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Referent, ekspedisjonssjef Inge Lorange Backer, Norge:

Det hører med til de nordiske juristmøter å ha slik varme som nå i Helsingfors.
Det hører med til den nordiske sommeren å glede oss over den varmen vi får. Men
hvor lenge kan vi gjøre det? I sommer står Praha under vann. En brun sky sprer
seg fra Indonesia til Kina. Algevekst lager ertesuppe av Finskebukta.

Det er bare seks år siden vi under det avsluttende plenarmøtet på det 34.
nordiske juristmøtet i Stockholm diskuterte temaet "Miljöskydd och ekonomisk
effektivitet". Dessverre er det neppe tilfeldig at vi i dag skal diskutere mange av
de samme problemstillingene.

Brundtland-kommisjonen lyktes på mange måter i å skape ny erkjennelse og
sette en ny dagsorden da den avgå sin rapport i 1987. Miljøutfordringer og
utviklings- og fattigdomsproblemer ble markert som både et globalt, nasjonalt og
regionalt anliggende. FNs oppfølgingskonferanse i Rio de Janeiro i 1992 munnet
ut i de sentrale rammekonvensjoner om klima og biologisk mangfold, og i hand-
lingsprogrammet Agenda 21 som har satt spor etter seg verden over, ikke minst i
form av lokale handlingsprogrammer. Trass i dette tvinges vi til å konstatere foran
oppfølgingskonferansen i Johannesburg ti år etter Rio at arbeidet for miljø og
utvikling på mange områder står i stampe. Det gjelder både globalt og nasjonalt.

Målet om bærekraftig utvikling - sustainable development - har hatt stor
gjennomslagskraft i ord og tale. Man kan si det har vært gjenstand for en
hertuginnens omfavnelse: alle har villet gjøre begrepet til sitt, og med de uklare
konturer som det unektelig har, har det vært rike muligheter for å legge ens eget
innhold i begrepet. Det er nå nødvendig at vi ikke taper av syne behovet for en
økologisk bærekraftig utvikling. Dette må gi rammen for en økonomisk utnytting
som vi trenger for et rimelig velferdsnivå nasjonalt og globalt med en sosialt
rettferdig fordeling.

På den annen side er det skjedd forbedringer når det gjelder å ta vare på
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miljøet. Det er tydeligst når vi tenker på forurensende utslipp fra stasjonære
punktkilder, typisk industri. Rensetiltak og omlegging av produksjonsprosesser
har brakt oss langt i retning av å eliminere industriforurensning. De miljøproble-
mer som vi stadig står overfor, er for en stor del resultatet av vårt samlede
handlingsmønster, i økonomisk produksjon og forbruk, der den enkelte aktørs
beslutning i seg selv ofte har liten miljømessig betydning. De nordiske land er
blant de land som - per capita - trekker størst veksler på klodens naturkapital. Det
ser ut til at materiell levestandard blir prioritert høyere enn for noen år siden, og
viljen til å legge bånd på egen umiddelbar velferd og nytelse synes å ha avtatt i
samsvar med det. Mitt eksempel i referatet med offshorekonkurranser i Oslofjor-
den viser at brød og sirkus ofte er godt nok til å legitimere miljøbelastende
virksomhet - og det setter eksempel i motsatt retning av det ideal som en
bærekraftig utvikling tilsier.

De nordiske land har nådd et velferdsnivå og en sosialt rettferdig fordeling av
velferden som tilsier at de kanskje mer enn noen andre nasjoner bør være i stand
til å stake ut en ny kurs for samfunnsutviklingen, der hensynet til miljøet blir en
slik grunnleggende premiss for vår åtferd som prinsippet om bærekraftig utvik-
ling forutsetter. Jeg tror ikke dette kan oppnås uten at rettsreglene innrettes mot et
slikt mål i større grad enn i dag. En bærekraftig utvikling kan ikke realiseres
gjennom miljølovgivningen alene. Også annen lovgivning må bli påvirket av dette
målet. Jeg er ikke i tvil om at det rundt omkring i våre lov- og forskriftsverk finnes
atskillige regler som motvirker en bærekraftig utvikling, eller som iallfall ikke
legger positivt til rette for å nå dette målet. Det er derfor behov for en fullstendig
gjennomgåelse av regelverket med sikte på en bærekraftig utvikling. Dette er min
tese 1.

Allerede i dag er det etter min mening så sterke holdepunkter i internasjonale
konvensjoner og "soft law", og i bestemmelser i grunnlov og lov, at bærekraftig
utvikling er et rettslig prinsipp som domstolene må ta i betraktning, ikke bare et
politisk mål for lovgivende myndigheter. Dette er min tese 2. I dette ligger det
ikke noen invitasjon til at domstolene skal øve innholdsmessig sensur med lovver-
ket ut fra et prinsipp om bærekraftig utvikling. Både prinsippets uklarhet og
funksjonsfordelingen mellom domstolene og folkevalgte organer taler imot det.
Men prinsippet må has for øye ved fortolkningen av regelverket og den konkrete
rettsanvendelsen, og kan dessuten ha betydning f.eks. for krav til saksbehandling-
en i offentlig forvaltning. Det gjelder også ved anvendelse og utvikling av dom-
stolsskapt rett. F.eks. må et eventuelt proporsjonalitetsprinsipp ikke anvendes så
det motvirker en bærekraftig utvikling.

De to påfølgende teser - 3 og 4 - kan ses som konkretiseringer av tese 2. De er
også utslag av at prinsippet om bærekraftig utvikling - og miljøhensyn - må
gjennomsyre alle samfunnssektorer og dermed også alle rettsområder. De skal
ikke være fremmed for noen, og kan dermed ikke la seg stanse av et forvaltnings-
rettslig spesialitetsprinsipp (tese 3). En annen sak er at miljømessige overvejelser



Miljöskydd och ekonomiskt utnyttjande - principen om hållbar utveckling 481

som foretas av et forvaltningsorgan med spesialkompetanse i andre retninger, kan
trenge særskilt kvalitetssikring. En konsekvens av tese 4 er at styrende i selskaper
- både aksjeselskaper og andre selskapsformer - ansvarsfritt kan ta miljøhensyn
selv om det går ut over maksimal inntjening. Hvilke konsekvenser miljøhensyn
vil ha i kontraktsretten, kan variere. Det er ikke sikkert at lange reklamasjonsfris-
ter og omfattende bytterett for forbrukere er det som er best forenlig med en
bærekraftig utvikling.

Eiendomsretten til arealer og løsøre gir frihet. Men friheten må brukes under
miljøansvar. Dette er essensen i tese 5. Ett spørsmål er om en slik tese allerede kan
anses som ulovfestet rett. Iallfall må den kunne innfortolkes i etablerte rettslige
standarder, for eksempel i forholdet mellom granner eller i forholdet mellom
grunneier og servitutthaver. Skal en tese som nevnt bli effektiv, kan det imidlertid
være nødvendig med ny lovgivning. Som utgangspunkt bør eieren tåle dette
erstatningsfritt. Detter er en aktuell problemstilling når det gjelder bevaring av
biologisk mangfold. Men det kan forekomme tilfelle hvor det vil være sosialt
rettferdig å gi kompensasjon, særlig hvis det er tale om restriksjoner som rammer
en pågående bruk av utvalgte objekter som eieren har basert sitt utkomme på.

Det får lett bred oppslutning at vi bør velge nye tiltak slik at vi får mest mulig
miljø for pengene. Men krav om kostnadseffektivitet kan i praksis like gjerne
fungere slik at det betyr minst mulig penger for miljøet. Erfaringen har etter min
mening vært at ønsket om kostnadseffektivitet kan føre til beslutningslammelse
og hindre at forebyggende miljøtiltak blir satt i verk i tide: uforholdsmessige
krefter settes inn på å klarlegge hvilke løsninger som vil være kostnadseffektive.
Jeg ser derfor grunn til å oppstille tese 6: kostnadseffektivitet må ikke gå ut over
forsiktighetsprinsippet.

Legger vi til grunn at miljøhensyn setter rammebetingelser for vår virksomhet,
er det en naturlig konsekvens at man må akseptere at usikkerhet om hva miljøet
tåler, kan gi opphav til både særskilte sikkerhetsmarginer i samsvar med føre vår-
prinsippet og til nye miljøkrav. Det blir problematisk i forhold til målet om
bærekraftig utvikling dersom næringsvirksomheter bare behøver å forholde seg til
markedsmessig usikkerhet og kan neglisjere miljømessig usikkerhet. Dette er
essensen i tese 7.

Skal vi sikre matforsyningen og oppfylle velferdsmål på global basis, er det
opplagt behov for nyskaping. Men ikke all nyskaping, hverken av produkter,
produksjonsprosesser eller infrastruktur, bidrar til en bærekraftig utvikling. Det er
behov for å stimulere den bærekraftige retningen, og for dette formålet trengs det
også rettslig nyskaping - tese 8. Dette gjelder også med sikte på transport og
annen infrastruktur, og her får jeg føye til en korreksjon av mitt referat. Det er
riktig nok at den norske samferdselsloven av 1976 hadde som en del av sin
formålbestemmelse at den skulle være et ledd i arbeidet mot forurensning og støy,
og som antydet i referatet tror jeg samtidig at det ville være en vanskelig oppgave
å påvise at denne delen av formålbestemmelsen har gitt seg konkrete utslag.
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Likevel er det særdeles lite vellykket at samferdselsloven i år ble avløst av en ny
yrkestransportlov der miljøhensyn er helt fjernet fra formålbestemmelsen, og
hensynet til friest mulig konkurranse mellom transportutøverne er prioritert opp.

I en tid hvor det legges vekt på å begrense den offentlige sektor, blir det desto
viktigere at man ikke baserer seg på offentlig handheving og kontroll alene når det
gjelder å sikre at miljøregelverket blir etterlevd. Intern-kontroll kan fremtre som
en pussig anomali når funksjonsfordeling blir fremhevet og rollekombinasjoner
forkastet. Det er derfor grunn til å sikre miljøinteresserte - både organisasjoner og
også berørte eller kompetente enkeltindivider - virkemidler til å sikre at miljøkrav
blir overholdt - tese 9. Dette innebærer både klage- og søksmålsadgang, med
mulighet for å begjære midlertidig forføyning uten å risikere et omfattende
erstatningsansvar. Har noen krenket ideelle miljøverdier uten at det egentlig gir
utslag i økonomisk tap, er det grunn til å tenke i retning av en sanksjon som
erstatning som kan gå inn i et fond til bruk for andre miljøtiltak, eller til å
finansiere organisasjoners saksanlegg i miljøsaker.

Særlig i det siste tiåret er det etter min mening kommet til syne mer generelle
trekk ved rettsutviklingen i de nordiske land, til dels i et internasjonalt perspektiv,
som kan gjøre det vanskeligere å realisere en bærekraftig utvikling. De av oss som
i forgårs var til stede under temaet formålstjenlige privatrettslige former for
offentlig virksomhet, fikk dette klart demonstrert. Kravet om like konkurranse-
forhold, som mer enn før danner utgangspunktet for tenkningen om mange
rettsspørsmål, kan lett bli til hinder for bærekraftig innovasjon. Økende vekt på
individrettigheter her og nå kan også lett komme på tvers av miljøhensyn, særlig
de langsiktige. Internasjonale regler som skal sikre konkurranselikhet og individ-
rettigheter blir nå båret oppe av sterke håndhevingsorganer og domstoler, langt
sterkere enn de organer som eventuelt finnes til å handheve miljøregler. Dette
skaper fare for en betydelig ubalanse. Men svaret er ikke uten videre å styrke
domstolene på miljøsiden. For veien til en bærekraftig utvikling er ikke entydig
og forutsetter valg som i demokratiske stater bør foretas av folkevalgte organer.
Tese 10 har følgelig adresse til de øverste statsmakters og internasjonale organers
funksjoner.

Med disse ti tesene har jeg gjort et utvalg av de teser som mitt referat kan gi
grunnlag for. I stor grad har de ti tesene også behov for konkretisering. Temaet i
dag gir naturligvis også rom for andre og flere teser enn dem som jeg har stilt opp.
Jeg håper debatten kan bli en idédugnad. Det trengs for en bærekraftig utvikling
som kan forene miljøhensyn og økonomisk utnytting.

Korreferent, professor Kari Kuusiniemi, Finland:

Som korreferent borde man enligt anvisningarna kritiskt analysera referentens
teser och de antaganden och synpunkter han framfort. Detta är mycket svårt
eftersom min före detta kollegas, Inges, analys var så omfattande och välformu-
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lerad att det inte finns mycket där jag själv skulle vara oenig. Men nu försöker
jag framföra några kritiska tillägg, synpunkter och kanske vissa avvikande
betoningar och även några sådana konkretiseringar som referenten i slutet av sitt
muntliga inlägg omnämnde.

Först någonting om själva begreppet hållbar utveckling. Som Bertil Bengtsson
har skrivit är hållbar utveckling ett tillräckligt vagt begrepp för att en politiker
utan besvärande praktiska konsekvenser skall kunna utveckla sina sympatier för
det. Det är kärnan i hela denna diskussion, anser jag. Har ni någonsin hört att
någon skulle motsätta sig en hållbar utveckling? Nej, det har jag inte hört. Men så
skall jag säga någonting om temat regelverket utanför själva miljörätten. Detta
angår främst teserna ett, tre och fyra som referenten framfört.

I referatet skriver referenten att han inte ser grund till att göra en skarp
åtskillnad mellan hållbar utveckling och beaktande av miljöhänsyn. Sedan gam-
malt har miljörätten betecknats som ett rättsområde som behandlar lösningen av
konflikter mellan motstående intressen vid utnyttjande och skydd av mark- och
vattenområden. Då är det naturligtvis fråga om beaktande av miljöintressen, men
det som enligt min mening är nytt när man talar om en hållbar utveckling är att det
har skett vissa förändringar i rätten, i de s.k. djupstrukturerna. I och med föränd-
ringarna i dessa djupare skikt i rätten måste man t.ex. ta hänsyn till kommande
generationers intressen. Den moderna miljörätten är inte ett rättsområde som
endast beaktar intressen mellan nu levande människor, utan även om kommande
generationers intressen. En fråga för sig är naturligtvis diskussionen om naturens
egenvärde, som jag förbigår nu. Det har alltså införts en vertikal dimension i
rättsordningen och det anser jag vara en mycket viktig skillnad mellan den
traditionella miljörätten som beaktat miljöintressen och den nya miljörätten som
förutsätter att vi försöker nå en hållbar utveckling.

Ett tema som kanske borde analyseras även här i samband med denna huvud-
rubrik är så kallad kontraproduktivitet. Detta begrepp har utvecklats av Staffan
Westerlund och hans lärjungar i Uppsala. Det betyder i stora drag att sådana
rättsliga normer, principer och strukturer i rättsordningen som är utanför själva
miljörättens kärna kan försvåra eller även förhindra uppnåendet av de miljömål
som har uppställs i miljölagstiftningen. Det är fråga om t.ex. äganderättsskyddet,
utgångspunkten att markägaren får göra allt som inte har förbjudits i en lagbe-
stämmelse, dvs. individuella rättsskyddsgarantier.

En annan sak eller företeelse som jag gärna vill nämna är den s.k. integrations-
principen. Hållbar utveckling är ett heltäckande mål som inte kan uppnås enbart
genom den egentliga miljölagstiftningen, såsom referenten just poängterade i det
muntliga inlägget. Jag hänvisar här t.ex. till artikel 6 i EG-fördraget, vilken utgår
ifrån att miljöhänsyn skall integreras i beslutsfattandet inom övriga sektorer för
att uppnå en hållbar utveckling. Detta betyder att inget annat rättsområde utanför
miljörätten är befriat från att iaktta miljöhänsyn och det har referenten påpekat
mycket klart, både i referatet och muntligt. Detta har lett till att miljörätten är
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öppen mot den övriga rättsordningen, vilket kan leda till kontraproduktivitet. De
övriga rättsområdena kan emellertid inte heller befrias från att ta hänsyn till
miljöintressen, vilket är viktigt. Denna utveckling syns klart inte bara i litteratu-
ren. Bertil Bengtsson har t.ex skrivit ganska mycket om detta på sistone och här i
Finland skulle jag gärna nämna Thomas Wilhelmssons skrivelser om t.ex. konsu-
mentskyddet och miljöhänsyn, samt Juha Pöyhönens bok om en ny förmögen-
hetsrätt där t.ex. den hållbara utvecklingen och försiktighetsprincipen lyfts fram
som ledande principer i hela förmögenhetsrätten. Detta är mycket intressant även
i rättspraxis förekommer likadana betoningar. I EG-domstolen var det t.ex. i det så
kallade PreussenElektra-målet var det fråga om hur miljöhänsyn kan påverka
dessa konkurrensrättsliga företeelser. Här i landet har Högsta förvaltningsdom-
stolen t.ex. anhållit om ett förhandsavgörande av EG-domstolen angående lagen-
ligheten av att beakta miljöhänsyn i samband med offentlig upphandling i ett mål
som gällde intern busstrafik inom en stad.

Sedan är frågan om hållbar utveckling verkligen är en rättsprincip. Det är det
huvudsakliga innehållet i referentens tes nummer två. Han skriver att hållbar
utveckling är en sådan rättsprincip som domstolarna "må ta i betraktning i
rättsanvändelsen". Jag studerade ordboken och försökte ta reda på om må på
norska betyder "måste" eller "får". Jag gissade på "måste" och referenten tycks
bekräfta mitt antagande. Bra, man lär sig alltid. Nå, vi har här ett begrepp som är
flexibelt och man kan säga att en hållbar utveckling är en rättslig princip. Princi-
pen har så mycket institutionellt stöd bakom sig i själva lagen i de flesta länder, i
alla fall här i Norden, och lagförarbeten och litteraturen osv, att jag anser att det
inte är fel att säga att det är en rättslig princip. Men jag skulle kanske själv hellre
karakterisera den som ett ultimativt, övergripande samhällspolitiskt mål, som
även har rättslig genomslagskraft. Hur kan denna princip eller detta mål tillämpas
praktiskt i lagskipningen, i domstolarna? Hur är det i verkligheten? Som sagt är
begreppet mycket flexibelt men problemet ligger inte bara däri att principerna
själva brukar vara mycket flexibla, eftersom vi har en massa vaga rättsliga normer
som ändå tillämpas i domstolen. Det är inte något nytt att begreppet hållbar
utveckling innehåller olika element om inte bara den ekologiska hållbarheten som
referenten poängterade och som jag själv anser vara den mest grundläggande och
det viktigaste elementet. Begreppet hållbar utveckling har också en ekonomisk,
social och kulturell dimension. Här tycker jag att principen på ett avgörande sätt
skiljer sig från s.k. traditionella rättsliga principer, t.ex. likställighetsgrundsatsen
och proportionalitetsprincipen. De är på sätt och vis endimensionella: de visar i
en viss riktning om hållbar utveckling kan man i och för sig inte säga att den alltid
skulle visa i en viss förutbestämd riktning. Därför anser jag att operationalisering-
en av denna princip eller detta mål är ytterst viktigt. Vi borde kunna åstadkomma
flera konkreta delmål och mer konkreta rättsprinciper som operationaliserar den
övergripande principen om en hållbar utveckling. Man borde alltså i litteraturen
och även i lagstiftningen konkretisera vad en hållbar utveckling betyder i konkre-
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ta fall. Det finns ju en strävan att försöka konkretisera den och åstadkomma
delmål, t.ex. skyddandet och bevarandet av biologisk mångfald som referenten
nämnde och sådana rättsprinciper som är relevanta vid konkretiseringen av en
hållbar utveckling är försiktighetsprincipen, bästa teknikkravet, förorenaren beta-
lar-principen, från vaggan till graven-principen, osv.

Här kommer vi till domstolarnas roll. Själv anser jag att domstolarna måste
kunna garantera att även den materiella miljölagstiftningen tillämpas på ett kor-
rekt sätt, så att man inte bara tar hand om formkrav osv. Men om en domstol
härleder tolkningar i konkreta mål från principen om en hållbar utveckling tycker
jag att faran ligger nära till hands att domstolen överskrider sin kompetens och
glömmer sin samhälleliga funktion. I praktiken finns det nog i Finland några
avgöranden där själva principen om hållbar utveckling har tillämpats. Det finns
ett fall där ett planbeslut upphävdes på grund av att planen inte motsvarade
principen om hållbar utveckling, men däremot finns det minst tre sådana avgöran-
den jag kan minnas, där denna princip inte tillämpades i ett konkret mål, trots att
principen uttryckligen omnämndes i beslutet.

Sedan kommer vi fram till tes nummer fem som angår egendomsskyddet och
miljön. Det är ju ett evighetstema i den rättsliga diskussionen och här kan jag
endast skrapa på ytan - och försöker inte heller göra mera. Det är nuförtiden helt
vedertaget att ägaren faktiskt far finna sig i att hans eller hennes frihetssfär
inskränks för att miljöintressen och lagstadgade miljömål skall kunna skyddas.
Jag skulle själv mycket gärna påpeka att vi klart måste skilja mellan själva
äganderättsbegreppet, som är ett grundläggande systematiskt begrepp inom hela
förmögenhetsrätten, och äganderättens innehåll, dvs. ägarens konkreta frihetssfär.
Fastän man inom förmögenhetsrätten kunde säga att äganderätten i princip är
oinskränkt betyder detta naturligtvis inte att ägarens frihetssfär skulle vara oin-
skränkt, tvärtom. Äganderätten har ju aldrig uppfattats så att ägaren får göra vad
han eller hon vill utan hänsyn till grannarnas rättigheter och det allmänna intres-
set. Nuförtiden har vi t.ex. just i Norge och i Finland nya stadganden angående
miljön vid sidan av grundlagsstadgandena om äganderättsskyddet. Jag anser att
dessa stadganden åtminstone här i Finland balanserar det kanske tidigare överbe-
tonade skyddet av ägaren.

Professor Bertil Bengtsson, Sverige:

Jag tycker att det är väldigt viktigt att man konkretiserar miljörättens regler. Det är
ju så att de milj ointresserade, forskare och andra debattörer, har ett ganska drygt
arbete med att s.a.s. inprägla sina teser särskilt hos en äldre generation utav
domare och ämbetsmän, men även den del av de yngre som har tagit de nya
synpunkterna till sitt hjärta.

Det jag kanske framför allt vill påpeka som kontroversiellt är att det finns en
tendens hos miljöjuristerna att betona miljöjuridikens särdrag. Man menar att det



486 Sektionsmöte

framträder klart i den svenska diskussionen och även i vissa andra nordiska länder
tycker jag, till skillnad från korreferenten. Man menar att det här är någonting så
speciellt att det skiljer sig från annan juridik. Detta är någonting helt nytt. Men jag
undrar om vi hoppas på att en integration av den typ som det har talats om här, om
vi hoppas att tanken om hållbar utveckling skall genomsyra rättsordningen. Då
tror jag inte att det är så lyckat att miljöjuristerna tar avstånd från det, exempelvis
det jag var inne på, att den här diskussionen inte anses vara så central att man
slutar i det här sammanhanget, utan skillnaden mellan ordinär juridik och miljöju-
ridiken. Vi har ju professorer i miljörätt och det är väldigt önskvärt i och för sig att
det finns miljörättsspecialister. Men egentligen är ju tanken att det inte skall
finnas några specialister på miljörätt, lika lite som låt oss säga tal om någon
specialist på äganderätten eller någon specialist på andra mänskliga rättigheter.
Egentligen skall alla jurister vara förstående när det gäller miljörätten och det
skall inte vara någon speciell skillnad mellan dem.

Man bör alltså, och detta är faktiskt kontroversiellt för jag menar att det finns
en tendens att betona omsättningen, snarare försöka att se de gemensamma
dragen i miljörätten. På det viset kan man så småningom påverka dessa målgrup-
per som är så viktiga, alltså domstolarna och departementen. Där kräver man
verkligen att tankegången om hållbar utveckling skall genomsyra propositioner
och annat.

Chefsjurist Gustav Bjeile, Sverige:

Länsstyrelsen är en miljömyndighet enligt den nya miljöbalken vi har fått i
Sverige. Min roll där är att ge tillstånd till miljöfarlig verksamhet. I den rollen har
jag alltså att omsätta begreppet hållbar utveckling i praktisk handling. Det är
beträffande den problematiken jag skulle vilja knyta an till referentens inledning
där han nämner begreppet hållbar utveckling och vad vi ger det för innebörd.
Referenten tog upp domstolarnas roll. Det är där jag ser ett litet frågetecken. Det
är nämligen så att när jag och mina medarbetare försöker ge begreppet hållbar
utveckling innebörd i form av att vi ställer krav mot verksamhetsutövarna att
iaktta vissa villkor och skyldigheter för att nå detta mål försöker vi då vara så
långtgående vi kan för att realisera begreppet hållbar utveckling och också ha en
fantasi för vad detta kan innebära för våra barnbarn. Det innebär att vi till och från
blir så stränga med våra krav att den som far miljötillståndet överklagar beslutet.
Då kommer han i Sverige till våra miljödomstolar. Jag har då upplevt att när
frågan väl kommer till miljödomstolen har domstolen en tendens att inta den
funktion som referenten kallar konfliktlösning. Domstolen tar nämligen ställning
till den konflikt som råder mellan verksamhetsutövaren som har fått tillstånd och
länsstyrelsen som har givit tillståndet och prövar om tillståndet är väl avvägt.

Däremot saknar jag hos miljödomstolarna en förmåga att se det hela inte
enbart som en fråga mellan länsstyrelsen och verksamhetsutövaren, utan också att
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väga in det här med hållbar utveckling vad det innebär i det enskilda fallet enligt
miljödomstolens synpunkt. Det kan ju vara så att vi från länsstyrelsens sida har
varit alldeles för snälla, alldeles för milda i den frågan. Jag kan förstå att detta
strider mot domstolarnas principer att inte gå ut över yrkandenas ram. Den här
frågan tycker jag att det skulle vara intressant att få belyst.

Justitierådet Torgny Hastad, Sverige:

Jag önskar att jag som Bengtsson kunde instämma med såväl referenten som
korreferenten men det är inte alldeles lätt för de sade väl inte samma sak.
Referenten hävdade i tes nummer ett att det är önskvärt med en genomgång av
enskilda lagregler för att se till att dessa säkrar en hållbar utveckling. I tes två
anförde referenten att principen om hållbar utveckling redan ingår i rättsordning-
en och kan tillämpas åtminstone tolkningsvis på alla områden. Korreferenten
däremot satte ett ganska bestämt frågetecken framför tes två och undrade om
principen kommer att få genomslag i praktiken.

Jag är också ganska skeptisk mot att tes två är en realitet idag. Som exempel
skulle jag kunna nämna att den nya svenska miljöbalken har en regel om att
föreningar, som är tre år gamla och har minst 2000 medlemmar och en bestäm-
melse i sina stadgar att de skall värna om miljön, har talerätt i alla frågor om
tillstånd enligt miljöbalken. Nyligen kom en fråga upp om trafik med s vävare i
Stockholms skärgård. Svenska turistföreningen besvärade sig över ett tillstånd
som beviljats. Fastän det är en förening som har funnits i över 100 år och har 300
000 medlemmar och enligt sina stadgar har till uppgift att tillvarata miljömässiga
intressen, blev talan avvisad av kammarrätten (förvaltningsdomstolar i första och
andra instans). Som motivering anfördes att talerätten inte hade något stöd i den
specialförordning om svävartrafik som skulle tillämpas. Denna förordning var
äldre än miljöbalken, och man hade kunnat tycka att miljöbalkens nya bestäm-
melse skulle ses som en generell princip, vilken borde slå igenom i ett motsvaran-
de tillståndsärende enligt en specialförfattning eller, som referenten sade i tes tre,
inte borde hindras av någon förvaltningsrättslig specialprincip. Men så blev alltså
inte fallet. Man kan frukta att förvaltningsdomstolar är alltför positivrättsligt
författningsinriktade. Huruvida allmänna domstolar t.ex. skulle anse att en vara är
behäftad med köprättsligt fel, om varan strider mot målet om hållbar utveckling,
är en öppen fråga än så länge.

Jag tror att vi står inför ett strategiskt val. Det framstår inte som alldeles
konsekvent att kräva en genomgång av all lagstiftning för att där införa bestäm-
melser om hållbar utveckling och att samtidigt hävda att principen om hållbar
utveckling redan är en gällande princip. Om en framstående företrädare för
miljörätten som referenten säger att principen om hållbar utveckling redan gäller
enligt tes två, blir det svårare att övertyga politiker om nödvändigheten av genom-
gång enligt tes ett. Möjligen borde anhängarna av målet hållbar utveckling satsa
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på att kräva en genomgång enligt tes ett för att få in målet i olika lagregler, vilket
alla politiker som bekänner sig till detta övergripande mål skulle ha svårt att sätta
sig emot. Men risken är naturligtvis att många år kommer att gå förlorade.

Advokat Per Björkman, Sverige:

Tes nummer två gäller inte alls i Sverige. Korreferenten tycker jag delade upp det
här i någon slags rättslig princip och politiskt mål. I Sverige är det alldeles
uppenbart ett politiskt mål. Det är ingen som kan säga emot det här egentligen,
men när man kommer ut i verkligheten, ut i domstolarna, då är det där ingen
princip, utan min erfarenhet är att domstolarna ger politikerna stora ramar inom
gällande system. Det skall väldigt mycket till en väldigt konkret rättsregel som
gör att domstolarna följer en rättsregel. Några allmänna principer tillämpas inte.
Här instämmer jag i Bjelles frågetecken till förvaltningsdomstolarnas hantering.
Då hamnar jag alltså i dilemma och jag är tillbaka till att man måste utveckla och
ställa väldigt klara regler, i alla fall i Sverige, om det skall bli som tes nummer två.

Justitierådet Torgny Hastad, Sverige:

Kanske vore det en god strategi att försöka få målet hållbar utveckling infört i
grundlagen. Principen är lagom generell och därför svår att sätta sig emot för
politikerna. Sedan skulle domstolarna ha ett lagstöd oavsett vad som händer med
de enskilda författningarna.

Professor Ernst Nordtveit, Norge:

Vad det gäller poängen i frågan om ett och två, tror jag att väldigt många av
miljöproblemen bör lösas genom en genomgång av lagstiftningen på andra områ-
den än den typiska miljörättsregleringen och privaträttslagstiftningen, och också
användningen från domstolens sida av principen om hållbar utveckling.

Utöver detta är spörsmål om vi organiserar rättshjälpmedel till resurser av stor
betydelse för samhället. Poängen är att gå igenom förmögenhets- och privaträtten
baserat på egendom om aktiebolagsrätten är principen om hållbar utveckling. Då
finns det bara en analys av begreppet. Min teori är nog att det som vi säger att
egendomsrätten omfattar alla funktioner, är en definition som är gjord för att
skilja egendomsrättigheten från begränsade rättigheter och så har det uppfattats
som det också gäller i förhållande till offentlig reglering. Jag tror att dilemmat
med ett och två skall lösas vid en slags kombination.

Departementsråd Morten Ruud, Norge:

Jag har en kommentar om förhållandet mellan tes ett och två. Det är inte fråga om
ett antingen eller utan om ett både och med en klar prioritering på den första
principen utifrån att begreppet hållbar utveckling är ett mycket vagt och oprecist
begrepp. Det innehåller väldigt många aspekter, inte bara det miljömässiga men
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det ekonomiska, utvecklingsmässiga och kulturella och det när olika hänsyn som
här måste tillvaratas. En användning av principen lägger politisk vikt vid priorite-
ringar som företas och som det enligt min mening är lagstiftaren och de politiska
myndigheter som företar. Denna verksamhet skall inte i alltför stor grad överlåtas
till domstolarna. Domstolarna har en viktig del också i rättsutvecklingen men på
detta fält som på så många andra kräver det enligt min mening klarare vägledning
från tillståndsmyndigheterna.

Chefsjurist Gustav Bjeile, Sverige:

Jag tror vi är för pessimistiska när det gäller hållbar utveckling. Jag delar Håstads
uppfattning om att det inte är möjligt att gå igenom hela lagstiftningskomplexet
för att föra in begreppet i olika lagar. Sveriges riksdag har emellertid antagit 15
miljömål som vi håller på att ge ett innehåll i olika delar av Sverige, beroende på
de förhållanden som råder på olika håll. Sedan skall dessa regionala miljömål
också ges ett innehåll på kommunal nivå, dvs. på lokal nivå. Jag tror att vi när det
arbetet är färdigt har ett innehåll i uttrycket hållbar utveckling som vi kan använda
i tillämpningen på många olika områden. Det som då möjligen gör mig tveksam
är att miljödomstolarna och de andra domstolarna tvekar att leva upp till dessa
framarbetade mål. Där återstår att se vilket kurage miljödomstolarna har.

Korreferent, professor Kari Kuusiniemi, Finland:

Man borde inte skilja mellan ordinär juridik och miljöjuridik. Jag ville just
poängtera att miljörätten är öppen mot den övriga juridiken och tvärtom. Om man
vid milj ödomstolarna anser sig enbart fungera som konfliktslösare mellan verk-
samhetsutövaren och länsstyrelsen tycker jag att man har förstått sin roll på ett
mycket felaktigt och bristfälligt sätt.

Referent, ekspedisjonssjef Inge Lorange Backer, Norge:

Jag tror det är nödvändigt med en genomgång av den konkreta lagstiftningen, dels
för att avlägsna regler som verkar kontraproduktivt, dels för att ge ett klarare
uttryck för hur man skall nå en hållbar utveckling än det man kan sluta sig till av
den femte principen. De grundlagsbestämmelser som man har runt omkring i
världen bär delvis en prägel av att det är komplicerat att formulera entydiga, klara,
precisa och materiella miljörättigheter utan att det går i kors med andra viktiga
hänsyn i samhällsutvecklingen. Tendensen är antagligen att formulera processuel-
la rättigheter och den nya Århuskonventionen från 1998 är internationellt sett ett
gott exempel på det.

Ett annat drag är att man får en form för plikt eller ansvarsbestämmelser, att
staten och offentliga myndigheter har en plikt att göra allt gott för att tillvarata
miljön. Då står man många gånger inför samma problem dvs. hur detta skall fa ett
konkret innehåll. Personligen är jag något skeptisk, men det beror mer på att
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utvecklingen, som vi har sett då det gäller mänskliga rättigheter, är i färd med att
skapa problem för de demokratiska folkvalda organens möjligheter att föra en
aktiv politisk debatt och hur samhället skall utvecklas i våra länder.

Ytterligare följande personer gjorde inlägg i debatten:

Vicehäradshövding Rofu Koskinen, Finland
Fyrrv. hæstaréttardómari Hjörtur Torfason, Island


