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FORURENINGSPROBLEMER

Nærværenda diskussionsoplæg er udarbejdet af direktør Niels Borre, kontorchef
Stig Møller og fuldmægtig Pouel Pedersen fra det danske miljøministerium i
samarbejde med eksperter fra de andre nordiske lande, der har kommenteret
oplægget, medens det forelå i udkast.

Forureningsproblemerne er desværre velkendte i alle de nordiske
lande. Selv om disse problemer i første række må løses af teknisk
og økologisk sagkyndige, er emnet også i høj grad af interesse for
jurister. I det følgende er der lagt op til en diskussion om 3 emner:

1. Styringsproblemer,
2. Retssikkerhedsproblemer og
3. Forholdet til samfundets magtfaktorer.

Det første emne er retspolitisk præget; det skyldes, at man i alle
de nordiske lande — på forskellige stadier — befinder sig i en be-
gyndelsesfase af den organiserede forureningsbekæmpelse, hvor bl. a.
juristernes råd vil være væsentlige.

Emnet retssikkerhedsproblemer er et klassisk juridisk emne. Det
er medtaget, fordi den traditionelle holdning til retssikkerhedspro-
blemerne formentlig bør ændres eller korrigeres på dette område.

Det tredie emne, forholdet til samfundets magtfaktorer, er poli-
tisk betonet. En organiseret forureningsbekæmpelse berører sam-
fundets politiske balance og prioritering så kraftigt, at man har
skønnet det nødvendigt, at også denne side af problematikken
tages op.
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1. STYRINGSPROBLEMER

Der kan nævnes en række problemer af styringsmæssig art, som
der må tages stilling til, når man overvejer, hvordan forureningen
bedst kan bekæmpes ved retlige, økonomiske og adminstrative virke-
midler. Den her foretagne opregning bygger på denne efterhånden
ret fast indarbejdede tre-deling, men er iøvrigt ikke udtømmende
eller systematisk dækkende. Den tilsigter udelukkende at pege på
nogle relevante underproblemer.

For at stimulere diskussionen er problemerne fremstillet som et
valg mellem to yderpunkter. Det bør understreges, at løsningen på
problemerne næppe vil være et enten-eller, men snarere et både-og.

a. Skønsmæssig eller regelnormeret styring.

Styring gennem enkeltafgørelser, hvor myndighederne i det kon-
krete tilfælde tager stilling til, om en given forurening kan betragtes
som acceptabel ud fra et ret unormeret skøn, er karakteristisk for
en tidlig fase i forureningsbekæmpelsen. Efterhånden som der ind-
vindes erfaringer og opbygges teknisk sagkundskab indenfor om-
rådet, kan der ske en nærmere normering af skønnet. (Sondringen
kan også udtrykkes som en forskel mellem åbne og bundne normer).
Normer, der i første omgang er vejledende, kan senere udsendes
i bindende, retsgyldig form. Den generelle regulering gennem
normer kan støtte og forenkle den individuelle prøvelse. Derved
tilgodeses også lighedshensyn.

Inden for forureningsbekæmpelsens område sondres mellem emis-
sionsnormer og immissionsnormer. Emissionsnormer er bestemte
regler for, hvor meget en forureningskilde må udlede. Immissions-
normer er grænser for, hvor stor en tilførsel af forurenende stoffer
m. v., den enkelte recipient må modtage. Immissionsnormer er så-
ledes et udtryk for, hvilken miljøkvalitet man ønsker.

b. Korrigerende eller foregribende styring.

Den styring, der retter sig mod eksisterende forhold, kan give sig
udslag i afgørelser om påbud om afhjælpende foranstaltninger eller
forbud mod en virksomhed. Denne korrigerende styring kan sup-
pleres med en form for forhåndsgodkendelse af nye virksomheder,
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således at senere sager om påbud eller forbud kan foregribes. Prin-
cippet går ud på, at den enkelte forureningskilde, der påtænkes
anlagt, efter en konkret vurdering får tilladelse (koncession) til en
bestemt emission. Der pålægges herved ansøgeren et ansvar for, at
alle oplysninger om den påtænkte forurening lægges frem. Til-
ladelsen kan have forskellige retsvirkninger. Yderpunkterne er fri
tilbagekaldelighed på den ene side og på den anden side fuld be-
skyttelse mod nye krav fra myndighederne i et vist åremål („fred-
ning").

Koncessionssystemer kan yderligere suppleres med planlægnings-
virksomhed fra myndighedernes side, der kan give en endnu mere
forudgående styring. Mest enkelt kan man tænke sig afstandskrav,
hvor man for at undgå for stærk koncentration af forurening i visse
tilfælde kan stille krav om minimumsafstande mellem forurenings-
kilderne eller mellem forureningskilder og områder, der er sårbare
for forurening. Ved en mere udviklet fysisk planlægning kan man
ud fra en samlet vurdering fastlægge arealanvendelsen inden for et
givet geografisk område, således at virkningerne af eksisterende og
kommende forureningskilder begrænses mest muligt. Der sondres
mellem „aktiv" og „passiv" fysisk planlægning, alt efter, hvor
snævre muligheder der gives for en ønsket placering, og i hvilket
omfang myndighederne efter en bestemt målsætning søger at styre
udviklingen inden for området fremfor blot at begrænse den. Jo
mere „aktiv" planlægningen er, desto nøjere må den harmoniseres
med samfundets økonomiske planlægning.

c. Lokal eller central styring.

For en central styring taler hensynet til en effektiv og ensartet ind-
sats mod forureningsproblemerne. Et forureningsproblem rækker
ofte ud over den enkelte lokale myndigheds grænser, og knappe
ressourcer i henseende til eksperter og laboratorier taler også for
en centralisering. Ligeledes kan man bedre undgå konkurrencefor-
vridning virksomhederne imellem, hvis kravene til deres forure-
ningsbegrænsende foranstaltninger sættes efter en vurdering fra
centralt hold.

Det kan imidlertid ikke ubetinget anføres som et argument imod
en lokal styring, at den vil medføre forskelligheder i landets for-
skellige egne. Tværtimod kan det være ønskeligt, at der ved fast-
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læggelsen af miljøkvalitetskravene tages hensyn til særlige lokale
og regionale forhold med hensyn til f. eks. naturværdier, befolk-
ningsforhold og erhvervsudvikling. Sådanne hensyn vil kunne vare-
tages både gennem en central og en decentral (eller dekoncentreret)
styring.

d. Politisk eller bureaukratisk / teknokratisk styring.

Samtidig med at forureningsproblemerne opleves som stadig alvor-
ligere af den enkelte borger i samfundet opstår kravet om en poli-
tisk styring, så at den enkelte, hans gruppe eller hans valgte repræ-
sentanter får størst mulig indflydelse på forureningsbekæmpelsen.
På den anden side kræver en indsigt i problemerne ofte stor teknisk
ekspertise, hvilket afføder krav om, at personer med en tilstrække-
lig teknisk indsigt anviser løsninger i de konkrete tilfælde. End-
videre er det anført, at embedsmænds styring vil sikre en højere
grad af kontinuitet end de skiftende politiske flertal, der vanske-
liggør en langsigtet planlægning. Ofte søges disse hensyn forenet,
f. eks. ved dannelsen af uafhængige kollegiale organer (ankenævn
o. 1), hvor man ved den personelle sammensætning kan få repræsen-
teret de nævnte interesser.

e. Markedsøkonomisk eller centraløkonomisk orienteret
økonomisk styring.

De nordiske landes økonomi karakteriseres ofte som „blandnings-
økonomi", idet markedsøkonomiens funktioner på forskellig vis er
modificeret ved offentlige myndigheders regulerende handlinger.
Afgiftssystemer er et eksempel på et økonomisk virkemiddel, hvor
man søger at udnytte og videreudbygge det grundlæggende princip
i en markedsøkonomi, at enhver person eller virksomhed selv bør
disponere efter omkostningerne ved sine handlinger. Ved „omkost-
ninger" forstås i denne sammenhæng, de fulde samfundsmæssige
omkostninger, der er forbundet med en given produktion. Afgifter
på forurening er ment som et middel til at få indregnet miljøom-
kostninger i virksomheders og husholdningers kalkuler. Der kan
sondres efter afgiftssystemets indretning, f. eks. om afgiften lægges
i produktionsleddet eller i et omsætningsled. De forureningsbe-
grænsende hensyn bag et afgiftssystem kan undertiden krydses af
fiskalt betonede hensyn.
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Imod afgifter kan anføres, at det er vanskeligt, ja måske umuligt,
at ansætte forureningsskader økonomisk. Endvidere anser mange
det for moralsk forkasteligt, om man skulle kunne købe sig fri af
et forureningsansvar.

Som et eksempel på en økonomisk styring, der indebærer mere
direkte indgreb fra det offentliges side kan nævnes tilskudsord-
ninger. Med henblik på at fremme indsatsen mod bestemte former
for forurening kan der etableres støtteordninger i forbindelse med
projekter, som tilsigter at begrænse forureningen. Der kan scndres
mellem de tilfælde, hvor støtten består i direkte tilskud, fordelag-
tige lånemuligheder, særlig gunstige afskrivningsregler etc. Tilskud
kan også anvendes overfor de forureningsramte i form af dækning
af udgifter til afskærmende foranstalninger mod en forurenings-
kilde.

Tilskudssystemer og afgiftssystemer kombineres ofte gennem
fondsdannelser, som indebærer særlige problemer.

f. Adfærdsorienteret eller holdningsorienteret styring.

Ved siden af de nævnte virkemidler mod akutte eller latente for-
ureninger kan der forsøges en mere indirekte langsigtet styring,
som tilsigter at ændre befolkningens holdning til forureningspro-
blemerne i gunstig retning. Der kan navnlig gøres en indsats i
uddannelsessystemet og gennem informationsvirksomhed og kam-
pagner fra det offentliges side.

2. RETSSIKKERHED

a. Retssikkerhed og miljøbeskyttelse.

Spørgsmålet om retssikkerhed er af betydning indenfor alle om-
råder af den offentlige administration. På miljøbeskyttelseområdet
er retssikkerhedsspørgsmålet af særlig betydning; dette skyldes en
række forskellige forhold.

Først og fremmest vil de konkrete indgreb, som her kan komme
på tale, kunne være særdeles indgribende og omkostningskrævende
— i yderste konsekvens kan der blive tale om direkte forbud mod
en virksomhed. Hertil kommer, at indgrebene kan vedrøre be-
stående forhold; den, der rammes af en afgørelse, vil ofte med større
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eller mindre grund have ment at kunne slå sig til ro med, at det
pågældende forhold var anerkendt som lovligt bestående. Således
vil forholdene ofte blive opfattet af de pågældende, og dette hænger
sammen med, at det offentliges indsats i forureningsbekæmpelsen
er kommet relativt sent i gang i forhold til den industrielle og
tekniske udvikling.

Yderligere kan nævnes, at der er tale om et område af udpræget
teknisk karakter. Ofte drejer det sig om forhold, som kun specia-
lister indenfor særlige fagområder kan vurdere. Der opstår herved
let en utryghed for, at området — uanset hvem der har den formelle
kompetence i afgørelserne — skal udvikle sig til et teknokratisk
styret område. På den anden side er der et absolut behov for, at
afgørelser — også fordi disse kan være så indgribende — er forsvar-
ligt teknisk underbyggede; en saglig forkert eller mindre velover-
vejet afgørelse kan føre til bekostelige fejlinvesteringer.

Retssikkerhedsspørgsmålet gør sig også gældende, fordi der her
— særligt for de mindre sagers vedkommende — kan være tale om
løsning af partskonflikter, således f. eks. forholdet mellem en virk-
somhed og dennes omboende. Disse sager præsenteres ofte som nabo-
konflikter, som nok kunne løses ved domstolene uden miljømyndig-
hedernes indblanding efter naborettens regler. Naboretten er en
sædvaneret, og de nye miljøbeskyttelseregler er udviklet på grund-
lag heraf, fordi naboreglerne bedømtes at være utilstrækkelige til
at løse samfundets miljøspørgsmål.

Endelig kan nævnes, at den enkelte afgørelse ofte beror på et
relativt frit skøn, jfr. afsnit 1 om styringsproblemerne.

b. Retssikkerhedsbegrebets indhold.

Ordet retssikkerhed bruges ofte, uden at man nærmere gør sig klart,
hvad der ligger i begrebet. Hertil kommer at retssikkerhedsbegrebet
i den senere tid har fået et videre indhold. I begrebet bør også ind-
gå et hensyn til kollektivets rettigheder, f. eks. samfundets opgaver
med hensyn til at beskytte miljøet. Som væsentlige elementer i et
mere traditionelt retssikkerhedsbegreb kan fremhæves følgende:

1) Sagens momenter bør være fuldt oplyst, og det saglige grund-
lag for afgørelserne bør være bedst muligt.

2) Inden sagen afgøres, bør der være mulighed for, at de interes-
serede kan fremføre alle relevante synspunkter.
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3) Der bør være lighed og konsekvens i afgørelserne, således at
alle — samme forhold taget i betragtning — behandles ens.
Samtidig er der et stigende behov for decentralisering — ofte
begrundet med, at lokale forhold bør præge afgørelserne.

4) En afgørelse bør have en retskraft — eventuelt for en given tids-
periode — således at borgerne trygt kan indrette sig på grund-
lag af afgørelsen, uden frygt for at denne (for ofte) kan blive
ændret. På den anden side medfører udviklingen, at der kan
blive behov for at stille nye krav.

5) I retssikkerhedsbegrebet indlægges ofte, at velerhvervede rettig-
heder ikke kan røres; hvis dette i særlige tilfælde nødvendigvis
må finde sted af hensyn til fællesskabet, kan der opstå spørgs-
mål om erstatning i anledning af foretagne indgreb, forbud
m. v.

Man bør være opmærksom på, at retssikkerhedsspørgsmålet ikke
i dag kan betragtes så unuanceret, som det ofte hidtil har været
tilfældet. Hensynet til samfundets behov bør i videre omfang ind-
gå i begrebet. Det, der betyder retssikkerhed for den ene, kan så-
ledes meget vel betyde manglende retssikkerhed for andre; dette
gælder specielt i partslignende forhold. Opstilles der f. eks. så mange
garantier i form af procedureregler eller ankemuligheder, at der
medgår uforholdsmæssig lang tid, før et indgreb kan gennemføres,
f. eks. overfor en forurenende virksomhed, vil dette medføre, at de
omboende, der lider under forureningen, må finde sig heri i så
meget længere tid, indtil afgørelsen kan blive effektiv. Retssikker-
hedsregler vil således kunne komme i strid med hensynet til effek-
tivitet i forureningsbekæmpelsen.

Interesseorganisationer vil ofte have noget videre klageret i for-
valtningssager end ved domstolene. Gives på den anden side de
omboende eller interesseorganisationer mange muligheder for at
rejse sager om en virksomheds forurening, vil dette kunne betyde
en svækkelse af virksomhedens retssikkerhed, idet virksomheden
ikke kan vide, hvilke forhold den kan indrette sig efter.

Man kan altså ikke hævde, at retssikkerhedsgarantier altid er af
det gode. Selv om retssikkerhed er et smukt og positivt begreb, kan
det ikke uden videre motivere, at disse hensyn nødvendigvis altid
bør prioriteres forud for andre hensyn; der må findes en rimelig
balance.
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c. Virkemidler med henblik på retssikkerhed.

1) Procedureregler for administrationens sagsbehandling.
Der kan her tænkes på regler om offentlighed, om begrundelse

af afgørelser og om forhåndsvarsling (princippet om, at en borger,
til hvem man agter at give et påbud, på forhånd skal underrettes
herom, således at han får lejlighed til at fremføre sine synspunkter).
Mest aktuelt indenfor denne gruppe virkemidler er formentlig
kravet om, at borgerne skal oplyses bedst muligt og i muligt om-
fang være medbestemmende ved afgørelser. Dette hænger sammen
med det voksende krav om nærdemokrati.

2) Klagemuligheder.
Muligheden for yderligere prøvelse af en truffet afgørelse regnes

for en klassisk retssikkerhedsgaranti. I forbindelse hermed bør der
gives udførlig klagevejledning om frister og klagemyndighed sam-
tidig med afgørelsen i første instans.

Værdien af en klagemulighed afhænger af, at 2. instansorganet
er anderledes sammensat end 1. instansen. Endvidere må der fore-
tages en afgrænsning af kredsen af klageberettigede. Kommunalbe-
styrelsen vil ofte kunne være part i en sag og bør som sådan kunne
klage.

3) Den besluttende myndigheds karakter.
Karakteren og sammensætningen af de myndigheder, der træffer

afgørelserne, vil være af betydning for retssikkerheden. Dette gør
sig gældende såvel for de myndigheder, der træffer afgørelse i første
instans, som for den (eller de) myndigheder, der træffer afgørelse
i klagesager.

En myndighed sammensat af sagkyndige, eventuelt med et juri-
disk element, vil ofte blive betragtet som en større garanti for den
enkeltes rettigheder, navnlig hvis en sådan myndighed er uafhængig
af de politiske myndigheder og ikke kan modtage instruktioner fra
disse. Sådanne kommissions- eller domstolslignende organer kan
imidlertid — netop på grund af deres uafhængige status — ofte have
sværere ved at trænge igennem med deres beslutninger, også fordi
deres virksomhed vil bestå i at træffe enkeltafgørelser uden mulig-
hed for samlet målrettet indsats. De vil endvidere ofte mangle over-
sigt over alle de relevante samfundsmæssige problemer.
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4) De materielle reglers karakter.
Ved at tilvejebringe et normgrundlag for afgørelserne, jfr. foran

under afsnit 1, eventuelt ved skærpelse af foreløbige vejledende
retningslinier, kan det skønsmæssige område indskrænkes. Herved
begrænses mulighederne for vilkårlighed og magtfordrejning, og
hensynene til konsekvens og forudberegnelighed imødekommes. Til
gengæld bliver mulighederne for at tage berettigede individuelle
hensyn tilsvarende mindre.

5) Erstatning som følge af indgreb, forbud m. v.
I tilfælde, hvor velerhvervede individuelle rettigheder må vige

for samfundets ønske om en bedre miljøbeskyttelse, kan der opstå
spørgsmål om økonomisk erstatning. Der er ikke her tale om er-
statning for skader forvoldt ved forurening, og ej heller om erstat-
ning i forbindelse med ekspropriation af fast ejendom eller rettig-
heder. Der tænkes derimod på de tilfælde, hvor f. eks. en etableret
virksomhed må lukke som følge af krav fra miljømyndighederne.
En erstatning fra det offentlige i sådanne tilfælde („billighedser-
statning") vil selvfølgelig betyde en øget retssikkerhed for dem, det
går ud over. På den anden side må man være opmærksom på, at
en vid adgang til at yde økonomisk erstatning fra det offentliges
side meget vel vil kunne bremse samfundets bestræbelser for en
intensiveret forureningsbekæmpelse. Herved kan det igen gå ud
over andres retssikkerhed, og en sådan form for erstatning kan der-
for meget vel få urimelige konsekvenser.

3. FORHOLDET TIL SAMFUNDETS MAGTFAKTORER

a. Problemstilling.

Forureningsproblemer har været kendt altid, men behovet for en
integreret insats er først blevet aktualiseret i de moderne industri-
samfund, som har udviklet sig siden 2. verdenskrig, først og frem-
mest i Europa, Nordamerika og Japan. Forureningsproblemet er
uløseligt knyttet til faktorer som økonomisk vækst, befolknings-
eksplosionen og den industrielle udnyttelse af naturgivne ressourcer.

Denne omstændighed vil i de kommende år stille store krav til
en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af den nødvendige intresseafvej-

37
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ning, som må ligge til grund for afgørende beslutninger i relation
til forureningsbekæmpelse og miljøbeskyttelse. Forureningsbekæm-
pelsen indebærer en afvejning af beskyttelsesværdige interesser hos
samfundets forskellige magtfaktorer. Dette stiller store krav til over-
vejelser om en hensigtsmæssig kanalisering af de forskellige magt-
faktorers inflydelse på beslutningsprocesserne. I det følgende vil en
række af disse magtfaktorer blive angivet, samtidig med at der
fremføres enkelte synspunkter (blandt mange) angående deres ind-
flydelse på beslutningsprocesserne i relation til forureningsbekæm-
pelsen.

b. Magtfaktorer i samfundet, der har betydning for
forureningsbekæmpelsen.

Som en blandt flere mulige betragtningsmåder, er det valgt at an-
skue problematikken ud fra synsvinklen: Forholdet mellem på den
ene side den politiske ledelse af de statslige, regionale og lokale
myndigheder, hvortil kompetencen med hensyn til forureningsbe-
kæmpelse er henlagt og på den anden side en række af de forskel-
lige magtfaktorer i samfundet, som skønnes at have væsentlig ind-
flydelse i denne forbindelse.

For så vidt angår de neden for angivne typer af magtfaktorer
understreges det, at der ikke hermed er tilsigtet nogen udtømmende
opregning. Som en konsekvens af den valgte synsvinkel fokuseres
der således blandt andet kun på andre typer af magtfaktorer end
de politiske organer, først og fremmest regering og folketing.

1) Erhvervsorganisationer.
Dette begreb vil i det følgende — noget forenklet — blive anvendt

som først og fremmest dækkende industri-, landbrugs- og fiskeri-
erhvervsorganisationer, der repræsenterer arbejdsgiverinteresser.

2) Fagforeninger.
Dette begreb anvendes som dækkende arbejdstager organisationer

af enhver art.

3) Forbrugerorganisationer.
Selv om alle mennesker i og for sig kan karakteriseres som „for-

brugere", af i hvert tilfælde frisk vand og luft, tager begrebet i
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det følgende især sigte på organisationer af forbrugere (konsumen-
ter) af mere traditionelle forbrugsgoder.

4) Fritidsorganisationer, herunder „ideelle" miljøpressionsgrupper
og enkeltpersoner.
Under dette begreb falder først og fremmest naturfrednings-,

sportsfisker- og andre sportsorganisationer. Hertil henregnes end-
videre sammenslutninger med relativt begrænset medlemstal med
det formål generelt at aktionere i miljøsagens tjeneste ud fra et
bredt økologisk sigte og på et tilstræbt sagkyndigt grundlag. Som
eksempel kan anføres de danske NOAH-grupper, den amerikanske
Ralph Nader-bevægelse samt det tilsvarende svenske fænomen, der
er grupperet omkring Bjørn Gillberg. Til denne gruppe af ud-
prægede „opinionsdannere" kan også til en vis grad henregnes
offentligt ansatte videnskabsmænd, som med basis i deres viden og
indsigt på et specielt område af forureningsbekæmpelsesproblema-
tikken fremsætter synspunkter og forslag i relation til meget bredere
områder indenfor denne problematik. Den mest kendte nordiske
repræsentant for denne kategori af videnskabsmænd er vel nok den
svenske docent Palmstierna.

5) Massemedierne („Offentligheden").
At massemedierne forstået som presse, radio og tv er en væsentlig

magtfaktor, også i relation til forureningsbekæmpelsesproblematik-
ken, er formentlig evident. Der er tradition for, at massemedierne
med større eller mindre ret påberåber sig at være talerør for det
noget luftige begreb „Offentligheden". Denne forståelse vil uanset
omtvisteligheden blive lagt til grund i det følgende.

6) Teknokratiet.
Hertil henregnes embedsmandshierarkiet i vid forstand, det vil

sige hele det organiserede servicepotientiel, som står til rådighed
for den politiske ledelse og de myndigheder, som varetager admini-
strationen af forureningsbekæmpelsesspørgsmål. Begrebet omfatter
således foruden det personale i det offentliges tjeneste, hvis hoved-
opgave er en indsats i forureningsbekæmpelsens tjeneste, også så-
danne fremstående videnskabsmænd og andre eksperter, der er
knyttet til uafhængige sagkyndige organer, først og fremmest folk
fra universiteter og andre højere læreanstalter.
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c. De respektive magtfaktorers indflydelse på forskellige
beslutningsprocesser i forureningsbekæmpelsen.

I det moderne industrisamfund er beslutningsprocessernes mekanik
af meget kompliceret natur. Dette gælder også for så vidt angår
forureningsbekæmpelsen — ja måske endda her i udpræget grad.
Da en mere detaljeret undersøgelse ikke er mulig i denne for-
bindelse, betragtes spørgsmålet om de forskellige magtfaktorers ind-
flydelse på beslutningsprocesserne i forureningsbekæmpelsen i det
følgende — stærkt forenklet — på baggrund af nedenstående tre
relationer:

1) Fastlæggelse af den prioritering, som skal tillægges forurenings-
bekæmpelsen i forhold til andre samfundsopgaver.

2) Udmøntningen i regelform af de principper, som er en konse-
kvens af den fastlagte prioritering. (Love, bekendtgørelser
m. v.).

3) Udformingen af konkrete afgørelser (i medfør af gældende
love, bekendtgørelser m. m.).

Betragtes problematikken omkring magtfaktorernes samspil i be-
slutningsprocesserne på denne måde, træder visse forskelle tydeligt
frem. Nogle af de ovenfor nævnte magtfaktorer har direkte ind-
flydelse på afgørelserne i alle tre relationer. Dette gælder f. eks. i
udpræget grad teknokratiet, erhvervsorganisationerne og fagfore-
ningerne. Den ligevægt, som erhvervsorganisationerne og fagfore-
ningernes jævnbyrdige stilling i disse relationer umiddelbart skulle
synes at sikre, bliver imidlertid nemt illusorisk, når man betænker,
at disse organisationer, når talen er om miljøbeskyttelse og for-
ureningsbekæmpelse, i udpræget grad har sammenfaldende inte-
resser. Det gælder her for begge parter om at bevare arbejdspladser
— om galt skal være — også på bekostning af miljøet.

Forbrugerorganisationerne og visse af fritidsorganisationerne må
derimod typisk lade sig nøje med direkte indflydelse på de konkrete
afgørelser (relation nr. 3). I visse situationer, der oftest vil være
præget af tilfældigheder og i udpræget grad bero på massemediernes
bevågenhed, kan disse organisationer dog også komme til at præge
afgørelsen af de overordnede prioriteringsspørgsmål (relation nr. 1).

De grundlæggende beslutninger om prioriteringen af forurenings-
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bekæmpelsen i forhold til andre væsentlige samfundsopgaver træffes
selvfølgelig af de respektive politiske organer, først og fremmest
regering og folketing. I mange tilfælde er der dog tale om en vanske-
ligt definerbar vekselvirkning mellem massemediernes (offentlig-
hedens) holdning til sådanne spørgsmål og de politiske beslutnin-
ger.

Der kan på den anden side ikke herske tvivl om, at massemedierne
i høj grad har bidraget til, at forureningsbekæmpelsesproblema-
tikken i de industrialiserede lande på forbløffende kort tid har fået
en meget væsentlig prioritering i forhold til andre samfundsopgaver.
F. eks. har en række opinionsundersøgelser i den seneste tid vist,
at problemet af offentligheden vurderes på linie med samfunds-
økonomiske spørgsmål som betalingsunderskud, inflation og lig-
nende. Det kan altså konstateres, at massemedierne også på dette
område har haft direkte inf lydelse på relation nr. 1.

Det er ligeledes i nogle lande en velkendt sag, at massemediernes
interesse for en konkret forureningssag (relation nr. 3), f. eks. om
gener fra en eksisterende virksomhed eller om placeringen af en
virksomhed — på trods af eller måske netop i overensstemmelse
med retssikkerhedshensyn — kan få afgørende indflydelse på sagens
udfald. Det forekommer vanskeligere at vurdere graden af den ind-
flydelse, massemedierne typisk har på den specifikke udforming af
love og bekendtgørelser m. v. (relation nr. 2). At deres indflydelse
i hvert fald må bedømmes som svagere end f. eks. erhvervsorganisa-
tionernes, følger af den omstændighed, at massemedierne i hvert fald
ikke som disse er teknokratiets direkte forhandlingspartnere.

Betragter man teknokratiet, erhvervsorganisationerne og fagfore-
ningerne som den ene gruppe og forbrugerorganisationerne, fritids-
organisationerne (miljøpressionsgrupperne) samt massemedierne
(offentligheden) som den anden gruppe, synes der således at kunne
konstateres en vis uligevægt med hensyn til indflydelse på beslut-
ningsprocesserne. Den ene gruppe har kun mulighed for indflydelse
i to relationer og må da typisk selv tage initiativet. Den anden gruppe
har medindflydelse i alle tre relationer, f. eks. gennem repræsenta-
tion i de kompetencebærende organer eller i kraft af høringsret og
lignende. For teknokratiets vedkommende er indflydelsen betydelig,
idet det er denne gruppe som i alle tre relationer udarbejder oplæg
til beslutningerne.

Det er imidlertid for det første et spørgsmål, om adgang til
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direkte indflydelse på udformingen af f. eks. love og bekendt-
gørelser i alle tilfælde kan anses for en ubetinget fordel. Medind-
flydelse er kombineret med medansvar. En erhvervsorganisation,
der har accepteret en lov eller en bekendtgørelse som et forhand-
lingsresultat, kan ikke dagen efter ikrafttrædelsen rejse en hetz
imod denne, selvom lysten i det konkrete tilfælde skulle være stor.
For det andet ligger det i sagens natur, at de kompetencebærende
myndigheder, blandt andet ud fra effektivitetshensyn er nødsaget
til at opstille visse begrænsninger med hensyn til antallet af for-
handlingspartnere. På miljøbeskyttelsesområdet kendes — i hvert til-
fælde i de nordiske lande — endnu ikke nogen entydig „forbruger-
nes og miljøpressionsgruppernes landsorganisation", der på samme
måde, som f. eks. Industrirådet og LO har hold på sine medlem-
mer.

Man kan endelig på baggrund af de ovenfor hævdede karakteris-
tika vedr. samspillet i beslutningsprocesserne, diskutere, om spørgs-
målet om medindflydelse i de betragtede relationer meningsfuldt
kan indordnes i en prioritetsrækkefølge. Umiddelbart forekommer
det indlysende, at man ud fra en helhedsbetragtning må konkludere,
at medindflydelse er af størst betydning i relation nr. 1. Betragtet
ud fra en „nærdemokratisk" synsvinkel kan valget imidlertid lige-
såvel falde på relation nr. 3. Spørger man borgerne i den landsby,
hvor regering og parlament påtænker at placere et atomkraftværk,
vil de nok tage relativt afslappet på, hvordan de sikres indflydelse
på selve spørgsmålet, om landet skal have atomkraftværker eller ej.
Det, der her vil være afgørende, er graden af den indflydelse, de
selv får på den konkrete afgørelse om atomkraftværkets placering
i landsbyen.


