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MILJÖKRAV OCH EKONOMISK
EFFEKTIVITET

Av hovrättsrådet Paavo Nikula, Finland

Preliminära utgångspunkter

Behandling av vårt tema med juridikens begrepp och metoder förutsätter
definition av såväl ekonomisk effektivitet som innehållet i de krav som
miljön ställer. Redan här hamnar vi utanför juridiken, in på folkhushållningen
samt företagsekonomins och naturvetenskapernas område. För att få en till-
räcklig kunskapsbas av resultaten av dem måste allt detta dessutom kunna
sammanställas.

Vi måste också kunna ställa de frågor som man kan ge svar på med juridi-
kens metoder. Här blandas den rättsliga argumenteringen lätt bort eller blir
politisk. Reglering av miljön och den ekonomiska aktiviteten har ställts
inför alldeles nya utmaningar, utöver de traditionella. Härvid träder de rätts-
politiska synpunkterna kraftigt i förgrunden också i den juridiska debatten:
man måste överväga eventuell ny lagstiftning samt administrativa lösningar.

Också om de juridiska metoderna slutligt slås fast i en öppen politisk
process, genom nya lagar och budgetavgöranden, spelar juristens yrkesfär-
digheter en krävande roll i detta beslutsfattande. För problemen måste ut-
formas ett begreppsligt och rättsligt användbart innehåll, så att mångfal-
diga praktiska företeelser skall kunna identifieras och särskiljas med hjälp
av dem. Vid beredningen och tillämpningen av nya lagar måste man se till
att rättsskyddsgarantierna tillgodoses. Till och med vid övervägande av al-
ternativ av politisk natur kan det från juridiken bekanta kravet på balans
mellan rättigheter och skyldigheter vara till oväntat stor hjälp.

Den nya regleringen av miljön och ekonomin måste också anpassas till
rättsordningen som en helhet, så att regleringen kompletterar denna helhet
och inte leder till konflikter. Här ställs juristens yrkesskicklighet inför ett
särskilt prov också av den orsaken att de problem som skall regleras är
internationella. De är inte bundna till vissa stater, som alla världens jurister
i sin tur har bundit sig till, var och en av oss till en stat.
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Miljön och utvecklingen

Miljö är inte juridiskt användbart som begrepp, utan kräver specificering.
Sedan gammalt finns det lagstiftning för jorden och vattnet, och som nyaste
"inmutning", för luften. - Redan i det medeltida lagverket Codex Aboensis
finns jordabalken och byggningabalken från Magnus Erikssons Landslag
nedskrivna. I denna lagstiftning återspeglas miljöns betydelse för männis-
kan såsom en förutsättning för ekonomisk produktion och levnad.

Juridikens viktiga uppgift är att reglera relationerna mellan människorna
och samfunden. Också om en vanlig kliché om oss jurister är att vi har
stagnerat i paragrafdjungeln, är vårt arbete i verkligheten att reglera livets
dynamik, och då ser man både till det förgångna och till framtiden. Till
detta hör också att samhälleligt styra subjekten inom den ekonomiska verk-
samheten och deras uppträdande. Den viktigaste drivkraften för ekonomisk
verksamhet är just miljön och naturresurserna.

Såsom det framgår av mitt exempel ur Codex Aboensis, har den ekono-
miska verksamheten hos oss i Norden reglerats juridiskt redan i århundra-
den - också med hänsyn till miljöns krav. Sedan gammalt har målet varit att
bestämma och bevara ägarnas och brukarnas rättsliga ställning. Småningom
började man också ömma för en oförstörd miljö och för att naturtillgång-
arna skall räcka till. Till exempel i Finland är skogsskövlingsförbudet över
etthundra år gammalt. Grunden har dock inte legat i miljöns egenvärde,
utan omsorg om att den ekonomiska produktionen skall fortgå.

Den nyaste kunskapen om miljöns, och likaså den ekonomiska produk-
tionens betydelse för mänskligheten har sedan lyft fram både rubrikens di-
lemma och miljöns egenvärde. Om vi generaliserar kan vi säga att det från
juridikens synpunkt är frågan om en av vår yrkeskårs grundläggande upp-
gifter: att trygga kontinuitet och förutsebarhet. Såsom ekonomisk och sam-
hällspolitisk term används begreppet hållbar utveckling.

Det kapitel i regeringsformen för Finland som bestämmer de grund-
läggande rättigheterna förnyades för drygt ett år sedan. I våra grundläggande
rättigheter innefattades också följande:

Var och en bär ansvar för naturen och dess mångfald samt för miljön och
kulturarvet.

Det allmänna skall verka för att alla tillförsäkras en sund miljö och att
var och en har möjlighet att påverka beslutsfattandet i frågor som gäller den
egna livsmiljön.

Utan att gå desto djupare in på en tolkning av bestämmelsen, uppmärk-
sammar jag att trots att det är fråga om ett stadgande om en grundläggande
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rättighet, talas det om vars och ens skyldighet, inte rättighet. Denna skyl-
dighet gäller bevarande - inte förbrukande - av naturen, miljön och det
kulturella arvet. Miljön för inte fram krav, utan ställer dem. - I arbets-
marknadstermer kan man fråga, om miljökraven är förhandlingsfrågor, och
om de är det, i vilken utsträckning.

I praktiken har miljökraven renodlats som kriterier på en hållbar utveck-
ling. I samband med finska statens budget för i år publicerades översikten
Naturresurserna och Miljön 1995. Den är redan den andra i sitt slag, den
första utgavs av vår förra regering. Årets översikt fortsätter således beträf-
fande sin politiska sammansättning den praxis som den mycket annorlunda
föregångaren inledde. I den nuvarande regeringens program ställdes som
ett av de viktigaste målen att stärka principerna med en hållbar utveckling
på olika delområden i samhället, speciellt vid vården om naturresurserna
och miljön.

En hållbar utveckling definieras på följande sätt i den publikation som
jag hänvisar till (definitionen torde vara global, också om en presentation
av motsvarande individualiserade uppgifter så vitt jag vet inte utarbetas
någon annanstans i samband med statsbudgeten):

En hållbar utveckling innebär att den ekonomiska och samhälleliga ut-
vecklingen anpassas till de villkor som ställs av miljön och naturresurserna
och att detta görs på ett sådant sätt att naturen och möjligheterna till en
human utveckling bevaras också för kommande generationer. I denna över-
sikt ligger tyngdpunkten på den ekologiska dimensionen av en hållbar ut-
veckling.

Omvandlad till bruksregler för naturresurserna innebär en ekologiskt
hållbar utveckling

1. att de icke-förnybara naturresurserna inte får minska snabbare än er-
sättande förnybara naturresurser och tekniker utvecklas och tas i bruk,

2. att de förnybara naturresurserna utnyttjas inom gränserna för vad na-
turen kan producera och utan att naturens mångfald minskar och

3. att miljöbelastningen inte får överstiga miljöns förmåga att ta emot
och neutralisera belastningen.

För uppnående av målet understryks ett fungerande samband mellan miljö-
politiken och övrig samhällspolitik. Detta skapar naturligtvis också spän-
ningar mellan de olika sektorernas politik, också om det i översikten hopp-
fullt sägs att "de miljöpolitiska möjligheterna att genomdriva olika åtgärder
främjas genom att dessa förbereds på ett sådant sätt att de inte står i konflikt
med övriga samhälleliga mål."
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Ekonomi och effektivitet

Också den ekonomiska verksamheten, produktionen av varor och tjänster,
baserar sig på utvecklingstanken. Ofta har detta sagts ännu mera eftertryck-
ligt: utan produktion finns det ingen mänsklig utveckling. Inom ekonomin
torde väl också tanken att utvecklingen alltid går antingen uppåt eller nedåt
dominera. Om produktionen inte ökar, avstannar utvecklingen, eftersom de
som behöver produkter i vilket fall som helst ändå blir flera. På detta sätt
ersätts en stagnerande producent av en ny företagare som har framgång, om
han förmår öka sin produktion.

Från företagsekonomins synvinkel vågar jag framföra påståendet att
varje produktionsenhet är skyldig att fungera effektivt och ekonomiskt. Om
den inte förmår göra detta, är spelet för dess vidkommande förlorat. Frågan
gäller enligt vad jag förstår hur effektivitetskravet definieras och vilken
innehåll man bestämmer att den ekonomiska effektiviteten skall ha. Från
företagets synpunkt är svaret sist och slutligen att verksamheten skall av-
kasta vinst eller åtminstone täcka alla kostnader. Hur resultatet uppstår kon-
trolleras i goda företag fortlöpande och i vartenda ett åtminstone årligen.

Ett problem ligger naturligtvis i att denna synvinkel - de enskilda
företagens ekonomiska effektivitet - ohjälpligen är alltför snäv från hela
samhällets synpunkt, för att inte tala om en global granskning, och detta
trots att man medger att alla samhällen bygger också på företagsamhet och
en effektiv ekonomisk verksamhet.

Det är säkert inte alltför djärvt att påstå att på samma sätt som indivi-
derna vid tillgodoseende av sina behov måste foga sig i att också de andra
måste få leva, så måste man också vid strävan efter ekonomisk effektivitet
godta kravet på att trygga livets fortbestånd. Detta kan i själva verket be-
traktas som en gammal kliché, men när man för livets fortbestånd godkän-
ner de ekologiska kriterierna för en hållbar utveckling, ställs man inför ofant-
ligt svåra principiella och praktiska samhälleliga frågor. Allvaret i dessa
problem minskas inte av att det inte går att dröja med att lösa dem.

Ett sätt att klara sig är visserligen att förneka den hållbara utveck-
lingens krav genom att visa att de överdrivna. Enligt min uppfattning före-
faller det dock som om de natur- och samhällsvetenskapliga insikterna sna-
rare hela tiden för fram mera argument som stöd för att dessa krav håller.

En annan alternativ metod är att slopa hela målet ekonomisk effekti-
vitet och omfatta uppfattningen att vår nuvarande västerländska livsstil är
vansinnig och slösande och inte håller inför miljökraven. I princip är detta
alternativ lätt, eftersom det i stor utsträckning kan stöda sig på samma in-
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sikter som kraven på en hållbar utveckling bygger på. I praktiken leder det
så vitt jag förstår till så ohyggligt förgörande avgöranden framför allt för
befolkningen och civilisationen att människan inte är kapabel därtill.

För mitt eget vidkommande vill jag försöka finna metoder att förena den
ekonomiska utvecklingens och miljöns krav på ett sätt som inte släcker
människosinnets livsvilja och vår tro på att vi skall klara oss också i fram-
tiden. Detta förutsätter att vi sänker oss ned från de principiella sfärerna,
kavlar upp ärmarna och börjar söka efter praktiska metoder att lösa det
dilemma som vår rubrik ger uttryck för, varvid vi också skall vara beredda
att avancera med korta steg och jämka kraven när det finns jämkningsmån.
Trots det vill jag dock för egen del stöda mig på principerna med en hållbar
utveckling.

Styrmedel

Det är i allmänhet betydligt billigare att motarbeta miljöproblem på för-
hand än att reparera skadorna i efterhand. Alla miljöskador ingår inte i
marknadspriserna. Därför räcker inte marknaden ensam till för att styra
verksamheten så att resultatet blir det bästa möjliga med tanke på miljön
och samhällsekonomin. Det är inte svårt för en jurist att märka att detta är
en uppgift för det allmänna, som kan påverka verksamheten på marknaden
och miljöns tillstånd (ovannämnda översikt Naturresurserna och Miljön):

* genom lagstiftning
* genom planering och andra administrativa bestämmelser, t.ex. ge-

nom att kräva miljökonsekvensbedömning av projekt och planer
* genom skatter, avgifter och understöd
* genom att styra bidrag så att de negativa miljöeffekterna av olika

åtgärder minimeras
* genom frivilliga avtal och arrangemang
* genom att öka kunskaperna och medvetenheten om miljön
* genom internationellt samarbete

Styrmedlen är säkert välkända i alla nordiska länder, otvivelaktigt också i
många andra länder. Det är inte heller längre frågan om vilka alla medel
som i princip står till förfogande, utan om hur effektiva och resultatbringande
de är. En annan fråga av grundläggande karaktär, uttryckligen när det gäller
den ekonomiska effektiviteten, är i vilken utsträckning styrmedlen används
endast nationellt utan hänsyn till de internationella konkurrenssynpunkterna.

Som allmän utgångspunkt vill jag framhålla kunskapens betydelse. In-
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formation är energi. För en jurist är detta i och för sig ingenting nytt. Våra
arbetsuppgifter är skiftande, men jag vågar påstå att gemensamt för dem
alla är insamlande och specificering av faktauppgifter samt att dra rättsliga
slutsatser. Fakta och de rättsstadganden som skall tillämpas med anledning
av dem är Björken och stjärnan för juristen, för att göra en liknelse med
Topelius vackra saga.

När vi överväger miljökravens och den ekonomiska effektivitetens prob-
lem, om det så gäller den samhälleliga planeringen av nya rättsliga medel
eller tillämpningen av dem i enskilda fall, måste vi samla in uppgifter såväl
om miljöns tillstånd och naturresurserna som om företagens verksamhets-
metoder och -förutsättningar.

Ett redskap för ett stabilt juridisk tänkande är att förstå kontinuiteten,
vilket i praktiken betyder bl.a. att likartade fall skall behandlas på samma
sätt. Proportionalitetsprincipen, enligt vilken verkan av en åtgärd måste di-
mensioneras enligt det eftersträvade resultatet och kraftigare metoder än de
som krävs inte får användas, hör likaså till saken också i de frågor som
faller inom vår ämnessfär. Detsamma gäller naturligtvis de hävdvunna rätts-
skyddsgarantierna, oavhängighet, hörande av parterna, motivering av be-
sluten, offentlighet och rätt att söka ändring.

Miljökraven och den ekonomiska effektiviteten medför likväl också vissa
speciella problem. Det första gäller själva det primära målet, att godkänna
en hållbar utveckling. Om man är oense om detta, och saken inte är löst
t.ex. i lagstiftningen, står vi utan ett viktigt tolkningsargument: lagens syfte
och mål. Också partsbegreppet är problematiskt, eftersom det i fråga om
många åtgärder som gäller miljön inte finns någon eller några som har talan
i traditionell bemärkelse. Man blir tvungen att överväga i vilken mån myn-
digheterna skall svara för att miljösynpunkterna förs fram och om talan kan
ges t.ex. olika organisationer. Offentligheten i sin tur medför bekymmer av
den orsaken att de företag som idkar ekonomisk verksamhet har många
motiverade orsaker att bevaka sina affärshemligheter, men å andra sidan
spelar just fakta, också sådana som skall hållas hemliga, en viktig roll vid
beslutsfattandet.

När man fortsätter debatten för att lösa problemet med miljökraven och
den ekonomiska effektiviteten blir uppgiften att lösa de ovan relaterade
juridiska frågorna, och - om en hållbar utveckling ställs som mål - i rikt-
ning mot utökad talan och ökad offentlighet.

Jag vill inte bestrida att inte redan en sådan juridisk utvecklingsriktning
skulle kritiseras från näringslivets sida för att den ekonomiska effektivite-
ten begränsas. Själv skulle jag ställa frågan så, att begränsas den i onödan
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eller alltför strängt.
Tiden är viktig för juristen, men tiden är ibland ett gåtfullt begrepp. Den

har också en stor betydelse när förhållandet mellan miljökraven och den
ekonomiska effektiviteten skärskådas. Inom den ekonomiska verksamhe-
ten kan produktionsvolymen per tidsenhet användas som mätare av effekti-
viteten. I många fall innebär det förlust för företaget, om tiden går utan att
produkter framställs. Miljön kan däremot dra nytta av något sådant.

Den undersökning av ärendena och det övervägande av avgöranden som
det juridiska beslutsfattandet förutsätter, kräver tid. Av denna orsak förefal-
ler det enligt min mening att vara motiverat att man när styrmedlen för en
hållbar utveckling övervägs och tillämpas också reserverar tillräckliga tids-
resurser även vid hot om att detta kan kritiseras med hänsyn till den ekono-
miska effektiviteten. I konkreta fall betyder detta att en verksamhet som är
beroende av tillstånd eller kräver klarläggande av miljökonsekvenserna,
inte får inledas förrän miljökraven har klarlagts.

Positiva och negativa styrmedel

Detta särskiljande betyder att styrmedlen kan ha antingen ett klart positivt
sporrande eller ett varnande sanktionerande innehåll. I och för sig saknar
denna åtskillnad kanske betydelse, om vardera typen leder till resultat (katt-
ens färg spelar ingen roll, bara den äter möss, sade Kinas ledare Deng).
Skillnaden kommer till synes i kostnaderna för styrmedlen och hur använd-
ningen av medlen accepteras och hur aktörerna anpassar sig till dem.

För att minska miljöutsläppen har sedan gammalt anlitats tillståndssystem
och rengöringsskyldighet samt skatter och avgifter, som alla är förknippade
med någon menlig påföljd, i sista hand hot om straff. Det är fråga om nega-
tiva styrmedel, vilkas föremål i allmänhet är stora industriföretag. Följden
har varit en avsevärd minskning av utsläppen i luften, marken och vattnet.
Jag vet mycket väl att en viktig faktor har varit industrins vilja att på eget
initiativ minska utsläppen, men det har säkert också haft sin betydelse att
källorna för industriutsläppen har varit skäligen lätta att påvisa och att man
effektivt har kunnat övervaka att villkoren och förpliktelserna iakttas.

Begränsningen av industrins punktutsläpp har dock inte väsentligt mins-
kat den belastning som förorenar miljön, eftersom de diffusa utsläppen hela
tiden ökar. Diffusa utsläpp kommer mest från motorfordonstrafiken och
lantbruket samt hushållen. När vanliga människor i sitt dagliga liv och ar-
bete blir föremål för styrmedel, måste man noga överväga verkningarna av
de negativa och positiva medlen.
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Med detta vill jag inte påstå att inte styrning med sanktionskaraktär i och
för sig skulle lämpa sig för alla eller att när den grupp, till vilken man själv
hör, visas vara en miljörisk, är det dags att låta solen skina i stället för att
låta stormen vina. Det är frågan om det, att när objekten för styrmedlen blir
tusen eller miljoner, så visar sig den klassiska övervakningen av sanktions-
karaktär bli dyr och ändå ineffektiv. Endast skatterna och avgifterna förblir
användbara.

Som ett exempel på positiva styrmedel kan uppvisas miljöstödet till lant-
bruket. Visserligen måste också användningen av det övervakas, men stödets
grundidé är den ekonomiska fördel som fås genom att den diffusa belast-
ningen minskar. I fråga om trafiken har man genom graderingen av bränsle-
skatten enligt blyhalten nått ett positivt resultat för miljön med hjälp av
samma typ av ekonomisk styrning. - Kanske det dock är alltför djärvt att
påstå att när sanktioneringen och övervakningen av den visar sig övermäk-
tig, lönar det sig att försöka med lampor.

Planeringen

I den ekonomiska verksamheten utgör idéer och utnyttjande av situationen
framgångsfaktorer för företaget. De räcker dock inte till, utan det behövs
förmåga att trygga en fortlöpande verksamhet på sikt. I den planering som
detta förutsätter kan innefattas beaktande av miljöfaktorerna, men det kan bli
ett hinder att man befarar att detta försämrar den ekonomiska effektiviteten.

Saken har i många länder, också i Norden, avgjorts med hjälp av särskild
lagstiftning, som förpliktar till utredning av verkningarna på miljön av vissa
omfattande ekonomiska projekt. Finlands lag om förfarandet vid miljö-
konsekvensbedömning trädde i kraft 1.9.1994. Syftet med lagen är att be-
dömningen av miljökonsekvenserna skall kunna beaktas på ett enhetligt
sätt i planering och beslutsfattande och att medborgarna samtidigt skall få
bättre möjligheter att få information och större möjligheter till medbestäm-
mande.

Vid bedömningsförfarandet utarbetas en miljökonsekvensbeskrivning där
projektets och de granskade alternativens, även alternativen att avstå från
projektet, miljökonsekvenser presenteras på ett enhetligt sätt. Beskrivningen
skall fogas till det material som enligt respektive speciallag behövs för
beslutsfattandet. Myndigheten i fråga får inte fatta tillstånds- eller andra
beslut innan bedömningsförfarandet har slutförts.

EU har allt sedan 1985 haft ett direktiv om miljökonsekvensbedömning.
I januari 1996 lade Accounting Advisory Forum, som arbetar i samband
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med EU-kommissionen, fram riktlinjer för företagens "miljöbalansräkning".
Miljöbelastningarna borde bedömas samt kostnaderna för förebyggande av
dem beräknas och tas in i balansräkningen i ett så tidigt skede som möjligt.

Den planläggning som styr samhällsplaneringen bygger i Finland på stads-
och byggnadsplaner, om vilka stadgas i byggnadslagen. Sedan 1990 finns i
lagen ett stadgande, enligt vilket områdena skall planläggas eller använd-
ningen annars planeras på ett sätt som stöder naturresurserna och en hållbar
utveckling av miljön. Detta har dock inte lett till ändringar i de egentliga
stadganden som gäller planernas innehåll och kvalitet. I dem har visser-
ligen sedan gammalt understrukits bl.a. skönhetsvärdens samt de krav som
hälsa och trivsel ställer.

Det skulle stämma överens med principerna med en hållbar utveckling
att t.ex. ställa ett ovillkorligt krav att affarsställena skall placeras på prome-
nadavstånd från bostadsområdena. Åtminstone i Finland är utvecklingen
den motsatta, allt flera köpare förflyttar hundratals kilogram stål och för-
brukar bensin för att skaffa sig matförnödenheter för dagen. - Transport-
logistikens krav, en så effektiv transport som möjligt med så liten trafik
som möjligt, är ett självklart krav i företagen. Samma princip bör gälla
också inom samhällsplaneringen.

Skatter och avgifter

Miljöskatterna har de senaste åren varit föremål för politiskt och rättsligt
intresse såväl i olika länder som internationellt, särskilt inom OECD och
EU. På nordisk nivå behandlades temat mångsidigt i synnerhet ur ekono-
misk synvinkel vid ett seminarium, som Nordiska Skattepolitiska Forsknings-
rådet ordnade i oktober 1994 i Helsingfors (rapporterna och inledningsan-
förandena har publicerats i NSF:s skriftserie 32, Göteborg 1995).

I politiskt hänseende är miljöskatterna intressanta såväl med hänsyn till
skatteintäkterna som miljöskyddet och sparande av naturresurser. I fråga
om skatteintäkterna har det talats om "skatteväxling", möjligheten att lindra
närmast inkomstbeskattningen genom att kompensera förlusterna av skatte-
intäkter med höjda och ökade miljöskatter. Man försöker tillgodose miljö-
kraven med skatterna och avgifterna på så sätt att produktionen, för att
undgå skatter, söker sig mindre förorenande och förslitande former.

Från den ekonomiska effektivitetens synpunkt har det också varnats för
miljöskatterna. Ingen betalar gärna skatt, och företagen kan flytta sin pro-
duktion till länder där miljöbeskattningen är låg. Då missar man både de
skatte- och miljöpolitiska målen. Också när produktionen stannar här hemma,
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ställer den internationella konkurrensförmågan sin egna begränsningar för
miljöskatterna.

I sitt anförande vid NSF:s seminarium Grön skatteväxling (NSFS, s. 323)
sammanfattar Sven-Olof Lodin ja Gunnar Rabe saken så här (ur svensk
synvinkel, som industrikretsarna i olika länder dock gärna också omfattar):
Huvudslutsatsen är att en ensidig svensk skatteväxling av samhälls-
ekonomiska skäl inte är möjlig att genomföra. I stället bör arbetet inriktas
på en internationell samordning av miljöbeskattning. Om en ensidig svensk
skatteväxling görs som påverkar industrin riskerar den att leda till förlorade
exportinkomster, sänkt valutakurs, högre inflation, förmodligen försämrad
sysselsättning samt försämrad global miljö". Eivind Berg, som talade om
miljöavgifterna för det norska lantbruket, konstaterade att även om avgifte-
rna har haft positiva miljöeffekter i Norge, så måste de framgent bedömas i
ett vidare perspektiv: "Det er ikke grunnlag for å belaste norske bønder
med avgifter som andre lands bønder ikke har" (ibid. s. 310 f.).

Något mera hoppfullt förhåller sig Claus Bruun Johannessen, som pre-
senterade Danmarks skattereform vid seminariet, till problemen (ibid.
s. 370): "Selv om der således kan synes at mangle store skridt fremad i form
af anvendelsen af nye instrumenter, er der alligevel tegn på, at samspillet
mellem skatte- og miljøpolitikken udvikler sig til gavn for både miljøet og
skattesystemet".

De ovan relaterade synpunkterna återspeglas i den i Finland den 13 april
1995 tillsatta regeringens program: "Sänkningen av de skatter som hänför
sig till arbete kompenseras i betydande utsträckning genom miljöskatter.
Skattemodellen konstrueras så att beskattningen dels uppmuntrar till energi-
besparingar och reducering av utsläpp som är till men för miljön, dels stö-
der utvecklandet av nya teknologibranscher och arbetskraftsintensiva bran-
scher utan att försvåra exporten från Finland."

För Finlands del kan jag konstatera att vi har mött alla de problem som
togs upp vid miljöskatteseminariet. Vi har kanske kommit längst när det
gäller avfallsavgiften, som bereds för att träda i kraft sommaren 1996.
Energiskattehöjning har genomförts för bensinen. I fråga om industrin har
man däremot rentav beslutat bereda skattelindringar, visserligen bara för
kassaskåpet, för den händelse att det internationella konkurrensläget skulle
kräva att sådana införs.

Införande av miljöskatter är också förenat med administrativa och juri-
diska problem (se t.ex. Tor Lande, ibid. 119 ss.), trots att åtminstone en del
av skatterna å andra sidan kan genomföras i anslutning till den rådande
skattestrukturen. Nya problem möter vi t.ex. i fråga om avfallsavgiften samt
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ökad återvinning. Det förefaller dock som om problemen inte är övermäk-
tiga. Lösandet underlättas när det gäller återvinningen av allmänhetens
mycket positiva inställning till saken, vilken givetvis underblåses av det
ekonomiska lockbete som pantsystemet inom återvinningen innebär.

Trots kritiken och bakslagen kommer miljöbeskattningen att bestå, efter-
som skatterna redan nu är viktiga för den offentliga hushållningen. Som en
del av skattesystemet kan de förenas med garantier för oberoende inom
beskattningen, rättsskydd och offentlighet. De styr den ekonomiska verk-
samheten både i företagen och privathushållen i en riktning som tar hänsyn
till miljökraven, trots att ett sådant mål är främmande för det klassiska skatte-
tänkandet. Av samma orsak kan skatteavkastningen visserligen variera.

Nationella och internationella styrmedel

Gemensamt för miljökraven och den ekonomiska effektiviteten är internatio-
nalitet. Detta faktum får dock inte dölja att varje stat också har sina egna
nationella miljöproblem och ekonomiska krav - samt skyldighet att lösa
dem. När det sägs att till exempel miljöbeskattningen skall utvecklas med
beaktande av konkurrentländernas situation, ser man bara på medaljens ena
sida.

Utifrån det nationella planet kan man mest effektivt utveckla sådan av
den nya teknologin påkallad utbildning och forskning som anpassar sig till
miljökraven. Människornas tänkande och attitydbildning är starkt kopp-
lade till det egna landet och dess kultur. I detta medvetande får miljökraven
en allt starkare position. Sådana människor är som konsumenter drivkraft
för marknaden. Just i detta kan det nationella och det internationella mötas,
eftersom också marknaden är nationell och internationell.

När ekonomisk effektivitet är som bäst är den sparsamt utnyttjande av
miljön och naturresurserna. Ju flera människor i världen som inser detta,
desto effektivare påverkar miljökraven den ekonomiska verksamheten, ef-
tersom marknaden för produkter som framställts genom annan produktion
är på tillbakagång.

Ett konkret exempel är skogspolitiken. Sveriges skogslag förnyades 1993
och redan i den första paragrafen inskrevs syftet samt att ekonomisk effek-
tivitet och miljökraven skall beaktas: Skogen är en nationell tillgång som
skall skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den
biologiska mångfalden behålls.

En motsvarande revidering har bereits också i Finland, inte minst med
tanke på de krav som skogsindustrimarknaden ställer. Målen har skrivits
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ned så här: Som mål uppställdes ända till början av 1970-talet i första hand
ökning av skogstillgångarna.... Vid övergången till 1990-talet är vården av
hela skogsnaturen framhävd. Detta omfattar såväl upprätthållandet av sko-
garnas mångfald som vården av skogslandskapet. - Reformen har åtminstone
i mitt eget land kritiserats för att den å ena sidan sänker skogsekonomins
effektivitet och å andra sidan alltför litet tar hänsyn till miljökraven.

Skogsexemplet visar hur mångfasetterat vårt problem är samt de motstri-
diga tryck som uppstår när det skall lösas. Trots dessa måste lösningar stå
att finna. De måste stöda sig på beprövade kunskaper om miljön och den
ekonomiska produktionen samt om hur man tillgodogör sig dessa kunska-
per. De nordiska samhällenas principer med öppenhet och offentlighet spe-
lar här en central roll, och förtjänar att bli omfattade också mera allmänt.
Detta sker i sin tur inte utan att vi själva förmår föregå som goda exempel.

En viktig roll spelar de teknologiska framsteg som alltid spelar en cent-
ral roll i effektiv ekonomisk verksamhet. När miljökraven har tagits på all-
var, har den nya teknologin visat sig vara bättre än den tidigare både med
hänsyn till miljöutsläppen och förbrukningen av naturresurserna. I denna
utveckling är internationellt samarbete ett livsvillkor. Det är möjligt att det
just med hjälp av den nyaste teknologiska forskningen och den teknologi
som tillämpar den är möjligt att förena två mål som av tradition ansetts
strida mot varandra, att följa miljökravens stränga villkor och nå ekono-
misk effektivitet och framsteg också när dessa villkor råder.

Jag vågar till slut påstå att vi i Norden har nått mycket långt när det gäller
att förena ekonomisk effektivitet och de krav som miljön ställer både i fråga
om attityderna och de praktiska åtgärderna. Det är viktigt att vi ser till att
också denna utveckling stöds och främjas så att den håller. Det är möjligt,
och i praktiken uppenbarligen också motiverat, att avancera med både långa
och korta steg. Avgöranden av grundläggande karaktär utgör samhälls-
politiska val, men de kan inte bedömas utan att alternativen utvecklas så att
de också tål juridisk bedömning och kritik.


