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Begrundelsen for at tage emnet op: Den tekniske udvikling er idag sådan,
at man etablerer stadig større anlæg, der rent fysisk fylder meget, og
som medfører forskellige risici. Derfor vil den faktiske udvikling in-
denfor teknologien såvel som udviklingen indenfor de forskellige in-
frastrukturer, betyde, at de anlæg, der etableres, bliver stadig større og
derfor får stadig større indvirkning på miljøet, eventuelt til skade for
de borgere, der bor omkring anlægget og muligvis også for de borge-
re, der bor langt væk.

Et element,jeg også har forsøgt at fremhæve i mit skriftlige indlæg,
er, at den generelle holdning til samfundets miljømæssige problemer
har medført faktiske ændringer i miljøforvaltningen. Eksempelvis
etableres der større affaldsbehandlingsanlæg ud fra en interesse i se-
parering og sortering af affald. Det er blot et eksempel, et andet eks-
empel er naturgenopretningsprojekter.

Der er også politiske ændringer, der har betydning for, hvad man
lægger vægt på. Blandt andet er begrebet livskvalitet blevet et centralt
begreb i den politiske debat, ligesom »rullende planlægning« er blevet
et centralt begreb. Det betyder, at der stilles stadig flere politiske krav



284 Ellen Margrethe Basse

til vurderingen af større anlæg, herunder også ved vurdering af for-
skellige effekter fra sådanne anlæg.

Der er også sket retlige ændringer i de krav, der gælder for vurde-
ringen af sådanne anlæg. Det er ikke kun nationale ændringer. Der er
for nyligt vedtaget en ny konvention, Espoo-konventionen. Konven-
tionen er tiltrådt af såvel EF som af de nordiske lande. Denne kon-
vention har blandt andet til formål at regulere sådanne større anlæg,
som har indvirkning på andre nationers forhold. I EF sammenhæng er
der også i 1985 vedtaget et relevant direktiv (WM-direktivet). WM-
direktivet, som regulerer større anlæg, har jeg nærmere beskrevet i det
skriftlige indlæg. Det er et direktiv, som blev forberedt igennem mange
år, idet der var betydelig uenighed om indholdet. Direktivet kan siges
at gribe ind i reguleringen af arealanvendelsen i de enkelte lande.
Derudover vedtages der på nationalt niveau stadig flere regler vedrø-
rende miljøkonsekvensvurderinger af større anlæg. I Norge er det
plan- og byggeloven, som indeholder en nærmere regulering af spørgs-
målet. I Danmark er det først og fremmest planloven, men også mil-
jøbeskyttelsesloven indebærer en vis regulering gennem godkendel-
sesordningen. I Sverige er forholdet reguleret ved naturressourcelo-
ven. Derimod har Finland og Island endnu ikke fået en national re-
gulering af området, men der er et lovforslag på vej i Finland.

Hvis man går ind og undersøger den retlige regulering, vil man
finde ud af, at reguleringen er forskellig fra system til system. Det vil
jeg vende tilbage til senere. Det man der udover kan sige er, at det ikke
er helt traditionelle reguleringssystemer, vi har med at gøre. Regule-
ringen er udtryk for en målstyring og en brug af retsprincipper. Der er
også nok mere brug for krav til processen, end der er brug for en
regulering af det materielle. Fokuseringen på det processuelle og det
organisatoriske er selvfølgelig udtryk for en generel udvikling, som
præger den offentlige sektor. Det bliver mere og mere kompliceret at
regulere det materielle, og derfor fokuseres der på at bygge beslut-
ningssystemer op, som er egnede til at håndtere de opgaver, der skal
løses - beslutningssystemer, der er tilstrækkelig fleksible.

Også iøvrigt kan man sige, at der i forhold til den retlige regulering
på dette område er tale om noget, der kan sammenlignes med, hvad
der generelt præger samspillet mellem den offentlige sektor og den
private sektor. Nemlig en delvis sammenblanding imellem de to sek-
torer, sådan at de private kommer ind i beslutningssystemet, er med-
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bestemmende, medregulerende, og de offentlige virksomheder m.v.
er blandt dem, der bliver reguleret. Den moderniseringstendens, som
præger den offentlige sektor, præger med andre ord også det område,
som vi her har med at gøre: de større anlæg.

Inden jeg går videre, vil jeg fremhæve noget af det, vi i dag i andre
grupper har talt om. Det gælder spørgsmålet om »ansvarliggørelse«
som et nyt virkemiddel. Inden for miljøområdet -og blandt andet i
forhold til de større projekter - prøver man at ansvarliggøre dem, der
primært har interesse i, at projekterne realiseres. Det gør man på den
måde, at det overlades til de ansvarlige at udarbejde meget detaljerede
miljøkonsekvensvurderinger, at sikre oplysninger omkring konsekven-
ser af alternativer til det foreslåede projekt, og i det hele taget at bruge
den ekspertise de er i besiddelse af. Ligeledes lægger man omkostnin-
gerne over på dem, der ønsker projektet. Herved ansvarliggør man
dem på en måde, der aflaster den offentlige sektor. Samtidig kan man
sige, at inddragelse af den almindelige borger i beslutningsprocessen
ved stillingtagen til den offentlige sektors større anlæg også er en
måde, hvorpå man kan gøre demokratiet bredere, og ansvarliggøre
dem, der som borgere er med i processen.

Hvad er det så for nogle projekter, der er de »større projekter« ? Hvis man går ind
og ser på de forskellige typer af regler, vil man se, at der er nogle
regler, der lægger vægt på, hvor omfattende anlæggene er, bl.a. hvor
store de er i deres geografiske udstrækning. En sådan afgrænsning er
først og fremmest begrundet i, at de effekter, man interessere sig for,
er dem, der følger af arealdisponeringen sammenlignet med alterna-
tiv arealanvendelse. Der er andre regler, det kan meget vel være i det
samme lovsystem eller i den samme konventionstekst, hvor der i for-
hold til andre typer af større projekter lægges vægt på, hvor stor og
eventuel farlig produktionen er, og hvor meget der bruges i produk-
tionen af råstoffer fra naturen, eksempelvis brug af vand. Det fore-
kommer også, at reglerne mere fokuserer på, om et sådant anlæg går
på tværs af myndighedernes grænser og dermed nødvendiggør, at
andre end den myndighed, som efter de traditionelle forvaltningsret-
lige regler ville have kompetencen, får en medindflydelse. Det kan
være den myndighed, som bliver berørt i kraft af anlæggets fysiske
udstrækning, men det kan også være borgerne i de berørte kommu-
ner. Endelig er der regler, der mere fokuserer på, om et sådant anlæg
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lokaliseres i sårbare områder. Denne type af regler indeholder nor-
malt ikke en listning af de omfattede projekter. Herved undgås en
fastlåsning af, hvilke projekter, der er omfattet. Reglerne lader i stedet
vurderingen af anlæggets størrelse bero på en konkret vurdering, der
foretages af myndighederne eller af sagkyndige udvalg. Gennem en
sådan regulering bliver det primært et spørgsmål om sårbarheden der,
hvor man lokalisere et sådant projekt/anlæg, som bliver afgørende.
Også projekter, der fysisk er små, kan blive omfattet af krav, hvis de
ligger et sted, som er særlig uheldigt. Og endelig kan man fokusere på
den risiko, og ikke nødvendigvis den fare, der vil opstå som en poten-
tiel risiko ved at lokalisere en bestemt type virksomhed. Det har man
blandt andet gjort i de danske regler, hvor man har taget risikobe-
kendtgørelsens afgrænsning af anlæg ind som en del af de projekter,
der er omfattet af WM-kravene.

Jeg har i mit skriftlige indlæg fremhævet, at valget af, hvilke større
projekter, der skal være omfattet, og hvilke der ikke skal være omfattet,
kan være bestemt af, hvorvidt der er andre reguleringsområder, som
kolliderer med det konkrete reguleringssystem, man nu ønsker at ind-
føre. Eksempelvis er dette relevant i relation til sommerhuse i Dan-
mark, hvor man oprindelig har ladet større sommerhusområder været
omfattet af WM-kravene, men hvor reglerne nu i stedet findes i kyst-
cirkulæret. Det vil sige i et andet reguleringssystem. Interessen for at
undgå overlappende regulering kan med andre ord være bestem-
mende for den juridiske definition af større anlæg.

Arealdisponeringen er den effekt, der primært fokuseres på. Men
også andre miljøeffekter inddrages, og man må sige, at det, der ka-
rakterisere udviklingen, er, at stadig flere effekter inddrages i den
vurdering, der skal foretages. Det gælder både tidsmæssigt langsigtede
effekter og kortsigtede, og det gælder effekter, der er en følge af
langtransporteret forurening. Det kan også være forurening, der kun
rammer lokalt, og det kan være forskellige typer af forurening.

Det kan meget vel være, at en vurdering af et større projekt i forhold
til nogle af disse effekter vil føre til, at det vurderes positivt, idet an-
lægget vil fremme visse miljømæssige hensyn. I andre sammenhænge
har det samme anlæg måske nogle negative effekter. De større affalds-
behandlingsanlæg, som sikrer en genanvendelse, vil have en national
miljøeffekt, som er gavnlig, men lokalt vil de have nogle miljøeffekter,
som er problematiske - blandt andet i form af støj og lugt.
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I Danmark er der ved at opstå den ændring i holdningen til de
samfundsmæssige effekter - som blandt andet er kommet til udtryk i
Folketinget - at man ikke kan begrænse sig til alene at se på miljøef-
fekterne. Man må også se på beskæftigelsen og på de samfundsøko-
nomiske konsekvenser af et sådant anlæg.

Når vi i flere sammenhænge under dette Nordiske Juristmøde dis-
kuterer retssikkerhed, synes jeg også, at det er nærliggende at tage
begrebet op i forhold til større projekter. Vi har i den danske forvalt-
ningsret aktuelt en diskussion om, hvorvidt retssikkerhedsbegrebet
skal fastholdes som et meget snævert begreb, der er knyttet til beskyt-
telsen af den private adressat imod indgreb fra det offentlige. Forud-
sætningen er her, at den private er den svage, der har behov for be-
skyttelse mod den offentlige myndigheds anvendelse af sine kompe-
tencer. Jeg har i lighed med andre miljøretsforskere tilladt mig at rejse
det spørgsmål, ikke kun i mit skriftlige indlæg, men også i andre
sammenhænge, om det er rigtigt at fastholde et sådant snævert rets-
sikkerhedsbegreb. Allerede under en diskussion ved Det Nordiske Ju-
ristmøde 1981 fremførte Erik Boe en argumentation for, at vi skulle
have et bredere retssikkerhedsbegreb, som sikrede den almindelige
borger en bedre retsbeskyttelse, og han argumenterede for, at borger-
deltagelse i planlægning var udtryk for en retssikkerhedstankegang.
Jeg var på det tidspunkt meget skeptisk, fordi jeg var bange for, at et
sådant retssikkerhedsbegreb ville blive vanskeligt at håndtere, og at
miljøinteresserne ville blive stillet dårligere i en konflikt, især ved dom-
stolene, hvis man begyndte at bruge et sådant begreb. Min betænke-
lighed gik på, at der da ville være tale om en afvejning mellem tradi-
tionelle retssikkerhedsinteresser og andre bredere retssikkerhedsinter-
esser. Denne betænkelighed ved at bruge retssikkerhedsbegrebet har
jeg sådan set stadig. Men samtidig kan jeg ikke se bort fra, at brugen
af begrebet i sig selv har en retspolitisk virkning. Begrebet er værdila-
det og centralt i den retsvidenskabelige diskussion. Og derfor kan det
anføres, at hvis retssikkerhedsbegrebet bruges også i forhold til bre-
dere interesser end adressatinteresser, så kan sådanne trediemandsin-
teresser, som er svage i en almindelig økonomisk prioritering - her-
under miljøinteresser - måske opnå en ligeså god prioritering i den
almindelige retlige diskussion som adressatinteresserne. Det er den
sidste tankegang, som præger mit skriftlige indlæg til dette juristmøde.
Jeg skal her uddybe det med et eksempel: Hvis man vil bruge retssik-
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kerhedsbegrebet, hvad man kan argumentere for, er spørgsmålet, om
den svage part er den, der ønsker at lokalisere et større projekt, og
som altså er ansøgeren i forhold til det offentlige, eller om den svage
part er den, som kommer til at leve med anlægget som nabo i frem-
tiden eller/og den som i øvrigt kommer til at bære omkostningerne
ved de miljøeffekter, anlægget har. Aktuelt diskuterer vi Øresundsfor-
bindelsen, både i Danmark og i Sverige. Øresundskonsortiet er for-
mentlig ikke den svageste part, hvis man sammenligner med dem, der
på forskellig måde bliver berørt af konsekvenserne. Bruges retssikker-
hedstankegangen ved en vurdering af dette store anlæg, vil jeg argu-
mentere for, at det ikke bliver et traditionelt snævert retssikkerheds-
begreb, man anvender, men derimod et bredere retssikkerhedsbe-
greb, som beskytter også de fremtidige generationers interesser og
bredere borgerinteresser.

Man skal selvfølgelig passe på med for meget begrebsjuristeri og
først og fremmest være opmærksom på, at de hensyn, som man retligt
interesserer sig for indenfor dette område, er de økologiske hensyn,
demokratiske hensyn og så selvfølgelig også en vis retssikkerhedsbe-
skyttelse for dem, der bliver mest berørt.

Bliver miljøkonsekvensvurderinger afløseren? I retsvidenskaben anvendes
det værdiladede begreb, retssikkerhed, som består af forskellige ele-
menter. Vi kan diskutere de processuelle elementer som forudsætning
for at sikre en retsbeskyttelse. Vi diskuterer de organisatoriske krav, der
må være opfyldt, hvis der skal sikres en retsbeskyttelse. Disse krav
kender vi alle fra vores almindelige diskussioner om retssikkerhed. Det
diskuteres også, om der overhovedet kan tales om materielle retssik-
kerhedskrav, eller om sådanne krav i stedet skal kaldes menneskeret-
tigheder. I relation til det materielle er der større uenighed end i
relation til det processuelle og organisatoriske. Det er imidlertid klart,
at retssikkerhed er et begreb, som er en sammenfatning af formelle
krav, organisatoriske krav og formentlig også materielle krav.

Ved en retsvidenskabelig diskussion af den retlige vurdering af større
projekters indvirkning på miljøet er det nærliggende at rejse spørgs-
målet, om man på samme måde kan betragte miljøkonsekvensvurde-
ringer som en sammenfatning af de nævnte elementer. Det er fri-
stende at besvare dette bekræftende. Når man ser på de forskellige
nationale og internationale reguleringer af større anlæg, herunder af
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de miljøkvalitetskrav, der skal stilles, er der nogle formelle regler, der
minder om dem, vi kender fra retssikkerhedsbegrebet. Reglerne skal
sikre en uvildighed, upartiskhed, og sagkundskab hos dem, der træffer
afgørelse. Reglerne skal sikre et forsvarligt beslutningsgrundlag mv.
Der er endvidere nogle formelle krav, herunder om høring af de be-
rørte, som vi kender fra de almindelige regler om sagsbehandling,
hvor retssikkerhed er i fokus. Der er også nogle organisatoriske krav i
forhold til miljøkonsekvensvurderinger, som på mange måder minder
om dem, vi kender fra retssikkerhed. Udgangspunktet er også i reg-
lerne om miljøkonsekvensvurderinger at finde frem til dem, der er
bedst egnede til at udføre opgaven. Løsningen har været forskellig i
forskellige lande, også indenfor VVM-direktivet, hvilket jeg har beskre-
vet i mit skriftlige indlæg.

Det er forskellige organisatoriske krav, der stilles i forskellige lande
i de regler, der skal sikre en rigtig miljøkonsekvensvurdering. Derimod
er der i en retssikkerhedssammenhæng altid enighed om at forudsæt-
te, at domstole er det »optimale forum«. I forhold til det materielle
kan det fremhæves, at proportionalitetsprincippet anvendes med hen-
blik på at sikre retssikkerhed. Men det samme princip skal også sikre
rigtige miljøkvalitetsvurderinger. Det er klart, at der også vil være nogle
principper og nogle krav, der er forskellige i de to sammenhænge.
Eksempelvis bruges forsigtighedsprincippet i forhold til miljøkvalitets-
vurderinger. Princippet kender vi derimod ikke i en retssikkerheds-
sammenhæng. Bortset fra sådanne forskelle bliver det lidt på samme
måde, vi vil komme til at argumentere, og derfor er det nærliggende
at overveje, om der indenfor sådanne områder, som det område, vi
taler om her, ikke i stedet for en fokusering på retssikkerhed bør
udvikles præcise krav til miljøkvalitetsvurderinger således, at sådanne
krav bliver de centrale i den retlige vurdering af større projekter.

Jeg har i mit skriftlige indlæg fremhævet, at en helhedstænkning er
en forudsætning.

Den generelle moderniseringstendens, som har præget den offent-
lige forvaltning i samtlige de nordiske lande i retning af samordning
af beslutningssystemerne og forenkling, privatisering mv. og sammen-
blandingen imellem den private og den offentlige sektor, er noget vi
vil se indenfor dette område. Men der er naturligvis nogle særlige
miljømæssige krav bl.a. som en del af kravet om foretagelse af miljø-
konsekvensvurderinger, der afføder specielle krav om helhedstænk-
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ning. Det er utroligt kompliceret at have med miljøproblemer at gøre,
da der er så mange, ofte meget direkte involverede interesser. Hvor-
dan sikrer man sig så en forsvarlig helhedstænkning? Ja, det kan gøres
på mange måder. Det man har gjort i det retlige system. Den måde,
man har bygget reguleringssystemet op, er primært i form af formelle
regler, der afgrænser de aktører, der accepteres som de relevante i
beslutningsprocessen, herunder med hensyntagen til deres interesse-
tilhørsforhold og deres sagkundskab. Det sker også i form af en regu-
lering af den måde, de forskellige interesser/aktører må indgå i pro-
cessen på og det tidspunkt, hvorpå de kan indgå i denne. Og det sker
gennem fastlæggelse af visse minimumskrav, der skal stilles til det in-
formationsgrundlag, der skal tilvejebringes, før der træffes beslutning
i forhold til sådanne anlæg. Endelig sker det i form af opstillede mål
og gennem angivelse af relevante virkemidler og principper til reali-
seringen af målet. Herved opnås en ramme, som giver de bedste for-
udsætninger for en miljøkonsekvensvurdering. Som det imidlertid er
blevet fremhævet flere steder i den internationale litteratur om dette
spørgsmål, kan man sige, at sådanne formkrav m.v. ikke i sig selv er en
garanti. Der eksisterer ikke materielle krav til miljøkonsekvensvurde-
ringen, og derfor bliver resultatet meget afhængigt af aktørerne.

Juristernes rolle ved vurdering af større projekter. Jeg har afslutningsvis tænkt
mig at sige, at der er grund til at rejse spørgsmålet om juristernes rolle
i denne sammenhæng. Om dette kan man sige, at det, der foregår
aktuelt i Danmark, er præget af, at beslutningssystemet i forbindelse
med etablering af større anlæg bliver stadig mere politisk. Som et
eksempel herpå kan fremhæves anlægsloven om Øresundsforbindel-
sen. Det er en rammelov, som efterfølgende flere gange er blevet
diskuteret og debateret i det politiske system. Det er selvfølgelig ud-
mærket ud fra en parlamentarisk vurdering. Men fremgangsmåden
gør det vanskeligere for jurister at være med i diskussionen - med-
mindre juristerne definerer deres rolle som innovativ. Generelt kan
man nok sige, som det også er blevet fremført af Lüdvig Krämer, som
er direktør for de juridiske anliggender og anvendelsen af fællesskabs-
retten i EF's generaldirektorat for miljø- og forbrugerpolitik, at juri-
sterne får en stadig mere innovativ opgave indenfor miljøområdet.
Måske bliver den retlige vurdering af de større anlægs indvirkning et
godt eksempel på, at juristerne får en sådan innovativ opgave. Det
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svenske beslutningssystem i forbindelse med Øresundsforbindelsen
med inddragelse af Vanddomstolen og Koncessionsnævnet har der-
imod været mere retlig.

Endelig vil jeg sige, at de danske jurister ikke er spillet af banen på
det traditionelle grundlag, idet der aktuelt er to retssager i Danmark.
I sagerne skal der tages stilling til den måde, Trafikministeriet har
tilrettelagt forberedelserne til anlægsloven om Øresundsforbindelsen,
herunder om der i fornødent omfang er taget hensyn til WM-direk-
tivet, fuglebeskyttelsesdirektivet og ESPOO-konventionen. Det er imid-
lertid en forudsætning for en realitetsbehandling, at de sagsøgende
miljøorganisationer er søgsmålsberettigede.

Korreferenten, førsteamanuensis Hans Chr. Bugge, Norge:

Mit udgangspunkt er, at miljøproblemerne, sådan som de har udviklet
sig lokalt og globalt, i stor grad skyldes grundlæggende svagheder og
skævheder i selve vort beslutningssystem: Først og fremmest i økono-
mien og »markedet«, fordi negative og langsigtede miljøkonsekvenser
ikke har været taget med i de økonomiske regnestykker - for at ud-
trykke det enkelt. Men også delvis indenfor juraen, hvor hensynet til
natur og miljø, almene interesser som knytter sig til miljøet og frem-
tidige generationer, har haft en relativ svag retlig beskyttelse og stilling
i forhold til andre værdier og rettigheder.

Forvaltningsretten er et område, hvor dette viser sig. Og netop de
forvaltningssager, vi her skal diskutere - projekter med store miljø-
mæssige konsekvenser - illustrerer dette. Det spørgsmål, som skal af-
gøres i sådanne sager, gennem koncessionsbehandling o.lign., er, hvor-
vidt et udbygningsprojekt i det hele taget skal gennemføres, hvor det
eventuelt skal lokaliseres, og hvilke krav der skal stilles til virksomhe-
den.

Disse sager er jo på flere måder væsentligt anderledes end den
typiske forvaltningssag, som vor traditionelle forvaltningsret i stor grad
er bygget op om. Den »klassiske« forvaltningssag har en borger som
»part« på den ene side og en offentlig myndighed på den anden, og
sagen drejer sig om at pålægge denne »part« en pligt, afgøre om en
ansøgning om en bestemt ydelse skal imødekommes o.lign. Situatio-
nen er ofte præget af, at borgeren og myndigheden har forskellig
styrke og forskellige - typisk modstridende - interesser.
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I sager om store projekter og udbygninger er situationen ofte væ-
sentlig anderledes. Der er her for det første ofte en nær forbindelse og
fælles interesse mellem »parten« - ansøgeren - og den offentlige myn-
dighed. Ja, ofte står myndighederne selv bag udbygningen eller har
arbejdet aktivt for at få den igang. Dette gælder eksempelvis, når sta-
ten bygger motorveje, eller en kommune aktivt søger at tiltrække en
industrivirksomhed.

Samtidig vedrører sagen ikke bare ansøgeren og myndigheden. Et
større projekt får i vore dage ofte meget betydelige konsekvenser for
»den tredje part«: den befolkning og det natur- og kulturmiljø, som
berøres af udbygningen. Med »miljøkonsekvenser« må vi ikke bare
tænke på konsekvenser for naturen i sig selv. Konsekvenser for miljøet
betyder også ofte drastiske konsekvenser for de mennesker, som lever
i miljøet. Det kan ved sådanne anlæg være en stor befolkning, der
bliver berørt. Miljøpåvirkningen kan have konsekvenser for sundhed,
velfærd og tryghed for mange, og den kan også have betydelige øko-
nomiske konsekvenser for enkelte f.eks. i form af, at deres ejendomme
reduceres i værdi p.g.a. miljøulemperne.

Problemet med identifikationen mellem ansøger og myndighed for-
stærkes af andre forhold på grund af, at de aktuelle konsekvenser ofte:

- rammer hensyn og interesser som har en svag retlig beskyttelse,
- er vanskelige eller umulige at kvantificere eller at sætte en økono-

misk pris på,
- er usikre, på grund af mangel på kundskaber, eller fordi virkningen

først vil kunne vise sig efter lang tid.

Mange skadevirkninger kan have en geografisk udstrækning, som
sprænger politiske og administrative grænser, og som vanskeliggør
indflydelse fra alle berørte i beslutningsprocessen. Det, som rammes,
kan heller ikke altid »repræsentere sig selv«, men må have særlige
talsmænd: dyr, planter og fremtidige generationer.

Dette er jo ikke en ny problemstilling. Vi har som bekendt en række
specielle sagsbehandlingsregler, som netop skal sikre bredere samfunds-
mæssige og miljømæssige vurderinger i sådanne sager. Reglerne fin-
des dels i love om samordnet planlægning. Et eksempel er den norske
plan- og bygningslov, som lægger op til en meget bred og alsidig pro-
ces for udarbejdelse af arealplaner under styring af lokale folkevalgte
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organer. Reglerne findes også i vigtige særlove - for Norges vedkom-
mende kan nævnes forurensningsloven og vassdragsreguleringsloven.
Intentionen med disse regler er at få problemerne alsidigt belyst og at
åbne beslutningsprocesserne. Lovene lægger op til en sagsbehandling,
der skal sikre både en vurdering af miljøkonsekvenserne og en aktiv
medvirken i processen fra de berørtes side. I de sidste år har vi i flere
af de nordiske lande fået generelle regler om konsekvensvurderinger
ved større udbygninger. Disse regler bygger på de samme hovedtan-
ker, men der er en del forskelle i detaljerne.

Til trods for disse mange lovbestemmelser udtrykkes der ofte util-
fredshed - i hvert fald i Norge - fra den berørte befolkning og orga-
nisationer, som varetager miljø- og andre almene hensyn. De kritise-
rer, at sagen ikke er tilstrækkeligt forberedt, at afgørelserne træffes
hen over hovedet på folk, at beslutningsprocessen må opfattes som
værende lukket, at information og medvirken mest er »skuebrød«, og
at miljøhensynene ikke er undersøgt grundigt nok osv. Ikke sjældent
går kritikken på manglende udredning af alternativer, eller på at al-
ternativerne ikke er undersøgt godt nok - herunder også at det så-
kaldte »nul-alternativ«, det alternativ, at udbygningen ikke finder sted,
ikke er undersøgt.

Men der er også kritik fra den modsatte side over, at sagsbehand-
lingen er omstændelig, at den tager for lang tid, og at der stilles for
store krav til vurderingen. Der fremsættes bl.a. en sådan kritik mod
vore nye regler om konsekvensvurderinger, da disse fornylig var gen-
stand for debat i Stortinget.

Ellen Margrethe Basse rejser spørgsmålet om, hvor balancen her
bør gå? Hvor grundige bør vurderingerne være?

Det er meget vanskeligt at angive generelle retlige retningslinier ved
løsning af disse spørgsmål. Udgangspunktet er et rimeligheds- eller
proportionalitetsprincip. Men vi må diskutere, hvordan retningsli-
nierne skal præciseres i sådanne sager, der indebærer så mange sam-
mensatte og usikre konsekvenser. Vi må kunne gå langt i kravene om,
at de ulemper, som indenfor en rimelig tid kan kortlægges eller anta-
ges som sandsynlige, af ansøgeren virkelig bringes frem i lyset, og at
alternativer vurderes ordentligt. Jeg er enig med Ellen Margrethe
Basse i, at forsigtighedsprincippet - eller »føre var-princippet« som vi
kalder det i Norge - også bør give sig udslag i kravet til vurderingerne.
Hvor der er tvivl, bør tvivlen komme miljøet til gode i den forstand,
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at man vælger at foretage vurderinger i stedet for at undlade dette.
Sådanne vurderinger er særlig vigtige, når der er usikkerhed knyttet
til mulige alvorlige og irreversible miljøvirkninger, eller en uklar-
hed m.h.t. mulige risici for større ulykker. I disse sager bør hensynet
til, at der gennemføres en hurtig sagsbehandling ikke veje specielt
tungt.

Det er vigtigt, at processen har legitimitet. Dette nødvendiggør en
upartiskhed i afgørelsen af, hvor grundigt konsekvenserne skal kort-
lægges. Jeg sætter spørgsmåltegn ved, om denne upartiskhed er sikret
i dagens system. Når det gælder de norske regler om konsekvensvur-
deringer i plan- og bygningsloven, vil jeg specielt nævne, at det er de
respektive sektormyndigheder, der har hånd om gennemførelsen af
systemet. Det er dem, som bl.a. afgør, om en konsekvensvurdering skal
gennemføres, og hvad vurderingen nærmere skal gå ud på. Der er få
eller ingen mulighed for de berørte til at efterprøve de beslutninger,
som tages undervejs i processen, idet sådanne afgørelser anses som led
i den interne sagsbehandling og dermed unddraget klageadgang.

Ud fra en juridisk synsvinkel må målet generelt være at sikre et bredt
beslutningsgrundlag på en balanceret og upartisk måde og uden unø-
dig tidspres, og at hensynet til de mange interesser, som berøres ne-
gativt - ikke mindst miljøinteresserne - varetages ordentligt.

Denne type forvaltningssager falder, som nævnt, på flere måder
udenfor de traditionelle kategorier, vi behandler og drøfter i forvalt-
ningsretten: enkeltafgørelser og forskrifter. De specielle og vanskelige
problemer, som her rejser sig, nødvendiggør, at vi i større grad tager
de store udbygningssager med brede miljøkonsekvenser op til diskus-
sion og behandler dem systematisk, som en særlig »tredje kategori« af
forvaltningssager.

Selv om sagsbehandlingsreglerne er gode, giver de selvfølgelig in-
gen garanti: de offentlige myndigheder - ofte de politiske organer i
stat og kommune - står under alle omstændigheder meget frit. Når
myndighederne skal afgøre, om en udbygning skal gennemføres, og
eventuelt på hvilke vilkår, anviser de aktuelle love en bred skønsmæs-
sig vurdering, og angiver kun få materielle retningslinier af retlig art.

Sagt på en anden måde: Dette er »politiske afgørelser«. Det er op til
de politiske organer at afveje de positive virkninger af et udbygnings-
projekt - økonomiske virkninger, arbejdspladser, bedre transport eller
service - på den ene side, og negative konsekvenser for bl.a. miljøet på
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den anden. Det er op til myndighederne, at foretage denne helheds-
vurdering og de værdivalg, som kræves.

Dette er naturligt og rigtigt i vore demokratier. Men problemet er,
at valgene vil tendere i retning af, at de mest afgørende kriterier er: de
dagsaktuelle behov, de kortsigtede mål og det, som er økonomisk løn-
somt på kort sigt. Dette er så at sige »tyngdelove« i de politiske beslut-
ninger, men det er love som i høj grad er betinget af grundlæggende
økonomiske og juridiske rammebetingelser. Skal der skabes en bedre
balance, må disse rammebetingelser justeres. Det er ikke nok med
bedre sagsbehandlingsregler. Der er også behov for visse materielle,
retlige elementer, som kan regulere selve helhedsvurderingen og in-
teresseafvejningen, når afgørelserne skal træffes.

Nogle retningslinier af denne type findes allerede. I norsk ret er der
flere eksempler på bestemmelser, som giver en klar anvisning på, at
miljøhensynet skal tillægges betydelig vægt ved skønsudøvelsen i så-
danne sager.

På den anden side er anvisningerne ikke altid særlig klare, idet
sådanne anvisninger bl.a. findes i de privatretlige regler i naboretten:
Udbygninger som påfører skader eller ulempe på naboejendom, som
overstiger »tålegrænsen«, medfører som bekendt erstatning på objek-
tivt grundlag. Tålegrænsen er - i norsk ret - knyttet til begreberne
»urimelig« og »unødig«, som igen er gjort afhængige, bl.a. af, hvad der
kan forventes af udviklingen i det aktuelle område. Så relativt som
tålegrænsen herved er blevet defineret, har naboretten fået en meget
ringe betydning som værn for almene miljøværdier og som grundlag
for stillingtagen til større udbygningsprojekter.

Vi har i Norge også fået regler om erstatning for forureningsskader,
der, som den generelle regel, fastslår et ansvar på et objektivt grundlag
og desuden udvider erstatningsreglerne en del i forhold til tidligere.
En videreudvikling af reglerne om erstatning for forureningsskader,
og i det hele taget en udvikling af forureneren- betaler-princippet, bør
nok lidt efter lidt kunne bidrage til, at miljøhensyn og langsigtede
konsekvenser kommer til at veje tungere i »regnestykket«, og dermed
virke ind på afgørelserne i disse sager.

Lad mig imidlertid også pege på enkelte nye retlige begreber og
mål, som nu kommer ind, og som bør påvirke afvejningen i disse
sager:

Vi har målsætningen om retten til et godt miljø som en ny materiel,
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såkaldt »tredjegenerations« menneskeret. Denne tanke blev udtrykt
allerede i erklæringen fra FNs miljøkonference i Stockholm i 1972, og
den er blevet drøftet videre i mange fora. Selv om tanken er omstridt
og juridisk uklar, virker det som om den langsomt vinder frem og giver
sig stadig klarere udtryk i internationale konventioner og national
lovgivning.

Vi har det generelle mål i Brundtland-rapporten om en bæredygtig
udvikling (norsk:»bærekraftig«, svensk:»hållbar«): en udvikling som
opfylder dagens behov, uden at begrænse fremtidige generationers
muligheder for at opfylde deres behov. Dette begreb kan nok forstås
og fortolkes på mange måder, og det giver jo ikke noget klart svar på,
hvordan konkrete sager bør afgøres. Men begrebet indeholder en
kerne, som er meget vigtig, og som giver en ny dimension til vurde-
ringen: de langsigtede konsekvenser og retfærdighed over for vore
efterkommere.

Fra nærmest at være en politisk vision, er »bæredygtig udvikling« nu
på fuld fart ind i internationale traktater og i national lovgivning. De
to vigtige nye love i Danmark på dette felt - lov om miljøbeskyttelse og
lov om planlægning, begge fra 1991 - har som udtrykkeligt formål at
medvirke til, at samfundsudviklingen sker »på et bæredygtigt grund-
lag«. Også i Norge har vi fået de første love, hvor bæredygtig udvikling
er taget med som formål, bl.a. i den nye kommunelov. Hvorvidt et
tiltag bidrager til, eller modvirker, en bæredygtig udvikling bliver der-
med et moment, som skal tillægges vægt ved afgørelsen af de sager,
som falder ind under den respektive lov. Og »bæredygtig udvikling«
bliver et begreb, som også jurister må tage stilling til og efterhånden
bidrage til at præcisere den retlige virkning af.

En vigtig side af målet om bæredygtig udvikling er: at bevare natu-
rens evne til selvfornyelse. Skal man sikre en bæredygtig udvikling, må
naturens egne grænser ikke overskrides. I den forbindelse minder jeg
om, at begreberne »naturens tålegrænse« (engelsk: »critical load«) for
forureninger og »bæredygtig afkast« (»(optimum) sustainable yield«)
af levende ressourcer også er på vej ind i internationale og nationale
lovtekster. De vil give vigtige miljøpolitiske retningslinier - en måle-
stok som også de store udbygningsprojekter må vurderes i forhold til.
Pointen er, at naturens love og behov bliver selve udgangspunktet for
reguleringen.

Vi har miljøkvalitetsnormer, og vi har forsigtighedsprincippet. Dette
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er nævnt af Ellen Margrethe Basse, og jeg kan komme tilbage til,
hvilket indhold det nævnte princip eventuelt kan gives i fremtiden. Alt
dette er elementer, som selvfølgelig afhængigt af, hvordan det udvik-
les, præciseres og anvendes, vil kunne bidrage til at give miljøet og de
langsigtede hensyn en stærkere stilling - ikke blot politisk, men også,
lidt efter lidt, retligt. Et udslag af denne tendens til retliggørelse er den
nye grundlovsbestemmelse i Norge, Grundlovens § 110b om miljø-
værn. Herefter citeredes bestemmelsen, og korreferenten oplyste, at
der i det norske Storting var en diskussion om den retlige betydning af
bestemmelsen, og at den norske Højesteret allerede ved flere anled-
ninger havde anvendt bestemmelsen som et fortolkningsmoment til
fordel for miljøet i sager, hvor miljøhensyn på en eller anden måde
skulle afvejes mod andre hensyn. Korreferenten fastslog, at miljøhen-
syn således er på vej - om end langsomt - til at opnå et værn, der kan
sammenlignes med de mere traditionelle værdier og grundlæggende
frihedsrettigheder.

Korreferenten afsluttede med nogle betragtninger om domstolens
rolle, hvorunder han fremhævede, at de centrale retsreglers formule-
ring, ved hvilken der overlades en vid skønsmæssig kompetence til
politiske myndigheder, begrænser domstolens prøvelse af selve afgø-
relsen. Det har i praksis vist sig, at domstolene spiller en forholdsvis
ringe rolle ved efterprøvelsen af sagsbehandlingen i disse sager. Kor-
referenten var af den opfattelse, at domstolene burde påtage sig en
mere aktiv rolle, også i disse sager. Domstolene har visse muligheder,
f.eks. i relation til spørgsmålet om at »åbne retssalen« for de organi-
sationer eller interesser, som forsøger at varetage miljøhensyn, ved at
anerkende deres søgsmålsberettigelse. Domstolenes strenge syn på be-
grebet retlig interesse er måske i færd med at løse sig i Norge, og i den
relation spiller domstolene en central rolle. Det samme er tilfældet
ved fastlæggelsen af kravene til sagsbehandlingen, evt. domstolenes
efterprøvelse af sagsbehandlingen ud fra spørgsmålet om, i hvilken
grad alle interesser, herunder også langsigtede miljøhensyn, varetages
tilstrækkeligt ved forberedelsen af sagen. Korreferenten fremhævede,
at professor Bernhard Gomard i sin åbningstale havde argumenteret
for en mere aktiv holdning fra de nationale domstoles side i forhold til
lovgivningsmagten, bl.a. på baggrund af EF-domstolens aktive rolle i
virkeliggørelsen af Romtraktatens intentioner. Domstolene havde en
opgave med at hjælpe den politiske vilje til at blive effektiv. Korrefe-
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renten mente, at miljøfeltet netop var et sagsområde, hvor dette havde
gyldighed. Miljøsagen har bred politisk tilslutning, hvorfor domsto-
lene kan og bør give et større bidrag end hidtil til, at denne vilje også
kommer til udtryk ved bedømmelsen af de store projekter.

Derefter tog lagdommer Gunvald Gussgard, Norge ordet:

Gunvald Gussgard konstaterede, at man i de fleste tilfælde ville være
forpligtet til at anvende de ordinære regler for planlægning ved be-
dømmelsen af de projekter, som ville kunne få miljømæssige virknin-
ger. Om projekterne var store var ikke i sig selv afgørende. Reglerne
om konsekvensvurderinger er regler, som for Norges vedkommende,
ikke i sig selv vil kunne føre til andet end, at man her skal gennemføre
en bestemt form for sagsbehandling, også når det drejer sig om store
projekter. Gunvald Gussgard påpegede endvidere, at resultatet af
denne sagsbehandling ikke i sig selv indebar definitionen af afgørel-
sen, dvs. et ja eller et nej til projektet. Formålet med sagsbehandlingen
var blot at sikre, at beslutningstagerne opnår et nødvendigt beslut-
ningsgrundlag.

Professor, dr.jur. Inge Lorange Backer, Norge:

Groft sagt er retsstillingen for større projekter i et miljøretsperspektiv
knyttet til to begreber: koncessionsbehandling og konsekvensvurde-
ring. Generelt vil jeg erklære mig enig med referenten i, at retssikker-
heden for miljøet må understreges samtidig med retssikkerheden for
ansøgeren. Særlig når der er tale om større projekter, kan vi ikke tage
det for givet, at den private ansøger er den svage og det offentlige den
stærke part.

Når det drejer sig om koncessionsbehandling af større projekter, kan
der opstå særlige spørgsmål om, hvad der er legitime hensyn eller
udenfor liggende argumenter ved udøvelsen af forvaltningsskønnet.
Store projekter har gerne langsigtede virkninger, både for miljøet og
i andre henseender. I kraft af sin størrelse kan de også have betydelige
virkninger på kort sigt - ikke mindst når det gælder beskæftigelsen.
Her kan det let ske, at de kortsigtede fordele mht. beskæftigelse over-
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skygger langsigtede miljøpåvirkninger og bliver udslagsgivende for
koncessionsmyndigheden.

Efter min mening er det fuldt legitimt, at sådanne beskæftigelses-
hensyn på kort sigt bliver afgørende, hvis der blot er tale om tidspunk-
tet for, hvornår et projekt skal tildeles koncession eller iværksættes. Da
drejer det sig om projekter, som også ud fra en langsigtet vurdering
fortjener koncession. Men der er grund til at stille spørgsmål ved den
retlige legitimitet ved kortsigtede fordele, hvis de tilsidesætter hensy-
net til at undgå skadevirkninger på lang sigt.

Dette rejser et særligt problem, såfremt det er regering og Storting,
der er koncessionsmyndighed. Det kan være urealistisk at antage, at
politiske myndigheder vil se bort fra f.eks. kortsigtede beskæftigelses-
hensyn, hvis der er stor arbejdsløshed, og det kan hævdes, at den
retlige bedømmelse må tilpasse sig de politiske realiteter. Men accep-
terer man det standpunkt, giver man samtidig afkald på i denne sam-
menhæng at bruge retsreglerne som et virkemiddel til at få en bære-
dygtig udvikling.

Korreferenten, førsteamanuensis Hans Christian Bugge, Norge, pegede
på de organisatoriske spørgsmål, der knytter sig til konsekvensvurderin-
ger, navnlig den norske løsning, hvor vedkommende sektormyndighed
har afgørende indflydelse på konsekvensvurderingens tema og om-
fang. Jeg er enig i, at dette kan rejse spørgsmål om upartiskhed i
sagsbehandlingen. I Norge har sådanne indvendinger tidligere været
stærkt fremme ved vandkraftudbygninger, hvor det tidligere var sådan,
at Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (som det dengang hed) op-
trådte både som koncessionsmyndighed og som bygherre, ved udbyg-
ninger i statsligt regi. Omorganisering har medført, at NVE nu kun
fungerer som koncessionsmyndighed, mens udbygningsopgaverne og
ansøgerrollen varetages af Statkraft, som er en selvstændig enhed, en
såkaldt statsvirksomhed. Lignende omorganiseringer, med opdeling af
regulerende myndighed og udførende virksomhed respektiv forret-
ningsdrift, ser vi nu også på andre områder, f.eks. i trafiksektoren.
Dette er en udvikling, som efter mit skøn gør det lettere at acceptere
sektordepartementernes centrale rolle i afgørelser om konsekvensvur-
deringer.

Det vigtigste argument til støtte for den rolle som sektordeparte-
menterne spiller i Norge, ligger imidlertid i Brundtland-kommissio-
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nens principper om en bæredygtig udvikling, som forudsætter, at mil-
jøhensyn bliver integreret i alle sektorer og af alle instanser. Skal dette
mål realiseres, må sektormyndighederne selv tage ansvaret for, at mil-
jøhensynene indgår i beslutningsgrundlaget. Og skal de selv have et
ansvar for varetagelsen af miljøhensynene, er det måske en naturlig
konsekvens, at de også får beslutningskompetencen.

Dette aktualiserer imidlertid en mulighed for at efterprøve afgørel-
sen. Jeg er derfor enig med korreferenten i, at der er behov for en
klageordning, som kan sikre, at konsekvensvurderingerne virkelig fun-
gerer som et middel til at varetage miljøhensynene ved at klarlægge -
blandt andet - de langsigtede miljøpåvirkninger.

Et centralt spørgsmål i tilknytning til konsekvensvurderingens ind-
hold, er kravet om vurdering af alternativer til det projekt som ansø-
geren primært ønsker. Korreferenten pegede på betydningen af nul-
alternativet. Lad mig pege på andre former for alternativer, som det
kan være nødvendigt at udrede, såfremt konsekvensvurderingen vir-
kelig skal blive et middel til at varetage miljøhensyn. Jeg vil bruge et
eksempel fra trafiksektoren, som er en af de største udfordringer, vi
står over for i miljøsammenhæng.

Hvis der planlægges en ny motorvej, sker det selvsagt for at dække
et vist transportbehov. Dette kan ske ved forskellige vej tracéer, og en
form for vurdering af alternativer vil da være at vurdere forskellige
tracévalg og konsekvenserne af dem. Men uanset hvor en ny vej pla-
ceres, vil vejtrafikken have sine ulemper. Der kan derfor være grund til
at udrede alternative transportmåder, som giver mindre miljøulemper
- typisk jernbane. En tredje type alternativ er tiltag for at reducere
transportbehovet sådan, at man ikke får behov for en ny motorvej
overhovedet. Sådanne alternative vurderinger skaber imidlertid et di-
lemma: De alternativer, som er aktuelle i miljøsammenhæng, er det
måske ikke aktuelt for ansøgeren at udføre overhovedet, og måske har
han heller ikke de nødvendige faglige forudsætninger for at foretage
en sådan vurdering. Jeg ser det derfor som et uløst spørgsmål, hvordan
princippet om alternative vurderinger kan forenes med det udgangs-
punkt, at det er ansøgeren, der skal foretage konsekvensvurderingen.
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Vicehäradshövding, förvaltningssekreterare Tapani Mikkeli, Finland:

Der er behov for at tale om retssikkerheden i den forvaltningsretlige
beskyttelse i den foreliggende situation. Og siden man nu og da er
tvunget til at tage stilling til større, eller mindre, projekters miljøpå-
virkninger, er der to yderst betydningsfulde spørgsmål, som bør be-
svares.

Det første er, hvilke præmisser man må tage hensyn til, og hvorledes
disse bør prioriteres. Referenten har præsenteret vigtige principper,
som tilhører disse præmisser. Men problemet er endvidere, hvordan
man skal løse konflikten, såfremt der opstår modstrid mellem sådanne
principper. Hvordan skal man vælge mellem dem? Hvorledes skal man
prioritere dem? Man har talt om materielle normer i retskildelæren,
og hvis man ikke tilvejebringer sådanne normer ved domstolen, må
politikerne selv skabe dem, hvilket ikke er forfærdelig let. For det
andet er det vigtige spørgsmål, på hvilken måde og med hvilken lov-
givningsteknik, sådanne præmisser eller retningslinier skal fastlægges.

Man har blandt andet rejst spørgsmålet, om sådanne retningslinier
skal være udtrykkelig lovfæstede, eller om det er nok, at de kommer til
udtryk i den politiske debat i Rigsdagen.

Et andet problem, der har sammenhæng med det, som Inge Lo-
range Backer talte om, er spørgsmålet om, hvem der er den bedste
koncessionsmyndighed. Er det en kompetence, som Rigsdagen natur-
ligt bør have - spiller Rigsdagen eller bør Rigsdagen spille en betydelig
rolle i denne her beslutningsproces?

Går man nærmere ind på de krav, referenten tog frem, og først
fokuserer på de processuelle krav i relation til store projekter, må det
erkendes, at det er vigtigt at følge disse processuelle krav, men de løser
ikke i sig selv problemerne. De administrative løsninger er betydnings-
fulde, særligt hvis man tænker på koncessionskompetencen, hvordan
kompetencen skal fordeles, og hvilke organer, som skal beslutte i disse
sager. Hvis man giver sådanne myndigheder koncessionskompetence,
som ikke har praktiske muligheder for at anvende kompetencen på
traditionel vis, bliver det svært også for kontrolorganerne at udføre
deres efterprøvende funktion. Jeg finder derfor, at disse materielle
præmisser, der har været nævnt, er de vigtigste for hele beslutnings-
processen. Derfor burde sådanne præmisser eller principper klarlæg-
ges, vurderes samt prioriteres. Materielle normer, som forsøger at kon-
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trollere også større projekter, er måske nødvendigvis relativt fleksible,
i første omgang også af tekniske grunde. Men netop disse priorite-
ringsregler, prioriteringer af forskellige værdier, bør i et vist omfang
kunne fastholdes i en demokratisk ordning, gennem deltagelse fra
Rigsdagen, Statsråd osv. Lovgiveren har endvidere reelle muligheder
for at opbygge en kontrol i udførlige former, ved at fremhæve retssik-
kerheden, men også med den målsætning at varetage miljøet. Har
man ikke sådanne prioriteringsregler, er der kun tilbage at håbe på, at
beslutningstagerne på forskellige niveauer har den fornødne miljø-
venlige holdning.

Advokat Harald Hove, Norge:

Miljøsager, og ikke mindst store projekter med betydelige konsekven-
ser for miljøet, vil ofte angå en række forskellige interesser, forskellige
fagområder og vil i sidste instans være genstand for en politisk beslut-
ning. Med denne baggrund vil jeg stille spørgsmålstegn ved, om det i
sådanne sager tjener noget formål uden videre at anvende indfalds-
vinklen »retssikkerhed« for de ræsonnementer, som vi jurister skal
bidrage med?

For os jurister er retssikkerhed et vigtigt ord, og desuden også et
honnørord. Det giver udtryk for noget, som vi mener er vigtigt. Jeg
tror alligevel, at vi må være forsigtige med at presse for meget ind
under begrebet. Vi skal måske også være forsigtige med at forudsætte,
at begrebet uden videre vil have samme gennemslagskraft overfor
udenforstående, som det har overfor juristerne (selv om »retssikker-
hed« nok tilhører de politiske honørord, og dermed vil være noget,
man i princippet er positiv overfor). Mit anliggende er derfor at stille
spørgsmålet, om vi ikke som jurister og, i hvert fald for mit vedkom-
mende, som engagerede i miljøspørgsmål, i stedet burde formulere,
hvilke krav vi mener, der bør stilles til sagsbehandlingen og vurdering-
stemaet og formidle dette direkte uden at henvise til begrebet retssik-
kerhed? Jeg tror, at der er meget, der kan tale for, at dette vil få samme
gennemslagskraft.

Som nævnt handler miljøsager, og særligt store udbygningsprojek-
ter, om mange og sammensatte interesser. Der kan derfor være grund
til at have en vis ydmyghed i forhold til vores redskab juraen, og dette
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bør også gælde i diskussioner mellem jurister. Det er imidlertid sam-
tidig vigtigt netop at fokusere på de sider, hvor vi som jurister vil have
den største gennemslagskraft og måske de fleste midler.

Det er nok også i miljøsager vigtigt at sikre partsinteresser i tilknyt-
ning til sagsbehandlingen. I de fleste større sager vil der være stærke
aktører på ansøgersiden. Disse aktører, og jeg tænker da f.eks. på
Vejdirektoratet, Statoil og Norsk Hydro, vil næppe have behov for
formelle rettigheder. De vil, med eller uden regler som sikrer partsin-
teresser, stort set kunne klare at varetage egne interesser. Det vil derfor
i første række være de svage aktører, f.eks. privatpersoner som berøres,
eller organisationer som vil sikre miljøværdier, der reelt vil drage nytte
af processuelle rettigheder. Og det er da også særligt dem, der er
grund til at beskytte med en indfaldsvinkel knyttet til retssikkerheds-
begrebet.

Et vigtigt krav for at sikre miljøinteresser er at forlange konsekvens-
vurderinger i sådanne sager. Der er imidlertid grund til at være op-
mærksom på, at konsekvensvurderinger ofte tidsmæssigt vil komme
efter, at der er truffet principbeslutning i sagen. Dette skyldes naturligt
nok, at konsekvensvurderinger er kostbare, og at man har behov for at
vide, hvad der skal vurderes, før man gennemfører vurderingen. Dette
forhold burde lede til den forventning til beslutningstagerene, at de er
i stand til at ændre standpunkt efter at have set konsekvenserne. For at
citere en norsk fjellvettregel: »Det er ingen skam at snu«. En sådan
holdning hos politikere ville f.eks. kunne have ført til, at den kendte
Alta-sag kunne have fået et lykkeligere udfald. Et andet sagsforhold,
hvor dette spørgsmål har været aktuelt i den norske debat, har knyttet
sig til valget af hovedflyveplads, herunder også, om vi havde brug for
en sådan flyveplads.

Afslutningsvis kan jeg som supplement til det, der er fremhævet af
Ellen Margrethe Basse om miljøeffekterne af vindmøller i Jylland, der
bl.a. har et klart visuelt aspekt, oplyse, at der skal føres en lang kraft-
linie over et lavt norsk ø-samfund. I denne sag fremhæver ansøgeren,
som i denne sag har haft hånd om sagsbehandlingen, både økonomi-
ske forhold og tidsfaktoren. Beslutningstagerne kommer dermed un-
der et stærkt pres fra ansøgeren. Denne problemstilling, at ansøgeren
ofte vil have hånd om sagsbehandlingen indtil et meget fremskredet
tidspunkt, fortjener opmærksomhed, og medfører, at man ikke uden
videre får tillid til den endelige beslutning truffet under pres.
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Korreferenten, førsteamanuensis Hans Chr. Bugge, Norge:

Lad mig tage udgangspunkt i det sidste indlæg, som jeg på mange
måder er enig i. Hovedtanken i dette indlæg var, at det er begrænset,
hvor meget jussen kan påvirke visse afgørelser. Lad os derfor koncen-
trere os om det processuelle og overlade værdivalgene til de dertil
egnede organer, nemlig de politiske organer. Dette mønster er jeg
selvfølgelig i hovedsagen enig i. Jeg mener ikke, at det er domstolene,
som skal afgøre koncessionssager, jeg mener heller ikke, at vi skal
fastlægge så klare retningslinier i vore lovgivninger, at resultatet af
afgørelsen er givet i en bestemt retning. Min pointe er, at der er så
tilpas mange sider, man skal vurdere, herunder tidsmomentet, når
afgørelsen træffes. Blandt andet skal man vurdere, hvilke interesser
det er, som har været tilstede på det relevante tidspunkt. Hvad ligger
til grund for afgørelsen på de forskellige stadier? Hvordan kommer
hensynet til svage grupper ind i dette? Dette er bare nogle af elemen-
terne i et kompleks, som jeg føler vi egentlig ikke har arbejdet nok
med.

Der er imidlertid en kategori af forvaltningsbeslutninger, som ikke
er bragt ordentligt i fokus, og jeg føler, at netop denne kategori giver
anledning til ganske mange vigtige udfordringer. Den kategori af be-
slutninger, jeg tænker på, er de beslutninger som vedrører bredere
interesser. Det er ikke nødvendigvis sådan, at dette kun handler om
miljøet i økologisk forstand. Det handler også meget om almene in-
teresser og reelt set også økonomiske interesser, som i udgangspunktet
ikke har en klar retlig beskyttelse. Beskyttelsen af sådanne interesser er
- som det er blevet fremhævet - et spørgsmål om præmisser og om
prioritering af præmisserne. En del af præmisserne vil uundgåeligt
være ude af balance i vort system - sådan lyder min påstand - og det
gælder om at forsøge at skabe en balance. Jeg føler, at der her ligger
en ganske stor udfordring, hvor også juristerne har en rolle.

Jeg har fulgt lidt med i den amerikanske miljøretsdiskussion. Det,
som er blandt de store diskussionstemaer i USA, er begrebet »envi-
ronmental racism«. Hvad ligger der så i dette begreb, altså racisme i
miljøsammenhæng? Der er gennemført undersøgelser og studier i
USA, som viser, at der er meget klare sociale forskelle i USA, når det
gælder miljøkvalitet. Det er svage grupper, ikke mindst minoriteter,
som i særklasse har de største miljøbelastninger, som får affaldsanlæg
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i nærheden af sig, som bor langs de floder, som ikke bliver renset osv.
Sidste initiativ på dette område var da »The American Bar Association«
tog dette tema op, og vedtog en resolution om bekæmpelsen af denne
»environmental injustice«. Resolutionen vedrørte spørgsmålet om,
hvordan man kan skabe lighed - dvs. ret til et godt miljø for alle, også
for de svage, minoriteterne osv.

Denne retfærdighedsdimension er et apropos, der ikke endnu er
blevet placeret ordentligt i den miljøretlige diskussion. Det er et om-
fattende tema i sig selv - men jeg føler, at der bag det ligger en rigtig
tanke. Det er en opgave for jurister at varetage visse materielle værdier.
Jeg vil kalde disse værdier »menneskerettigheder i en ny udformning«,
i en ny sammenhæng, og jeg tror, at der ligger en udfordring af ma-
teriel retlig art i »environmental racism«, som går på at skabe lighed.
Det er en opgave for jurister at påvise disse forhold, bl.a. som led i den
almindelige menneskeretsdiskussion. Juristerne har en vis forpligtelse
til at arbejde for, at menneskerettighederne kan overføres til miljø-
problemerne. Jeg tror, at der i dette ligger en kim til en videre udvik-
ling af denne del af forvaltningsretten. Både når det gælder den pro-
cessuelle side, og når det gælder de materielle retningslinier. Til sy-
vende og sidst må disse fastlægges af de politiske organer. Men juri-
sterne kan i denne sammenhæng bidrage til en balanceret og adækvat
udvikling.

Referenten, professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse, Danmark:

Jeg vil indlede med at reagere på det, Gunvald Gussgard sagde om det
relevante i at sondre mellem større projekter og andre projekter. Har
det mening overhovedet at interessere sig for størrelsen? Ja, det mener
jeg, det har. Det er korrekt, at planlægningssystemet kan bruges i
forhold til både store og små projekter, og at planlægningsprocessen
kan bruges til varetagelse af en række miljøhensyn. Planlovene - det
gælder den danske planlov, og det gælder de andre planlove - lægger
i deres formålsbestemmelse op til en inddragelse af en række hensyn.
Men der er alligevel en forskel mellem reguleringen af store og små
projekter. I hvert tilfælde for så vidt angår det danske system må man
sige, at i forhold til de større projekter er det sådan, at der skal udar-
bejdes et nyt plantillæg, som forudsætning for at sådanne anlæg kan
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underkastes en godkendelsesbehandling bl.a. efter miljøbeskyttelses-
loven. Det er en afgørende forskel, da det ikke er nok ved etablering af
større anlæg omfattet af WM-kravene, at man forud, som traditionelt
i plansammenhæng, har udlagt et område til eksempelvis industri. Det
konkrete projekt skal indgå i en særskilt plan. I behandlingen af dette
plantillæg skal der foretages en vurdering af alternativer - det er jo
ikke et sædvanligt led i planlægningssammenhæng. Og endelig er
kravet om accept af plan tillægget en stopklods i forhold til den efter-
følgende konkrete sagsbehandling. Man kan derfor sige, at planen på
den måde bliver en del af den individuelle koncessionsbehandling.

Til Inge Lorange Backers kommentar om koncessionsbehandling,
vil jeg tilføje, at det er korrekt, at der er tale om en koncessionsbe-
handling; men planprocessen er nok så vigtig i Danmark, idet plantil-
lægget er en vigtig del af sagsbehandlingen, med de muligheder, der
ligger for helt konkret stillingtagen til miljøkonsekvenser ved forskel-
lige alternative valg. Jeg er helt enig i, at det er vigtigt, hvad det er for
alternativer, der så skal vurderes. Det spørgsmål er der imidlertid ikke
taget stilling til hverken i det europæiske VVM-direktiv eller i nationale
love. Det må derfor blive praksisudviklingen, måske til dels retsudvik-
lingen, som bliver bestemmende for, hvad det er for alternativer, vi vil
forlange belyst. Man kan sige i forhold til den konkrete problematik
om Øresundsforbindelsen, at det er tvivlsomt, om det er nok, at man
diskuterer linieføringen, og diskuterer om der skal laves en halvø eller
to halvøer. Et udgangspunkt kunne være, som det også er fremhævet
under denne debat, at miljøkonsekvensvurderingen også skulle ind-
drage et nulalternativ, dvs. at man istedet diskuterede, om der ingen
fast forbindelse skulle være over Øresund. Så vidt jeg husker, er Kon-
cessionsnævnet inde på spørgsmålet om alternativerne.

Vi har hentet inspiration til miljøkonsekvensproblematikken i USA,
hvor indførelsen af konsekvensvurderinger startede i 1970'erne. I Eu-
ropa kom vi først igang sidst i 1980'erne. Jeg er helt sikker på, at vi har
meget at lære af de amerikanske erfaringer. For så vidt angår de retlige
diskusioner om principper på dette område må vi indrømme, at vi
endnu er meget usikre. Jeg tror, at domstolene kan få en vigtig funk-
tion, og jeg vil derfor følge op på det, Hans Christian Bugge var inde
på - både i forhold til at bruge principperne, at fastlægge deres ind-
hold og i relation til domstolenes rolle. I forhold til fastlæggelsen af de
erstatningsmæssige konsekvenser, herunder hvordan forureneren be-
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taler-princippet kan udmønte sig i erstatningsmæssige konsekvenser,
vil domstolene have en naturlig opgave. Det er derimod klart, at dom-
stolene aktuelt ikke er meget med i de forberedende juridiske vurde-
ringer om konsekvensvurderingens konkrete tilrettelæggelse, men de
kan få en rolle i den efterfølgende prøvelse af sådanne vurderinger,
herunder ved en præcisering af de principper som indgår som en del
af beslutningsgrundlaget. Både rimelighedsprincippet og proportio-
nalitetsprincippet er kendte begreber i domstolssammenhæng. Hvor-
for skulle forsigtighedsprincippet ikke også kunne blive præsenteret
for domstolene og præciseret af domstolene? Tilsvarende er naboret-
ten et emne, som bliver behandlet ved domstolene, og hvor vi derfor
kan forvente at få en domstolsdeltagelse, blandt andet ved vurdering
af større anlæg.

Med hensyn til diskussionen om retssikkerhed og afgrænsningen af
relevante hensyn, så tror jeg, at de principper, som vi har været inde på
tidligere, kan være med til at sikre en forsvarlig præcisering af, hvilke
hensyn, der er relevante, og hvordan de skal prioriteres. Jeg vil som
udgangspunkt sige, er der ikke nogen indbyrdes modsætning mellem
de miljøprincipper, vi har i miljølovgivningen, sådan som Tapani Mik-
keli synes at forudsætte. Det er først, når der opstår problemer med
valget imellem at anlægge en traditionel retssikkerhedstankegang el-
ler at tage udgangspunkt i de moderne miljøprincipper, vi får proble-
mer med prioritering af de forskellige hensyn. Problemerne hænger
sammen med, at en traditionel retssikkerhedssynsvinkel vil fokusere
på adressatens privatøkonomiske interesser, medens miljøprincip-
perne vil fokusere på almene økologiske interesser. Hvilken synsvinkel
skal sejre? Jeg mener, i modsætning til Tapani Mikkeli, at de proces-
suelle regler kan være med til at løse dette problem. Når vi har hø-
ringsregler og vetoregler, hvor visse myndigheder kan nedlægge veto
imod vedtagelsen af eksempelvis de plantillæg, vi har i Danmark, så
sikres der herved en prioritering og varetagelse af nogle almene hen-
syn frem for privatøkonomiske hensyn. Processuelle regler, der fore-
skriver, at de indsigelser, der fremkommer, skal indgå i beslutnings-
grundlaget, og at der skal foreligge en begrundelse, hvis beslutnings-
tageren ser bort fra indsigelser, vil også have en indflydelse på afgræns-
ningen af præmisser/hensyn og ved prioriteringen af forskellige
hensyn/præmisser.

Endelig i forhold til det, som blev anført af advokat Harald Hove,
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med hensyn til spørgsmålet, om vi skal begrænse miljøkonsekvenspro-
blematikken til først og fremmest at være et spørgsmål om processu-
elle regler, vil jeg anføre, at jeg er helt enig i, at det er de processuelle
og organisatoriske regler, der er langt de vigtigste. Men jeg mener,
ligesom Hans Christian Bugge, at der er materielle kriterier, der kan
bruges også inden for dette område. Der er materielle kriterier, som vi
har set praktiseret - det er Koncessionsnævnets vurdering af Øresunds-
forbindelsen et meget godt eksempel på. Nævnet gik ind og efterprø-
vede den måde, hvorpå de svenske myndigheder havde vurderet, om
det var en national eller regional interesse, der var tale om i forhold til
infrastrukturen. Nævnet tog også stilling til, hvordan man konkret
burde afveje den interesse, som nævnet fandt var en regional interesse,
overfor andre involverede hensyn. Det var derfor en materiel stilling-
tagen, som blev foretaget i denne sag, hvor man ud fra nogle materi-
elle vurderinger kritiserede det udspil, som regeringen var kommet
med.

Debatlederen, landsretssagfører, dr.jur. Allan Philip, Danmark frem-
kom med nogle afsluttende betragtninger. Allan Philip gjorde op-
mærksom på, at emnet på juristmødet var blevet taget op på et meget
tidligt tidspunkt i den retlige udvikling, men at det havde været nyttigt,
både gennem indledningerne og diskussionen, at få indblik i proble-
merne. Herefter vurderede debatlederen, at det i fremtiden i første
række vil blive et spørgsmål om at inddrage en række hensyn i beslut-
ningsprocessen, som det ikke tidligere har været relevant at tage i
betragtning. Emnet er et eksempel på den udvikling, der finder sted
på en lang række områder i retning af, at politiske spørgsmål bliver
gjort til retsspørgsmål. Det er en udvikling som nationalt, og ikke
mindst på EF-plan, går meget hurtigt.

Allan Philip stillede spørgsmål ved nødvendigheden af denne rets-
liggørelse, men konstaterede, at udviklingen på det aktuelle område
næppe lader sig standse, og måske heller ikke skal lade sig standse.
Dog skal man, indenfor de retsområder, hvor denne udvikling finder
sted, vurdere, om det er nødvendigt, at så meget bliver lagt over i en
mere processuel eller judiciel ramme, end det har været tidligere.

Debatlederen takkede alle for deltagelsen og afsluttede herefter
mødet.


