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Debatten ble innledet av justitierådet, jur. dr. E. J, MANNER,
Finland (referent):

Herr Ordförande, mina damer och herrar.

I det; tryckta referatet har det redogjorts för de viktigaste skad-
liga verkningarna på människans miljö, vilka förorsakas av olika
former av mänsklig verksamhet. De exempel som givits torde förslå
för att visa hur allvarliga och delvis rent av mänsklighetens exis-
tensbetingelser tangerande problem, det i detta sammanhang
verkligen är fråga om. I sin mest hotande form kan det nuvarande
utvecklingsskedet observeras i naturen, bl. a. i föroreningar av
vattnet och luften samt i form av skadliga förändringar i jorden
och balansstörningar i den levande naturen. Sett ur rättslig syn-
punkt är det fråga om fenomen i vilkas behandling man håller på
att förflytta sig från den nationella rättens domäner till folkrättens
område. I det följande skall upptas till behandling vissa synpunkter
rörande miljöns skyddande mot förstöring, vilka dels hör till den
nationella och dels till den internationella rättens område och vilka
kan ha betydelse speciellt ur de nordiska ländernas synpunkt.

Inledningsvis torde det vara på sin plats att försöka definiera
vad man i detta sammanhang menar med begreppet miljö, sett ur
rättslig synpunkt. Miljö är i två olika avseenden ett relativt be-
grepp. Å ena sidan växlar miljön beroende på den plats varifrån
den iakttas, vilket med andra ord betyder att varje plats har sin
egen miljö. Å andra sidan framgår det relativa i miljön därav att
miljön kan uppfattas i inskränktare eller vidare mening. Mest
inskränkt är miljön då man därmed menar de områden som omger
en enskild person eller familj eller en enskild fastighet. I dess mest
omfattande betydelse åter kan man tala om miljön såsom inne-
fattande hela världen eller såsom mänsklighetens existensmiljö.

Miljön är inte enbart ett rum utan dess betydelse för människan
grundar sig närmast på naturen som innefattas i miljön. Då man
talar om miljöförstöring tänker man i allmänhet inte på själva det
rum som miljön omfattar, även om också dess förstöring kan
komma i fråga t. ex. i form av okontrollerad byggande eller på
något annat motsvarande sätt, utan uppmärksamheten riktar sig
mest på förintande av de värden som den omgivande naturen er-
bjuder människan.

Då man betraktar miljöförstöringen som ett problem inom den
nationella rättens område, kan man konstatera att vissa former
av miljöförstöring redan tidigt här i Norden väckt bekymmer och
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till och med givit anledning till lagstiftningsåtgärder. Utvecklingen

har dock medfört nya problem och i olika riktningar utvidgat det

område inom vars gränser frågor i anslutning till miljöskyddet

kräver rättslig reglering. Sett ur systematisk synpunkt kan detta

område uppdelas i två delar. Den ena delen omfattar närmast

privaträttsliga principer och bestämmelser som berör förhållandet

grannar emellan, d. v. s, imissioner i vanlig mening. Den andra,

betydligt mer omfattande delen innefattar åter de mångfaldiga

regler och bestämmelser som grundar sig på synpunkter rörande

tryggandet av allmänna interessen och på andra offentligrättsliga

principer.

I detta sammanhang är det kanske närmast angeläget att beröra

sådana immisioner som även rör de allmänna interessena och för

vilkas del det inte är tillräckligt att tillämpa enbart privaträttsliga

principer. Av dessa kan särskilt omnämnas områden som gäller

bl. a. vattenskydd, förhindrande ov luftföroreningar och buller-

skydd. Som känt är vattenskyddet ett av nutidens mest brännande

problem. Detta gäller inte enbart sjöar och andra vattendrag utan

på motsvarande sätt även de havsområden som omger staternas

kuster. Man kan väl säga att även om lagstiftningen för de

nordiska ländernas del på ifrågavarande område redan har utveck-

lats rätt långt, är den slutliga lösningen av vattenskyddsfrågan,

i den mån man någonsin kan uppnå en fullständig lösning på ett

sådant problem, dock fortfarande avlägsen. Svårigheterna är i

många fall närmast av ekonomisk natur, men även organisatoriska

och viktiga principiella frågor är fortfarande olösta.

Jämfört med förhindrande av vattnets förorening, vilket även

som rättslig fråga har en lång utveckling bakom sig, är luftskyddet

och bullerskyddet förhållandevis nya problem, vilkas betydelse

endast så småningom allmänt insetts.

Utom de ovan nämnda specialområdena, hör naturligtvis även

naturskyddet i begreppets egentliga och vidsträckta betydelse till

det rättsligt reglerade miljöskyddets område. I denna översikt är

det dock icke möjligt att mera i detalj redogöra för de nordiska

ländernas naturvårdslagstiftning och dess utveckling.

Föregående, på grund av ämnets omfattning med nödvändighet

begränsade och spridda översikt ger endast en generell bild av de

många svårlösta specialfrågor som kan räknas till begreppet miljö-

förstöring och motsvarande till begreppet miljöskydd. Granskas

frågan speciellt ur den nationella rättens synvinkel, är det anled-

ning att konstatera att miljöskyddet svårligen kan behandlas som

ett rättsinstitut med ett enhetligt innehåll, och att det som syste-
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matiskt begrepp knappast har den praktiska betydelse man numera
vill tillmäta det. Flera till miljöskyddets område hörande special-
frågor har nämligen i och för sig så betydande egenvärde och deras
handläggning medför så många specialproblem att man har anled-
ning fråga sig huruvida det är ändamålsenligt att vid utvecklingen
av lagstiftningen och förvaltningen ställa allt detta inom ramen för
ett överhetligt begrepp.

Allmänt sett är det även anledning att kostatera, att frågan om
miljöskyddets effektiva förverkligande i sista hand icke synes vara
ett rent förvaltningsrättsligt organisationsproblem. Det har ju
redan hänvisats till det faktum att lösningen av några av de vik-
tigaste specialproblemen i samband med miljöskyddet närmast
beror på hur sakens ekonomiska sida kan ordnas. Väsentligt är
det även att finna de rätta tekniska lösningarna. Det är förståeligt,
att man även då det gäller miljöskydd strävar till att i möjligaste
mån begränsa kostnaderna, men sistnämnda i och för sig riktiga
strävan kan dock i enskilda fall leda till kompromissartade lös-
ningar, vilka innebär att man prutar på de målsättingar som det
effektiva förverkligandet av miljöskyddet eljest skulle förutsätta.
Sådana lösningar vilka endast syftar till eliminerandet av de miss-
förhållanden som i dagens läge betraktas som de svåraste är
speciellt betänkliga i de fall då de försvagar möjligheterna att i
framtiden vidtaga sådana mera vittgående åtgärder, vilka kanske
kan visa sig nödvändiga. I detta sammanhang hänvisar jag bl. a.
till de förslag som gjorts i syfte att i huvudsak orenade avfalls-
vatten skulle ledas i stora tunnlar ut i havet.

I sin mest omfattande form utgör miljöförstöring ett internatio-
nellt problem och vissa härtill rörande frågor har beaktats även
inom den internationella rätten. Vad först angår de miljöförstör-
ingsproblem som rör förhållandet staterna emellan, torde man
kunna utgå ifrån att den internationella rätten allmänt erkänner
principen att en stat inte får tillåta att dess område unyttjas så att
verkningarna därav kränker en annan stats rättsliga intressen. I en
så allmän form är ifrågavarande prinsip dock inte till fyllest för att
lösa de många praktiska problem som kan förorsakas av att olika
störande verkningar utbreder sig till en annan stats territorium.
Inom ett par specialområden, där dylika problem i praktiken upp-
kommit, har man dock strävat till at skapa och även i praktiken
tillämpa mera detaljerade regler och principer. Detta gäller när-
mast den internationella vattenrätten. De s. k. Helsingfors-reglerna
som godkändes av International Law Association vid dess konfe-
rens år 1966 i Helsingfors förtjenar i detta sammanhang speciell
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uppmärksamhet. Särskilt borde uppmärksamheten fästas vid de
artiklar i Helsingfors-reglerna vilka angår vattenförorening. Även
om ovan nämnda regler innehåller flera detaljer som inte ännu
kan anses grunda sig på stadgad praxis, har de dock en stor
betydelse för den vidare utvecklingen av där behandlade frågor och
vid biläggandet av eventuella mellanstatliga tvister. Det torde vara
av intresse att konstatera att Finlands regering dryftat möjlig-
heterna att framföra frågan om Helsingfors-reglerna till Förenta
Nationernas Generalförsamling. Detta kommer att ske år 1970.

Vad sedan angår luftförorening som förorsakar skada på en
grannstats territorium, kan man observera att fallen av luft- och
vattenförorening ur den internationella rättens synvinkel företer
vissa analoga drag, Även förorening av luften, t. ex. genom utbred-
ning av gaser, kan betraktas som en kränkning av grannstatens
territoriella integritet. De fall i vilka en skadlig effekt vid sin
utbredning förorsakar besvär eller olägenhet på grannstats terri-
torium kan naturligtvis räknas till begreppet miljöförstöring. Det
bör dock konstateras att internationellrättslig doktrin och praxis
vid behandlingen av dessa frågor tills vidare inte har fäst upp-
märksamheten så mycket vid miljöskyddet som vid de ifråga-
varande skadeverkningars betydelse sedd ur synvinkeln av stater-
nas suveränitet och integritet.

Det är däremot fråga om något helt annat då den mänskliga
verksamhetens miljöförstörande inverkan riktar sig mot naturen
och dess tillgångar utanför staternas jurisdiktion. Speciellt är
härvid fråga om det öppna havet och den jorden omgivande atmos-
fären i ordets mest omfattande betydelse. I de rättsregler och
principer som rör skyddandet av dessa kan man se en ny dimension
av den internationella rätten: folkrättens utveckling till en världs-
rätt. Så vitt dessa frågor angår, står den internationella rätten
uppenbarligen ännu i början av sin utveckling.

Ärade åhörare. När miljöförstöring som ett rättsligt problem nu
behandlas såsom förhandlingsämne vid det 25. nordiska jurist-
mötet, sker detta vid en tidpunkt, då världens uppmärksamhet,
närmast på grund av det svenska FN-initiativet, riktats på de
faror som människans fortgående ingrepp på den fysiska naturen
medför. Förberedelserna för den internationella miljöskyddskonfe-
rensen, som enligt FN-resolutiont kommer att hållas i Stockholm år
1972, är på olika håll i full gäng och man, blir allt mera medveten
om frågans stora betydelse. Det är väl värdefullt., ja, t. o. m. nöd-
vändigt, att även Nordens jurister tar upp frågan om miljöför-
störing för att i samråd diskutera juridiska synpunkter, vilka
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anknyter sig till dess bekämpande. Även om frågan till största
delen berör andra områden än det juridiska, är det dock klart, att
problemet även har en omfattande rättslig sida vars handläggning
förutsätter medverkan av juridisk sakkunskap.

Presidenten STURE PETRÉN, Sverige (korreferent):

Miljöförstöring har i år för första gången uppförts som över-
läggningsämne vid ett nordiskt juristmöte. Ämnet har onekligen
vissa beröringspunkter t. ex. med den diskussion som vid 1963 års
möte i Köpenhamn förekom angående Almenheden, friluftslivet o g
ejendomsretten. Också då hade vi förmånen att som referent ha
justitierådet Manner. Miljöförstöring är emellertid en term som
öppnar ett mycket vidare blickfång och, eftersom det är första
gången den förekommer på ett nordiskt juristmöte, får det kanske
tillåtas mig att först ett ögonblick stanna inför vad den skall anses
täcka.

Ordet miljö, som det hittills har använts i våra länder, för väl
för de flesta närmast tanken på något som människan har skapat,
byggt upp. Man talar t. ex. om en stadsmiljö eller en herrgårds-
miljö, men ordet kan också syfta på något andligt, i det man talar
om en kulturell miljö av något visst slag med dess särskilda kom-
ponenter, t. ex. en akademisk miljö. Om en miljö i denna bemärkelse
är mycket speciell, kan det heta att någon som befinner sig däri
är miljöskadad. På franska betecknar ju rentav i vissa samman-
hang le milieu rätt och slätt den mera kvalificerade brottslings-
societeten.

Som referenten emellertid framhållit, får i det sammanhang
varom nu är fråga uttrycket miljö förstås i belysning av den
resolution som Förenta Nationernas generalförsamling på förslag
av bl. a. de nordiska staterna antog den 3 december 1968 angående
the problems of the human environment eller les problémes du
milieu humain. Av motiveringen till denna resolution framgår att
vad dess upphovsmän särskilt haft i tankarna är luften, vattnet och
jorden som föremål för olika slag av föroreningar och andra stör-
ningar, förorsakade av den tekniska utvecklingen och medförande
skadeverkningar för människans livsbetingelser.

En likartad användning har ordet miljö fått i den svenska lag-
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stiftningen, i det sedan den 1 juli 1969 i Sverige gäller en miljö-
skyddslag, som är tillämplig på förorening från fast egendom av
vatten och luft samt på störningar, likaledes från fast egendom,
genom buller, skakning, ljus och annat sådant. Allt detta kallas i
lagen för miljöfarlig verksamhet och det hänvisas till att bestäm-
melser om miljöfarlig verksamhet finns också i annan lagstiftning
såsom hälsovårds-, byggnads- och naturvårdslagstiftningen. Miljö-
sklyddslagen tar alltså sikte på immissioner och hänvisningen till
andra lagar är att uppfatta som en erinran om att det också i så-
dana finns bestämmelser om vissa slag av immissioner.

För att likväl återgå till den av Förenta Nationerna inledda
aktionen, så visar det sig vid läsningen av de föreliggande doku-
menten rörande densamma att man till de miljöproblem som man
avser att behandla hänför icke bara hotet genom immissioner mot
själva de element som är en förutsättning för människans biolo-
giska existens utan också frågor om tillgodoseendet av människans
behov av umgänge med naturen. Detta senare fcr ju in i bilden
även annat än immissioner, nämligen sådant som bevarandet av
vildmarks- och strövområden samt skyddandet av djur och växter
mot utrotning överhuvud. Sådana frågor har ju tidigare i våra
länder behandlats i naturvårds- eller naturskyddslagstiftningen.

När man nu för första gången tar upp miljöförstöring och miljö-
skydd på ett nordiskt juristmöte, är det väl därför anledning att
precisera vad man vill att dessa uttryck skall syfta på. De är ju som
termer icke som i Förenta Nationernas texter åtföljda av någon
förklarande bestämning och, även om man för Sveriges del nu har
genom den nya miljöskyddslagen reserverat ordet miljö och
sammansättningar därmed för en viss användning, så är det kan-
ske icke säkert att den terminologin omedelbart ter sig naturlig
för våra kolleger från alla de andra nordiska länderna. Att komma
överens om begreppsbestämningen vill här förefalla desto mera
angeläget som det väl är anledning fömoda att detta icke är enda
gången som miljöförstöring och miljöskydd kommer att diskuteras
på ett nordiskt juristmöte, så aktuella som hithörande frågor lär
komma att förbli långt fram i tiden. Referenten har nu angett vad
miljö här skall anses innebära genom att fullständiga termen till
människans existensmiljö. I första hand uppehåller sig referenten
vid det i dag så allvarliga hotet mot de förut nämnda tre grund-
komponenterna i vår fysiska omvärld: jorden, vattnet och luften.
Resonemanget förs emellertid också in på reducerandet eller förin-
tandet överhuvud av de värden som den omgivande naturen repre-
senterar för människan och därmed är man ju inne på frågor om
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naturskydd i allmänhet och sålunda också på skydd mot annat än

immissioner.

Däremot är det här icke tal om skydd för annat än naturen och

sålunda icke fråga om skydd för miljöer i kulturell mening. Detta

sammanhänger kanske också med att det enligt rubriken för detta

vårt överläggningsämne skall vara fråga om skyddsobjekt av ett

slag som skulle kunna vara av intresse också ur internationell

synpunkt. När det gäller kulturmiljöer, är ju härvidlag situationer-

na andra än då fråga är om fredandet av människans fysiska om-

givning, men visst finns det kulturella miljöer, vilkas utplånande

skulle innebära en förlust för hela mänskligheten och icke endast

för de folk inom vilkas territorier de är belägna. Den av UNESCO

organiserade internationella räddningsaktion varigenom Abu

Simbel-templet flyttades utom räckhåll för Nilens uppdämda

vattenmassor är ju ett exempel härpå. Det i havet sakta sjukande

Venedig skulle kunna tjäna som ett annat.

Sedan kan det väl också ibland vara svårt att avgöra om man

har att skaffa med en naturmiljö eller med en kulturmiljö. Det

mellansvenska odlingslandskapet, t. ex., är en produkt av år-

hundradens jordbruksdrift med metoder som i dag mångenstädes

är stadda i försvinnande. Också den av människan skapade land-

skapsbild med ljusa hagmarker och lövängar som till följd härav

är på väg att utplånas för att ersättas av granåkrar har estetiska

värden och betydelse ur rekreationssynpunkt. Huruvida strävan-

dena att bevara rester av detta pastorala landskap skall betecknas

som naturvård eller som kulturvård är väl närmast en smaksak.

Jag tror likväl att vi bör följa referenten — om jag nu förstått

honom rätt — och lämna kulturmiljöerna utanför det begrepp

miljöförstöring som nu skall behandlas. Vad som här förstås med

miljö skulle alltså då vara dels de nämnda tre grundkomponenterna

i människans fysiska omgivning eller jorden, vattnet och luften,

dels även eljest den människan omgivande naturen i form av

växtsamhällen, djurliv, terrängformationer osv.

Den miljöförstöring som det gäller att gardera sig mot blir då

i fråga om jorden, vattnet och luften icke bara skadeverkningar

genom olika immissioner från fastigheter och eljest från industri-

anläggningar utan också skada genom utsläpp från motorfordon,

tankfartyg och flygmaskiner, där man i varje fall när det är fråga

om utsläpp i den fria rymden eller i världshaven kanske snarare

skulle vilja tala om emissioner, om icke detta ord får anses reser-

verat för finansvärlden.

När det åter gäller naturtillgångar av annat slag än de nämnda
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tre grundelementen, kan miljöförstöring hota även i form av annat
än immissioner, t. ex. genom utrotningsjakt på djur, nedhuggning
av skogar, utdikning av sjöar och bortschaktning av grusåsar.

Nu har ju detta överläggningsämne rubricerats som miljö-
förstöring och i det senare sammansättningsledet ligger väl att det
icke får vara fråga om störningar av mera tillfälligt, övergående
slag. Om en sångerska en enda gång sjunger falskt, högt och
ihållande, från en balkong som vetter mot grannens trädgård eller
om vid sprängning för en husgrund en sten slungas in på en grann-
fastighets område, kan på sådana intrång läggas olika rättsliga
synpunkter, men man äger väl icke rubricera dem som miljö-
förstöring. Härunder faller väl däremot sådant som ett enstaka
giftutsläpp vilket på en gång utrotar all fisk i ett vattendrag, på
sätt nyligen skedde i Rhen, eller ett fortgående utsläpp av kemiska
substanser eller annat avfall som långsamt leder till en sjös for-
sumpning.

Vad som utmärker läget i dag är ju, som referenten åskådligt
skildrat, det snabbt växande hotet mot miljön sammanhängande
med företeelser sådan â som den fortgående industrialiseringen,
den tekniska utvecklingen överhuvud, befolkningsökningen, urbani-
seringen och användningen av biocider i lantbruket.

Allt detta medför ju på det nationella planet behov av en regle-
ring som måste bygga på en avvägning av de intressen som står
mot varandra och av de tekniska möjligheter som finns att före-
bygga eller minska sådana olägenheter av ett miljöintrång som
det i och för sig kan finnas vara anledning att tillåta. Vidare finns
frågorna om ersättning för skadorna. Allt detta är givetvis sådant
varom vi, liksom i fråga om annan lagstiftning som ligger i tidens
riktning, har anledning att hålla kontakt med varandra här inom
Norden.

Ämnet har emellertid också rubricerats som ett internationellt
rättsligt problem och det är särskilt den sidan därav — vilken
alltså går utöver de rent komparativa aspekterna på den nationella
rätten — som jag tycker mig här vilja dröja något vid.

Till en början får då konstateras att internationella övervägan-
den kan komma in i bilden, även om det miljöintrång varom i ett
visst fall är fråga icke sträcker sina fysiska verkningar utanför
det egna landets gränser. Förhållandet kan vara att man på det
nationella planet finner sig kunna tillåta en industriell tillverkning,
under förutsättning att den sker med iakttagande av vissa före-
skrifter om rening av utsläpp eller annan eliminering av skade-
verkningar. Detta innebär då en ökning av produktionskostna-

ii
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derna. Om nu samma slags industri förekommer också i ett annat
land utan att dettas lagstiftare föreskriver motsvarande skyldig-
heter i fråga om skydd för miljön, blir alltså den ifrågavarande
Industrin i det senare landet konkurrenskraftigare än i det förra.
Här står man alltså inför lagstiftningsfrågor som kan bliva av
betydelse, när det gäller att organisera en gemensam marknad. Om
de icke löses efter enhetliga linjer, skulle följden kunna bliva att
i landet A en viss industri får förpesta luften samt därmed florerar
och konkurrerar ihjäl motsvarande industri i landet B, varest
sådan luftförpestning icke tillåtes av hänsyn till folkhälsan. Då
skulle ju förstås den förra industrins välavlönade arbetare på sin
semester kunna fara som turister till landet B och andas den friska
luften där, men det är ju en annan historia. Här har vi alltså ett
exempel på att miljöfaror som är begränsade till det egna landet
ändock kan ha en internationell slagsida.

Ännu mera påfallande är emellertid att miljöfarlig verksamhet
som bedrives i ett land kan ha fysiska återverkningar inom ett
annat land eller i den fria rymden. Luftens och vattnets rörelser
känner inga territoriella gränser. Skadliga utsläpp inom ett land
kan med floder och vindar föras in i andra länder eller ut i det fria
havet eller i den fria rymden. Vidare kan olika länders fartyg och
luftfartyg genom sina utsläpp i havet och rymden skadligt påverka
dessa.

Allt detta reser tydligen internationella rättsliga frågor av stor
betydelse. Samtidigt får man nog konstatera att den internationella
rätten här ännu i stor utsträckning söker sin väg. Längst har man
väl hunnit i fråga om internationella flodsystem — tre fjärdedelar
av det kontinentala Europas floder flyter genom mer än ett land
— och här står rättsbildningen i tecknet av den gamla romersk-
rättsliga satsen sic utere tuo ut non alienum laedas. Stort utrymme
finns emellertid för en internationell lagstiftning och det är därför
anledning att med tillfredsställelse hälsa att Förenta Nationernas
generalförsamling nu beslutat att till 1972 sammankalla en
världskonferens om miljön.

Nu får man naturligtvis icke vänta sig att den konferensen skall
ge några omedelbara legislativa resultat. Den är närmast tänkt
att skola skapa en ram för en kommande lagstiftning, att klargöra
vad mänskligheten tål och icke tål av fortsatt miljöfarlig verksam-
het samt på vilka vägar skadorna uppkommer, t. ex. hur luftföro-
reningarna sprides. Ännu är man kanske icke på det klara med
t. ex. vems dåliga luft det är som kommer kyrkoportalerna på
Gotland att vittra sönder eller som menligt inverkar på trädgårds-
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odlingar i Göteborgstrakten. Utformningen av den juridiska appa-
raten får följa senare.

Här skulle jag f. ö. vilja draga en parallell med vad som har
skett i fråga om de mänskliga rättigheterna. Man kan ju säga att
rätten til frisk luft och rent vatten är en mänsklig rättighet så
god som någon, även om detta ännu icke riktigt befann sig i blick-
fältet, när Förenta Nationernas generalförsamling 1948 antog den
universella förklaringen om de mänskliga rättigheterna, vars
artikel 25 likväl talar om envars rätt till en levnadsstandard som
är tillräcklig för hans egens och hans familjs hälsa och välbe-
finnande.

Vad som emellertid är lärorikt i fortsättningen beträffande de
mänskliga rättigheterna är hur nödvändigt det för deras respek-
terande visat sig vara med en effektiv internationell kontroll av
att regeringarna verkligen efterlever de konventionstexter som
blir antagna. De av Förenta Nationernas generalförsamling sent
omsider 1966 antagna två konventionerna angående de mänskliga
rättigheterna, genom vilka instrument man avsåg att skapa verk-
liga juridiska förpliktelser för staterna svarande mot den univer-
sella förklaringens upphöjda principer, innehåller icke några regler
enligt vilka konventionernas efterlevnad skulle kunna framtvingas.
Inom Europarådet har däremot en sådan ordning kunnat åstad-
kommas genom den särskilda, år 1950 tillkomna europeiska kon-
ventionen om de mänskliga rättigheterna.

Man får nu hoppas att, när det i en framtid kommer till kon-
ventionsskrivning om miljöskydd på grundval av de principer här-
för som kan bliva utarbetade genom Förenta Nationerna, det skall
visa sig möjligt att åstadkomma en effektiv juridisk kontroll-
apparat med sanktionsmöjligheter, så att det kan inskridas mot
stater vilka själva eller vilkas medborgare eller fartyg eller luft-
fartyg icke följer de föreskrifter om förbud mot miljöfarlig verk-
samhet till vilka man kan komma fram.

Också här kan Europarådet, liksom beträffande de mänskliga
rättigheterna, sägas ha visat vägen, i det Europarådet först 1968
antog en allmän förklaring om vattnets renhet, The European
Water Charter, och nu är i färd med att behandla ett utarbetat
förslag till en europeisk konvention angående skydd mot vatten-
förorening, vari ingår också föreskrifter om staternas ansvarighet
för skador som uppkommer på grund av vattenförorening inom
deras territorier och om behandlingen av tvister härom.

Må vi alltså här i Norden efter måttet av vår förmåga med-
verka till att Förenta Nationerna, som i dag icke förnatt lösa en
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rad lokala internationella konflikter i olika delar av världen, på
detta nya område, som gäller hela mänsklighetens öde, skall visa
sig handlingskraftigare och besinna den livets stora lag om alla
mänskliga intressens solidaritet som en stor norrman, Christian
Michelsen, talar om i sitt testamente, när han grundar sitt institut
för vetenskapligt arbete till fromma för tolerans och fördragsam-
het mellan samhällsklasser, nationer och raser.

Slutligen finns det en tredje internationell aspekt på vårt ämne
som jag också i all korthet vill fästa uppmärksamheten på.

Det förhåller sig ju så att människan för sin harmoni och re-
kreation har behov av tillgång till oförstörd, av henne själv ännu
opåverkad natur. Som Jeppe Aakjer har uttryckt saken i fråga om
den krympande jylländska heden:

Lad ikke haant om Hedens golde Gave.
Det Land er fattigt som er idel Have.

Vad skall man då icke säga om ett land som består av idel
städer? Sådana länder skulle ju snart kunna finnas.

Läget skulle alltså kunna vara att ett land ännu har naturtill-
gångar i form av strövområden, medan angränsande länder har
gjort slut på alla sådana. Då skulle man måhända i den mänskliga
solidaritetens namn vilja anse att en utjämning borde ske, så att
dessa överurbaniserade länders invånare borde få tillfällen till
friluftsliv och naturupplevelser i det förra landet.

I en sådan situation befinner sig, får man väl säga, norra delen
av Skandinavien i förhållande till det tättbefolkade Mellaneuropa
och Afrika i förhållande till stora delar av den övriga världen.
Man skulle här kunna komma in på ett resonemang enligt vilket
det skulle kunna uppfattas som en internationell skyldighet för ett
land med orörd natur att i viss utsträckning bevara denna och
öppna tillgång därtill för invånare i andra länder, vilka sistnämnda
i sin tur skulle få på taga sig andra, häremot svarande förpliktel-
ser.

Man kan här i viss mån hänvisa till det föredöme som givits av
Afrika, vars stater kommit överens om att skänka skyddet för
mark, vatten, fauna och flora inom sina territorier en internatio-
nell förankring i den 1968 i Alger upprättade afrikanska konven-
tionen angående bevarandet av natur och naturtillgångar. Det
system av samarbete och inbördes kontroll som här har utarbetats
synes förtjänt av uppmärksamhet även på andra håll.

Som ett litet exempel på vad som på denna väg skulle kunna
uppnås, kan framhållas att, när Sverige fredar sina örnar, detta
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skydd skulle kunna konventionsvägen utsträckas till de andra
nordiska länderna, så att den örn som företar en för hans släkte
naturlig utflykt från Sverige till Norge icke skall riskera att bli
skjuten där. Också bevarandet av djurarter, hotade av utrotning,
hör ju till miljöskyddet enligt Förenta Nationernas definition
härpå, om jag läst dokumenten rätt.

Herr Ordförande, här tror jag att den för ett korreferat utmätta
tiden är till ända och jag får därför nu sluta efter att endast ha
pekat på några av de internationellrättsliga aspekter som detta
överläggningsämne, miljöförstöringen, synes rymma.

Lektor CLAUS HAAGEN JENSEN, Danmark:

1. Justitieråd E. J. Manner har i sit oplæg taget et af nutidens store
samfundsproblemer op til juridisk debat. Emnet bærer flere forskellige
betegnelser. Referenten anvender karakteristikken «miljøforstyrrelse»,
hvilket efter oplægget dækker formindskelse eller tilintetgørelse af de
værdier, som den omgivende natur byder menneskene. I Danmark ville
man mest naturlig tale om «forureningsspørgsmålet» og i de engelsk-
talende lande om «nature conservation» eller «enviroment protection»,
men emnet er dog i hovedsagen det samme som det, der behandles af
justitieråd Manner.

Da miljøforstyrrelse i hvert fald hidtil kun sjældent er behandlet
under ét i nordisk ret, kan der være grund til at opholde sig ved, om
dette spørgsmål med rimelighed kan drøftes som ét retligt problem,
og ved emnets afgrænsning. Som det fremgår af oplægget spænder
problemkredsen imidlertid meget vidt, og som baggrund for overvejelser
vedrørende miljøforstyrrelse som et nationalretligt problem vil jeg
derfor fremdrage nogle hovedtræk af dette emnes retlige regulering i
Danmark.

2. De danske regler om miljøforstyrrelse kan ligesom tilsvarende be-
stemmelser i de andre nordiske lande opdeles i privatretlige- og offent-
ligretlige forskrifter. Adskillelsen af disse to dele af retssystemet kan
give anledning til talrige reflektioner, som ikke skal omtales i denne
sammenhæng. I det følgende vil regler blive betegnet som offentlig-
retlige, hvis de håndhæves af specielle forvaltningsmyndigheder og på
disses initiativ, medens andre forskrifter karakteriseres som privat-
retlige.

De privatretlige regler findes først og fremmest i den såkaldte
almindelige naboret, som i Danmark i hovedsagen er uskrevet og baseret
på retspraksis. En vigtig privatretlig normering af emnet forekommer
endvidere gennem aftalte servitutter, hvorved den enkelte grundejers
dispositionsadgang1 på forskellig måde begrænses af hensyn til «miljøet»
i området. Disse reguleringer er væsentlige, men får dog stadig mindre
betydning sammenholdt med de offentligretlige forskrifter, som ofte
har et videregående indhold og typisk er lettere, billigere og hurtigere
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for borgerne at få bragt i anvendelse end de privatretlige bestemmelser,
der normalt kun kan hævdes gennem anlæggelse af sag ved domstolene.

Den offentligretlige regulering findes i et meget stort antal love og
dertil hørende administrative forskrifter. Disse udgør et uhyre sammen-
sat og indviklet kompleks af bestemmelser, der i reglen er blevet til
ud fra specielle overvejelser inden for stærkt afgrænsede områder og
ofte uden tilstrækkelig sammenhæng med andre dele af regelsystemet.

Dette store retsstof kan beskrives på mange måder. Uden på nogen
måde at gå i detaljer vil jeg gøre et beskedent forsøg på at angive
nogle af de metoder, der benyttes i lovgivningen.

Man kunne gøre en hoveddistinktion mellem regler, som i almindelig-
hed tilsigter at bekæmpe kilder til miljøforstyrrelse, i hvilken sammen-
hæng de end måtte forekomme, og regler, som gennem forskrifter om
udnyttelse af fast ejendom søger at hindre miljøforstyrrelse. Eksempler
på den førstnævnte regeltype findes i lovgivningen om anvendelse af
gifte og sundhedsfarlige stoffer og om bekæmpelsesmidler mod skade-
dyr m.v.. Til denne kategori vil også høre eventuelle fremtidige regler
om indholdet af benzin og brændselsolier. Det karakteristiske for
bestemmelser af denne type er, at reguleringen er rettet mod midlet
til forurening, og at forskrifterne er af generel karakter.

Med hensyn til miljøbsskyttelsesregler vedrørende fast ejendom, som
i dag er langt de mest væsentlige, kan for det første nævnes bestemmel-
ser, som tilsigter at hindre miljøforstyrrelse ved fremtidig bebyggelse
og anlæg m.v.. Dette vil først og fremmest ske gennem planer for et
større område som f. eks. fredningsplaner, byudviklingsplaner, byplaner
og byggeområdebestemmelser i bygningsvedtægter. Regulering af denne
art kan dog ske gennem generelle foreskrifter, som f. eks. byggelinie-
bestemmelser eller ved konkrete påbud, hvortil eksempelvis hører pålæg
af fredningsservitutter.

For det andet findes der en række forskrifter, som (udelukkende
eller tillige) søger at bekæmpe eksisterende miljøforstyrrelse. Blandt
disse kan nævnes immissionsregler i sundhedsvedtægter, politivedtægter
og arbejderbeskyttelseslovgivning. Her vil det typiske nok være, at
lov- eller vedtægtsreglen giver hjemmel for konkrete påbud og forbud,
men også generelle forskrifter (f. eks. inden for arbeijderbeskyttelses-
lovgivningen) og planer (f. eks. saneringsplaner) forekommer.

Miljøbeskyttelsesreglerne vedrørende fast ejendom kan også opdeles
ud fra andre synspunkter. For eksempel kan en række forskrifter
klassifiseres efter arten af de faste ejendomme, forskrifterne vedrører.
Der gælder således særlige bestemmelser om erhvervsvirksomheder,
boliger, veje, skove og vandløb. Udspecifiseringen af reglerne kan endog
gå ned på enkelte typer af erhvervsvirksomheder, f. eks. gælder tildels
særlige miljøbeskyttelsesforskrifter for restaurationer i. h. t. beværter-
lovgivningen.

Lovgivningen har også i visse tilfælde som inddelingsgrundlag an-
vendt genens art. En række bestemmelser angår således ulemper, der
kan betegnes som sundhedsmæssige, og forskrifterne vil eventuelt
yderligere være differentieret mellem f. eks. regler om luftforurening,
vandforurening og støj. Endelig skal nævnes, at reglernes indhold kan
variere efter beskyttelsesobjektet. F. eks. beskytter sundhedsvedtæg-
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terne «de omboende», og arbejderbeskyttelsesloven de beskæftigede i
virksomhederne og politivedtægterne de forbipasserende.

3. Ud fra den givne antydning af, hvilke retsregler der i dag regu-
lerer miljøbeskyttelsen, skal jeg vende tilbage til det i indledningen
antydede problem: Er miljøbeskyttelsen et spørgsmål, som ud fra
juridiske synspunkter bør behandles under ét?

Justitieråd Manner synes ikke at mene, at retlige overvejelser fører
til samlet behandling af problemer om miljøforstyrrelse. Som grund
for en samlet behandling angives i oplægget kun, at den samlede
vurdering er egnet til at gøre miljøforstyrrelsesproblematikken kendt.
Man kunde lidt drilagtigt spørge, om et sådant «propagandaformål»
er tilstrækkelig grund til at diskutere emnet jurister imellem. For disse
må dog hovedsagen være at drøfte juridiske problemstillinger og
juristernes opgaver.

Nu må man imidlertid erkende, at juridiske problemstillinger til en
vis grad afstikkes ud fra almindelige samfundsmæssige synspunkter.
Hvis man på grundlag af sådanne betragtninger fra politisk hold eller
i den almindelige debat udkaster et problem, må juristerne redegøre
for, hvorledes spørgsmålet er reguleret i gældende ret, hvilke retlige
midler man kan anvende til opnåelse af givne formål, og hvilke retlige
implikationer disse forskellige metoder indebærer. Miljøbeskyttelsen
er i den almindelige samfundsmæssige og politiske diskussion ubestride-
ligt formuleret som ét problem, og dermed er for så vidt givet en efter
min mening dækkende begrundelse for en sammenhængende overvejelse.

Herefter kunne man drøfte, om den af Manner foretagne afgrænsning
er hensigtsmæssig. Navnlig forekommer det tvivlsomt, om man som
indlederen bør begrænse sig til spørgsmål om beskyttelse af «natur-
miljøet» — land, luft og vand — eller om man, som også kor referent en
var inde på, bør medtage i hvert fald visse spørgsmål om beskyttelse
af det menneskeskabte miljø, hvad man kunne kalde «kulturmiljøet».
Dette problem skal dog ikke forfølges nærmere i denne sammenhæng.
Manner har med sit indlæg afstukket rammen for debatten og har
i hvert fald dækket af det problem, som er udkastet i den almindelige
samfundsmæssige diskussion.

En samlet vurdering af miljøbeskyttelsesproblemet i Manners betyd-
ning motiveres ikke alene af den omtalte principielle betragtning.
Blandt mange yderligere argumenter kan for det første nævnes, at
der er en klar naturvidenskabelig sammenhæng mellem forurening af
land, luft og vand. Det såkaldte naturens kredsløb er et hele, hvoraf
man kun vilkårligt kan udskille en del. For det andet viser erfaringen,
at de hidtidig isoleret tilblevne regler ikke har været tilstrækkelig
effektive. Der er ikke den fornødne koordinering i lovgivningen, hvilket
har medført huller og overlapning. For det tredje vil -det være ønskeligt,
hvis bl. a. erhvervslivet ved nyanlæg under ét kan få en bedømmelse af,
om virksomheden ud fra miljøsynspunktet kan tillades med den ønskede
placering og indretning. Endelig skal de rent administrative grunde for
en samlet behandling af problematikken fremhæves. En del af de
organer som i øjeblikket fører tilsyn og træffer afgørelse om rets-
spørgsmål vil med fordel kunne slås sammen eller dog opbygges ud fra
ensartede synspunkter.
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4. Miljøbeskyttelsen rummer en række retlige problemer. Her skal
kun nogle legislative spørgsmål set ud fra juridiske og administrative
synspunkter fremdrages, men tildels vil de omtalte aspekter tillige
være problemer i forhold til den gældende retstilstand.

Det er etcentralt spørgsmål, om man for at forbedre miljøbeskyttelsen
skal udbygge den offentligretlige- eller den privatretlige regulering.
Efter min opfattelse kan der ikke være tvivl om, at det først ogfremmest
er den offentligretlige lovgivning, som bør videreudvikles. En effektiv
miljøbeskyttelse forudsætter, at reguleringens overholdelse sikres
gennem løbende kontrol af offentlige myndigheder, ofte med speciel
faglig kompetence. Refleksvirkningen af en sådan udvikling bliver,
at den traditionelle privatretlige naboret får stadig mindre praktisk
betydning.

Et andet hovedproblem på dette område er vanskeligheden ved at
regulere gennem præcise generelle forskrifter. Almindelige normer for
f. eks. støjniveau og luft- og vandforurening vil kun i meget begrænset
omfang løse miljøbeskyttelsesproblemerne, fordi konkrete — navnlig
geografiske — forhold vil være af stor betydning. Dette betyder, at
generelle retningslinier i hvert fald må suppleres med mulighed for
konkrete indgreb i henhold til elastiske eller skønsmæssige regler. Her-
ved rejses fundamentale retssikkerhedsproblemer.

For det tredje må juristen overveje, om reguleringen skal baseres på
påbuds- og forbudsregler eller på et tilladelsessystem. En meget stor
del af forureningen skyldes erhvervslivet, og skal dette bære omkost-
ningerne ved det offentliges indgreb — hvad mange grunde taler for —
vil der blive fremsat velmotiverede krav om, at erhvervsvirksomhederne
skal kunne indrette sig for en vis længre periode uden at kunne mødes
med påbud om nye, større og udgiftskrævende foranstaltninger, der
ikke er affødt af ændringer i virksomhederne. Herved ledes man ind
på et koncessionssystem for visse grupper af mere farlige industrier,
således som det netop i sommer er indført i Sverige i henhold til
miljöskyddslagen. Virksomhederne tvinges til at søge godkendelse, men
opnår til gengæld en vis sikkerhed mod nye krav i en periode.

Trods alle præventive forholdsregler er det uundgåeligt, at der ofte
vil forekommen miljøforstyrrelse. Herved opstår spørgsmål om erstat-
ning til dem, forstyrrelsen går ud over. Dette melder sig som et egentligt
erstatningsretligt problem, hvor forureningen medfører skade på folks
person eller ejendom. På grund af skadekildens specielle karakter vil
der i denne sammenhæng kunne være anledning til overvejelser om
gennemførelse af et objektivt ansvar. Problemerne om økonomisk kom-
pensation i forbindelse med miljøforstyrrelse rækker imidlertid også
videre. Selvom der ikke indtræder egentlig skade, kan der alligevel i
mange tilfælde være grund til at yde økonomisk kompensation på grund
af en ulempe. Dette gælder ikke mindst, hvor en generende virksomhed
tillades eller oprettholdes, fordi der er en samfundsmæssig interesse
heri. Om man i tilfælde af denne art vil tale om naborets- eller
ekspropriationserstatning er efter min mening noget af en smagssag.
Indeholder forfatningen som den danske grundlov en beskyttelse mod
ekspropriation har erstatningsspørgsmålet tillige forfatningsretlige
aspekter. Således må man i dansk ret spørge, om det gode, der består
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i en i det væsentlige ulempefri tilværelse, er en af grundloven beskyttet
rettighed, et spørgsmål, hvorom der er modstridende opfattelser i
teorien.

Endelig skal det nævnes, at miljøbeskyttelsen giver anledning til
problemer om den administrative organisation. I mange henseender er
i hvert fald de materielle regler om miljøbeskyttelse i hvert fald i
Danmark nogenlunde dækkende, men deres effekt for ringe, fordi der
ikke findes et passende administrativt apparat til at føre tilsyn med
forskrifternes overholdelse. Kompetencefordelingen mellem lokale og
centrale forvaltningsorganer afføder også vanskeligheder. Traditionelt
har en stor del af opgaverne med sikring af miljøbeskyttelsen været
henlagt til lokale, oftest mere eller mindre kommunalt prægede organer.
Ikke mindst i de senere år har forureningsproblemerne imidlertid taget
et sådant omfang, at behovet for central eller dog regional indsats er
forøget væsentligt, men i lovgivningsarbejdet har det vist sig vanske-
ligt at gennemføre ændringer i det hidtidige administrative mønster på
området.

Høyesterettsadvokat KNUT HENRIKSEN, Norge:

Det er et spesielt punkt i referentens og korreferens innlegg som jeg
vil gripe fatt i, og som vil føre meg frem til den internasjonale siden
av disse problemene. Jeg sikter til det økonomiske spørsmål, som ble
betonet ganske sterkt og som naturligvis stiller seg noe forskj eilig
eftersom miljøforstyrrelser eller ødeleggelser skriver seg fra industri
eller produksjonliv, eller om de skriver seg fra storbyer eller tett-
bebyggelse.

Man er vel skjønt enig om at miljøødeleggelscr som skriver seg fra
storbyene eller tettbebyggelsen, må bøtes på på en eller annen mate,
og at omkostningene ved det må bæres av offentligheten, av samfunnet.
Videre er man vel i prinsippet enig om at de skader som skriver seg
fra industrien eller produksjonslivet, bør bæres av de bedrifter som
forårsaker forstyrre]sene. Disse bør ikke fortsatt ha adgang til å drive
rovdrift på verdier som hittil ikke har vært vernet. Vi må få etablert
ordninger som sikrer at der ikke skapes unødvendige skader, og at om-
kostningene ved de skader som samfunnet eller miljøet påføres, blir
båret av de produktive enheter.

Som korreferenten var inne på, reiser det seg da et spørsmål om
hvorledes disse industrier skal greie seg i konkurransen, hvis man i
andre land lar det hele passere uten pålegg, uten å kreve tiltak som
koster. Det kan komme opp i uhorvelig meget, om man ikke skal få
miljøforstyrrelser.

Det samme problem sto industrien overfor i sin tid, da det var spørs-
mål om å betale arbeiderne bedre lønninger, i det hele tatt å gi arbei-
derne i de fremskredne industriland skikkelige levevilkår. Svaret på
det var Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO), som i motsetning
til en del andre internasjonale organisasjoner har vært en stor suksess.
Grunnen til at den har hatt suksess i sin virksomhet, er at de som i
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første rekke berøres av problemene, er gitt en selvstendig partstilling.
Arbeidsgivere og arbeidstagere møter på like fot med regjeringsrepre-
sentanter, ikke bare i forsamlinger som vedtar konvensjoner og re-
kommandasjoner, men sitter også med full paritet i organisasjonens
styre. Og, hva ikke er minst viktig, i alle undersøkelseskommisjoner,
som har vært nedsatt, av permanent eller ad hoc karakter, for å
undersøke om der er skjedd brudd på etablerte internasjonale ord-
ninger innenfor denne sektor.

Personlig føler jeg meg overbevist om at man ville nå meget, meget
lenger i det internasjonale samarbeid for løsning av de spørsmål vi i
dag drøfter, om de som saken virkelig gjelder, fikk en — kali det —
selvstendig partstilling i det internasjonale apparat som før eller siden
vel vil bli resultatet av det initiativ som er tatt, og som har ført til
arrangementet av den første verdenskongress i Stockholm.

Jeg har ingen idé om hvordan dette best skulle ordnes, men jeg
nærer den største mistillit til et system eller en ordning som kun skal
varetas av regjeringsrepresentanter. Skatteoverveielser og økonomiske
bekymringer vil da så altfor lett få overtak. Det er klart at skal noe
gjøres på dette felt, vil det koste meget, og det er regjeringene som må
sørge for at de nødvendige tiltak på en eller annen mate blir betalt.
Jeg frykter derfor, at internasjonale konvensjoner alene ikke vil hjelpe
så meget. Jeg frykter, som korreferenten, at de kanskje ikke blir fulgt
opp, at man ikke får en virkelig håndhevelse av bestemmelsene. Jeg
tror den eneste løsning ligger i å koble inn dem saken gjelder, og det
vil da være menigmann gjennom friluftsorganisasjoner eller lignende
velorganisasjoner, etablert på nasjonal basis.

At vi bør forsøke den vei, kanskje gjennom opprettelse av en sær-
organisasjon, fremfor å la forurensningsproblemet være en fast post
på dagsordenen under ordinære FN-forsamlinger, var den tanke som
meldte seg da det økonomiske spøkelset ble malt på veggen.

Justitierådet GÖSTA WALIN, Sverige:

Som jag länge sysslat med lagstiftning mot vattenförorening och
med praktisk, ideell naturvård — som ordförande i Svenska Natur-
skyddsföreningen — känner jag det nästan som en tjänsteplikt att här
framföra några av de käpphästar som vi kört med under många år.

Beträffande först omfattningen av ämnet kan man naturligtvis med
referenten säga att det är så mångfasetterat att det kan vara betänkligt
att ha en gemensam begreppsdefinition för allt. Men om man bortser
från finesserna tror jag, att det har sitt värde att ha en gemensam
stämpel för att så många som möjligt ska komma i samma båt — veta
att de åstadkommer svårigheter av likartat slag och att de ska be-
handlas på ett likartat sätt, när det gäller att motverka de olägenheter
som de skapar. Jag tror att ordet miljö, med ungefär den användning
som det har i svenska lagen, kan vara mycket lämpligt för att infånga
en hel rad företeelser som här är närbesläktade.
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Vi har hört att de nordiska juristmötena baseras på den gemensamma
rättsuppfattning som man konstaterar i de nordiska länderna, och man
kan väl säga att de yrkesutbildade juristerna till stor del baserar sina
åskådningar på den allmänna rättslära som de inhämtat under studie-
tiden och de allmänna regler som sitter kvar ifrån undervisningen och
inpräglas i fortsättningen. Men när det gäller miljövårdsproblemen
kan man inte stanna vid den basen för diskussionen. Man måste i stället
tillägna sig en biologisk grundsyn^ från vilken man behandlar och tar
upp problemen. Vi måste ha en human-ekologisk syn på tillvaron, se
oss som levande biologiska varelser som ska försöka ha det något så
när trivsamt. Men vi ska inte inskränka detta till oss själva utan
skänka ett likaberättigande åt andra mer eller mindre högtstående
varelser så att deras existens bevaras trots att vi nu har medel att
totalförstöra det mesta. Lyckligtvis sammanfaller denna strävan med
människans intressen och inte minst har man sett prov på detta i
det konventionsarbete som pågått i Afrika och som korr.eferenten
nämnde. Vi måste se till att vi kan överleva, behålla våra livs- och
trivselbetingelser, samt också slå vakt om den kvalificerade klassiska
naturvården med vetenskapliga och andra aspekter.

Inför den oerhört snabba tekniska och ekonomiska utvecklingen och
befolkningsrevolutionen i världen måste vi emellertid slå till i en helt
annan takt, med andra metoder och med mycket djärvare tag än som
har varit utmärkande för lagstiftning och det rättsliga handlandet
hittills. Vi måste ifrån den biologiska synen angripa hela förstörelsen
på ett effektivt och snabbt sätt. Därvid ska vi inte nöja oss med att
stoppa den utan även försöka förbättra föhållandena, vilket ju går på
många håll. Det har man åtminstone också i Sverige satsat ganska
mycket på under senare tid. För att det hela ska fungera räcker det
naturligtvis inte med lagstiftning. Jag kan nämna att det 1910 fram-
lades ett förslag om föroreningslagstiftning i Sverige. Då ansågs det
vara ett löjligt påhitt att man skulle inrätta ett särskilt ämbetsverk
för att behandla dessa frågor. Nu vet man hur ofantligt stort kravet
är på lämpliga organ för att handha regler i ämnet. Man måste alltså
ha effektiva ämbetsverk, inte minst för administrativa uppgifter. Ut-
vecklingen hos oss har på sistone gått utomordentligt snabbt. Vi har
fått ett stort naturvårdsverk och i varje länsstyrelse fått särskilda
tjänstemän och avdelningar för naturvårds- och miljövårdsfrågor, men
på alla håll kan man nog konstatera att arbetskrafterna är otillräckliga.

I miljövårdsarbetet måste man också vinnlägga sig om en mycket
effektiv propaganda. Jag tror att vad man har åstadkommit i Sverige,
det har till större delen åstadkommits tack vare propagandan. Natur-
ligtvis har propagandan en bas i lagstiftningen som har gjort att man
kommit fram, men utan propagandan hade inte tillnärmelsevis så
mycket varit gjort som nu faktiskt har hänt. Propagandan måste
vara inriktad på att inpränta det allmänna synsättet och över huvud
taget väcka intresse för dessa frågor. Det har också lyckats hos oss.
Ämnet är ju synnerligen matnyttigt för tidningar av alla slag. Varje
slag av aktion som myndigheterna sätter igång bör också förberedas
med propaganda som sprids effektivt så att den verkligen slår. Jag vill
erinra om den lagstiftning mot vattenförorening som 1941 genomfördes
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i Sverige och som jag själv var med om att utarbeta. Den åtföljdes
icke av någon som helst propaganda. Man var inte inställd på att
sprida kunskap om de nya bestämmelserna till alla som berördes. Lag-
stiftningen låg i glömska kan man säga. Detta skylldes dock till stor
del att den kom till under världskriget och att resurserna att ingripa
mot olika slag av föroreningar då var ganska begränsade. Vi måste
alltså ha en effektiv, påpasslig propaganda för användning av de
instrument som samhället har och för fullföljandet av de aktioner som
man sätter igång.

Sedan är det klart att det krävs en stor ekonomisk satsning, men
både industrin och kommunerna har varit ganska villiga att satsa
avsevärda pengar på dessa ändamål. Det måste emellertid vara en
gemensam drive och inte bara enstaka företeelser. Man måste arbeta
gemensamt för ett stort mål. Det har kommit fram mycket stora
resultat, bl. a. mycket viktiga tekniska hjälpmedel, tack vare all press
som från olika håll riktats inte minst mot förorenarna. Den svenska
staten och den enskilda industrin samarbetar i sina undersökningar.

Nu till juristernas roll. Vi måste hjälpa till och underlätta detta
arbete så att man verkligen kommer fram snabbt. Det går inte an att
lägga ner allt för omfattande arbete på ingående utredningar om
förutsättningarna för ingripande. Jag brukar t. ex. predika, att man
får presumera att gifter som man sprider i naturen åstadkommer skada.
Man kan inte först länge och väl hålla på att utreda hur stor skadan
blir, utan måste satsa på att i tid förekomma nya former av giftsprid-
ning och stoppa sådana som har varit vanliga hittills. Detta bör vid
behov ske genom en snabb provisorisk lagstiftning, som slår snabbt
och som man eventuellt får ändra om den visar sig ha gått till över-
drift. De regler som man ger på det här området måste vara i hög grad
flexibla. Man får inte tro att de kan gälla i årtionden framöver. Inom
fyra, fem år är förutsättningarna kapitalt ändrade. Det är nödvändigt
att här följa med på ett helt annat sätt än man varit van vid tidigare.
Och man får också lov att finna sig i att här göra ingripanden mot
bestående industrier och annat som många kan uppfatta som retroaktiv
lagstiftning. Det får man inte ta alltför hårt. Vi har i Sverige på
speciella områden gjort en del ingripanden av det slaget. I samband
med 1947 års byggnadslag infördes ett stopp beträffande ersättningar
till markägare som inte skulle få betalt för tätbebyggelsevärdet av
råmark utan endast för glesbebyggelsevärde, när man hindrar bebyg-
gelse på marken. Och man har i 1964 års naturvårdslag gjort ett
liknande stopp beträffande ersättningar för grus i sådana fall där man
vill skydda grusåsarna mot exploatering. Där fråntar man alltså mark-
ägarna framtidsvärden för vilka man tidigare enligt klassisk uppfatt-
ning ansåg att de hade ett ganska ovillkorligt skydd.

Det krävs alltså redan i det nationella arbetet propaganda, lagstift-
ning samt ekonomisk och teknisk satsning, men naturligtvis gäller
detta lika mycket på det internationella området. Det är bara mycket
svårare att åstadkomma. Jag kan nämna, att vi har i Sverige tagit
initiativ till den nordiska oljeskyddsunionen där ideella föroreningar i
hela Norden gått samman och arbetat emot föroreningar av olja till
havs. Det har faktiskt burit frukt, ehuru det tagit många år. Man har
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fått konventioner som åtminstone på papperet ger ganska mycket. Trots
detta fortgår naturligtvis föroreningar, men man har i alla fall kommit
något på väg emot målet. En sak som man också bör notera med
tillfredsställelse är att förorenarna själva har funnit tekniska metoder
som bör bidra ganska mycket till att reducera risken för förorening
t. ex. genom load on top-systemet. Den sista talaren berörde problemet,
vilka som skulle vara med i de här överläggningarna och konferenserna.
Beträffandet oljeskyddet har det varit förorenarna själva, sjöföre-
tagarna som har deltagit och det har naturligtvis känts som en svår
belastning. Det behövs för det internationella arbetet konventioner,
lagstiftning och ämbetsverk som ger möjlighet att reagera, men man
måste också driva en positiv propaganda och se till att det skapas en
gemensam positiv atmosfär. De enstaka reaktionerna mot oljeutsläpp
och liknande hjälper inte mycket.

Det har nyss berörts, att föroreningsproblemet naturligtvis hör ihop
med de ekonomiska möjligheterna att ta vara på avfallet. Kvittbliv-
ningsproblemet, som det brukar kallas hos oss, är helt enkelt baksidan
av företagsamheten. Det inverkar ju i hög grad på omkostnaderna för
de olika näringsgrenarna, och det krävs naturligtvis en viss ekonomisk
standard hos en nation för att den ska kosta på sig att göra väsentliga
uppoffringar för ändamålet. Så långt har vi i alla fall kommit i Norden
att vi med glädje bör kunna finna oss i att göra stora satsningar för
att behålla och om möjligt förbättra vår miljö.

Jag vill sammanfatta mitt mycket korthuggna inlägg med att under-
stryka att vi måste basera arbetet på en biologisk grundsyn, att vi
måste ha snabb, flexibel lagstiftning av radikal natur med en annan
sorts ingripanden än man varit van att finna sig i, att det måste bli
ett kvalificerat internationellt arbete och att vi måste driva nationell
och internationell propaganda för en utveckling i den riktningen. Vi
jurister måste medverka och får inte göra svårigheter för genom-
förandet av de praktiska åtgärder på området som är nödvändiga.

Justitierådet INGEMAR ULVESON, Sverige:

Efter de klargörande anföranden om gemensamma grundläggande
problem som vi nu har hört kunde det kanske vara lämpligt att ställa
följande fråga: Bör vi sträva efter att åstadkomma en harmonisering
av lagstiftningen på miljöskyddsområdet i Norden eller kanske i Europa
eller måhända i en ännu vidare krets av länder och hur bör vi i så fall
gå till väga?

När Nordens jurister träffades till möte här i gamla Christiania år
1878, hade professor Aschehoug utarbetat ett helt lagförslag om rätts-
förhållandet mellan grannar. Han lade fram det förslaget för mötet och
hävdade att det var ett lämpligt ämne för gemensam nordisk lagstift-
ning. Det var skada att man inte fastnade på den kroken. Aschehougs
lagförslag blev med små ändringar antaget här i Norge ett tiotal år
senare, och det fick så småningom, efter åtskilliga år, stå som förebild
för lagstiftningen i Finland. Om det hade fått ligga till grund för lag-
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stiftningen även i övriga nordiska länder, hade vi antagligen nu haft
en bättre gemensam bas att bygga på inom miljöskyddsrätten.

När jag själv år 1963 blev ordförande i en svensk lagstiftnings-
komitté, som skulle utreda immissions- och miljöskyddsproblem, var en
av mina första åtgärder att fråga i övriga nordiska länder, om man
var intresserad av att få till stånd ett samarbete på området. Men det
visade sig att sådant intresse inte förelåg från något annat nordiskt
lands sida. Vad Norge angår var detta mycket lättförklarligt, eftersom
man där år 1961 hade fått en ny lagstiftning på området. I övriga
länder var ämnet tydligen då ännu inte aktuellt.

Vi måste alltså utgå från att lagstiftning och även myndighets-
organisation på miljöskyddets område är och tills vidare kommer att
vara väsentligt olika i våra länder. Enligt min mening är detta emeller-
tid inte någon störra olycka. Jag tror nämligen, att tiden nu är inne för
ett internationellt miljövårdssamarbete på mycket bredare front och att
man i det samarbetet kan nå goda praktiska resultat utan någon full-
ständig harmonisering av lagstiftningen. Men det förutsätter förstås
en gemenskap i fråga om grundläggande värderingar och metoder.

Från denna utgångspunkt är det särskilt en mening i referatet (s. 7)
som jag har hakat upp mig på. Den kan läsas på ett sätt, som bestämt
avviker från mina grundläggande värderingar. Men kanske läser jag
den då som fan läser bibeln ?

Det står så här:

«Fränräknai de områden på vilka reglering redan finns kan man
speciellt såvitt angår lagstiftningen observera att behandling i lag-
stiftningsväg av förekommande miljöskyddsfrågor i allmänhet är möjlig
först sedan den tekniska och ekonomiska sidan av frågan är löst.»

Om jag nu läser som fan skulle göra, betyder detta att den obotfärdige
kan ha förhinder snart sagt hur länge som helst, eftersom så många
av miljöskyddsfrågorna aldrig får någon slutgiltig teknisk eller ekono-
misk lösning utan ständigt utvecklas och förändras. Enligt min mening
måste man vara beredd att lagstifta nu och snabbt, om man vill undvika
obotliga skador. Lagstiftningen måste utformas så att den driver på
den tekniska utvecklingen och om möjligt också den ekonomiska — i
varje fall de ekonomiska värderingarna. Detta leder — som justitierådet
Walin framhöll — till att lagstiftningen måste göras flexibel. Man
måste kanske finna sig i att lagstiftningen blir ofullkomlig. Men jag
vill bestämt hävda, att den omständigheten att tekniken kanske ej har
hunnit så långt som vi önskar inte med fog kan påberopas som motiv
för att vi skulle avstå från att lagstifta eller reglera, vare sig nationellt
eller internationellt.

Det kan i detta sammanhang vara anledning att rikta uppmärksam-
heten på den principdeklaration angående kontroll över luftföroreningar
som antogs av Europarådets ministerkommitté förra året och som i år
diskuterats i den svenska riksdagen. Denna deklaration är av mycket
större principiellt intresse än den europeiska vattenvårdsstadga som
ministerrådet antog tidigare under 1968. I principdeklarationen fram-
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hålls, att den nationella lagstiftningen skall utformas så att den som
orsakar luftföroreningar måste begränsa dessa till ett minimum, även
om några skadliga verkningar inte kan bevisas, samt garantera att
utsläppta föroreningar blir ordentligt spridda. Lagstiftningen bör bygga
på principen att förebyggande åtgärder skall vidtas i största möjliga
utsträckning. Medlemsländerna uppmanas vidare att upprätta en orga-
nisation med uppgift bl. a. att utröna luftföroreningarnas natur och
utbredning samt att vidta de åtgärder som krävs för att få till stånd
nödvändiga förbättringar. De kostnader som orsakas av åtgärder för
att hindra eller minska luftföroreningar skall bäras av den som orsakar
föroreningarna. Vidare behandlas i deklarationen bl. a. frågorna om
gemensamma undersökningar av berörda länder beträffande föro-
reningar i gränsområden och om behovet av stöd till forskning.

Den nya svenska miljöskyddslagstiftning som trädde i den 1 juli 1969
bygger på en grundsyn som stämmer väl överens med principerna i
Europaråds-deklarationen. Miljöskyddslagens centrala bestämmelse,
tillåtighetsreglerna i 5 §, har närmast karaktären av en generalklausul,
av regler om «standarder». Där sägs i första stycket, att den som utövar
eller ämnar utöva miljöfarlig verksamhet skall vidta de skyddsåtgärder,
tåla den begränsning av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått
i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa
olägenhet. I andra och tredje styckena meddelas vissa hjälpregler. Den
mest konkreta av dessa hjälpregler är att omfattningen av åliggandena
skall bedömas med utgångspunkt i vad som är tekniskt möjligt vid
verksamhet av det slag som är i fråga. Företagare och anläggare är
alltså i princip skyldiga att följa med i den tekniska utvecklingen. Men
naturligtvis måste man också ta hänsyn till de ekonomiska verkningar-
na. Om detta finns en annan hjälpregel, som inte är lika konkret.

Tyvärr hinner jag inte gå närmare in på principerna i den nya
svenska lagstiftningen. I stället återvänder jag till Europarådets verk-
samhet på miljöskyddsområdet. Jag tror nämligen, att det för när-
varande på det internationella planet er den verksamhet som har störst
praktiskt intresse för oss i Norden, från miljövårdsrättslig synpunkt.
Inom Europarådets ram har initiativ tagits på de flesta av miljövårdens
olika fält; vattenvård, luftvård, bullerbekämpande, allmän naturvård
etc. Vid den stora luftvårdskonferens som hölls i Strassbourg år 1964
hade man 14 överläggningspunkter; den 14 :e och sista gällde just frågan
om harmonisering av luftvårdslagstiftningen i Europarådets medlems-
länder. Det var den enda fråga där det verkligen brände till i debatten.
Det förelåg ett förslag om att man skulle upprätta ett permanent organ
inom Europarådet för att syssla med dessa lagstiftningsfrågor, men det
förslaget vann inte gehör. Resultatet blev i stället att man tillsatte en
ad doc-kommitté. Denna har sedan, år 1966, ombildats till en expert-
kommitté, till stor del sammansatt av jurister men också av tekniker
och läkare. Kommittéernas arbete får anses ha varit fruktbärande på
flera områden. Vid sidan av den förut nämnda principdeklarationen an-
gående kontroll över luftföroreningar kan som resultat av arbetet
särskilt framhållas förslag till rekommendationer rörande svavelhaltig
olja, om sambandet mellan stadsplanering och luftförorening samt om
luftförorening i gränsområden. Dessa senare förslag kommer att be-
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handlas på ett möte med expertkommittén i september 1969. Som värde-
fullt ur nordisk synvinkel bör kanske också särskilt nämnas» kommit-
téns arbete med att jämföra de krav som ur luftvårdssynpunkt ställs
på skilda anläggningstyper i olika länder. Otvivelaktigt är verksam-
heten ägnad att bidra till en harmonisering av lagstiftningen på luft-
föroreningsområdet. Men syftet är inte en fullständig harmonisering
utan kanske snarare utformning av en gemensam europeisk luftvårds-
politik.

Herr Ordförande, jag har tydligen i min iver redan överskridit den
mig utmätta tiden. Låt mig till slut endast understryka att det inter-
nationella miljövårdsarbetet ytterst är en fråga för FN. Från svensk
sida hoppas vi, att FN år 1972 skall hålla en stor miljövårdskonferens
i Stockholm.

F. d. häradshövdingen ERIK THOMASSON, Sverige:

Liksom Svenska Naturskyddsföreningens ordförande förut har talat
skulle jag också liksom på tjänstens vägnar tala såsom sedan många
år ordförande för en visserligen mycket blygsammare naturskydds-
organisation, Norrlands naturvärn. Då kan jag först och främst nästan
i alla detaljer instämma med Walin. Han talade bland annat om att vi
ska akta oss för att nu uppskjuta saker och ting därför att vi inte har
tillräckligt reda på vad som sker. Jag håller med honom om att vi inte
får låta angelägna ting vara därför att vi inte har saker och ting helt
utforskade, men det skulle vara lättare att få den tankegången genom-
förd om vi i våra olika länder mera än vad vi hittills har gjort ville
satsa på grundforskningen. Då har vi den beredd, kan använda den när
den behövs, och det är faktiskt så att vid uppbyggnaden av våra veten-
skapliga universitet har man icke tillräckligt tillgodosett grundforsk-
ningen. Den är inte modern nu för tiden. Jag tror att vi icke kan bara
se på detta juridiskt. Det går inte att lösa detta bara genom lagar och
genom aldrig så kloka domstolar utan det måste vara någonting mycket
mera. Jag är övertygad om att i fall man hade vetat vad man gjorde så
skulle man icke ha i södra Sverige med lagens hjälp genomfört dessa
tokiga sjösänkningar för att få åker. Man trodde att man skulle för-
tjäna pengar och det gjorde man i regel inte. Följden blev inte bara att
man förstörde mycket fin och vacker natur utan även att man gjorde
stora ekonomiska förluster, stundom drev sakägare till ruin, och nu står
man här inför problemet, hur ska man kunna återställa något av vad
man en gång har förstört. Liknande ting finns t. ex. även i kulturella
miljöer. Jag undrar om Uppsala myndigheter, när de drev fram att de
skulle få dit en flygflottilj, verkligen visste vad detta störningsmoment
betydde för den naturvetenskapliga forskningen. Och för att tala om en
internationell sak; säkerligen visste de inte vad de gjorde, när de tog
och förstörde med getbetning och skogsavverkningar i Medelhavsom-
givningarna vad som förut var skog och som nu är förött. Vi måste
veta mera, det behövs vare sig saker och ting avgörs av domstolar eller
eljest efter juridiska principer eller i regeringar och riksdagar; även
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dessa senare böra för övrigt ha något litet juridiskt i sig, fast det blir
naturligtvis mest politik.

Sedan vill jag ha framfört vad professorn i nationalekonomi Erik
Dahmén propagerat för i boken «Sätt pris på miljön». Det skulle stå
i lagen att när helst man gör ett stort ingrepp i naturen och därmed
nästan omedelbart gör skador i miljön, så skall det sättas ett pris på
detta. Jag tycker att även domstolar skulle kunna göra det. Det är
naturligtvis inte lätt. Det är en uppskattning, i någon mån gissning.
Men vad gör domstolar många gånger? Vi bestämmer ersättnings-
belopp för sveda och värk, det är mycket svårt att kunna veta det
absolut riktiga beloppet. Skadan på miljön är något liknande fast man
naturligtvis ofta rör sig med flera miljoner än vad man i allmänhet i
sveda och värk rör sig om tusen kronor. När man i laglig väg eller
annars avgör om ett visst företag skall komma till stånd, och då
värderar fördelarna och mäter dem gentemot nackdelarna, skulle man
säga att här har man skadat miljön för t. ex. 50 eller 100 miljoner
kronor. Ja, och då bleve det ofta: «Företaget är ju inte lönsamt, låt
bli att prata om det.» Och vidare: skulle man finna att företaget är
ekonomiskt och av andra skäl påkallat skall man låta företagaren
ur sin vinst ersätta den skadade miljön genom att bekosta miljövänliga
åtgärder. Sedan är det dock en annan fara. De där som sitter och
bestämmer ytterst, det är ofta centrala myndigheter, och det är en
tendens att de gör detta med utgångspunkt från sina egna åskådningar.
Låt oss ta några drastiska exempel. Jag har haft min verksamhet i en
liten stad i Lappland och jag ska bo kvar där som pensionär. Om de sa
att nu dämmer vi upp Ume älv så att du tvingas att flytta och du ska
i en utkant till Stockholm få en bättre bostad än du nu har och tänk
vad du får det fint där med tillgång till alla möjliga kulturella historier
i Stockholm eller sådant. Och då sa jag, nej du det blir ingenting av
med den saken, jag går aldrig med på det, utan det slåss jag till det
yttersta mot, jag vill inte alls vara i en storstad. Om man tar ett ännu
mer drastiskt exempel. Om man skulle ta och dämma upp Mälaren och
göra en kraftstation vid Södertull, och en vid Norrström och dämma
upp Mälaren så man dämde bort en hel del ämbetsverks byggnader och
annat och tvingade ut dem åt andra håll, så skulle naturligtvis många
tycka att det där vore utmärkt, tänk alla dessa som får flytta, de får
ju en mycket mer människovänlig tillvaro om de drives ut på landet.
Och staten skulle inte förlora på det, för genom att deras ämbetsmän
fick komma ut i naturen och ha det bättre, så skulle de ju fatta klokare
beslut än vad de nu gör och det kunde ibland behövas. Men jag menar,
det går ju inte att sätta sig till förmyndare och bestämma vad som är
trivsamt eller ej, utan man ska ta och se skadorna från den enskildes
synpunkt.

Ja kan inte låta bli att berätta en liten episod som hände mig förra
året. Vid Stora Umevatten finnes på sörsiden en gård som heter Högsta-
by, där bodde ett par som hette Evenssen, kanske Sture Petrén känner
dem. De hade en liten gård, jag har övernattat där flera gånger, det är
en anspråklös fjällstuga. Nu skulle den stora sjön regleras, de kunde
inte bo kvar, för den stora reglerade sjön blev långa tider på året
omöjlig att trafikera. I stället för att bygga en dyrbar väg runt om,
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byggde regleringssökandena en modern och fin villa på norrsidan, och
där var jag inne och hälsade på Brita, hon är nu änka och hon bodde
där med sin son. Jag gick omkring och tittade och hon visade, där var
det modernt och fint, naturligtvis mycke bekvämare än i den gamla
stugan. Och så tittade jag och sa, ja men Brita var har du Kong Haakon
VII's medalj som du och Adolf fick som tack för att ni tog hand om
norska flyktingar under kriget? Den, sa hon, den har jag hemma.
(Alltså på det gamla stället.) Tycker du inte att man ska ha det värde-
fullaste man har hemma? För henne var hemma den anspråklösa
fjällgården och inte den moderna villan. Sådana synpunkter ska man
respektera när man gör ingrepp på folk.

Ja, jag skulle till sist tala litet grann om naturen. Vi måste tänka
oss också att vi med alla våra ingrepp, där vi för stundom kortsiktiga
vinster — som kanske inte ens kortsiktigt är några verkliga vinster, —
förstör en hel del saker och ting, skadar oersättlig natur.

Jag kan få komma med två citat. Det ena är Prins Wilhelms vackra
dikt till Sörmland som jag förändrar med ett ord: «Hur dina himlar
allmakt än må blända, av dig en sista ynnest tiggar jag, att än en
gång min själ må återvända till en benådad nordisk sommardag.» En
annan skald, Kung David: «Mig skall intet fattas, han låter mig vila
på gröna ängar, han leder mig till vatten, där jag finner ro, han veder-
kvicker min själ.»

Landsretssagfører AXEL KJØLBYE, Danmark:

Jeg vil gerne sige til indledning, at en af de faktorer, der fik mig til
at tage med til dette møde, var det emne, der er på dagsordenen her.
Og jeg vil lige også sige, at det er ikke så meget som jurist, langt
mere som en ganske almindelig borger, der har haft anledning til at
følge problemet i det små, og som frygter problemet i det store, der
har ført mig til både at komme og til nu at tage ordet.

Jeg vil gerne sige, at jeg har været mest glad for de indlæg, og for
den del af det trykte foredrag, det oplæg vi har modtaget, der be-
skæftiger sig med problemet i de store linier.

Jeg vil gerne sige om problemet, at det problem vi arbejder med her,
det er så gammelt som livet. Mennesket har, så længe det har eksisteret,
og dyrene har såmænd også, til enhver tid været istand til at ødelegge
det miljø, der var nødvendigt, for at vi kunne trives. Vi kan gå helt til-
bage til stenalderens køkkenmøddinger. Man flyttede, når den stank
for meget, hen til et nyt sted. Da vi var begyndt at dyrke agerbrug,
da sved man et stykke skov af og udpinte jorden, og så flyttede man.
Den gang kunde man flytte fra problemerne.

Mennesket har ikke alene været istand til at ødelægge miljøet, men
også til at gøre det varigt. Vi ser det, hvis man i gamle byer foretager
udgravninger i hustomter fra tidlig middelalder, og når man så når
ned til bunden, så møder man der en levende kloakstank. Stanken,
miljøødelæggelsen er ikke noget, der alene varer et stykke tid. Det er
noget, der er en varig skade.
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Idag, med den tekniske og videnskabelige udvikling, tror jeg, at
mennesket står som troldmandens lærling, vi kan ikke styre de kræfter,
vi har sat igang. Vi lever i en problematik, der rækker fra det største,
fra livets bevarelse, til at luften, at hele landsdele forgiftes, og til det
mindste til, at det er uutholdeligt at være ved en badestrand, fordi
unge mennesker morer sig med at larme for meget. Alt dette er miljø-
forstyrrelser.

Jeg vil gerne give tilslutning til mange af de indlæg, der er fremsat,
ikke mindst justitieråd Walins indlæg, og også til indlægget om, hvor-
vidt en grundforskning på dette område er nødvendig. Heller ikke bør
vi glemme, at mennesket ikke alene er i stand til — og det er det,
vi næsten er dygtigst til for tiden — at ødelegge miljøet, vi er også
i stand til at skabe værdifuldt miljø. Tænk blot på de kulturværdier vi
har i nogle av våre gamle byer, og hvor vi i dag er vældig dygtige
til at ødelegge det samme miljø, som vore forfedre har skabt. Tænk
på et af de skønneste bymiljøer man kan mindes, det store torv i
Bruxelles. Det er et helvede at være der om dagen — i et af de skøn-
neste bymiljøer på jorden. Mandag morgen klokken 5, når der ingen
biler, ingen larm og ingen støj er, så er det et af de vidunderligste
steder, man kan forestille sig. Blot som eksempel på at vi kan skabe,
og vi kan ødelegge miljø.

Jeg fremhæver alt dette, fordi jeg synes, det er så værdifuldt, at man
har sat dette emne på dagsordenen. Og samtidig at vi jo må erkende
som jurister, at vort fag er et service-fag. Vi kan ikke løse disse prob-
lemer, men vi kan hjælpe med til, at de bliver løst. Vi kan hjælpe med
til, som borgere, at gøre opmærksom på, at rejse problemet, gøre pro-
paganda for at det skal løses. Som jurister kan vi hjælpe med til at
skabe de rette lovregler og de rette organer.

Der er sagt en del om på hvilken måde, der kan sættes ind overfor
problemet. Det blev bl. a. sagt af lektor Jensen, at det måtte være den
offentlig-retlige faktor, den offentlige side, der måtte sættes ind, at
vejen gennem de offentlige organer var hurtigere og billigere og effek-
tivere end den privatretlige påtale. Jeg vil tillade mig, at sætte et
meget stort spørgsmålstegn ved det hurtigere og det effektivere. Det
er billigere, bevares, at klage.

Jeg har selv i beskedent format gennem kommunale hverv haft med
den slags ting at gøre, og ved hvor uendeligt tungt det er. Om det så er,
fordi de lokale organer er for søvnige, eller om det er, fordi lovreglerne
er for lidet hensigtsmæssige, det skal jeg ikke sige. Det som må være,
efter min mening, juristernes opgave under udøvelse af vort fag, som
jo er — hva vi stadig må huske — et service-fag, det må være at med-
virke til de rette lovregler og de rette forvaltningsorganer. Og så
samtidigt at sikre, at vi ikke for at bevare et værdifuldt miljø, sam-
tidig skaber et utåleligt menenskeligt miljø, hvor en «big brother»
eller en hærskare af specialister hver rider sin kæphest og hver kun
ser sit felt, og derved gør tilværelsen utålelig og gør mennesket retsløst.
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Advokaten OLOF LINDGREN, Sverige:

Herr Ordförande, mina damer och herrar!

Det var med största inresse jag åhörde justitierådet Walins anförande,
i vilket berördes problem som en advokat ofta ställs inför i sin verk-
samhet, nämligen det praktiska genomförandet av en ny eller skärpt
lagstiftning. En av orsakerna till att vi i Sverige icke lyckats på det
sätt som vi bort göra är nog brister på det kommunala planet. Vi håller
emellertid nu på att genomföra en ändrad kommunindelning, som syf-
tar till betydligt större enheter. Härigenom får kommunerna bättre
tekniska resurser, när det gäller t. ex. driftskontroll av avloppsre-
ningsverk.

Ett område som inte berörts här tidigare i dag är avfallshanteringen.
I Sverige fick vi år 1964 en naturvårdslag, som bl. a. innehåller sär-
skilda bestämmelser till skydd mot nedskräpning av naturen. När man
färdas på svenska vägar konstaterar man. fortfarande svår nedskräp-
ning både vid själva rastplatserna och i den omgivande naturen. De vid
rastplatserna placerade säckställen är ofta överfyllda med skräp. Det
har tidigare i Sverige icke varit fullt klart om väghållaren eller veder-
börande kommun haft att svara för renhållningen vid vägarna. I ett nu
utarbetat förslag till ny väglag, som jag hoppas kommer att genom-
föras inom närmaste tiden, är det fastlagt att renhållningen vid vägarna
åvilar väghållaren. Ett stort problem återstår emellertid även om det
framlagda lagförslaget genomföres och det är toilettfrågan, som icke
kunnat lösas i förslaget.

Justitierådet Walin underströk i sitt anförande vikten och betydelsen
av propaganda. I det fallet kan många branschorganisationer göra stora
insatser. Sveriges Industriförbund har på ett föredömligt sätt sökt
verka för god miljövård. Som exempel kan nämnas att industriför-
bundet omedelbart efter antagandet av de nnya miljöskyddslagstift-
ningen utsänt informationer om de nya lagarna till sina medlemmar.

Vid det fortsatta arbetet mot miljöförstöring är det två viktiga fak-
torer som man aldrig bör glömma och detta är ödmjukhet inför upp-
giften och nödvändigheten av samarbete. Det är ofta mycket svårlösta
problem och vi bör icke ålägga t. ex. industriföretagen att vidtaga åt-
gärder, som är mer eller mindre omöjliga att genomföra. Genom ett
gott samarbete kan man nå mycket långt och detta är en arbetslinje
som jag vill varmt rekommendera.

Hovrättsrådet GUSTAF PETRÉN, Sverige:

Herr Ordförande! Det har i uppläggningen av detta ämne talats om
den nationella och den internationella aspekten av miljövårdsproblemen.
Kanske kunde man ägna ett par ord också åt den mera begränsade
nordiska aspekten, eftersom det är ett nordiskt juristmöte som vi deltar
i.
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Det har ställts frågor om innebörden och betydelsen av en harmoni-
sering av lagstiftningen på det här fältet. Det är en frågeställning som
har varit aktuell länge och på många olika punkter i det samarbete,
som försiggår mellan länderna i Nordiska rådet och på andra nivåer.
Jag vill här framför allt understryka den ekonomiska betydelsen, såsom
någon talare redan har gjort. Man har t. ex. konkurrerande cellulosa-
industrier i Finland, Sverige och Norge. Det är då av vikt att alla tre
länderna har ungefär likartade föreskrifter om bekämpning av de föro-
reningar, som denna industri släpper ut. Eljest blir det en konkurrens-
snedvridning på denna punkt. Detsamma gäller t. ex. rörande använd-
ningen av många av de gifter som brukas inom jordbruket, t. ex. kvick-
silverpreparat, DDT och annat. Också här kommer konkurrenssyn-
punkten in i bilden.

Även när det gäller förutsättningarna för produktionen för fram-
ställningen av olika varor, är det önskvärt att man har likartade natio-
nella regler. Hela föpackningsindustrien, kanske framför allt industrien
som gör de s.k. engångsglasen, måste kunna producera i stora serier
som kan säljas i alla de nordiska länderna. Det är då nödvändigt att
man i de olika länderna har likartade normer för vad som är tillåtet och
vad som är förbjudet.

Harmoniseringens betydelse på andra fält är, som korreferenten
nämnde, rätt uppenbar, särskilt när det gäller naturskyddet. Fridlys-
ningsbestämmelserna bör vara enhetliga. På denna punkt har man
från parlamentarikernas sida i Nordiska rådet kämpat länge och för-
sökt få till stånd en harmonisering av jakttider och fridlysningstider.
Det eftersträvas ej att tiderna överallt skall bli desamma, utan man
önskar att bestämmelserna samordnas så att de tillgodoser samma
syftemål, så att man t. ex. icke dödar örnarna i ett land och fridlyser
dem i ett annat. Det finns på andra fält likartade frågeställningar.

Den andra aspekten, som jag skulle vilja beröra, är att det på detta
fält finns stora bilaterala samarbetsuppgifter mellan vissa nordiska
länder. Områden där vi har ett grannelagsförhållande mellan länderna
omfattar till stor del vattnen. Bekämpningen av alla Öresunds föro-
reningar hör till de samarbetspunkter där man kommit en bit på väg
genom samverkan mellan Sverige och Danmark. Ett annat liknande
vattenområde som är av intresse är Idefjorden, där också förorenings-
problemen är gemensamma och måste lösas tillsammans av Norge och
Sverige. Den stora frågan där man ännu står i begynnelsen gäller
Östersjöns förorening på längre sikt. Vetenskapliga undersökningar
har visat att syrehalten i Östersjöns vatten är stadigt sjunkande. Här
står man inför mycket, mycket stora problem, som i första hand de
nordiska länderna får gripa sig an, naturligtvis i samarbete med övriga
östersjöstater.

Jag skulle tillsist vilja peka på ett annat område, där de politiska
motsättningarna har blivit betydande mellan vissa nordiska länder. Jag
tänker på luftfartsproblemen i öresundsregionen. Striden har där gällt
olika krav beträffande skydd mot flygplansbullret (støj). Tidvis har
denna fråga starkt påverkat hela spörsmålet om förläggningen av en
storflygplats i regionen. Detta problem är delvis avhängigt av vilka
normer man ställer upp i de två grannländerna för bullermätningar.
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Jag har med dessa få exempel velat visa att det finns en rad praktiska
miljövårdsproblem som måste lösas mellan de nordiska länderna, oavsett
om man lyckas att på längre sikt nå fram till internationella kon-
ventioner på europeisk nivå eller på mondialt plan. Det finns frågor som
måste lösas omedelbart, där man inte kan avvakta utformningen av en
eventuell internationell rätt.

Justitierådet, jur. dr. E. J. MANNER:

Några anmärkningar på grund av diskussionen. — Jag tror att det
är min plikt att tacka alla de som deltagit i diskussionen för deras
inlägg som på värdefullt sätt har kompletterat det ringa som jag
kunnat behandla i referatet. Det är ofantligt mycket som ingår i miljö-
frågan. Man måste möjligen ta med även andra utgångspunkter, bio-
logiska, tekniska o.s.v., för att kunna dra de juridiska konsekvenserna.
När man försöker behandla frågan som ett juridiskt problem, måste
man naturligtvis lägga mindre vikt på sådana saker som propaganda.
Alla förstår att propagandan är utomordentligt viktig. Personligen
har jag försökt göra propaganda, kanske litet mera än för en vanlig
jurist skulle vara nödvndig, beträffande vattenvårdsfrågan i Finland.
Jag vet at vikten av propaganda och upplysning måste särskilt be-
tonas. Vad sedan angår den satsen i referatet, beträffande vilken
här påpekades, att) man kan läsa den som djävulen läser bibeln, måste
jag nog erkänna, att om djävulen läser satsen på det antydda sättet
så är han realist. Jag tror nämligen inte att vi ännu har kommit så
långt, att vi utan grundforskning och nödvändiga kunskaper på den
tekniska sidan och särskilt utan tillräckliga ekonomiska resurser är
färdiga att lagstifta på alla de områden som miljövården bör omfatta.
Detta gäller åtminstone viktigare lagstiftningsåtgärder, som har en
mycket stor betydelse för näringslivet och för hela samhället. Då måste
vi veta vad vi bestämmer och vad vi kan fordra. Om vi inte har ekono-
miska resurser, hjälper inte den bästa lagstiftning och delvis har det
hänt så i Finland. Detta menas i satsen där det säges, att lagstiftningen
måste vara grundad på ekonomiska förutsättningar och teknisk sak-
kunskap.

Sedan en detalj, som nämndes av korreferenten och gäller kultur-
miljön. Jag tror att man inte behöver tolka mitt anförande så, att jag
skulle ha utelämnat det. Det är bara så, att miljön är någonting som
innefattar allt. Vilka värden inom miljön vi sedan vill särskilt skylda,
det är en annan fråga. Vi kan vara särskilt intresserade av att skydda
kulturvärdena, t. ex. ett gammalt landskap som har urgamla tradi-
tioner. Jag tror att vi är eniga om, att kulturvärdena tilhör de miljø-
varden som særskilt bör skyddas.


