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Miljökrav och ekonomisk effektivitet

Plenarmöte

Juristmötets ordförande, rektorn, professorn Stig Strömholm, Sverige:
Härmed förklaras plenarmötet öppnat. Jag hälsar alla deltagare välkomna
till mötet, som inleds med en paneldebatt över ämnet miljökrav och ekono-
misk effektivitet. Därefter vidtar föreningsangelägenheter, varefter jurist-
mötet avslutas. Ordet går nu till referenten, riksdagsmannen, hovrättsrådet
Paavo Nikula.

Referenten, riksdagsmannen, hovrättsrådet Paavo Nikula, Finland, inleder
varvid han i huvudsak uppehåller sig till vad som återfinns i hans tryckta
bidrag.

Referenten, generaldirektören Egil Myklebust, Norge ges därefter ordet. I
sitt anförande uppehåller han sig i huvudsak till vad som återfinns i hans
tryckta bidrag.

Lektorn Peter Pagh, Danmark: Paavo Nikula anför i sitt inlägg den cen-
trala tesen "Miljön för inte fram krav, utan ställer dem". Miljökrav är såle-
des först och främst ett vetenskapsteoretiskt problem; att bedöma vilka in-
grepp vår omgivning tål utan att kommande generationer går miste om sina
livsbetingelser. Med den kunskap vi har idag är det mycket som är osäkert
- men en sak förefaller klar: en hållbar utveckling fordrar en radikal om-
läggning av vårt sätt att leva i den västliga kulturkretsen. Jag kan här inled-
ningsvis ansluta mig till Paavo Nikula, som menar att man varken kan ba-
gatellisera människans ingrepp i miljön eller möta de ekologiska utmaningar-
na genom att reducera den ekonomiska aktiviteten och ge upp kravet på
ekonomisk effektivitet. I likhet med Paavo Nikula menar jag, att juristernas
uppgift är att ange på vilket sätt den grundläggande principen om en hållbar
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utveckling påverkar vår rättsordning. Jag är däremot inte helt enig med
Paavo Nikula om att detta förutsätter, att vi sänker oss ned från den princi-
piella nivån och börjar söka praktiska metoder för att lösa det dilemma som
vi står inför. Tvärtom finns det alltjämt en rad principiellt olösta juridisk-
teoretiska problem, som hindrar de praktiska lösningarna. Det är denna stånd-
punkt som jag i det följande vill försöka att utveckla närmare.

Principen om en hållbar utveckling innebär som vetenskapsteoretiskt
begrepp betraktat att man accepterar att naturresurserna är knappa. Natur-
resurserna är varken absolut eller relativt outtömliga. De knappa resurserna,
principen om en hållbar utveckling, kräver att vi tar ställning till männis-
kans rättsliga relation till miljön. Jag tror att utmaningarna här är mycket
större än de flesta kan föreställa sig, eftersom miljön tidigare låg inom den
s.k. handlingsfriheten. Ross har i boken Om ret og retfærdighed beskrivit
handlingsfriheten så, att om man går i en park och hittar en ledig bänk, så
kan man sätta sig där, men om däremot någon annan har hunnit före, så kan
man inte sätta sig där. Rätten till naturresurser kan inte baseras på principen
"først i tid, først i ret". En hållbar utveckling förutsätter en ny prioritets-
ordning i tid och rum - ett rättsligt ställningstagande till vilken form av
resursutnyttjande som skall prioriteras. En prioritetsordning i tid skall ga-
rantera kommande generationer samma möjligheter som vi har idag. En
prioritetsordning i rum skall avse kvalitativt skilda sätt att använda vår
omgivning (som recipient, för olika former av yrkesmässigt utnyttjande,
för rekreation). En prioritetsordning i tid och rum förutsätter, så vitt jag kan
bedöma, dels att man identifierar de viktigaste förutsättningarna för hur
avvägningen skall gå till, dels att man identifierar människans rättsliga för-
hållande till miljön.

Med utgångspunkt i Rio-deklarationens principer om miljö och utveck-
ling är det möjligt att närmare beskriva de hänsyn som skall avvägas mot
varandra. Även om principerna inte är några egentliga rättsregler och följ-
aktligen i sig själva varken kan utgöra grund för skadeståndsansvar eller
offentligrättsliga ingrepp, är vissa av principerna inte bara politiska utan
också rättsliga. Såväl principen förorenaren betalar som försiktighets-
principen ger uttryck för ett ökad generalisering. Den förstnämnda princi-
pen är en kodifiering av den internationellt vedertagna ståndpunkten att
produktionen skall bära kostnaden för de egna utsläppen. Principen sätter
internaliseringen i ett miljömässigt sammanhang. Man kan ange fem rätts-
liga aspekter av principen: (1) företagen skall bekosta förebyggande åt-
gärder - en ersättningsfri reglering av äganderättens gränser; (2) företagen
får inte uppnå konkurrensfördelar - den kommersiella (EU-rättsliga) aspek-
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ten; (3) hänsynen till omgivningen - den skadeståndsrättsliga aspekten; (4)
hindra externa effekter över statsgränserna - den folkrättsliga grannelagsrätts-
liga principen; (5) hindra overvaluing av miljökostnader på framtiden - den
tidsmässiga aspekten. Försiktighetsprincipen är en utvidgning av principen
om förebyggande åtgärder. Principens formella sida innebär, att verkningar
på miljön undersöks innan beslut fattas. Principens materiella sida innebär
bl.a. att en påvisbar, konkret och betydande risk är tillräcklig för att hindra
en verksamhet. Man kan härutöver förvänta sig, att principen kommer att
påverka den rättsliga regleringen av orsakskrav och bevisbörda. Medbor-
garnas rättsmedel, i den tionde principen i Rio-deklarationen anförs:
"Environmental issues are best handled with the participation of all
concerned citizens [...] each individual skall have appropriate access to
information concerning the environment [...] and the opportunity to
participate in decision making processes. States shall facilitate and encourage
public awareness and participation by making information widely available.
Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress
and remedy, shall be provided." Såvida inte de nordiska länderna vill lägga
sig på en rättsskyddsnivå under Rio-deklarationen, följer härav flera vä-
sentliga rättsliga implikationer: (a) medborgarna skall ha tillgång till infor-
mation om miljön; (b) medborgarna har ett rättsligt skyddat intresse i att
kunna delta i beslutsfattande om den miljö som de kommer i kontakt med;
(c) medborgarna skall ha tillgång till adekvata rättsmedel när deras rättsliga
intressen avseende miljön har kränkts. På grundval av principerna i Rio-
deklarationen är det möjligt att närmare ange vilka hänsyn som måste tas
när avvägningen mellan miljökrav och ekonomisk effektivitet skall göras.
Samtidigt skapar de nämnda principerna en naturlig utgångspunkt för en
analys av miljöns rättsliga ställning.

Det finns anledning att i rättsliga termer ta ställning till relationen mel-
lan människan och miljön - eller annorlunda uttryckt: att identifiera miljöns
rättsliga ställning. Denna kan bara bestämmas om det är entydigt vad be-
greppet miljörätt refererar till: Einstein sägs ha definierat miljön som
"everything that isn't me". Denna definition är språkligt korrekt, men juri-
diskt oanvändbar, eftersom all juridik i så fall vore miljörätt. Som rätts-
område tycks miljörättens fysiska skyddsobjekt röra människans livsvill-
kor - naturresurserna i vidaste mening. Den moderna miljörätten verkar ha
definierat den rättsliga relationen mellan människa och miljö på följande
sätt: Miljön tillhör allmänheten. Staten får som den enda representanten
för allmänheten hindra enskilda människor, eller företag, från att förstöra
miljön. Medborgarnas relation till miljön är härvid definierad som "far inte".
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Bara i de fall miljön medför skada eller hot härom på människans hälsa,
egendom eller förmögenhet, vänds relationen för medborgarna till "har krav
på". Rättsordningen värnar härvid inte medborgarnas rättsliga relation till
miljön, utan medborgarnas hälsa, egendom eller förmögenhet. Det är sta-
ten, eller lokala myndigheter, som uppträder som representant för allmänna
intressen - eller, enligt en ekocentrisk uppfattning, för naturen. Miljöskydd
innebär följaktligen att staten är berättigad och att omvänt medborgarna
och företagen är förpliktade. I vår rättsordning uttrycks detta bl.a. på det
sättet att förorening av luft, vatten eller mark kräver tillstånd från staten,
och att yrkesmässigt utnyttjande av icke förnyelsebara resurser kräver till-
stånd från staten. Som en reaktion på de problem som denna "command
and control approach" medför, har det i Danmark och i andra västländer
uppstått en ny tendens, nämligen denmarknadsorienterade miljöregleringen,
som ligger till grund för införandet av ett mycket stort antal miljöavgifter,
med vilka en minuspost i miljön konverteras till en pluspost i statsfinanserna.
Men är det förenligt med en hållbar utveckling att staten (eller lokala myn-
digheter) har rådigheten över miljön eller kan det tänkas att också medbor-
garna har, eller bör ha, en av rättsordningen skyddad rådighet över miljön?

Med utgångspunkt i de folkrättsliga rättskällorna kan tre argument fram-
föras mot en statlig rådighet över miljön: (1) en rad globala konventioner
begränsar staters rådighet över naturresurser på sitt eget område; (2) staters
rådighet över miljön begränsas av hänsynen till kommande generationer,
försåvitt detta erkänns som ett rättsligt skyddat intresse; (3) medborgarnas
möjligheter att delta i beslut och tillgång till rättsmedel för att skydda sina
intressen i miljön förutsätter en begränsad statlig rådighet över miljön. I
EU-rätten begränsas medlemsstaternas rådighet ytterligare. Bl.a. har gräns-
värden för vissa farliga ämnen i luften slagits fast av EU, och dessa miljö-
kvalitetsnormer grundar rättigheter för enskilda medborgare. De nämnda
bestämmelserna anger bara ett minimiskydd - de begränsar dock ostridigt
medlemsstaternas och myndigheternas rådighet. Också rättspolitiskt kan
det - enligt min mening - framföras tungt vägande skäl mot en ensidig stat-
lig eller kommunal rådighet över miljön. På ett principiellt plan kan man
fråga sig dels vem som skall kontrollera staten eller de kommunala myn-
digheterna, dels hur en avvägning av kvalitativt skilda intressen i miljön
skall garanteras när det inte finns några rättsmedel. På det konkreta planet
är i dansk rätt betänkligheterna inte mindre. Rättstillämpningen är oförut-
sebar. Den decentraliserade miljökontrollen politiserar miljörätten - i mot-
sats till den internationella trenden, där danskarna vill skydda den benga-
liska tigern, har skyddet av den lokala miljön till viss del överlåtits till lokal



Miljökrav och ekonomisk effektivitet 841

reglering. "Stricter approach " har blivit det politiska svaret på hur lagstifta-
ren skall möta de utmaningar som kravet på en hållbar utveckling ställer:
strängare straff, bestämmelser om vem som skall ansvara för återanvänd-
ning av papper och glas etc. Det tycks mig som om man använder metoder
som ur rättssäkerhetssynpunkt är betänkliga och vars generalpreventiva ef-
fekter är mycket tveksamma.

Utmaningen. Om miljöskydd bara kan anförtros myndigheter, förutsät-
ter bättre skydd logiskt sett fler befogenheter för myndigheterna. De se-
naste årens rättsutveckling i Danmark - där möjligheter till administrativa
besvär på stora områden helt har försvunnit, och där miljömyndigheternas
avgöranden är mycket "avslappnade" i förhållande till kraven på rättslig
grund - ger enligt min uppfattning anledning till oro för en samhällsutveck-
ling i riktning mot en alltmer totalitär stat i miljön namn. En sådan utveck-
ling tror jag inte att man kan möta enbart genom att framhålla hänsynen till
företagens konkurrenskraft i förhållande till miljökrav. Det är nödvändigt
att få fram andra parter "på banan". Som Paavo Nikula påpekar, är det rätts-
liga partsbegreppet emellertid problematiskt på miljörättens område, var-
för det finns anledning att överväga om miljöorganisationer skall ges till-
fälle att föra fram miljöfrågor vid domstolar och vid administrativa besvärs-
nämnder. I Danmark finns en lång praxis såvitt angår administrativa besvär.
I en dom från Østre Landsret år 1994 har det slagits fast, att en miljö-
organisation hade det nödvändiga rättsliga intresset för att få prövat om den
av Folketinget antagna lagen om bro till Sverige stod i strid med EU:s di-
rektiv 85/337 om miljökonsekvensutredningar (U. 1994.780). Frågan är
emellertid hur man skall definiera de rättsliga intressen som miljöorganisa-
tionerna har. Enligt min uppfattning är det missvisande att hävda att organi-
sationerna har ett självständigt rättsligt intresse i miljön som grundar tale-
rätt. Tvärtom kan miljöorganisationernas rättsliga intresse betraktas som
ett intresse för ett upprätthållande av lagarna, dvs. som en extra garanti för
att lagstiftningen iakttas. Att utveckla sådana självständiga befogenheter i
lagstiftningen är antagligen ganska nyttigt på detta område. Enligt min
mening löser detta emellertid inte den för rättsvetenskapen mera princi-
piella uppgiften: att identifiera och beskriva vilka av medborgarnas intres-
sen i miljön som rättsordningen skyddar och hur dessa skall prioriteras -
utifrån principen om en hållbar utveckling. En ytterligare reglering av med-
borgarnas rättsskydd i förhållande till miljön förutsätter bl.a. en närmare
specificering av de olika intressena i miljön och en bedömning av vilka av
dessa som kan betecknas som rättsliga.
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Enligt min mening har den teoretisk-juridiska diskussionen under flera
år förts med en alltför stor vördnad för de natur- och samhällsvetenskapligt
påvisade utmaningarna inom miljöområdet. Fokus i den miljörättsliga de-
batten har väsentligen varit riktad pä styrmedel - som om det var en modern
management-uppgift som rättsvetenskapen stod inför. Det är det inte. Rät-
tens uppgift bör främst vara att bestämma medborgarnas och myndigheter-
nas inbördes position - och därefter att värna om den. En betydande del av
de formularrättsliga principerna i den romerska rätten har förvisso en för-
måga att överleva, t.ex. principenpacta sunt servandet. På ett något annor-
lunda sätt förhåller det sig med kunskapen om den moderna miljörätten.
Till och med experter som yrkesmässigt ägnar sig åt området betecknar
miljörätten som oöverskådlig och osammanhängande.

Ämnet för denna debatt är miljökrav och ekonomisk effektivitet. Många
andra samhällsvetenskaper kan bidra med att belysa ämnet. Rättsvetenska-
pens erfarenheter stipulerar emellertid vissa grundläggande krav, för det
fall båda dessa hänsyn skall tillgodoses: (a) Rättstillämpningen måste vara
förutsebar - ingen investerar i ny teknologi, om man allvarligt fruktar att
nya krav gör investeringen värdelös ett fåtal år senare, (b) Rättsreglerna
måste vara "ærlig og retfærdig, tålelig efter landets sædvane, passende og
nyttig og tydelig, så att alle kan vide og forstå, hvad loven siger", som det
uppmanade sägs i Valdemar Sejrs företal till den Jylländska lagen år 1241.
(c) Maktfördelningen mellan lagstiftare, myndigheter och domstolar, lik-
som de grundläggande mänskliga rättigheterna, skall respekteras. Ett för-
slag till lag om förorenad mark i Danmark ger anledning till betänkligheter
i flera av dessa hänseenden.

Hæstaréttardómari Hjörtur Torfason, Island: Sett ur historisk och juridisk
synvinkel kan man väl påstå, att dagens problem med miljö och effektivitet
inte är någon nyhet. Vi har haft miljöproblem över hela världen åtminstone
sedan Prometheus gav människan elden för att öka hennes effektivitet, och
detta har inverkat på juridiken från tid till annan. Den största nyheten är
den globala omfattningen på de krav, som vi nu ställs inför. För att på ett
enkelt sätt belysa detta kan jag hänvisa till att det i min barndom för 50 år
sedan var vanligt att våra föräldrar sa till oss, när vi inte vill äta vår gröt:
"Säg inte att maten inte är god - tänk i stället på de fattiga barnen i Kina,
som svälter för att de inte har någon mat." I dag får man höra från Kina att
den stora frågan inte är om man har mat till barnen utan om man överhu-
vudtaget skall kunna ha barn som vi andra. Detta exempel visar att man inte
längre kommer undan miljö- och effektivitetsproblem, såsom man gjorde
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för ungefar 100 år sedan, då man kunde utvandra till en annan kontinent.
Idag måste vi lösa problemen på hemmaplan, dvs. i varje land, i varje kom-
mun och inte minst i varje hem.

För Islands del kan man kortfattat säga, att utvecklingen i riktning mot
moderna metoder för att komma till rätta med miljöproblem startade för
25-30 år sedan, dvs. mot slutet av 1960-talet. Vi fick då vår första stora
industri, med vilken följde en utbyggnad av vattenkraften. Vi fick också ett
starkt och levande intresse för miljöskydd. Som exempel kan nämnas, att
medan man år 1968 på andra håll fick uppleva studentuppror, fick vi på
Island bevittna ett uppror av bönderna vid sjön Mývatn och älven Laxå,
vilka med hjälp av en stor del av lokalbefolkningen hindrade höjningen av
vattennivån i en damm, som var avsedd för ett vattenkraftverk. Vi har skaffat
oss mer kunskap om utbyggnaden av våra många varma källor. Vidare skall
nämnas att både jordbruket och fisket på Island har ställts inför nya stora
utmaningar, som gäller styrning och skydd av resurser och miljö. Beträffande
fisket är kraven förbundna med det faktum att vår 200-mils fiskezon har
erkänts, vilken å ena sidan har mer än fördubblat Islands storlek, å andra
sidan har inneburit en plikt att värna tillgången på fisk. Om det sistnämnda
kan man säga, att om vi inte uppfyller denna plikt så kommer vår själv-
ständighet som nation att vara i fara.

Den starka och snabba utvecklingen på dessa områden har inneburit många
nyheter och ändringar både i lagstiftning och förvaltning, såväl nationellt
som internationellt. Såvitt gäller fisket, vill jag bara peka på att det är un-
derkastat en omfattande styrning av centrala myndigheter, i första hand
fiskeriministeriet, och att man försöker utnyttja havets resurser på ett ve-
tenskapligt sätt.

På land har vi en annan bild, men en av de viktigaste nyheterna är att vi
sedan år 1990 har ett självständigt miljöministerium, som har varit mycket
aktivt i sitt arbete med att konsolidera sin ställning och främja bl.a. nya
målsättningar i arbetet med miljöproblem. Förutom miljöskydd sköter detta
ministerium även kontrollen av miljön på arbetsplatser. Miljöministeriet
ansvarar även för regler om fridlysning och jakt på vilda djur samt med viss
kontroll av föroreningar i havet. På det internationella planet har Island
deltagit aktivt i Rio-kongressen år 1992 och samtyckt till Rio-deklaratio-
nen och dess bestämmelser om en hållbar utveckling. Genom medlemska-
pet i EES har Island fått del av EU:s miljöregler.

Island har ännu inte någon allmän miljölag, men det har antagits ett antal
nya lagar på viktiga områden. Detta gäller först och främst 1993 års lag om
miljökonsekvensbedömning. För det andra har vi en lag från samma år om
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information om miljöförhållanden, enligt vilken envar skall ha rätt till upp-
lysningar från myndigheter. För det tredje har år 1996 antagits en lag om
skatt på avfall, vilken täcker ett trängande behov av miljökontroll genom
beskattning eller avgifter. För det fjärde har vi fatt en lag år 1994 om skydd,
fridlysning och jakt på vilda djur och fåglar. Enligt denna lag skall alla
dessa djur och fåglar vara fridlysta med mindre något annat bestäms genom
lag eller förordning. Tidigare var huvudregeln den motsatta.

Inom den närmaste framtiden väntar vi på att få nya materiella bestäm-
melser i naturskyddslagen, men det är möjligt att regeringen i stället före-
drar att stifta en helt ny lag om det inre isländska höglandet och utnyttjan-
det av dess resurser, som i dag endast är reglerade genom rättspraxis och
lagbestämmelser på enskilda områden.

Regeringen arbetar för övrigt med ett omfattande handlingsprogram för
miljöåtgärder för åren fram till sekelskiftet, och vi förväntar oss att se detta
program inom en nära framtid.

Emellertid bör det även framhållas att miljöministeriet inte ännu har kun-
nat förverkliga alla sina önskemål om ny lagstiftning. Så är fallet med bl.a.
ett förslag från år 1993 om att lagfästa vissa principer på miljörättens om-
råde, enligt vilket man försökte få direkt lagstöd för målsättningarna i Rio-
deklarationen.

Det bör också nämnas att ändringar gjordes år 1994 i den del av grund-
lagen som handlar om grundläggande mänskliga rättigheter. Frågan huru-
vida rätten till miljön är en mänsklig rättighet togs inte upp till någon seriös
diskussion vid detta tillfälle, och vi far förmodligen vänta några år innan
denna rättighet skrivs in med gyllene bokstäver.

Generellt sett kan man slå fast, att Island befinner sig i ett övergångs-
skede. Vi har redan utfört det viktigaste och mest grundläggande arbetet för
att ge kraven på en god miljö och på ett försvarligt utnyttjande av naturens
resurser den plats som dessa krav förtjänar med hänsyn till miljöns bety-
delse för mänskligheten som en förutsättning för ekonomisk utveckling och
levnadsstandard - för att låna några ord från Paavo Nikulas inlägg. Man kan
förvänta sig att lagstiftaren kommer att se det som ett angeläget önskemål
att föra detta arbete vidare inom den närmaste framtiden.

Under tiden tror jag att det är riktigt och legitimt att domstolarna intar en
milj ovänlig hållning på olika rättsområden i syfte att främja miljökraven
som en nödvändig motvikt till kraven på ekonomisk effektivitet. Jag menar
bl.a. att vi bör betrakta rätten till miljön och de därtill hörande skyldighe-
terna som en grundläggande mänsklig rättighet, även om den inte finns i
grundlagen. Det är möjligt att motivera detta utifrån uppfattningen, att män-
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niskans längtan efter miljö och mark i grunden är kopplad till längtan efter
frihet och rörlighet. Man kan även anföra våra internationella förpliktelser
till stöd för denna inställning.

I övrigt vill jag i allt väsentligt ansluta mig till Paavo Nikulas teser om
juridikens viktigaste uppgift idag. Eftersom jag tidigare har varit bolags-
jurist, och eftersom jag nu sitter bredvid generaldirektören för Norsk Hydro,
vill jag gärna avsluta med att säga att jag är imponerad av det engagemang
som industrin har visat de senaste åren i sin strävan efter att finna lösningar
på miljöproblemen.

Professorn Bertil Bengtsson, Sverige: Det bjuder mig i viss mån emot att
dra ned diskussionen till en mer konkret nivå. Den fråga som bekymrar mig
är om detta är ett juridiskt ämne i vanlig mening. Vi jurister känner oss ofta
maktlösa inför de avgöranden på högre nivå som Egil Myklebust talat om -
vad har vi att bidra med? Är inte detta något som bör lämnas åt naturvetare,
ekonomer och praktiskt arbetande industrifolk?

Vad som vi i varje fall kan göra och som jag vill betona i det här samman-
hanget, det är att vi här liksom vid andra intressekonflikter kan klara ut
begreppen, så att man vet vad det är vi talar om. Miljö är som bekant ett
mångtydigt begrepp. Bland företagare och i den politiska debatten,jag talar
då om den i Sverige, utnyttjar man ofta just begreppets mångtydighet - man
talar vagt om "miljö" och hoppas kunna plocka en och annan poäng på sitt
miljöintresse utan att precisera vad man närmare bestämt menar. Just denna
vaghet hos begreppet "miljö" gör det också möjligt att kompromissa i miljö-
lagstiftning och i andra politiska miljöbeslut samtidigt som man egentligen
lägger in helt olika saker i begreppet. Det ligger i linje med detta att politi-
kerna i Sverige vill få fram en allmän miljöbalk för att visa sitt miljöin-
tresse; sedan gör det tydligen mindre vad som står i balken. Liknande öns-
kemål har man tydligen haft också i Norge.

Det verkar viktigt att betona att "miljö" och "miljökrav" beskriver flera
olika problem och flera typer av konflikter. Det kan gälla markägares och
andra företags konflikter med omgivningen, framför allt genom föroreningar
och andra störningar. Detta är ju en väsentlig sida av miljöproblemen och
det är att märka att här råder någorlunda enighet om att hänsyn till miljön
väger tungt i förhållande till företagarintressena. Här står också männis-
kors hälsa ofta på spel. Dessutom är det ju också ekonomiska intressen på
båda sidor - skogsägarna kan t.ex. göra gemensam sak med miljövännerna.
Något helt annat gäller markägarens konflikt med mera abstrakta, närmast
ideella miljöintressen - naturvård, kulturminnesvård, friluftsliv. Skall en
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företagare få förfoga fritt över naturmiljön på sin mark? Här kommer miljö-
intresset i konflikt med markäganderätten, och hur man skall göra avväg-
ningen mot ekonomiska intressen är betydligt mera kontroversiellt. Bl.a.
gäller inte principenförorenaren betalar på samma vis när förorenaren för-
därvar naturmiljön på sin egen fastighet; hindrar man honom från det är det
ofta rentav han som far betalt, vilket ofta förbigås i debatten. Ännu en kon-
flikt av litet annat slag gäller mellan mera långsiktiga miljöhänsyn och
företagarintressen när det är fråga om miljöfarliga produkter och avfall.
Och dessutom är det så att allemansrätten ofta anges som ett viktigt miljö-
intresse fast just hänsyn till friluftslivets krav kan vara ett hot mot natur-
miljön och naturresurserna; turismen står mot miljön.

Det är väsentligt att skilja på dessa frågor. Det går inte att lösa konflikten
mellan miljö och ekonomi efter samma linjer i alla sammanhang. Vidare är
det tydligt att just det mångskiftande och lösliga miljöbegreppet ger möj-
lighet att kringgå särskilt skyddet for naturmiljön och kulturmiljön och gynna
ekonomiska intressen. Man kan ju ändå säga att man kämpar för miljön och
att man vill minska föroreningarna eller uppmuntra friluftslivet. Såvitt jag
förstår är det just juristernas sak att vara på sin vakt så att inte lagstiftaren
handlar emot de intressen som han påstår sig främja. Det är ju inte så att
man har miljökonsekvensbeskrivningar i lagstiftningen, fast det kunde be-
hövas. Det finns ett par vackra exempel som visar hur man i den ekono-
miska effektivitetens intresse handlar i strid med det miljöintresse som
lagstiftaren påstår sig sätta så högt. Den svenska regeringen lade år 1994
fram en proposition med förslag till miljöbalk, som framhölls vara ett stort
och miljövänligt steg framåt. Där fanns bl.a. ett antal centrala bestämmel-
ser, s.k. aktsamhetsregler om hänsyn till miljön. Men förslaget slutade med
en reservation som inte miljöskyddskommittén föreslagit: reglerna skulle
tillämpas bara i den utsträckning det var ekonomiskt rimligt. Man tog alltså
tillbaka en stor del av den miljövänliga regleringen; ekonomiska hänsyn
skulle vara avgörande när allt kom omkring, och bevisbördan för rimlighe-
ten skulle enligt bestämmelsen ligga på myndigheterna, inte på företaget.
Det var tydligen en kompromiss med näringslivet fast man bagatelliserade
den i motiven. En ny regering tog tillbaka propositionen av olika skäl. I ett
senare förslag till miljöbalk är regeln visserligen ändrad, men hur det slut-
ligen går vet man inte. Man försökte alltså på ett diskret sätt kompromissa
med ekonomiska hänsyn.

Vidare: samtidigt som miljöbalken lades fram kom de fyra stora parti-
erna överens om en grundlagsändring med förslag till förstärkning av ägan-
derätten - partier som alla gjort väsen av sin miljövänlighet. Man slog fast i
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grundlagen att mera omfattande ingrepp i pågående markanvändning och
en del andra rådighetsinskränkningar alltid ger markägaren rätt till ersätt-
ning; ingrepp kommer att kosta pengar, hur angeläget ingreppet än är från
miljösynpunkt. Det är väl oklart om alla parter visste vad de gjorde - man
trodde att man kunde skydda äganderätten och samtidigt vara miljövänlig.
När man slog larm från miljövårdshåll var det ingen som brydde sig om
saken; kompromissen var viktig, vad den än gick ut på. Det har i varje fall
ställt till stora bekymmer när nu en miljöbalk skall genomföras; grundlagen
skyddar markägaren på bekostnad av miljön. Så kan det det gå när man inte
preciserar vad miljöreglerna innebär. Jag tar inte parti i konflikten och det
här är ingen invändning mot de stora perspektiv som inledarna har dragit
upp. Jag menar bara att när vi kommer till de konkreta frågorna är det från
juridisk synpunkt väsentligt att analysera vad de i själva verket gäller och
viktigt att skilja på olika miljöintressen, liksom på olika ekonomiska intres-
sen. Det vore tilltalande från vissa synpunkter om man kunde slå vakt om
att främja naturvården och kulturminnesvården på samma sätt som om att
hindra föroreningar; en ornitolog kunde t.ex. glädja sig åt att den vitryggiga
hackspettens bevarande skulle i princip bedömas på samma sätt som
ozonskiktets bevarande. Men det är naturligtvis en fiktion att tala om samma
miljöintresse i de båda fallen. Man får räkna med att de ekonomiska proble-
men kommer att tvinga oss att behandla olika miljöintressen olika. Mark-
nadsekonomin kommer att ta hänsyn till människors hälsa och till att natur-
resurserna inte fördärvas så att de inte kan ekonomiskt utnyttjas, men ide-
ella intressen som naturvård och kulturvård kommer nog att sitta trångt.

Alltså: vad vi milj ointresserade jurister kan göra, är främst att klargöra
vad lagstiftaren egentligen gör, oavsett vad han säger om sitt miljöintresse,
samt tvinga politiker, företagare, markägare och ekonomer att precisera sig
när de talar om miljön. Det kan tyckas som en blygsam målsättning. Men
då håller vi oss till vad vi egentligen kan, så får naturvetarna göra resten.

Referenten, riksdagsmannen, hovrättsrådet Paavo Nikula, Finland: Jag vill
kommentera vad Egil Myklebust sade inledningsvis, nämligen att jordens
befolkning kommer att fördubblas under de kommande 50 åren. Detta är
kanske det svåraste globala miljöproblemet. Det bästa vore nog att lära
flickorna i u-länderna att läsa och skriva. På det viset finge de den kunskap
de behöver för att själva kunna bestämma över sin tillvaro.

Bertil Bengtssons inlägg gav en mycket god beskrivning av politiska
ställningstaganden på miljöns område. I Finland finns inte något förslag till
miljöbalk. Redan i Magnus Erikssons landslag fanns dock både jordabalk
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och byggningabalk. Dessa lagar gällde miljö och ekonomisk effektivitet
utifrån den aspekten hur mark och vatten kan utnyttjas. Sedermera har frå-
gan kommit att bli hur man skall kunna bevara de icke förnyelsebara natur-
resurserna för framtiden. Den bestämmelse om ansvar för miljön som skri-
vits in i Finlands grundlag kan tolkas emot ett skydd för äganderätten. I
samband med ett förslag till ny naturvårdslag ansåg riksdagens grundlags-
utskott att inskränkningar i markägares rättigheter kan stadgas med enkel
majoritet just på grund av grundlagens bestämmelse om miljön.

Referenten, generaldirektören Egil Myklebust, Norge: För det första, juri-
diska problemställningar avseende miljökrav knyts alltmer till den interna-
tionella rätten på området. Det är där de grundläggande problemen kommer
att finnas och det är också där som arbetet med lagstiftning, lagtolkning och
internationella konventioner kommer att stå inför sina största utmaningar.
För det andra, en tendens som jag tror kommer att prägla framtiden, inte
minst för lagstiftaren och myndigheterna, är att man kommer att lägga allt
mindre vikt vid direkta regleringar och allt större vikt vid att lagar och
administrativa bestämmelser utformas på ett sätt som skapar klarhet för
aktörerna på marknaden. För det tredje så är jag enig med Bertil Bengtsson
om att man måste ha ordning på begreppen. Man bör använda de juridiska
begreppen även på miljörättens område, inte minst i syfte att klarlägga vad
politikerna egentligen menar.

Lektorn Peter Pagh, Danmark: Jag delar den uppfattningen att man bör ha
farre regler och en mer överskådlig lagstiftning, i vilken bör uttryckas grund-
läggande principer som företag, myndigheter och medborgare kan inrätta
sig efter. Den nuvurande danska miljölagstiftningen är emellertid inte upp-
byggd som en sådan omfattande lag med många detaljbestämmelser, utan
som en nästan oändlig mängd regler om befogenheter för myndigheterna.
Med en sådan ordning blir det ytterst myndigheterna och, i viss mån,
kommunpolitikerna som avgör vad som skall ske. Detta kan innebära att
rättstillämpningen blir osäker. En rättsordning inrättad på det sättet måste,
vilket en rad rättsvetenskapsmän i Norden har pekat på, präglas av att myn-
digheterna tillvaratar allmänna intressen och får stora befogenheter, dock
inte fullständig frihet. Det krävs vidare att de gör en likvärdig tolkning när
de skall väga olika intressen mot varandra. Enligt min mening synes dock
en sådan tolkning svår att göra.

Om man vill skapa en lämplig avvägning mellan olika intressen och sam-
tidigt undgå de problem som jag nu har nämnt måste man, såvitt jag kan se,
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släppa in även andra parter "på banan". Jag anser således att man bör be-
handla olika miljöintressen på skilda sätt, och i den omfattning som de låter
sig identifieras som rättssubjekt, så accepterar man dem också till fullo. På
det viset kan man få en avvägning som är mer ändamålsenlig och mindre
detalj reglerad än dagens.

Hæstaréttardómari Hjörtur Torfason, Island: Jag är övertygad om att vi står
inför stora problem, speciellt vad gäller frågan om makt som det har talats
om här. När det gäller kampen för en bättre miljö, så tror jag att den bör
inledas i hemmet för att få den nödvändiga förankringen, och att miljö-
arbetet därifrån kan sprida sig ut i landet. Folk som bor i städerna kan inte
ställa krav på andra om de inte har rent hos sig själva. Vi måste enligt min
mening göra på detta sätt om vi vill uppnå några resultat.

Ekspedisjonssjefen, dr. juris Inge Lorange Backer, Norge: Jag skall ta upp
två frågor. Den första frågan är om det finns en motsättning mellan miljö-
krav och ekonomisk effektivitet. En central del av begreppet ekonomisk
effektivitet är att man skall uppnå högsta möjliga resultat med lägsta möj-
liga insats, bl.a. av naturresurser. Såtillvida drar miljökrav och ekonomisk
effektivitet åt samma håll. Det är inte fråga om någon fundamental motsätt-
ning. Detta skall likväl inte få oss att tro att det aldrig finns motsättningar.
Som Paavo Nikula har pekat på kräver beslut som beaktar miljön ofta att
man tar tid på sig i beslutsfattandet utan hänsyn till att tidsåtgången reduce-
rar den ekonomiska effektiviteten. Regler om miljökonsekvensutredningar
har nu kommit i nordisk rätt lika mycket som i EG-rätten. Hittills har, som
Bertil Bengtsson var inne på, sådana miljökonsekvensutredningar först och
främst varit knutna till projekt och enskilda företag. Men ekonomiska ef-
fektivitetskrav leder till att nya produktionsformer och strategier introdu-
ceras i näringslivet. Ett exempel är begreppet just in time, som tar sikte på
att reducera lagerhållningen i företagen och därmed minska kapital- och
rörelsekostnader. Paavo Nikula pekade i sitt referat på att samfärdsel och
transport är en av de största miljömässiga utmaningarna som vi står inför.
Men begreppet just in time skapar ett ökat transportbehov med mindre
transportvolymer per transport. Varje morgon går det, såvitt jag vet, en stor
lastbilstransport från fabriken i Vik i Norge med aluminiumprodukter till
Volvos fabrik i Göteborg. Som exempel kan även nämnas träförädlings-
industrin; kunderna efterfrågar bestämda produktkvaliteter och företagens
behov av att reducera utgifterna för lagerhållning skapar en efterfrågan på
kontinuerliga timmerleveranser och därmed behov av en jämn avverkning
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av skogen. Detta betyder att avverkning inte längre kan ske enbart på vin-
tern, såsom har varit brukligt, utan måste ske även under andra årstider med
ökade miljöskador som följd. Jag har inte sett att miljökonsekvenserna har
blivit utredda i samband med sådana förändringar, t.ex. sedan begreppet
just in time introducerades. Med hänsyn till principen om en hållbar ut-
veckling borde kanske begreppet just in time aldrig ha införts. Måhända
väger dock fördelarna med just in time tyngst. Frågan är följaktligen hur vi
skall kunna försäkra oss om att miljökonsekvenserna utreds innan det
träffas strategiska beslut i näringslivet.

Den andra frågan som jag vill ta upp är om de traditionella juridiska
principerna kan användas utan modifikationer på miljöområdet. Egil
Myklebust säger i sitt referat att det i miljösammanhang är lätt att handla på
felaktiga grunder och att konsekvensen kan bl.a. suboptimala miljölösningar.
Det är så sant som det är sagt. Det är just det som alltför ofta har skett i den
industrialiserade världen och som har givit oss många av miljöproblemen.
Traditionella rättsliga synpunkter kan, om de används okritiskt och utan
modifikationer, enligt min mening förstärka denna tendens. Här tar jag alltså
i viss mån avstånd från vad Egil Myklebust och Peter Pagh har framfört. En
okritisk likabehandling av ansökningar om miljöfarlig verksamhet kan leda
till felaktiga resultat. Om sju ansökningar beviljas, så kan den åttonde, som
betraktad isolerad för sig inte skiljer sig från de sju första, vara just den
droppe som får bägaren att rinna över och recipienten att bryta samman.
Proportionalitetsprincipen, om den nu är en grundläggande princip i vår
rättsordning, är svår att tillämpa och kan lätt missbrukas beträffande
inkommensurabla värden och olika tidsperspektiv som skall ställas mot
varandra - så som ofta är fallet när miljöhänsyn står mot ekonomisk effek-
tivitet. Egil Myklebust har i sitt referat även pekat på förvaltningsrättsliga
principer om att ett beslut skall ha en tillräcklig motivering, men jag är
något osäker på om han menar ett krav på vetenskaplig motivering som
grund för förvaltningens myndighetsutövning. Det vore i så fall uppseende-
väckande. Inom naturvetenskapen kräver man kanske 95 procents sanno-
likhet för att acceptera en hypotes, men varje domare vet att man inom
juridiken ibland får nöja sig med drygt 50 procent. Och gäller det skade-
verkningar som är viktiga att undvika, bör vi föranstalta om förebyggande
åtgärder även om sannolikheten för att de inträffar är väsentligt lägre. Om
Egil Myklebust däremot tar sikte på det förvaltningsprocessuella kravet på
en utförlig redogörelse för de grunder som förvaltningen bygger sitt avgö-
rande på, är jag enig med honom. Enligt min mening bör vi lägga tyngd-
punkten på de processuella rättsäkerhetsgarantierna, t.ex. kommunicering
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och beslutsmotivering, och inte på den traditionella legalitetsprincipen. Of-
fentligrättslig forskning har visat att legalitetsprincipens krav på rättslig
grund måste nyanseras. Rättsliga miljökrav kan, som Peter Pagh har varit
inne på, betraktas inte bara som myndighetsingrepp i medborgarnas rätts-
sfär, utan kanske, enligt min mening, snarare som ett skydd mot
miljöbelastningar för enskilda rättssubjekt till nytta för medborgarna i öv-
rigt. Kanske bör man formulera en allmän rättsgrundsats om plikt och an-
svar för envar att ta hänsyn till miljön. Jag är här enig med Hjörtur Tor-
fason, som pekat på betydelsen av grundlagsbestämmelser och internatio-
nella förpliktelser i detta sammanhang, och jag tror att legalitetsprincipen
kan förstås mot den bakgrunden. Jag vill därför vidhålla att miljörätten inte
bör inrymma en sträng legalitetsprincip. Den kunde lätt innebära att lång-
siktiga allmänna intressen åsidosattes till fördel för enskilda personers kort-
siktiga intressen.

Avslutningsvis vill jag instämma i att en viktig utmaning för oss som
Nordens jurister är att utveckla rättsliga instrument som kan främja en mil-
jövänlig och hållbar utveckling. Bland de många instrument som har pekats
på tvivlar man likväl på om avtal kombinerat med förhandsbindning av
myndigheter alltid är den rätta vägen att gå. Det kunde kanske vara lika
naturligt att fastställa bindande miljömål för framtiden i lagar och förord-
ningar med ikraftträdande om ett visst antal år. Dessutom vill jag betona
den betydelse som utvecklingen av infrastrukturen i samhället kan ha för
att riktiga beslut skall fattas i den privata sektorn.

Professorn, dr. juris Hans Petter Graver, Norge: Jag skall kommentera Egil
Myklebusts och Peter Paghs uttalanden om generella rättsprinciper och vik-
ten av att inte avvika från dessa på miljöområdet. Enligt min mening är en
sådan inställning inte den allra bästa utgångspunkten för de konkreta vär-
deringar som företas i miljöärenden. Rättssäkerhetshänsyn är inte en ob-
jektiv standard med ett likadant innehåll på alla områden, utan man måste
företa mer konkreta juridiska värderingar i det enskilda fallet. Beträffande
t.ex. legalitetsprincipen, så torde det råda enighet om att myndigheter måste
ha rättslig grund för ingrepp, men den fråga som oftast blir aktuell i rätts-
tillämpningen är ju hur reglerna om ingrepp skall tolkas och hur klar och
tydlig man kräver att den rättsliga grunden för ingreppet skall vara. Det
finns inte någon allmän princip om inskränkande tolkning av myndigheter-
nas kompetensregler. Det är väl snarare så att vi kräver en klar och tydlig
rättslig grund endast i de fall det blir tal om mer omfattande ingrepp i den
enskildes rättssfär. På andra områden får det bli en helhetsvärdering där
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styrkan på eller arten av ingreppen får vägas mot vikten av de allmänna
hänsyn som myndigheterna måste tillgodose. Enligt min mening är det
uppenbart att miljön är en särskilt viktig faktor att ta hänsyn till, varför
kravet på rättslig grund i den praktiska tillämpningen inte bör vara fullt så
starkt som när myndigheterna främjar andra och mindre viktiga samhälle-
liga intressen. Detta betyder inte att vi använder olika rättssäkerhetsstandar-
der på olika områden, utan att de allmänna utgångspunkterna leder till nå-
got skilda resultat på de olika områdena.

Referenten, riksdagsmannen, hovrättsrådet Paavo Nikula, Finland: Jag skall
citera vår tidigare president Juho Paasikivi. Han hade en mycket berömd
sentens som ofta upprepas i Finland. Den lyder: "Kännedom om fakta och
verkligheten är början till all klokhet och visdom i världen." Man måste
noga betrakta den kunskap som finns om miljön och om naturresurserna
och om förhållandena i olika delar av världen. På grundval därav bör de
politiska besluten fattas, varefter det är juristernas sak att skriva nya lagar
och bestämmelser. Jag hänvisar i min skriftliga uppsats till principen om
balans mellan rättigheter och skyldigheter. När det gäller miljön och natur-
resurserna tror jag att principen borde vara att den som har de bästa resur-
serna och de bästa möjligheterna till alternativa produktionssätt skall bära
det största ansvaret för miljön; inte den enskilde producenten eller de fat-
tiga människorna i u-länderna utan de stora företagen, stormakternas reger-
ingar och de regerande politiska partierna. Ju mera resurser och alternativ,
desto större ansvar.

Avslutningsvis skulle jag vilja ta upp det kanske största problemet vad
gäller de icke-förnyelsebara naturresurserna, nämligen oljan. Världens
oljeresurser kommer såsmåningom att ta slut. Den finska oljebranschen
producerar årligen en s.k. oljebalans för hela världen och av den framgår att
USA har olja för tio år framåt. Frågan om oljan och dess produktion kom-
mer att ha stor betydelse för hela världssamfundet och skapa uppfattningar
om vänner och fiender på ett sätt som vi inte är vana vid.

Referenten, generaldirektören Egil Myklebust, Norge: Jag kan hålla med
Paavo Nikula om att världens oljereserv är ett långsiktigt problem, men det
är synnerligen långsiktigt. Det har presenterats prognoser om när världens
oljeresurser skulle vara förbrukade, och man kan bara konstatera att sedan
dessa prognoser lades fram år 1973 har mycket olja konsumerats och ändå
finns det idag större kända oljereserver än det fanns då. Det ligger således
en mycket utpräglad dynamik i dessa frågor.
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När det gäller de problemställningar som är knutna till s.k. allmänna
rättsprinciper, så medger jag att det inte är helt konsekvent att, som jag har
gjort, å ena sidan anse de allmänna rättsprinciperna viktiga, å andra sidan
anse att man i större utsträckning än nu bör acceptera s.k. frivilliga avtal.
Vad gäller dessa avtal, står det dock så stora möjligheter för dörren, att det
vore väldigt riskabelt att inte utnyttja dem.

Att dessa frågor är dynamiska illustreras även av att Volvo skall övergå
till att ha sin av Inge Lorange Backer omtalade produktion i Göteborg i
stället för i Norge. Knappa resurser och miljöproblem kommer sålunda att
leda till att produktionen förläggs till platser där det är mest rationellt. Jag
tror därför att det i grund och botten är ett positivt samband mellan miljö
och ekonomisk effektivitet. Om detta samband är tillräckligt starkt för att
lösa miljöproblemen är en annan sak, men det är inte främst i teknologin
och industrin som problemen finns, utan de finns i svårigheterna att hitta de
internationella politiska lösningarna. Detta kommer att vara den största ut-
maningen i framtiden.

Lektorn Peter Pagh, Danmark: Jag är enig med Inge Lorange Backer om
att juridiska principer skall tillämpas på miljörättens område. Jag menar
vidare att man främst bör tillämpa de principer som har utvecklats på miljö-
rättens område, t.ex. principenförorenaren betalar, försiktighetsprincipen.
Jag anser inte att man bör sträva efter en rättsutveckling som ger myndighe-
terna större befogenheter utan att man samtidigt ställer krav på att lagarna
tydligt anger de rättsliga grunder som myndigheterna skall tillämpa. Detta
måste också beaktas när man talar om ett effektivt miljöskydd. I Danmark
är det ett problem att tillstånd för utsläpp av spillvatten kan återkallas av
myndigheterna med nästan en dags varsel. Man får inte långsiktiga investe-
ringar i teknologi med en sådan osäkerhet. Det finns många exempel på
överträdelser av den danska lagstiftningen om spillvattenanläggningar.
Miljöstyrelsens egen undersökning visade att de flesta och allvarligaste
överträdelserna kom just från de kommunala spillvattenanläggningarna. Vem
skall kontrollera dem? De danska kommunala avfallsförbränningsanlägg-
ningarna överträder idag EU:s regler om avfallsförbränninganläggningar.
De har inte respekterats vid ett enda tillfälle. Jag är därför inte övertygad
om att man kan lösa dessa frågor enbart genom att överlåta dem till politi-
ker och tjänstemän.

Professorn Bertil Bengtsson, Sverige: Jag skall avslutningsvis säga något
om vilka de juridiska konsekvenserna av de globala perspektiven bör bli på
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ett lägre plan. Man framhåller ofta, särskilt i den svenska debatten, att miljö-
rätt kräver en speciell juridisk metod och att man inte riktigt kan resonera i
miljörättsliga sammanhang som i andra sammanhang. Enligt min mening
är det utmärkande för rättsområdet snarare att det är så stora värden som
står på spel. Men just därför far vi räkna med att i vissa fall få gå ifrån
vanliga förvaltningsrättsliga principer. Det kan bli fråga, kanske inte om
nödregler, men om regler i kritiska undantagssituationer. Det är inget kons-
tigt i det, men det visar att miljöintresset inte är något enhetligt.

Juristmötets ordförande, rektorn, professorn Stig Strömholm, Sverige: Jag
vill tacka alla närvarande för deltagandet i plenarmötet. Ett särskilt tack
riktas till paneldeltagarna.


