joniserande eller icke-joniserande strålning. Sålunda gäller för fasta kärntekniska anläggningar
att dessa omfattas av definitionen på miljöfarlig verksamhet enligt balkens regler. För det fall
att miljöbalken blir antagen innebär detta att existerande (jfr formuleringen i 2 kap. 1 §: alla
som bedriver...verksamhet) samt resterande kärntekniska anläggningar som behövs för omhän-
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der-tagande och slutförvaring av kärnavfall kommer att omfattas av definitionen på miljöfarlig
verksamhet. När det gäller existerande anläggningar gäller att reglerna om tillsyn och prövning
av villkor kommer miljöbalken att bli gällande när lagen träder i kraft. För tillåtlighetsprövning
och tillståndsprövnig av framtida slutförvarsanläggningar är det förstås avgörande om balken
trätt i kraft när en ansökan föreligger.

Mot bakgrund av det inledande citatet från följdlagstiftningsutredningen där tanken tycktes
vara att även inre strålskydd ska omfattas av balkens regler, kan frågan ställas om begreppet
miljöfarlig verksamhet möjliggör att störningar inte bara för den yttre utan också den inre mil-
jön kan omfattas. Det kan konstateras att regeln i 9 kap. 1 § till stora delar överensstämmer
med den nuvarande miljöskyddslagen, dock med några viktiga skillnader. En av dessa är att i
miljöskydds-lagen avgränsas miljöfarlig verksamhet som en störning för "omgivningen" I balk-
förslagets har denna begränsning tagits bort och bytts ut med formuleringen "olägenhet för
människors hälsa eller miljön". Begreppet störning för omgivningen förklarades i förarbetena
till miljöskyddslagen inte omfatta störning på själva störningskällan eller det inre skydd för
personer som är verksamma inom anläggningen (SOU 1966:65 s. 299). Någon liknade av-
gränsning i motiven till begreppet "olägenhet för människors hälsa eller miljön" i miljöbalken
görs dock inte, dvs. frågan kommen-teras inte alls. Detta gör att räckvidden av begreppet
"olägenhet för människors hälsa eller miljön" är oklar när det gäller strålskyddsfrågor, speciellt
mot bakgrund av att reglerna om hälsoskydd och miljöfarlig verksamhet har integrerats i bal-
ken.

2.1.3 HÄLSOSKYDD

Att reglerna om hälsoskydd har integrerats i balken innebär att balkens hänsynsregler kommer
att gälla även för hälsoskyddet. Hälsoskydd ges en definition i 9 kap. 3 §. Denna lyder: "Med
olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning
kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig." När det gäller begreppet
miljöfarlig verksamhet så omfattar detta, som tidigare sagts, endast störning från fasta anlägg-
ningar (fast egendom). Reglerna om hälsoskydd är däremot inte avgränsade till fast egendom
utan kan även gälla störning från sk. lös egendom, som t ex en trasig brandvarnare där ett ut-
läckage av joniserande strålning sker, om störningen inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt uppgift kan i princip hälsoskyddslagen redan i dag vara tillämplig på joniserande strål-
ning. Detta innebär att sammansmältningen av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i balken
därför inte ändrar tillämpningsmöjligheten på strålskydd. Dock innebär sammansmältningen av
miljö-farlig verksamhet, som omfattar joniserande strålning, och hälsoskydd att gränsdragning-
en mellan yttre skydd och inre skydd blir oklar. Denna oklarhet förstärks av ytterligare en om-
ständighet som framgår av 1 kap. 3 § sista stycket. I nämnda lagrum sägs att frågor om ar-
betsmiljön regleras i arbetsmiljölagen, dvs. arbetsmiljöfrågor som regleras via arbetsmiljölagen
ligger utanför balkens tillämpningsområde. När det gäller strålskyddsfrågor för den inre miljön
som kan beskrivas som arbetsmiljörelaterade omfattas dessa inte av arbetsmiljö lagen. 1 moti-
ven till arbetsmiljölagen (prop. 1976/77:149) anfördes att i förhållande till nämnda lag är strål-
skyddslagen att betrakta som en speciallag som närmare reglerar strålskyddet och att ansvaret
för tillsynen enligt strålskydds-lagen primärt måste ligga på tillsynsmyndigheten enligt samma
lag, dvs. SSI (s. 365). Mot denna bakgrund är gränsdragningen mellan det yttre och inre strål-
skyddet oklart i nuvarande balkförslag och följdlagstiftning.

2.1.4 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGAR OCH MILJÖKVALITETSNORMER

Två konkreta lagändringar föreslås av följdlagstiftningsutredningen i strålskyddslagen, vilka
ger balken tillämplighet gentemot strålskyddslagen i dessa avseenden. Det ena förslaget är ett
förtydligande av reglerna om det redan existerande rättsliga instrumentet om miljökonsekvens-
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beskrivningar, MKB (se 27 § s. 174). Den andra handlar om införandet av miljökvalitetsnormer
(se 22 a § s. 173). Innebörden av dessa lagförslag behandlas särskilt i kap. 3 respektive 4 nedan.

2.1.S LEX SPECIALIS-REGELN

För den allmänna tillämpligheten av balkens regler när det gäller joniserande strålning finns det
en mycket betydelsefull begränsning i 1 kap. 3 § 1 stycket. Där står att: "Om det i någon annan
lag finns bestämmelser som i särskilda avseenden reglerar en fråga som omfattas av miljöbal-
ken, gäller i stället vad som sägs i den lagen."

Denna regel uttrycker ett förhållande som i rättspraxis kallas för lex-specialis-principen, vilken
innebär att vid prövning av en fråga som omfattas av två lagar gäller - vid oförenlighet mellan
dessa och utan att det framgår hur reglerna förhåller sig till varandra - den lag som har mer
precisa bestämmelser (speciallag) före den mer allmänt hållna lagen. Anledningen till detta är
naturligtvis att speciallagen (bestämmelsen) tydligare uttrycker lagstiftarens intention och än-
damål med lagstiftningen.

I strålskyddssammanhang innebär regeln i 1 kap. 3 § 1 stycket att i den mån miljöbalken inte
tillhandahåller mer preciserade regler för strålskydd än strålskyddslagen så gäller sistnämnda
lags regler framför balken. Skulle det däremot för någon fråga när det gäller strålning inte fin-
nas mer preciserade regler i strålskyddslagen gäller balkbestämmelserna i den delen.

2.1.6 FÖLJDLAGSTIFTNINGSUTREDNINGENS TOLKNING AV LEX SPECIALIS-REGELN

Det kan vara intressant att se hur man i följdlagstiftningsutredningen (SOU 1997:32) ser på
effekterna av lex specialis-regeln.

Enligt utredningen är syftet med miljöbalken att samma miljökrav ska ställas på alla verksam-
heter som riskerar att medföra likartad negativ påverkan på hälsan, miljön och hushållningen
med naturresurser. Följdlagstiftningsutredningens syfte har varit att ta ställning till i vilken
utsträckning ändringar behövs för att åstadkomma att samma krav ställs på utanför liggande
lagar som i miljöbalken

I allmänna ordalag säger man i utredningen att: "Det är möjligt att det undantagsvis kan uppstå
tveksamhet i frågan om hur en särskild bestämmelse förhåller sig till en generell bestämmelse i
balken. För att utgöra ett undantag från balken bör det normalt krävas att bestämmelsen preci-
serar vilka slags miljöhänsyn som skall tas eller vilken slags bedömning som skall ske, exem-
pelvis en lokaliseringsbedömning. Vi har i vår genomgång av de olika lagarna (de som ligger
utanför balken, förf. anm.) funnit få bestämmelser som kan anses innebära att bestämmelserna i
miljöbalken inte skall tillämpas" (s. 230).

I övrigt uttalar följdlagstiftningsutredningen, som redan redogjorts för ovan, att reglerna i mil-
jöbalken ska tillämpas även om en verksamhet eller åtgärd som omfattas av balkens tillämp-
ningsområde också omfattas av annan lagstiftning, som t ex strålskyddslagen (s. 229, 407).
Miljöbalkens regler ska sålunda gälla parallellt med strålskyddslagens regler. I ett annat utta-
lande ges dock den generella tillämpningen en något snävare innebörd; när det gäller frågor om
joniserande strålning ska en verksamhetsutövare som huvudregel beakta och tillämpa de hän-
synsregler som finns upptagna i balkens 2 kap. (s. 407).

Några stycken längre fram framgår att man i utredningen gör bedömningen att: "...strålskydds-
lagens bestämmelser är utformade på ett sådant sätt att ytterligare krav på verksamheten ur
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strålskyddssynpunkt inte kan ställas med stöd av motsvarande bestämmelser bland miljöbal-
kens mer allmänt hållna hänsynsregler" (s. 407).

2.1.7 KOMMENTAR

Vad kan dras för slutsats av det ovan redovisade? Balkens regler ska omfatta joniserande strål-
ning, men endast kap. 2 och endast som huvudregel. Eftersom ytterligare krav inte kan ställas
med balkens regler i kap. 2 gäller inte huvudregeln, vilket i sin tur betyder att balken inte tillför
någon ytterligare reglering av joniserande verksamhet och att strålskyddslagen därför gäller
ensamt och fullt ut.

Situationen kan med fog sägas vara förbryllande, å ena sidan ska balkens regler gälla men å den
andra kommer dessa inte att göra det. Det är rimligt att ställa frågan vad syftet är med att in-
ordna joniserande strålning i balken samtidigt som följdlagstiftningsutredningen konstaterar att
strål-skyddslagen gäller fullt ut av egen kraft gentemot balken. Vad är meningen med inordning
och vad har vunnits?

En tolkning av följdlagstiftningsutredningens uttalanden är dock följande: I en miljöfarlig verk-
samhet - som ju alltid omfattas av balkens regler - där joniserande strålning också ingår, gäller
balkens hänsynsregler för alla miljöeffekter utom den joniserande strålningen där preciserade
regler finns i strålskyddslagen. Detta innebär i princip ingen ändring av det nuvarande rättslä-
get, där ju miljöskyddslagen gäller på det sätt som balken i praktiken kommer att göra.

I detta sammanhang kan det vara av värde att påpeka följande: När det gäller det faktum att
strålskyddslagen i kraft av sina preciserade regler inte gör att några ytterligare krav kan ställas
med tillämpning av miljöbalken i strålskyddshänseende, utesluter detta inte möjligheten av att
föreskrifter som kan komma att lämnas med tillämpning balken (t ex 9 kap. 5 §) skulle kunna
få en mer preciserad utformning än motsvarande regler i strålskyddslagen och alltså ta över i
den delen.

2.1.8 LAGRÅDETS YTTRANDE ÖVER LEX SPECIALIS-REGELN

Lagrådet gör liksom följdlagstiftningsutredningen bedömningen att det inte är möjlig att inord-
na all lagstiftning som kan betecknas som miljörelaterad i balken. Detta leder till att det ofrån-
komligen uppstår avgränsningsproblem och frågor om hur annan lag ska samverka med balken
(yttrande 1997-09-30 s. 11). Lagrådet är av uppfattningen att lex specialis-regeln i sin nuvaran-
de utformning ger en begränsad ledning för hur man ska bedöma om en regel är av specialka-
raktär och alltså ha företräde framför balken. Man efterfrågar en betydligt bättre "vägledning"
genom utbyggnad och förtydliganden av motiven till regeln (s. 12). Lagrådet menar att en när-
mare genomgång och analys av speciallagarna hade kunnat leda till en mer preciserad lagtext
än den som framgår av lex specialis-regeln (1 kap. 3 § 1 stycket). Om detta inte går skulle re-
geln helt kunna utgå. De avgränsningsfrågor mellan balken och annan lagstiftning som då
kommer att bli aktuella får enligt lagrådet lösas i rättstillämpningen dvs. vilka resultat miljö-
domstol eller andra prövande instanser vid prövning av en verksamhet kommer fram till. En
sådan situation kommer dock enligt lagrådet att med all säkerhet leda till extra svårigheter när
det gäller förhållandet mellan framförallt balkens allmänna hänsynsregler (om dessa se nedan
avsnitt 2.2.2) och miljöbestämmelser i annan lag (s. 12).

2.1.9 ÄR KÄRNTEKNIKLAGEN KOPPLAD TILL BALKEN?

I belysning av 1 kap. 3 § 1 stycket - som alltså uttrycker att om en verksamhet som omfattas av
miljöbalken också regleras i en annan lag kan den andra lagen gå före - framstår 1 kap. 3 § 2
stycket som något obegriplig. I 3 § 2 stycket räknas ett antal lagar upp som anses omfattas av
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miljöbalkens tillämpningsområde, men där bestämmelser i dessa kan ta över regleringen från
balken. Alltså i sak ingen skillnad mot det rättsförhållande som anges i 1 st. Uppräkningen kan
inte anses vara uttömmande då den avslutas med skrivningen att även "...andra lagar..." omfat-
tas av 2 st. I specialmotiveringen till 1 kap. 1 § 2 stycket förklaras inte skälen till att särskilt
räkna upp ett antal lagar och hur 2 stycket principiellt skiljer sig från 1 stycket. En möjlig tolk-
ning är att de uppräknade lagarna anses speciellt viktiga när det gäller frågor som kan orsaka
olägenhet för människors hälsa, miljön eller andra intressen. Det kan dock noteras att kärntek-
niklagen inte nämns i uppräkningen. Denna omständighet står något i motsättning till hur
kärntekniklagen beskrivs i följdlagstiftningsutredningen, där man anger att den verksamhet
som regleras i kärntekniklagen faller inom miljöbalkens tillämpningsområde och att den kärn-
tekniska verksam-hetens inverkan på människors hälsa och miljön utgör en väsentlig del av
säkerhetsprövningen enligt kärntekniklagen (SOU 1997:32 s. 398 f).

2.1.10 PRÖVNING ENLIGT BALKEN AV SÄKERHET OCH TEKNISK UTFORMNING

I vad som närmast är att beteckna som en genomföranderegel, går indirekt att utläsa ytterligare
en tillämpningsregel som kan vara av värde att kommentera i detta sammanhang, nämligen i 22
kap. 21 §. En tillämpningsregel svarar som tidigare sagts bl a på vad reglerna i miljöbalken är
tillämpliga. I det nämnda lagrummet sägs att en dom som lämnas av miljödomstolen i ett ären-
de enligt balken ska i förekommande fall innehålla bl a bestämmelser om verksamhetens säker-
het och tekniska utformning.

En tolkning av detta är att när det gäller en anläggnings säkerhet och tekniska utformning ska
detta tillståndsprövas av domstolen enligt balkens regler. För prövning av kärnteknisk verk-
samhet kan både i strålskydds- och säkerhetssammanhang oklarhet uppstå om vilka regler som
gäller och vilken myndighet som bedömer och anger villkor för verksamheten. Regeln kommer
främst att få betydelse för SKIs vidkommande när det gäller prövningen enligt kärntekniklagen.
En dubbel-prövning inte bara när det gäller joniserande strålning enligt strålskyddslagen utan
även beträffande säkerhetsrelaterade frågor enligt kärntekniklagen tycks alltså kunna uppstå.

2.1.11 SÄRSKILT OM FÖRHÅLLANDET MELLAN MILJÖBALKEN OCH
STRÅLSKYDDSLAGEN

Balken i sig innehåller inga särskilda regler om strålskydd. Detta innebär som tidigare redo-
gjorts för att balkens allmänna aktsamhetsregler ska tillämpas parallellt med strålskyddslagens
mer preciserade regler. För att utgöra undantag från balken bör det normalt krävas att bestäm-
melsen i speciallagen preciserar vilka slags miljöhänsyn som ska tas eller vilken slags prövning
som ska ske, t ex en lokaliseringsbedömning (SOU 1997:32 s. 407). Förhållandet har uttryckts
så att reglerna i miljöbalken ska tillämpas även om en verksamhet eller åtgärd - som omfattas
av balkens tillämpningsområde - också omfattas av annan lagstiftning. Detta framgår av före-
slagen lagtext i 1 kap. 3 § 1 st, lagrådsremissen. Följdlagstiftningsutredningen framhåller att det
är bara lagar som kan gå före balken. Bestämmelser av lägre dignitet, t ex förordningar och
myndigheters före-skrifter, kan alltså inte anses som undantag från balken om dessa strider mot
just balken (s. 229). I fråga om joniserande strålning blir sålunda rättsläget att balkens regler
inte ska tillämpas i den mån strålskyddslagen innehåller bestämmelser som i "särskilda avseen-
den" reglerar den fråga som omfattas av balken. När det gäller strålskyddsförordningen eller
andra av myndigheten utgivna föreskrifter ska istället balken tillämpas om föreskrifterna och
balken inte är förenliga. Dvs. även om strålskyddsförordningen och andra föreskrifter från SS1
innehåller bestämmelser som i "särskilda avseenden" reglerar en fråga som omfattas av balken
- går balkens regler före om föreskrifterna strider mot balken.

14



Om det för en fråga som omfattas av balken - vid tolkningen av om en bestämmelse i en lag
som ligger utanför utgör undantag från balken - kan det däremot vara aktuellt att beakta hur
denna bestämmelse har preciserats i en förordning som knyter an till lagen (s. 229).

2.1.12 KOMMENTAR

För att i någon mån försöka reda ut det ovan redovisade kan nedanstående tabell möjligen
bringa klarhet.

Överordnad

Underordnad

Generellt

Miljöbalken

Lag utanför balken
som inte i särskilda
hänseenden reglerar
en fråga som omfat-
tas av miljöbalken

Vid oförenlighet

Lag utanför balken
som innehåller be-
stämmelser som i
särskilda hänseenden
reglerar en fråga
som om-fattas av
miljöbalken (special-
lag)

Miljöbalken

Vid oförenlighet

Miljöbalken och före-
skrifter utfärdade enl
denna

Föreskrifter utfärda-
de enl special-ag

Vid tolkning

Lag utanför balken
där lagens före-
skrifter har preci-
serat regler för
lagen. 1 annat fall
gäller miljöbalkens
regler

Förhållandet att en tillämpningsföreskrift till en speciallag skulle kunna "konsumeras" av mil-
jöbalken om föreskriften och balken är oförenliga har starkt ifrågasatts och kritiserats för att
leda till ett orimligt rättsläge (SOU 1997.32 s. 516). Balken tar så att säga över en annan spe-
ciallags tillämpningsföreskrifter, men inte lagens egna bestämmelser. Eftersom miljöbalken är
tänkt att kunna preciseras med föreskrifter, kan en situation uppstå där en balkföreskrift utveck-
lar ett aktsamhetskriterie rörande sådant som även berörs av strålskyddsförordningen. Är strål-
skydds- och balkföreskriften oförenliga - går balkföreskriften före. Effekten kan då bli att en
sektorsmyndighet som för sin myndighetsutövning tillämpar en lag - som är att betrakta som
speciallag i förhållande till balken - "förlorar mark" till balken om man utfärdar föreskrifter,
alternativ "återvinner mark" om man upphäver en föreskrift (SOU 1997:32 s. 516 f).

Möjligen är detta mer ett teoretiskt problem än ett praktiskt. Det borde sällan uppstå en situa-
tion där en föreskrift utgiven av en sektorsmyndighet enligt speciallag inte skulle innehålla mer
preciserade krav än, eller vara oförenlig med, balkens mer allmänt hållna regler/föreskrifter.

2.1.13 DUBBELPRÖVNING

En effekt av tillämpningsreglerna i lagrådsremissen om miljöbalk och följdlagstiftnings-
utredningen är att en dubbelprövning av verksamhet med joniserande strålning tycks vara
oundviklig. Denna fråga har också en koppling till diskussionen i avsnitt 2.1.2 ovan om hur
långt balken sträcker sig när det gäller olika typer av strålskydd. Om en verksamhet som inne-
bär att strålskyddsfrågor aktualiseras också faller inom miljöbalkens tillämpningsområde före-
ligger en dubbel prövningsmöjlighet. Detta beror på att frågor om joniserande strålning som
förts över till miljöbalken inte på motsvarande sätt tagits bort från strålskyddslagen eller på
något annat sätt delats upp mellan å ena sidan miljödomstolen och å den andra SSI. Sålunda
gäller för alla de frågor om joniserande strålning som omfattas av balken (var nu gränsen går)
att det föreligger en dubbelreglering.
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Dubbelprövning av en verksamhet innebär en rad problem, varav en del möjligen är rent hypo-
tetiska. En fråga är t ex: vad händer om de prövande myndigheterna kommer fram till olika
ställningstaganden när det gäller prövningen, vilket i sin tur kan resultera i att olika långt gåen-
de tillståndsvillkor ställs. Vilket eller vilka villkor måste följas, dvs. blir gällande och i mån av
överträdelse hur kan detta straffsanktioneras. Utifrån vilken lagstiftning ska detta i så fall ske?
Kan villkor som ställs utifrån strålskyddslagens bestämmelser omprövas av miljödomstolen
eller omvänt?

Det kan dock konstateras att vid prövning av kärnteknisk verksamhet sker ingen till-
ståndsprövning enligt strålskyddslagen. Däremot prövas strålskyddsvillkor för verksamheten av
SSI enligt strålskyddslagen (27 § strålskyddslagen tillsammans med 14 § strålskyddsförord-
ningen). Enligt balkförslaget kommer kärnteknisk verksamhet att prövas av miljödomstol även
beträffande den joniserande strålningen. En dom från miljödomstolen ska omfatta "de villkor
som behövs för att hindra eller begränsa skadlig påverkan eller andra olägenheten" (22 kap.
21 § 5 punkten, balkförslaget). Den prövning som sker för strålnings- och strålskyddsdelarna av
kärnteknisk verksamhet när det gäller miljödomstolen kan delas in i en tillståndsprövning och
en villkors-prövning. I förhållande till villkorsprövningen kommer en dubbel prövning att ske
eftersom detta också är en uppgift för SSI enligt strålskyddslagen. I sammanhanget kan kort
konstateras (jfr 2.1.10) att miljödomstolen i sin dom även kan lämna bestämmelser om verk-
samhetens "säkerhet och tekniska utformning" (22 kap. 21 § 1 punkten).

2.1.1 4 KOMPETENSFRÅGOR OCH ROLLKONFLIKT

Det kan konstateras att frågan om kompetensfördelning och överlappning mellan å ena sidan
den föreslagna balkens och strålskyddslagens bestämmelser och å den andra mellan de prövan-
de myndigheterna, dvs. domstolen och SSI, inte berörs i lagrådsremissen eller följdlagstift-
nings-utredningen. I detta sammanhang kan det erinras om diskussionen ovan i kap. 1 där det
framgår att man i tidigare lagstiftningssammanhang framhållit svårigheten att vid en integre-
ring av strålskyddsfrågor och miljöskyddsfrågor bestämma miljöskyddsmyndighetemas re-
spektive strålskyddsmydighetens kompetensområden. En särskild komplikation sågs i den om-
ständigheten att det skulle vara miljöskyddsmyndigheter - och inte som nu strålskyddsmyndig-
heten - som i avgörande av ett ärende angav de villkor i strålskyddshänseende som skulle gälla
för en verksamhet.

Det kan t ex konstateras att strålskyddslagen respektive miljöbalken har olika regler om vem
som får överklaga ett beslut eller en dom. När det gäller strålskyddslagen och frågor som är
kopplade till prövning av kärnteknisk verksamhet får beslut endast överklagas till regeringen
(42 § strålskyddslagen). Behörigheten att överklaga framgår inte av stadgandet - utan får anses
följa av förvaltningslagens regler. Det är sökanden, den som beslutet angår och den mot vilket
ett anspråk riktas som erkänts rätt att överklaga en förvaltningsmyndighets beslut.2 En dom
enligt miljödomstolen - som omfattar villkor för strålskyddet - får enligt miljöbalkens regler
överklagas av bl a miljöorganisationer till miljööverdomstol (16 kap. 13 § tillsammans med 23
kap.).3

Jfr 17 och 22 §§ förvaltningslagen

Enligt 23 kap. 1 § miljöbalksförslaget krävs prövningstillstånd för prövning hos miljööverdomstolen. Det bör i
detta sammanhang erinras att regeringen dragit tillbaka propositionen 1996/97:131 om generellt prövningstillstånd
för mål som överklagas från tingsrätt till hovrätt. Detta torde även inverka på balkens utformning när det gäller
kravet på prövningstillstånd.
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I lagrådsremissen anges hur ett kärntekniskt ärende kommer att prövas enligt balkens regler.
Till att börja med prövar regeringen tillåtligheten enligt 17 kap., dvs. motsvarigheten till nuva-
rande 4 kap. naturresurslagen. Efter att regeringen har avgjort tillåtlighetsfrågan sker, om den
bifallit ansökan om tillåtlighet, en säkerhetsprövning enligt kärnteknik lagen och även då är
regeringen normalt tillståndsmyndighet om inte beslutanderätten delegerats till SKI. Slutligen
krävs tillstånd enligt miljöbalken och då prövas alla utsläpp och störningar från anläggningen,
dvs. även joniserande strålning. Den regionala miljödomstolen är prövningsmyndighet i första
instans. Denna ordning tillgodoser enligt remissen de önskemål som framförts att joniserande
strålning ska föras in i balkens tillämpningsområde.

I denna modell för hur ett kärntekniskt ärende kan komma att hanteras ingår inte alls hur frågan
om hur villkor för den joniserande strålningen ska samordnas mellan SSI och domstolen eller
hur SSIs villkor överhuvudtaget ska tillföras den föreslagna miljödomstolen. En annan oklarhet
ligger i vilken kunskap och kompetens miljödomstolen förväntas ha i strålskyddsfrågor, och om
tanken är den att domstolen ska bygga upp egen kompetens inom strålskyddsområdet? Kommer
det i så fall att finnas två parallella myndigheter med strålskyddskompetens och -uppgifter?

Vid samtal med Miljödepartementet om frågan hur kompetensfördelningen mellan domstolen
och SSI rent praktiskt skulle kunna utformas har föreslagits att detta kan ske genom en sk.
"sakkunnigutredning". Miljödomstolen kan enligt 22 kap. 9 § förordna "en eller flera sakkun-
niga" om det behövs någon "särskild utredning". En sådan modell löser knappast den grund-
läggande frågan om överlappning och kompetenskonflikt, samt framstår som ett närmast god-
tyckligt verktyg för att föra in SSIs bedömningar i domstolens förhandling och bedömning av
ärendet.

När det gäller hur de villkor som SSI ställer utifrån strålskyddslagen ska kopplas till domsto-
lens prövning enligt miljöbalken kanske en förebild finns i förhållandet mellan strålskyddsla-
gen och kärntekniklagen. Det skulle innebära att vid prövning enligt miljöbalken ställer SSI de
villkor som behövs med hänsyn till skyddet mot joniserande strålning. Villkoren tillförs dom-
stolens beslut på samma sätt som vid tillståndsprövning enligt kärntekniklagen. Denna lösning
aktualiserar dock frågan vad som i så fall händer med den samordnande prövningen och vill-
korsskrivningen enligt kärntekniklagen och strålskyddslagen och löser inte frågan om dubbel-
prövning av strålskydds-villkoren.

Den rimligaste utgångspunkten för villkorsställandet när det gäller strålskydd är att detta görs
av SSI pga den mycket enkla anledningen att någon annan myndighet med SSIs kompetens inte
finns. Frågan är då närmast hur SSIs villkor ska tillföras t ex ett kärntekniskt ärende. Enligt den
ordning som gäller nu tillförs SSIs villkor beslutet enligt kärntekniklagen. Men om nu villkor
för strålskyddet ska tillföras miljödomstolens beslut innebär detta då att prövningen enligt
kärntekniklagen inte kommer att omfatta strålskyddsfrågan, eller är tanken den att strålskydds-
villkoren ska tillföras både miljöbalksbeslutet och beslutet enligt kärntekniklagen? Dessa oklar-
heter visar tydligt att man i följdlagstiftningsutredningen inte tänkt färdigt i den här frågan och
att flera frågor återstår att lösa.

2.2 Tillåtlighetsregler

2.2.1 INLEDNING

I detta avsnitt behandlas frågor av betydelse för själva tillåtlighetsprövningen av en verksam-
het, dvs. materiella regler som anger vad som är tillåtet och vad som är otillåtet genom gräns-
värden, aktsamhetsregler, försiktighetsmått. För tydlighetens skull kan det vara på sin plats att
framhålla att 9 kap. 1 § om miljöfarlig verksamhet endast avser definition av detsamma. Om en
verksamhet som uppfyller miljöfarlighetskriterierna sedan är tillståndpliktig eller ej är följer av
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9 kap. 6 §. Enligt detta stadgande är det regeringen som föreskriver tillståndsplikt. På samma
sätt förhåller det sig med reglerna om hälsoskydd. I 9 kap. 3 § definieras störning för hälsan.
Enligt 9 kap. 12 § får regeringen, den myndighet regeringen bestämmer eller kommun meddela
de föreskrifter som behövs till skydd mot olägenhet för människors hälsa. I dessa föreskrifter
får anges tillståndsplikt. En sådan tillståndsansökan prövas av kommun (12 § sista stycket).

När det gäller lagrådsremissen om miljöbalk framgår sålunda inte vilka typer av verksamheter
eller anläggningar som kommer att bli prövningspliktiga eftersom detta kommer att ske via
regeringens förordnande. Det finns dock ingen anledning att tro annat än att samma verksamhe-
ter som i dag räknas upp i miljöskyddsförordningen (1989:364) som obligatoriskt prövnings-
pliktiga enligt miljöskyddslagen, inte också kommer att fortsätta vara detta i balken. Bland
dessa räknas "kärnkraftverk eller annan kärnteknisk anläggning" upp som obligatoriskt pröv-
ningspliktiga verksamheter (jfr 41.01).

2.2.2 HÄNSYNSREGLER

I kap. 2, 2 - 7 §§ stadgas om ett antal rättsligt bindande principer och allmänna hänsynsregler
som måste iakttas vid myndighetsutövning som tillåtlighetsprövning, tillståndsprövning, pröv-
ning av villkor (om dessa inte avser ersättning) samt vid tillsyn av en verksamhet eller åtgärd.
Det kan konstateras att den myndighetsutövning enligt balkens regler som kan bli aktuell för
SSI gäller tillämpningen av miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar. En annan
form av myndighetsutövning enligt balkens regler som kan beröra SSI är om regeringen enligt
26 kap. 3 § förordnar SSI att utöva tillsyn för efterlevnaden av t ex beslut som meddelats med
stöd av balken, beträffande t ex strålskyddet vid en kärnteknisk anläggning. Sökanden har be-
visbördan för att vid de ovan uppräknade situationerna de förpliktelser som framgår av balken
efterlevs. Det ankommer således på sökanden att genom utredningar och i övrigt att visa att
verksamheten kan bedrivas på ett miljömässigt godtagbart sätt i förhållande till dessa hänsyns-
regler. De rättsligt bindande principerna och reglerna i kap. 2 är följande:

• kunskapsprincipen (2 §)
• försiktighetsprincipen (3 §)
• principen om bästa möjliga teknik (3 §)
• lokaliseringsprincipen (4 §)
• hushållnings- och kretsloppsprincipen (5 §)
• produktvalsprincipen (6 §)
• ansvar för avhjälpande av skador och olägenheter (7 §)

Till dessa hänsynsregler finns knutet en "skälighetsregel", vilken innebär att nyttan av skydds-
åtgärder ska jämföras med kostnaden för åtgärderna. Därtill finns en "stoppregel" som ger re-
geringen möjlighet att meddela dispens från det generella förbudet mot verksamhet som inne-
bär risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller
om det finns risk för en avsevärd försämring av miljön.

En mycket viktig omständighet att beakta i samband med de ovan redovisade rättsliga princi-
perna, de sk. allmänna hänsynsreglerna är av följdlagstiftningsutredningen följande ovan redan
citerade uttalande (jfr avsnitt 2.1.5 ff): "...strålskyddslagens bestämmelser är utformade på ett
sådant sätt att ytterligare krav på verksamheten ur strålskyddssynpunkt inte kan ställas med
stöd av motsvarande bestämmelser bland miljöbalkens mer allmänt hållna hänsynsregler" (s.
407).

Uttalandet måste innebära att man i följdlagstiftningsutredningen gör bedömningen att ingen av
hänsynsreglerna tillför någon precisering gentemot redan befintliga regler i strålskyddslagen.
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Det kan därför vara intressant att för varje rättsligt bindande princip som uttrycks i kap. 2 se om
de far en större grad av precisering i strålskyddslagen.

KUNSKAPSPRINCIPEN

Enligt det kunskapskrav som framgår av balken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet (åtgärd) ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art
och omfattning, för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Enligt
motiven riktar sig regeln till var och en som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd av bety-
delse för miljöbalkens mål (jfr 1 kap 1 §), oavsett om det är frågan om näringsverksamhet eller
myndighets-utövning (s. 583). Vilka krav som kan ställas skiljer sig åt med hänsyn till verk-
samhetens art och omfattning. Graden av sannolikhet för att en verksamhet skulle kunna få
konsekvenser för hälsa och miljö avgör vilken kunskap som det kan anses motiverat att inhäm-
ta. Vid myndighetsutövning där balken ska tillämpas kan enligt motiven mycket omfattande
krav på kunskap om beslutets hälso- och miljökonsekvenser ställas.

Finns det motsvarande regler om kunskapskrav i strålskyddslagen? I lagens 7 §, 9 § samt 10 §
framgår bestämmelser som till viss mån kan sägas stadga om kunskap. Kunskapskravet i 7 §
riktar sig emellertid endast indirekt mot den som bedriver verksamhet genom att det är den
sysselsatte som ska ha god kännedom om de förhållanden, villkor och föreskrifter under vilka
verksamheten bedrivs samt bli upplyst om de risker som är förenade med verksamheten. För
detta ansvarar verksamhetsutövaren. Ett allmänt intryck är att 7 § i strålskyddslagen främst
tycks vara inriktad på inre strålskydd av närmast arbetsmiljöskyddskaraktär och skulle därför
kunna sägas inte motsvara balkens kunskapskrav till skydd för inte bara människors hälsa utan
även skada eller olägenhet för miljön. 9 § och 10 § kräver vad som kan tolkas antingen som
varudeklaration alternativt bruksanvisning och uppfyller knappast balkens kunskapskrav.

För en expertmyndighet kan motivtexten i lagrådsremissen, där man anger att kravet på goda
kunskaper även riktar sig till myndigheter, möjligen upplevas något provocerande. Hur upp-
fyllandet av detta kriterium ska granskas och av vilken instans förklaras inte.

FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet (åtgärd) ska utföra de skyddsåtgärder,
iaktta de begränsningar och genomföra de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att före-
bygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska genomföras så snart det finns skäl att anta att en
verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vid bedöm-
ningen av vilka försiktighetsmått som ska vidtas ska en avvägning göras enligt skälighetsregeln
(8 §) som redogjordes för ovan. Paragrafen kommer att utgöra stöd för att ställa villkor för en
verksamhet (s. 584).

Även om försiktighetsprincipen inte direkt går att utläsa av strålskyddslagen kan denna tolkas
in i 6 § och 12 §. Av dessa lagrum framgår dels kravet på skyddsåtgärder och försiktighetsmått,
dels möjligheten att ställa villkor för dessa ändamål.

PRINCIPEN OM BÄSTA MÖJLIGATEKNIK

När det gäller denna princip förs ett tämligen långt resonemang i lagrådsremissen. Enligt lag-
text ska vid yrkesmässig verksamhet ska "bästa möjliga teknik" användas (2 kap. 3 § 1
stycket). Med bästa möjliga teknik avses enligt motiven att tekniken ska vara ekonomiskt och
tekniskt möjlig för branschen typiskt sett. Principen rymmer både den använda teknologin och
det sätt på vilket en anläggning utformas, uppförs, underhålls, drivs samt avvecklas och tas i
bruk. Det betyder att tekniken måste vara industriellt möjlig att använda inom branschen i frå-
ga. Det innebär att den ska vara "tillgänglig" och inte bara förekomma på experimentstadiet.
Tekniken behöver inte finnas i Sverige.
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I lagrådsremissen framhålls att en prövningsmyndighet bör kunna förelägga en sökande att
använda en viss känd teknik i verksamheten. Ett sådant föreläggande kan omfatta krav på ut-
redning av förutsättningarna för modifieringar av känd teknik. Vad som är bästa möjliga teknik
kommer att ligga till grund för prövningen av frågan om skyddsåtgärder och försiktighetsmått
enligt 2 kap. 3 §.

En skälighetsbedömning enligt 2 kap. 8 § ska göras av regeln om bästa möjliga teknik. Det
innebär enligt lagrådsremissen att en avvägning ska göras med beaktande av:
-risken för miljöpåverkan,
-nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått, samt
-kostnaderna för sådan åtgärder.

När det gäller vilka avvägningar en prövningsmyndighet ska göra anvisas i lagrådsremissen
ingen modell för t ex kostnadsfrågan. I allmänna ordalag sägs att beträffande miljöinvesteringar
är det "inte meningen att ett företag inom branschen skall få konkurrensfördelar eller -
nackdelar jämfört med andra företag i samma bransch" (s. 202). En avvägning av vad som kan
anses vara en rimlig kostnad för ett företag på dessa grunder låter sig nog inte lätt göras. När en
skälighetsavvägning gjorts av bästa möjliga teknik är det krav som prövningsmyndigheten
kommer att ställa på sökanden mer att liknas vid bästa tillgängliga teknik (BAT).

Krav på bästa tillgängliga teknik finns bl a i ett EU-direktiv, det sk. ICCP-direktivet (96/61).
Detta innehåller dock endast en minimireglering av begreppet bästa tillgängliga teknik. Sverige
har enligt lagrådsremissen en striktare tillämpning av teknikkravet. Därför ska inte bästa till-
gängliga teknik enligt ICCP-direktivet helt likställas med bästa möjliga teknik ens efter att en
avvägning gjorts enligt skälighetsregeln.

Finns motsvarande regel om krav på bästa möjliga teknik i strålskyddslagen? Ett sådant krav
skulle möjligen kunna läsas in i 6 § 1 p, dvs. samma lagrum som skulle kunna anses uttrycka
försiktighetsprincipen. I specialmotiveringen till propositionen till strålskyddslagen (prop.
1987/88:88) utvecklas tankarna bakom 6 §. Bl a framgår att strålskyddet enligt 6 § 1 punkten:
"...skall stå i rimlig överensstämmelse med den tekniska och metodologiska utvecklingen och
förbättras i takt med de möjligheter utvecklingen medger" (s. 69). Frågan är dock om regelns
möjlighet att ställa krav på "bättre teknik i den takt utvecklingen medger" verkligen är att jäm-
föra med bästa möjliga teknik-bestämmelsen i balken och om strålskyddslagen i detta hänseen-
de medger en mer tydlig och precis reglering än balken. Under alla omständigheter erbjuder
inte motiven till paragrafen (6 §) något utvecklat resonemang om vilka avvägningar som be-
greppen "rimlig överensstämmelse" eller "möjligheter utvecklingen medger" kan eller ska om-
fatta. En tolkning är därför att "bättre teknik i den takt utvecklingen medger" inte kan anses
vara mer precis eller ens motsvara bestämmelsen om "bästa möjliga teknik" i balken. I miljö-
rättslig litteratur har tolkningen gjorts att strålskyddslagen överhuvudtaget saknar materiella
kravregler som styr tillståndprövningen när det gäller val av teknik men också val av plats. I
den mån denna uppfattning kan anses bärkraftig skulle bästa möjliga teknik-regeln i så fall ge
en sådan styrning vad avser den tekniska utformningen.

LOKALISERINGSPRINCIPEN

För verksamheter ska en sådan plats väljas som är lämplig med hänsyn till miljöbalkens mål
som uttrycks i 1 kap 1 § samt hushållningsbestämmelserna i 3 kap. och 4 kap. I motiven i lag-
råds-remissen framhålls att förekommande miljökvalitetsnormer även ska beaktas vid lokalise-
rings-bedömningen (s. 204) Platsen ska väljas så att ändamålet kan uppnås med minsta intrång
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och olägenhet för människors hälsa och miljön. Denna formulering anges i lagrådsremissen
innebära att den "bästa" platsen ska väljas även om flera i och för sig lämpliga finns för en
verksamhet (s. 204). För det fall det endast finns en plats måste det alltid övervägas om det
finns alternativa platser som är bättre. Enligt lagrådsremissen kan lokaliseringsbedömningen
påverkas av de krav som framförallt ställs enligt 2 kap. 3 § som ju reglerar skyddsåtgärder och
försiktighetsmått. Dessa kan få till följd att platsen blir att anse som lämplig och att intrång och
olägenheter minimeras (s. 589).

Lokaliseringsbestämmelsen gäller för planerade, men också befintliga verksamheter eller vid
utbyggnad av befintlig verksamhet. Den ska också tillämpas vid omprövning av tillstånd, var-
vid krav kan ställas på om lokalisering.

I strålskyddslagen finns inga lokaliseringsbestämmelser.

ÖVRIGA AKTSAMHETSREGLER

När det gäller hushållnings- och kretsloppsprincipen, produktvalsprincipen, och principen om
ansvar för avhjälpande av skador och olägenheter så behandlas inte dessa i denna PM.

2.2.3 KOMMENTAR

En fråga att fundera över är om följdlagstiftningsutredningens bedömning är rättvisande när det
gäller att strålskyddslagens bestämmelser i förhållande till de ovan beskrivna hänsynsreglerna
är utformade på ett sådant sätt att ytterligare krav inte kan ställas med stöd av motsvarande
bestämmelser i balken. Den bedömning som följdlagstiftningsutredningen har gjort grundas på
regeln i 1 kap. 3 § 1 stycket som uttrycker principen att om en lags bestämmelser kan utgöra
undantag från balken ska dessa precisera vilken slags miljöhänsyn som ska tas. Balken kan i
detta sammanhang ses som ett slags minimireglering, dvs. lägre krav i annan miljölagstiftning
kan inte accepteras men längre gående.

Som genomgången ovan visat är bilden inte övertygande när det gäller att balkens hänsynsreg-
ler inte går längre än strålskyddslagen. En bedömning är att kunskapsprincipen, försiktighets-
principen och bästa möjliga teknik-principen går längre i balken än i motsvarande regler i strål-
skyddslagen. Någon lokaliseringsregel finns inte alls i strålskyddslagen.

Mot bakgrund av vad som visats ovan kan därför utredningens ställningstagande ifrågasättas
för att vara väl kategoriskt och ge en osäker vägledning för tillämpningen av strålskyddslagen i
framtiden.

2.2.4 MILJÖKVALITETSNORM

Enligt 16 kap. 5 § får inte tillstånd meddelas för en ny verksamhet som medverkar till att en
miljökvalitetsnorm överträds. Denna regel gäller för SS1 genom en koppling från strålskydds-
lagen (se 22 a §). Miljökvalitetsnormer behandlas särskilt nedan (kap. 4).

2.2.S REGLER MED BETYDELSE FÖRTILLÅTLIGHETSPRÖVNINGEN

Vid prövning av en verksamhet enligt balken ska 1 kap 1 § som är en målparagraf, ligga till
grund för samtliga bestämmelser i balken. Andra bestämmelser om hushållning med mark och
vatten finns i kap. 3 och 4. Dessa har redan i dag sin motsvarighet i naturresurslagen.

Enligt 9 kap. 5 § får regeringen meddela föreskrifter om förbud, skyddsåtgärder, begränsningar
och andra försiktighetsmått. Regeringen har vidare bemyndigats att meddela föreskrifter om
vad en ansökan ska innehålla enligt 16 kap. 2 § 3 stycket. Dessa möjligheter att föreskriva för
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regeringen innebär att regler med betydelse för prövningen av miljöfarlig verksamhet kan
komma att byggas ut, vilket kan komma att få betydelse för SSI. Dessa regler lämnas i före-
skriftsform.

2.3 Genomdrivanderegler
Formuleringen genomdrivanderegler avser alla regler om tillsyn, föreläggande och sanktioner.
Alltså avses de regler som möjliggör att genomföra, upprätthålla och sanktionera tillåtlighets-
reglerna.

2.3.1 TILLSYN

Som redan nämnts finns i 26 kap. 3 § en möjlighet för regeringen att förordna statliga myndig-
heter att utöva tillsyn för efterlevnaden av t ex beslut som meddelats med stöd av balken. Det
skulle för SSIs del kunna handla om ett förordnande att kontrollera efterlevnaden beträffande t
ex strål-skyddet vid en kärnteknisk anläggning. Som också tidigare nämnts skulle detta för SSIs
del innebära myndighetsutövning enligt balkens regler. Detta innebär bl a att 2 kap. om hän-
synsregler och miljökvalitetsnormer ska tillämpas vid denna tillsynsverksamhet.

I övrigt syns det som SSI inte har någon ytterligare möjlighet att genom balkens regler utöva
någon påverkan på genomförandet av tillståndsbeslut som miljödomstolen tagit t ex i ett kärn-
tekniskt ärende.

Tabell 1 nedan åskådliggör schematiskt den lagtekniska bilden av de regler i balken som kan
vara av betydelse för SSI generellt sett, oberoende av ärende.

Tabell 2 beskriver hur balkens regler kommer att påverka prövningen av kärnteknisk verksam-
het och samtidigt hur dessa regler kopplar ihop med de regler som har tillämpning på SSI.

Kärntekniklagen och strålskyddslagen finns inte med i tabellerna.

Tabell 1

Regler som har eller kan ha betydelse för myndighets-
utövningen vid SSI

Tillämplighetsregler
2 kap. 1 § verksamhet/åtgärd
9 kap. 1 § miljöfarlig verksamhet (joniserande strålning.)
9 kap. 3 § hälsoskydd (oklar gränsdragning)
22 kap. 21 § säkerhet/teknisk utformning (domstolen)

Tillåtlighetsregler
1 kap. 1 § målparagraf
2 kap. 2 - 7 §§ hänsynsregler
5 kap. 3 § och 16 kap. 5 § miljökvalitetsnormer
6 kap, miljökonsekvensbeskrivningar
9 kap. 5 § föreskrifter som kan få betydelse för SSI
16 kap. 2 § föreskrifter som kan få betydelse för SSI

Genomdrivanderegler
26 kap. 3 § tillsyn
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Tabell 2

Regler som har eller kan ha betydelse för prövningen av
kärnteknisk verksamhet

Definition
9 kap. 1 § miljöfarlig verksamhet
17 kap. 1 § 6 p. kärnteknisk anläggning

Tillståndsplikt
9 kap. 6 § regeringen föreskriver om miljöfarlig verksamhet
17 kap. 1 § obligatoriskt prövning

Tillståndsregler
1 kap. 1 §, målparagraf
2 kap, hänsynsregler
5 kap, miljökvalitetsnormer (MKN)
6 kap, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
16 kap, vissa förutsättningar, bl a MKN
22 kap. 21 § säkerhetsbedömning
9 kap. 5 § möjl. för regeringen att föreskriva
16 kap. 2 § möjl. för regeringen att föreskriva

Tillståndsmyndighet
17 kap. 1 § regeringen
20 kap. 2 § miljödomstolen

Tillståndsförfarande
17 kap. 6 § kommunfullmäktiges ti I l/avstyrka n
22 kap, miljödomstol prövar tillstånd
22 kap. 9 § sakkunnigutredning kan förordnas
16 kap. 12, 13 §§ möjl. att överklaga domstolen
26 kap. 3 § möjl. att förordna om tillsyn

Miljökonsekvensbeskrivning

3.1 Inledning
Regler om miljökonsekvensbeskrivning (MKB) finns sedan tidigare inarbetade i strålskydds-
lagen och strålskyddsförordningen (22 a §, 27 § respektive 14 a §). Beträffande 22 a § i strål-
skyddslagen anges att SSI för tillståndsärenden enligt nämnda lag får föreskriva om MKB.
Denna rätt att föreskriva om MKB avser sålunda inte ärenden om kärnteknisk verksamhet som
prövas enligt kärntekniklagen eftersom en sådan prövning "konsumerar" tillståndsprövning
enligt strålskydds-lagen. Rätten för SSI att föreskriva om MKB enligt 22 a § avser därför andra
ärenden som ska tillståndsprövas enligt strålskyddslagen. Däremot får SSI föreskriva om MKB
och vad den ska innehålla när det gäller de strålskyddsvillkor som myndigheten föranstaltar om
i samband med prövning av kärnteknisk verksamhet om villkoren i avsevärd mån kan påverka
utformningen av anläggningen eller driften (27 § 2 stycket, jämfört med 14 a § strålskyddsför-
ordningen). I 14 a §, strålskyddsförordningen lämnas regler för ett kungöresleförfarande av en
MKB. Bestämmelserna om MKB i strålskyddslagen och dess förordning lämnar ingen vägled-
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ning när det gäller innehåll och förfarande för en konsekvensbeskrivning. Inte heller görs någon
hänvisning till t ex naturresurslagens bestämmelser om MKB som delvis, med stöd av förord-
ning om miljö-konsekvensbeskrivningar (1991:738), anger några grundläggande kriterier för
MKB. Bl a att det är sökandens uppgift att en MKB tas fram, att denna ska ingå i beslutsunder-
laget, visa på alternativa lokaliseringar och utformningar samt innehålla ett noll-alternativ.

3.2 Följdlagstiftningsutredningen om MKB i
strålskyddslagen

I följdlagstiftningsutredningen föreslås en del konkreta ändringar när det gäller MKB i strål-
skyddslagen. När det gäller SSIs rätt att föreskriva om en MKB (enligt strålskyddslagen) menar
utredningen att denna bör finnas kvar. "Det beror på att den absoluta merparten av all till-
ståndsprövning enligt strålskyddslagen avser verksamheter som inte påverkar den yttre miljön
(förf. kursiv.) som t ex röntgendiagnostik av olika slag, analysröntgen av svetsskarvar, an-
vändning av sollampor, brandvarnare etc" (SOU 1997:32 s. 408 f). Citatet ovan ger upphov till
en allmän fundering om utredningen ser en gräns vid det inre strålskyddet för SSIs föreskrifts-
rätt när det gäller MKB.

Enligt utredningens uppfattning är det reglerna i balken om innehållet i och förfarandet för
MKB som bör få tillämpning även i strålskyddslagen. I följdlagstiftningsutredningen föreslås
därför att i 22 a § 3 stycket och i 27 § 2 stycket i strålskyddslagen görs en hänvisning till MKB-
reglerna i balken (se 6 kap.), dvs. en MKB enligt strålskyddslagen ska upprättas i enlighet med
balkens regler om detta. Notera att hänvisningarna i 22 a § och 27 § görs till hela kapitlet om
MKB i balken vilket innebär att vid tillämpningen av MKB enligt strålskyddslagen ska alla
regler om MKB i balken tillämpas. Vad innebär då dessa regler och vilken inverkan kan dessa
få för SSIs del?

3.3 Miljöbalkens regler om MKB

3.3.1 INLEDNING

I lagrådsremissen framhålls att för att uppnå syftet med MKB måste frågor komma in på ett
tidigt stadium och ingå i beslutsunderlaget under hela processen fram till ett tillståndsbeslut.
Detta innebär att i de fall en verksamhet innefattar flera av varandra beroende moment måste
arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen påbörjas så snart initiativet till någon del av projek-
tet har tagits (lagrådsremissen s. 263).

I den fortsatta framställningen redovisas främst de delar av MKB-bestämmelserna i balken som
utgör en förändring jämfört med rättsläget i dag. I det närmaste behandlas frågor om förfarande
och innehåll i MKB.

3.3.2 FÖRFARANDET

INLEDANDE SAMRÅD

När det gäller förfaranderegler för MKB - regler som helt saknas i nuvarande MKB-lagstiftning
- förslås ett antal bestämmelser i balken. 1 balken finns sålunda krav på tidigt samråd (6 kap. 4
§) och vid detta kan beslut tas om utökat samråd (6 kap. 5 §) behövs.

Samrådskravet riktar sig mot den som avser att bedriva verksamhet. Det första, sk. tidiga sam-
rådet ska ske med länsstyrelsen, men även enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Detta
ska ske innan ansökan om tillstånd och upprättandet av en MKB (dvs. själva dokumentet). Efter
samrådet ska länsstyrelsen besluta om verksamheten kan antas medföra sk. betydande miljöpå-
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verkan. Om betydande miljöpåverkan kan antas föreligga ska utökat samråd ske. Innan länssty-
relsen fattar beslut om betydande miljöpåverkan ska yttrande i frågan begäras in från till-
synsmyndigheten.

Som tidigare konstaterats avser SSIs föreskriftsrätt om MKB, enligt 22 a § strålskyddslagen,
tillståndsärenden som SSI prövar - alltså inte t ex prövning av kärnteknisk verksamhet. Hän-
visningen i 22 a § till MKB-reglerna i balken omfattar det ovan beskrivna kravet på tidigt sam-
råd. Av ordalydelsen i 6 kap. 4 § 1 stycket framgår att samråd med just länsstyrelsen krävs för:
"...verksamhet som kräver tillstånd ... enligt denna balk eller föreskrifter som har meddelats
med stöd av balken...". Detta betyder att den tidiga och inledande samrådsskyldigheten för en
sökande i tillståndsärenden enligt strålskyddslagen som inte också omfattas av balken inte be-
höver ske med länsstyrelsen. Det tidiga samrådet i dessa fall bör rimligen istället rikta sig mot
SSI. Denna fråga berörs dock inte i följdlagstiftningsutredningen.

När det gäller SSIs föreskriftsrätt om MKB enligt 27 § andra stycket strålskyddslagen, avser
denna ärenden om kärnteknisk verksamhet. I detta fall kommer reglerna om tidigt samråd med
länsstyrelsen att gälla. Enligt kärntekniklagen gäller också motsvarande krav på MKB. För
prövning av kärntekniska anläggningar, där många berörda intressen kan förutses som sakäga-
re, berörd kommun och allmänhet, grannkommuner, transitkommuner etc. framstår det inle-
dande samrådet med länsstyrelsen möjligen som relevant. Det är dock oklart när och hur myn-
digheterna (SSI och SKI) kommer in i arbetet. En annan oklarhet är hur ett MKB-förfarande
ska samordnas vid prövning av t ex kärnteknisk verksamhet där MKB-krav komma att ställas
enligt miljöbalken, strålskyddslagen och kärntekniklagen. Detta har inte heller berörts av
följdlagstiftningsutredningen eller i motiven till balkens regler om MKB.

Tabell 3 nedan kan möjligen tydliggöra "MKB-bilden" för samrådsskyldigheten med myndig-
heter.

Tabell 3

Strålskyddslagen Ärende Inledande samrådsskyldighet
gentemot...

22 a § (14 a § förordningen).
SSI får föreskriva om och vad en
MKB ska innehålla.
22 a § (14 a § förordningen).
SSI får föreskriva om och vad en
MKB ska innehålla.
27 § (14 a § förordningen).
SSI får föreskriva om och vad en
MKB ska innehålla.

Tillståndsärende enligt strål-
skyddslagen som inte om-fattas
av miljöbalken tillståndsregler.
Ärende enligt strålskydds-lagen
som också omfattas av mil-
jöbalkens tillståndsregler.
Kärntekniskt ärende. Prövning
sker enligt balken (2 ggr) samt
kärnteknik-lagen, villkor enligt
strål-skyddslagen. MKB i samt-
liga fall.

Rimligen SSI, men något
oklart.

Länsstyrelsen enligt orda-
lydelsen i miljöbalken.

Länsstyrelsen i balkären-det i
övrigt oklart mot vilken eller
vilka myndig-heter inledande
samråd ska ske, dels hur
samrådet ska samordnas.

UTÖKAT SAMRÅD (MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING)

En nyhet i balken jämfört med nuvarande MKB-lagstiftning är att om en verksamhet kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan ska ett förfarande med miljökonsekvensbedömning ge-
nomföras. Detta förutsätter att en bedömning om betydande miljöpåverkan kan antas komma
att föreligga ska göras. Detta ska göras av länsstyrelsen. Varken av lagtext eller i motiven ges
möjlighet för annan myndighet att göra den bedömningen. Ett förfarande med miljökon-
sekvens-bedömning innebär ett utökat krav på samrådsskyldighet. Den som avser att bedriva
verksamhet ska då samråda med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och
de organi-sationer som kan antas bli berörda (6 kap. 5 §). Samrådet ska avse verksamhetens
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lokalisering, omfattning och utformning. Verksamhetens befarade miljöpåverkan samt miljö-
konsekvens-beskrivningens innehåll och utformning ska också behandlas. Genom förfarandet
med miljö-konsekvensbedömning ska myndigheter, organisationer, sakägare och allmänhet ges
tillfälle att få framföra synpunkter och kunna påverka den planerade verksamheten samt miljö-
konsekvens-beskrivningen.

Enligt motivtexten i balkförslaget måste förfarandet med miljökonsekvensbedömning komma
in i ett tidigt skede parallellt med planeringen av tekniska och ekonomiska frågor. Detta innebär
att samrådet ska ske i god tid innan en ansökan och en miljökonsekvensbeskrivning ges in re-
spektive upprättas. Omfattningen av samrådet beror av den planerade verksamhetens art och
omfattning. Enligt lagrådsremissen kan ett förfarande med miljökonsekvensbedömning lämpli-
gen ske vid flera tillfällen och om det är omfattande ingrepp i miljön som ska göras och flera
alternativ växer fram under processen är det särskilt lämpligt att samrådet upprepas eller sker i
etapper (lagrådsremissen s.628 f).

Denna tydlighet när det gäller samråd och omfattningen av detta är en nyhet jämfört med rätts-
läget i dag. Hur påverkar då samrådsskyldigheten myndigheterna och vilken roll har dessa i
sammanhanget?

3.3.3 SSI:S ROLL I FÖRFARANDET

Som ovan redovisats ska sökanden - i alla fall i det utökade samrådet - samråda med berörda
statliga myndigheter. Som också visades i tabellen ovan gäller för en ansökan om kärnteknisk
verksamhet att den dels ska ti 1 låtlighetsprövas av regeringen enligt balkens 17 kap., dels till-
ståndsprövas enligt balkens övriga regler men också kärntekniklagen. Därutöver ställer SSI
villkor för strålskyddet. Vid samtliga dessa fyra olika moment krävs eller kan MKB krävas. Det
kan konstateras att varken i lagtext eller i motiven nämner lagrådsremissen eller följdlagstift-
nings-utredningen hur flera MKB för samma ärende ska samordnas. Däremot är det klart att
sökanden ska samråda med de statliga myndigheter som berörs. För kärnteknisk verksamhet
blir det främst frågan om SSI och SKI. Någon annan tolkning än att denna samrådsskyldighet
med berörda statliga myndigheter även gäller för den MKB som ska upprättas för regeringens
tillåtlighets-prövning (17 kap.) samt domstolens tillståndsprövning (21 kap.) går inte att göra,
men frågan har inte diskuterats i förarbetena.

När det gäller förfarandet vid upprättandet av en MKB ska, om en verksamhet kan antas med-
föra betydande miljöpåverkan i ett annat land, regeringen peka ut en ansvarig myndighet som
ska informera den ansvariga myndigheten i det land som utsätts för den betydande miljöpåver-
kan. Dessutom ska det berörda landet och den allmänhet som berörs där ges möjlighet att delta
i ett samrådsförfarande (6 kap. 6 §). Utan att ta ställning till möjligheten av eller det rimliga i
att ett kustförvar för kärnavfall kan leda till betydande miljöpåverkan i grannländer till Sverige
- skulle SSI kunna vara den myndighet som pekas ut av regeringen. Denna regel följer inte
primärt av Esbokonventionen, utan av EG-direktivet om MKB (85/337/EEG, art. 7)

3.3.4 INNEHÅLLET I EN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

När det gäller balkens regler om innehållet i en MKB så framgår dessa dels i bestämmelserna
om syftet med MKB i 6 kap. 3 §, dels av 6 kap. 7 § som särskilt reglerar innehållet i en konsek-
vens-beskrivning.

Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekterna av en
planerad verksamhet kan medföra på:
-människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap, kulturmiljö,
-hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,
-annan hushållning med material, råvaror och energi.
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En samlad bedömning av dessa effekter ska göras på människors hälsa och miljön. Detta inne-
bär att en MKB ska innehålla de uppgifter som behövs för att kunna göra en sådan samlad be-
dömning.

Mer direktstyrning av innehållet i en MKB finns i 6 kap. 7 §. De frågor som finns med där kan
sägas vara en kodifiering av motivuttalanden till den nuvarande MKB-lagstiftningen - och in-
nebär därför ingen nyhet i sig - bortsett från att de nu föreslås bli lagfästa.

Innehållskraven ser ut som följer:
-en beskrivning av verksamheten med uppgifter om lokalisering, utformning och omfattning,
-en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar ska undvikas, minskas
eller avhjälpas (t ex hur det ska undvikas att en miljökvalitetsnorm överträds),
-de uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på människors
hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser som verksamheten
eller åtgärden kan antas medföra,
-en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar
tillsammans med en motivering varför ett visst alternativ har valts, dels en beskrivning av kon-
sekvenserna av att verksamheten inte kommer till stånd,
-en icke teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges ovan.

Dessa krav anges överensstämma med det tidigare nämnda EG-direktivet (85/337EEG).

LOKALISERINGSALTERNATIV

När det gäller kravet på alternativa lokaliseringar sägs i motivtexten till balken att om en redo-
visning av alternativ inte har gjorts när en ansökan kommer in till en tillståndsprövande myn-
dighet, bör denna kräva att sökanden gör en sådan redovisning. Dock gäller att alternativa plat-
ser bara behöver redovisas om sådana är möjliga, vilket i de allra flesta fall bör vara möjligt,
enligt lagrådsremissen. Redovisningen av lokaliseringsaltemativ är nödvändigt för att kon-
sekvensbeskrivningen ska fylla sin funktion (lagrådsremissen s. 632).

Det är tillståndsmyndigheten som avgör om sökanden får underlåta att redovisa alternativ. Om
sökanden vägrar att redovisa alternativ trots att realistiska sådana sannolikt kan finnas, så är det
ett skäl att underkänna miljökonsekvensbeskrivningen och därmed avslå ansökan,
(lagrådsremissen, s. 632)

UTFORMNINGSALTERNATIV

När det gäller utformningsalternativ så ges ingen definition av vad som egentligen avses med
"utformning" eller hur långt kravet på detta kan gå. För t ex prövning av kärnteknisk verksam-
het kan frågan ställas om "utformning" kan avse tekniska alternativ och i så fall hur omfattande
kan kraven ställas på dessa. I belysning av den milt sagt omfattande beskrivningen innehåll-
skraven ovan om miljöpåverkan för mark, luft kulturmiljön etc, kan frånvaron av en diskussion
om innebörden av termen "utformning" te sig något förvånande. Omvänt kan man möjligen
hävda att frånvaron av en definition lämnar över till myndigheterna att formulera tillämpnings-
området.

NOLL-ALTERNATIV

Noll-alternativet, dvs. konsekvenserna av att den tänkta verksamheten inte kominer till stånd
skall enligt miljöbalksutredningen: "...alltid redovisas" (SOU 1996:103 s. 306). I lagrådsremis-
sen heter det i motivtexten att noll-alternativet ska: "...i stort sett alltid redovisas" (s. 632). Av
föreslagen lagtext i lagrådsremissen tycks dock kravet på noll-alternativ vara obligatoriskt,
varför motivuttalandet i remissen är gåtfullt.

Med inverkan avses arten, styrkan och räckvidden av denna.
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Den definition av noll-alternativet som görs i miljöbalksutredningen skiljer sig något från den
som görs i lagrådsremissen. Miljöbalksutredningen beskriver noll-alternativet som konsekven-
serna av att allt förblir oförändrat (SOU 1996:103 s. 306). I lagrådsremissen heter det, konsek-
venserna av att verksamheten inte kommer till stånd. Beskrivningen att allt förblir oförändrat
tycks inte tillåta möjligheten av att ett noll-alternativ i förlängningen kan innebära en tvingande
åtgärd, vilket vore rimligt att väga in i ett noll-alternativ. I lagrådsremissens definition utesluts
inte, så vitt kan bedömas, att noll-alternativet även kan behöva spegla andra nödvändiga åtgär-
der av att den tänkta verksamheten inte kommer till stånd. När det t ex gäller ett noll-alternativ
för djupförvaring av kärnavfall kan denna definition få betydelse för vilka krav som t ex SSI
kan ställa på miljökonsekvensbeskrivningen.

3.3.S SSI OCH INNEHÅLLET I EN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

I lagrådsremissen sägs att: "På samma sätt som råd inhämtas från myndigheter om den planera-
de verksamhetens bedrivande, kan råd även inhämtas om hur miljökonsekvensbedömningen
bör genomföras" (s. 629). Detta motivuttalande kan när det gäller förfarandet ses som en paral-
lell till den bestämmelse som kommit till uttryck i EG-direktivet om MKB (85/337EEG)6 om
innehållet i en MKB i. Bestämmelsen säger att den som avser att bedriva en verksamhet kan,
innan ansökan lämnas in, begära att behörig myndighet (competent authority) bedömer vilken
information som sökanden ska tillföra (MKB). Den behöriga myndigheten (competent authori-
ty) ska i samband med denna bedömning samråda med sökanden och berörda myndigheter
innan den avger sitt utlåtande (artikel 5, andra punkten).

När det gäller EG-direktiv ska dessa implementeras i nationell lagstiftning så till vida att syftet
med direktivet ska uppnås, dessa behöver alltså inte ordagrant införas. Frågan är om syftet med
den ovan beskrivna bestämmelsen har infogats i någon av reglerna om MKB i balken. Syftet
kan möjligen delvis utläsas av 6 kap. 5 § där samrådsskyldigheten med bl a myndigheter regle-
ras: "Samrådet ska avse /.../ innehåll och utformning av miljökonsekvensbeskrivningen" (sista
meningen). Dock framgår inte av 6 kap. 5 §, eller någon annan paragraf att myndigheten ska,
om sökanden så begär, lämna en särskild bedömning över innehållet i miljökonsekvensbe-
skrivningen innan ansökan lämnas in, så som framgår av EG-direktivet. En annan sak är att
myndigheten vid prövningen av en ansökan ska beakta innehållet i miljö-
konsekvensbeskrivningen och också fatta ett särskilt beslut om denna uppfyller kraven i balken
(jfr 6 kap. 9 §). I miljöbalksutredningen (SOU 1996:103) förs emellertid en diskussion om den
ovan nämnda artikeln i EG-direktivet. Man kallar detta en frivillig scoping-process. Vidare
menar miljöbalksutredningen att om en myndighet yttrat sig i denna "frivilliga scoping-
process" hindrar det givetvis inte myndigheten från att senare kräva ytterligare uppgifter från
sökanden (s. 301).

Av balkens regler framgår att den myndighet som ska pröva en ansökan i ett ärende där det
krävs en miljökonsekvensbeskrivning i samband med den prövningen i ett särskilt beslut även
ska ta ställning till om miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller alla MKB-krav enligt balken.
Myndigheten ska alltså göra en fristående bedömning om miljökonsekvensbeskrivningen är
tillräcklig eller behöver kompletteras. Är konsekvensbeskrivningen inte tillräcklig måste den
kompletteras tills dess myndigheten godkänner den - i annat fall bör ansökan avslås (6 kap. 9 §
samt lagrådsremissen s. 634).

6 Artikel 5 genom ett tilläggsdirektiv 97/11/EC

Termen scoping avser i internationella sammanhang den avgränsningsprocess av de frågor som ska ingå i en MKB.
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Det kan i detta sammanhang kort påpekas att SSI i ett kärntekniskt ärende ju inte prövar frågor
om tillstånd, utan anger skyddsvillkor. Frågan är alltså om det särskilda beslut om en MKB
anses tillräcklig eller behöver kompletteras har tillämpning på SSI. Enligt 27 § i strålskyddsla-
gen ska villkor som i avsevärd mån kan påverka utformningen av en kärnteknisk anläggning
eller driften vid denna, och som då kan komma att kräva en MKB, prövas av regeringen. Enligt
14 a § i strålskyddsförordningen är det SSI som föreskriver om MKB - men det skulle enligt
ordalydelsen i godkännandeparagrafen i balken (6 kap. 9 §) vara regeringen som i ett särskilt
beslut far ta ställning till om miljökonsekvensbeskrivningen anses tillräcklig eller ej i strål-
skyddsärendet. Så av SSIs rätt att föreskriva om MKB och innehållet i denna enligt 14 a § följer
inte, så vitt kan bedömas, en motsvarande rätt att enligt balkens regler i ett särskilt beslut kunna
ta ställning till om den föreskrivna konsekvensbeskrivningen uppfyller kraven.

Miljökvalitetsnormer

4.1 Inledning
Miljölagstiftningen som ju syftar till att skydda människor och miljön från skador och olägen-
heter ger i sin nuvarande utformning inte i lag några riktvärden för vilken miljöpåverkan som i
olika hänseenden kan godtas, enligt lagrådsremissen (s. 228). I föreskriftsform kan dock rege-
ringen eller den myndighet regeringen bestämmer ange gränsvärden. Ett exempel är Boverkets
och Socialstyrelsens gränsvärden för radonförekomst för inomhusmiljön.

I och med EU-medlemsskapet har en rad direktiv om miljökvalitetsnormer för olika störningar
aktualiserats. Genom att möjliggöra för miljökvalitetsnormer i den nationella lagstiftningen
kommer, enligt lagrådsremissen, samtliga EG-direktiv om miljökvalitetsnormer att kunna ge-
nomföras i Sverige. Miljökvalitetsnormerna ses också som en komplettering till och förut-
sättning för tillämpningen av hänsynsreglerna i kap. 2.

Det finns ett stort antal gräns- och riktvärden vilka har tagits fram efter olika principer, men
som ska regleras i balken. Därför föreligger det, enligt lagrådsremissen, ett behov av samord-
ning för att klarlägga vilken lägsta miljökvalitet som kan godtas utifrån vetenskapliga kriterier.
Det medför svårigheter att bedöma vilka mätparametrar som kan anses vara relevanta för mil-
jökvaliteten, eftersom ett ekosystem består av både levande och icke levande materia. Erfaren-
heten visar att med ledning av befintlig vetenskaplig kunskap kan vissa gränsvärden sättas upp
för vad människan och naturen tål utan olägenhet, enligt remissen (s. 614).

En prioritering av vilka normer som bör tas fram måste ske, sägs det vidare. Det bör i första
hand vara de krav på normer som uppställs i EG-direktiv som ska utgöra utgångspunkt för det-
ta. Bedömningen av vad som då kan anses utgöra godtagbar miljökvalitet måste, enligt remis-
sen, ske med största omsorg, vilket bl a innebär att för hälsoskydd måste en särskilt betryggan-
de säkerhetsmarginal tillämpas (s. 233 ff).

4.1.1 HUR DEFINIERAS BEGREPPET MILJÖKVALITETSNORM?

Miljökvalitetsnormerna ska sålunda grundas på vetenskapliga kriterier och därtill vara effektre-
laterade. Utifrån detta ska vad som anses vara godtagbar miljökvalitet grundas på kunskap om
vad människan och naturen kan anses tåla i fråga om störningar av olika slag utan hänsyn till
tekniska och ekonomiska överväganden. För människor gäller den föroreningsnivå eller stör-
nings-nivå som befolkningen kan utsättas för ulan fara för olägenheter av betydelse. För miljön
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eller naturen gäller den störningsnivå dessa kan utsättas för utan fara för påtagliga olägenhe-
ter. När en norm fastställs är avsikten att den känsligaste delen av befolkningen samt de mest
känsliga ekosystemen ska ligga till grund för gränsdragningen av begreppen " utan fara för
olägenheter av betydelse" samt " utan fara för påtagliga olägenheter." Normen kan avse vissa
geografiska områden eller hela landet, (s. 236).

Enligt lagrådsremissen reglerar inte en miljökvalitetsnorm vad som är tillåtet att släppa ut, utan
den ska ange den miljökvalitet som ska finnas, dvs. högsta mängd eller belastning som får fö-
rekomma. Men detta kan i sin tur innebära att utsläppen i det område som normen avser måste
begränsas på olika sätt för att se till att normen inte överträds. Detta sker genom att miljökvali-
tets-normerna riktar sig mot myndigheter och kommuner och är bindande såtillvida att dessa är
skyldiga att se till att normen iakttas (se nedan).

4.1.2 HUR PÅVERKAS SSI AV REGLERNA OM MILJÖKVALITETSNORMER?

Kopplingen mellan strålskyddslagen och balkens regler om miljökvalitetsnormer sker via
22 a § (strålskyddslagen) till 5 kap. 3 § samt 16 kap. 5 § (balken).

Innebörden av 5 kap. 3 § miljöbalken är att myndigheter ska iaktta miljökvalitetsnormer när
man:
-prövar tillåtlighet och tillstånd,
-utövar tillsyn, eller
-meddelar föreskrifter.

Miljökvalitetsnormerna riktar sig alltså främst mot myndigheter (och kommuner) på så sätt att
dessa, vid de ovan uppräknande situationerna, ska se till att åtgärder vidtas så att en verksamhet
inte bedrivs på ett sådant sätt att en norm inte kan uppnås. Man kan därför säga att normen är
direkt styrande för myndigheter vid deras myndighetsutövning och får först vid myndighetens
tillämpning av dessa betydelse för enskilda som bedriver eller kommer att bedriva verksamhet.
Normerna omfattar nämligen både nytillkommande och befintlig verksamhet.

Sålunda ska SSI vid tillståndsprövning, tillsynsverksamhet och vid meddelande av föreskrifter
beakta de miljökvalitetsnormer som gäller. Eftersom en norm kan gälla för visst geografiskt
område kan det rent teoretiskt bli så att myndigheten för samma typ av verksamhet får göra
olika bedömningar beroende på om den ena ligger inom ett område som omfattas av en norm
och den andra utanför. Detta hypotetiska fall skulle i så fall omfatta tillståndsprövning och till-
syns-verksamhet som ju är mot verksamhetsutövaren riktade handlingar. När det däremot gäller
före-skrifter som ju ska ha generell räckvidd blir situationen än märkligare. Om en norm inte
gäller för hela landet, men för ett visst geografiskt område, och SSI ska föreskriva om generella
strålskydds-kriterier som ju i princip ska vara tillämpbara över hela landet och för alla och en-
var; ska normen för detta vissa geografiska område beaktas av myndigheten och s a s bli sty-
rande för hela landet? Eller omvänt; får myndigheten välja att inte beakta normen när man
meddelar föreskrifter (normen kanske gäller ett område som är unikt och ger därför inte en
representativ bild av tillståndet)? Dessa frågor diskuteras inte i lagrådsremissen eller följdlag-
stiftningsutredn ingen.

En miljökvalitetsnorm kan bl a ange högsta nivå för strålning (5 kap. 2 §). I specialmotivering-
en till lagrummet anges att detta t ex kan gälla högsta godtagbara nivå av strålning från radon
(lagrådsremissen, s. 614). Enligt 5 kap. 1 § är det regeringen som meddelar föreskrifter om
miljö-kvalitetsnormer. Endast om miljökvalitetsnormer ska gälla i Sverige på grund av Sveri-
ges medlemskap i EU får regeringen överlåta till en myndighet att meddela föreskrifter om
innehållet i just detta direktiv. Skulle man när det gäller EUs direktiv om en miljökvalitetsnorm
vilja ställa högre krav nationellt, måste föreskrivandet tas över av regeringen. Att endast rege-
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ringen får föreskriva om miljökvalitetsnormer (utom när en norm alltså måste implementeras
till följd av ett EG-direktiv) förklaras med att normernas rättsverkan är av en så genomgripande
art att ansvaret därför bör ligga hos regeringen.

Detta innebär för SSIs del att man som expertmyndighet inte kommer att ha ett direkt ansvar
för att föreskriva om miljökvalitetsnormer inom området för joniserande strålning. För det fall
ett EG-direktiv fastställer en norm för joniserande strålning kan regeringen överlåta åt SSI att
imple-mentera denna. Ett direktiv från EU fastställer minimikrav. För den situationen att SSI
anser att man nationellt bör ställa strängare krav, måste alltså regeringen ta över före-
skriftsansvaret.

Det saknas normalt skäl att meddela miljökvalitetsnormer i de fall där den föreliggande mil-
jökvaliteten väl ryms inom gränsen för vad som får betraktas som godtagbart och miljö-
utvecklingen i området inte heller är sådan att det finns risk för att denna gräns överskrids.
Miljökvalitetsnormer ska dock alltid meddelas om det krävs för att Sveriges internationella
förpliktelser ska uppfyllas (s. 237).

-4.1.3 MILJÖKVALITETSNORMER OCH FÖRESKRIFTER

En fråga som kan ställas är om SSIs rätt att föreskriva om gränsvärden i strålskyddssamman-
hang i någon mening skulle kunna likställas med en miljökvalitetsnorm och att frågor om
gränsvärden på den grunden skulle kunna föras bort från SSIs bord till regeringens? Som visats
ovan ingår ju bl a strålning som en av de störningsformer som kan bli föremål för en mil-
jökvalitetsnorm. Därtill gäller som också redan påtalats att det är regeringen som föreskriver
om miljökvalitetsnormer för det fall det inte är frågan om irnplementering av ett EG-direktiv.

Vid samtal med miljödepartementet om den ovan beskrivna frågan, har man kommenterat den-
na med att det aldrig kan uppstå en sådan situation. Skälet till detta har angivits vara att en
miljökvalitetsnorm inte kan likställas med föreskrifter utgivna av en myndighet. Dels riktar sig
miljökvalitetsnormer endast mot myndigheter och kommuner, dels anger dessa inte vad som är
tillåtet att släppa ut, utan vad som ska anses vara en godtagbar miljökvalitet.

Frågan kanske ändå kan ställas om en norm respektive en generell föreskrift rent funktions-
mässig skiljer sig åt. SSIs föreslagna föreskrifter för ett "slutligt omhändertagande av använt
kärnbränsle eller kärnavfall" riktar sig visserligen i praktiken till SKB, men har ändå generell
verkan mot verksamhetsutövare.

En annan fråga som inte berörs vare sig i lagtext eller i motiven till balken är hur behovet av
och initiativet till miljökvalitetsnormer ska hanteras. När det gäller EG-direktiv ska ju dessa till
följd av vårt EU-medlemskap - implementeras, men hur det i övriga fall ska gå till diskuteras
som sagt inte.

Slutsatser

5.1 Dubbelregleringen
Den fråga som för framtiden med all säkerhet kommer att vålla störst problem och huvudbry är
det faktum att det yttre skyddet mot strålning vid miljöfarlig verksamhet som t ex kärntekniska
anläggningar kommer att vara dubbelreglerat.
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Som tidigare framhållits har strålskydd förts över till balken samtidigt som strålskyddslagen
kvarstår oförändrad, dvs. den ska tillämpas på frågor om skydd mot joniserande strålning. De
frågor som kan ställas med anledning av det här förhållandet är dels med vilken kompetens en
miljödomstol ska hantera joniserande strålning och hur denna ska ställa skyddsvillkor i sitt
tillståndsbeslut? Dels inställer sig frågan vilken roll expertmyndigheten inom strålskyddsområ-
det har i miljödomstolens hantering av ärendet, om, och i så fall hur, ska SSIs tillståndsvillkor
tillföras domstolen? Varken i balken och i följdlagstiftningsutredningen diskuteras detta. Några
andra regler att ta fasta på när det gäller att föra in expertkunskap när det gäller strålskydd i
domstolens förhandling än en sakkunnigutredning finns inte (jfr 22 kap. 9 §). Detta måste för
SSIs del bedömas vara en alltför godtycklig och oklar reglering av möjligheten att utöva sin roll
som expertmyndighet.

Som tidigare har pekats på innebär ett beslut av miljödomstolen helt andra möjligheter, och för
en bredare krets, att överklaga beslutet till en överdomstol än enligt kärntekniklagen och strål-
skyddslagen som är betydligt mer begränsade i detta avseende. Om nu beslutet överklagas och
överdomstolen omprövar tillståndsvillkor, t ex för strålskyddet; vilken betydelse får detta för
beslutet enligt kärntekniklagen där SSIs tillståndsvillkor finns införda?

För SSIs del måste rättsläget när det gäller dubbelregleringen av strålskyddsfrågorna, men ock-
så myndighetens roll i domstolens hantering av ärendet få en klar reglering. SSI bör därför krä-
va att regeringen i balken och/eller i strålskyddslagen på ett klart och tydligt sätt ser till att
myndighetens roll och kompetensfrågan klargörs.

5.2 Oklarhet om vilka tillåtlighetsregler som gäller
Den här frågan omfattar i vad mån miljöbalkens regler gäller vid tillämpningen av strålskydds-
lagen. Alla lagar som ska tillämpas för att undvika att olika slag av verksamheter innebär en
negativ påverkan på hälsan och miljön ska omfattas av miljöbalkens bestämmelser. När det
gäller strålskyddslagen, som i detta sammanhang betraktas som en miljölag, gör följdlagstift-
ningsutredningen den bedömningen att strålskyddslagen i förhållande till balkens allmänna
aktsamhetsregler som kunskapsprincipen, försiktighetsprincipen, principen om bästa möjliga
teknik och lokaliseringsprincipen inte behöver tillämpas. Det beror på att man anser att motsva-
rande regler redan med önskvärd tydlighet framgår av strålskyddslagen. Som lagrådet i sitt
yttrande framhållit är den sk. lex specialis-bedömningen - som alltså ligger till grund för följd-
lagstiftningsutredningens tolkning - alltför dåligt analyserad och ges i motiven genom för få
exempel en dålig gränsdragning. Dessutom kan det vara av värde att här framhålla möjligheten
av att regeringens föreskriftsrätt när det gäller ytterligare försiktighetsmått (9 kap 5 §) kan leda
till att balkens hänsynsregler får en alltmer preciserad utformning i förhållande till utanför lig-
gande lagar.

5.3 Miljökonsekvensbeskrivning
SSI ska tillämpa miljöbalkens regler om MKB. I balken krävs för större ärenden utökat samråd,
dessutom innebär balken att kraven på alternativredovisning görs tydligare.

En oklarhet när det gäller MKB är att oberoende av ärende kommer alltid länsstyrelsen att ha
ansvar för de sk. inledande samrådet som ska tjäna till att avgöra om ett sk. utökat samråd ska
ske. Det kan ju tyckas orimligt att en sökanden först ska samråda med länsstyrelsen i ärenden
som ska prövas enligt strålskyddslagen. En annan oklarhet är om SSI i ett särskilt beslut kan
uttala sig om kvaliteten av beskrivningen av strålskyddsfrågorna i MKB-dokumentet.
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5.4 Miljökvalitetsnormer
Som redan påpekats vänder sig kraven på miljökvalitetsnormer till kommuner och myndighe-
ter. Dessa ska vid tillståndsprövning, tillsynsverksamhet och när man meddelar föreskrifter ta
hänsyn till kvalitetsnormerna. För SSIs del är det oklart om man ska tillämpa ev. kvalitetsnor-
mer när man lämnar strålskyddsvillkor till t ex kärnteknisk verksamhet eftersom lämnandet av
villkor inte räknas upp bland de förfarandet som kräver att normer ska beaktas.

Det är oklart vem som bevakar och tar initiativ till miljökvalitetsnormer. I vissa fall ska normer
implementeras till följd av EG-direktiv - men i övrigt är det oklart hur man nationellt sett ska
ombesörja bevakandet och initiativtagandet till normer.

5.5 Gränsdragningsfrågan
Som relativt ingående redogjorts för i denna PM har dels definitionen av miljöfarlig verksam-
het samt gränsdragningen i 1 kap. 3 § sista stycket - lett till ett oklart läge huruvida strålskydds-
frågor enligt balken också omfattade det inre skyddet. I den nu föreliggande propositionen har
dock begreppet miljöfarlig verksamhet fått en klar avgränsning så att endast det yttre skyddet
avses, dvs de strålskyddsfrågor som ska prövas av domstol enligt balkens regler rör endast det
yttre skyddet. Det är dock viktigt att denna definition finns kvar när propositionen föreläggs
riksdagen.

5.6 Slutkommentar
En viktig fråga för SSI att utreda ytterligare är myndighetens roll och den kompetens som SSIs
förväntas bidra med i ärenden enligt miljöbalken. Hur och i så fall när ska myndigheten invol-
veras i domstolens prövning av t ex kärntekniska anläggningar? Hur kan SSIs ev. roll i miljö-
domstolen påverka hanteringen och prövningen av villkor enligt strålskyddslagen. Vilka ytter-
ligare konsekvenser kan dubbelregleringen föra med sig? Den problemorienterande diskussion
som funnits i tidigare lagstiftningssammanhang (jfr avsnitt 1.2) där man identifierat problemen
med att bestämma en miljödomstols respektive SSIs kompetensområden vid en dubbelreglering
av strålskyddsfrågor saknas helt. Vad kommer att gälla om två myndigheter ställer villkor för
strålskyddet? Hypotetiskt sett skulle villkoren kunna vara motsägande - och då är ju frågan vad
som gäller. Hur ska den situationen hanteras för de fall att domstolens beslut överklagas. Gäller
villkoren som SSI ställt utifrån strålskyddslagen samtidigt som villkoren enligt balken kanske
omprövas?

Alla problem kan kanske inte lösas genom att ändra lagtext - dessutom lär säkerligen nya frågor
bli aktuella efterhand. För en expertmyndighet torde dock det viktigaste inför en förändrad
lagstiftning vara att man inte genom den får svårare att agera och ställa villkor i olika ärenden
för framtiden. Speciellt mot bakgrund av att Sverige står inför den mycket omfattande proces-
sen om lokalisering och prövning av ett djupförvar för använt kärnbränsle är det av yttersta vikt
att expertmyndighetens roll är förutsägbar och odiskutabel. När det gäller djupförvarsfrågan är
det inte minst viktigt för de berörda parterna, som bl a kommuner, länsstyrelser och sökanden
att man kan förlita sig på att strålskyddskompetensen inte riskerar att bli ifrågasatt pga kompe-
tens- och rollkonflikt mellan olika myndigheter, utan att Sverige även fortsättningsvis eftersträ-
var en stark och kompetent expertmyndighet på strålskyddsområdet.

Slutligen är det rimligen av vikt för SSI att vid myndighetsutövning på förhand och inte genom
rättstillämpning veta om och i så fall vilka tillåtlighetsregler man ska tillämpa i miljöbalken.
Denna fråga behöver ytterligare klargöras.
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SSI-rapporter 1997
SSI reports 1997

97:01 Utvärdering av radonavskiljare
- Effekt på radon i dricksvatten från bergborrade

brunnar
Anders Undén 100 SEK

97:02 Mätningar av 137 Cs och 90 Sr i

konsumtionsmjölk mellan 1991 och 1996

Miljöövervakning och Mätning 40 SEK

97:03 Radiation Protection in connection with
the Decommissioning of Nuclear Plants

Div. of Occupational and Medical Exposure. Div. ofWaste
Management and Enwronmema/ Protection

40 SEK
97:04 Magnetfält i elektriska lok

Gert Anger SSI, André Berglund, Kjell Hansson-Mild.

Arbetslivsinstitutet, Umeå 60 SEK

97:05 Publikationer 1996

Statens strålskyddsinstitut

97:06 Kalibrerings- och normalieverksamheten
vid riksmätplatsen under 1996

Riksmätplats 06, SSI
]an-Erik Grindborg, Olle Gullberg, Göran Samuelsson.

40 SEK
97:07 The Swedish Radiation Protection
Institute's Proposed Regulations concerning
the Final Management of Spent Nuclear Fuel
or Nuclear Waste
Swedish Radiation Protection Institute

97:08 Storheter för strålskyddsarbete
Miljöövervakning och mätning
Lennart Lindborg 40 SEK

97:09 Populärvetenskapliga sammanfattningar av
forskningsprojekt finansierade genom SSI:s
ansökningsförfarande budgetåren 93/94 och
94/95

FOU-stab

97:10 Kontrollmätning av låg- och medelaktivt
avfall avsett att slutförvaras i SFR-I;
1996 års mätningar

A. Wiebert, G. Lindbom, M. Norden 40 SEK

97:11 Public Involvement in the Siting of
Contentious Facilities;

Lessons from the radioactive waste repository

siting programmes in Canada and the United

States, with special reference to the Swedish

Repository Siting Process.

PJ Richardson Bsc. FGS C.Geol

Geosdences for Development and the Environment,

United Kingdom 70 SEK

97:12 Isotopkommittérapporter 1995

M.Alvarez

97:13 Ett biståndsprojekt inom
kärnavfallsområdet (RYS 5.03b)
Beskrivning och utvärdering.

Anna Vahlne

97:14 Beskrivning och utvärdering av
kalibreringsrutin för storheten
absorberad dos i vatten

Miljöövervakning och mätning
Ulf Nilsson, ]an-Erik Grindborg 50 SEK

97:15 Project Radiation Protection East
Status Report, July 1997

jan Olof Snihs; Helene Sundewall;

Sten Grapengiesser, STEGRA Consultants

Torkel Bennerstedt,TeknoTelje 60 SEK

97:16 Omgivningskontroll vid kärnkraftverken
och Studsvik 1995. Resultat från mätningar av
radionuklider i miljöprover

Avdelningen för avfall och miljö
Per Bengtson, Carl-Magnus Larsson, Maria Luning,
Leif Moberg 60 SEK

97:17 ALARA-97. En granskning av

kärnkraftverkens dosreduktionsprogram
Avdelningen för personal- och patientstrålskydd
Hans Ehdwall.Thommy Godas, Peter Hofvander, Ingemar
Lund och Lars Malmqvist 60 SEK

97:18 SSI och Miljöbalken - utvärdering av
rättsliga konsekvenser
Avde/ningen för avfall och miljö

Tomas Löfgren, miljörättsjuhst, Malmö 60 SEK



e TÄTENS STRÅLSKYDDSINSTITUT, ssi, aren central
tillsynsmyndighet med uppgift att skydda människor; djur

och miljö mot skadlig verkan av strålning. SSI arbetar för en

god avvägning mellan risk och nytta med strålning, och för

att öka kunskaperna om strålning, så att individens risk

begränsas.

SSI sätter gränser för stråldoser till allmänheten och till

dem som arbetar med strålning, utfärdar föreskrifter och

kontrollerar att de efterlevs, bland annat genom inspektioner

Myndigheten informerar, utbildar och ger råd för att öka

kunskaperna om strålning. SSI bedriver också egen forskning

och stöder forskning vid universitet och högskolor

Myndigheten medverkar i det internationella strål-

skyddssamarbetet. Genom projekt Strålskydd Öst bidrar

SSI till förbättringar av strålskyddet i främst Baltikum och

Ryssland. SSI håller beredskap dygnet runt mot olyckor med

strålning. En tidig varning om olyckor fås genom svenska och

utländska mätstationer och genom internationella varnings-

och informationssystem.

SSI har idag ca 125 anställda och är beläget i Stockholm.

SSi Statens strålskyddsinstitut
Swedish Radiation Protection Institute

Adress: Statens strålskyddsinstitut; 171 16 Stockholm

Besöksadress: Karolinska sjukhusets område, HusZ5.

Telefon: 08-7297100, Fax:08-7297108


