
Torsdag den 21. august 1975 kl. 10 og kl. 14
Gruppediskussion

Forureningsproblemer
Se bilag VII

Diskussionsleder: professor W. E. von Eyben, Danmark

Ifølge vedtagelse af den samlede styrelse trykkes kun indledernes
fremstillinger og en sammenfatning af diskussionen.

Innleder, høyesterettsdommer Knut Blom, Norge:

Rettssikkerhet og miljøvern
„Det må være klart at det ikke bare er en sterk innvending mot

å gjennomføre en regulering at den ikke lar seg gjennomfføre på
en betryggende mate, men det er en avgj ørende innvending. Skal
rettssamfundet bevares — og det er det grunnlag vi arbeider på —,
da må intet forvaltningsmessig tiltak vedtas, dersom det ikke er
mulig å gjennomføre det uten at rettssikkerheten for de enkelte
borgere settes i fare".

Dette er sterke ord, men det er da heller ikke mine. De ble uttalt
av høyesterettsjustitiarius Terje Wold på det Nordiske Juristmøte
i Stockholm i 1951x) da man drøftet rettssikkerheten ved admini-
strative avgjørelser. Referenten, professor Andenæs, fant det nød-
vendig å presisere at konflikten mellom rettssikkerhet og effektivi-
tet var mer komplisert,2) men ordene fenget og har sikkert hatt sin
betydning for arbeidet med den norske forvaltningslov.

Idag — et kvart århundre senere — kan det være naturlig å spørre:
Hvor står vi nu når det gjelder rettssikkerheten i miljøvernet —
en forvaltningsgren som faktisk og praktisk er vokset opp i de
mellomliggende år.

La meg ta to eksempler fra mai 1974:
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Norges Høyesterett behandler en eiendomstvist om fj eilet opp-
under Gaustatoppen i Telemark.3) Saken gjelder tolking av gamle
kontrakter og utviklingen av beite og hugst fra 1700-tallet til idag.
Den har vært grundig behandlet gjennom to instanser før den etter
fem års forløp kom frem til Høyesterett, og behandlingen der tok
en uke. Blant partene i saken var også en av våre største industri-
bedrifter — Norsk Hydro — som var interessert i et stykke med
bjerkeskog i bratteste lia — neppe verd mer enn noen få tusen
kroner.

Dette er rettssikkerhet — kanskje til overmål.
I mai 1974 behandler så det norske Røykskaderåd en konsesjons-

søknad fra Norsk Hydro om utbygging av petrokjemisk industri i
Nedre Telemark. Saken er av vital betydning for bedriften, for
befolkningen i et stort distrikt og for norsk økonomi. Den for-
beredende behandling i sekretariatet har vært ganske omfattende
og vart i over et halvt år, men Røykskaderådet kommer frem til
sin avgjørelse på grunnlag av intern diskusjon i løpet av et par
møter. Resultatet: Innstilling om konsesjon med krav om rense-
tiltak for 2—300 millioner kroner. Innen utgången av juni er inn-
stillingen godtatt av departement og Storting.

Er dette rettssikkerhet? Meningene vil sikkert være delte. Men
i hvert fall for meg er det klart at stiller vi samme krav til retts-
sikkerhet i milj øvernet som vi gjør i vanlig rettergang, da kan vi
like gjerne avskrive hele miljøvernet. Det blir min tese nr. 1: Vi
må søke størst mulig rettssikkerhet, men ikke den ideale fordring.
Å la vann og luft bli forpestet i rettssikkerhetens interesse, er ikke
akseptabelt.

I tilknytning til dette noen ord om temaet for miljøvern og
temaet for den klassiske naborett.

Jeg tar som eksempel også fra Høyesterett, en erstatningssak som
var reist av naboer mot Norsk Jernverk.4) Saken gjaldt utslips-
situasjonen 4—5 år tidligere og temaet var: Hvilke ulemper var
ventelige for den enkelte nabo på dette sted. Den som hadde bygget
sitt hus etter at ulempene måtte fortone seg som påregnelige, kunne
ikke kreve erstatning.

Men 4 år tidligere hadde Røykskaderådet behandlet utslippene
fra Jernverket og fremtvunget rensetiltak som nu hadde bedret
situasjonen vesentlig. Temaet der var: Hva kan og bør gjøres for
å forskåne en stor befolkningsgruppe for sterkt generende utslip?
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Prinsipielt måtte det være likegyldig om den enkelte hadde bosatt
seg på stedet før eller etter at Jernverket ble aktuelt. Eller for å si
det mer brutalt: Om far var dum da han bygget huset, skal ikke
barna av den grunn være henvist til å vokse opp i en rød støvsky.

Det blir min tese nr. 2: Naborett og miljøvern byr på vesensfor-
skj eilige oppgaver. I milj øvernet kan det ikke være domstolene som
treffer avgj øreisene — de må bare komme inn som kontrollinstans
med at alt er gått riktig for seg.

Ut fra rettssikkerhetshensyn er det selvsagt ønskelig med gene-
relle regler — de er egnet til å sikre både likhet og forutberegnelig-
het. På enkelte områder kan generelle regler også tas i bruk: Vann-
utslip fra fritidshus, renseutstyr for asfaltverk o.l.

Det er mulig at generelle regler kan få større anvendelse i frem-
tiden, men i hvert fall idag er det en klar grense for hvor langt vi
kan gå. Vi kan tenke oss ensartede regler om støv- fluor- eller SO2-
utslip fra Lindesnes til Nordkap og fra grensen og ut til de dri-
vende garn, eller samme krav til vannutslip uavhengig av om reci-
pienten er havet, elv eller innsjø. Men hva vil konsekvensen være?
Enten at vi stiller de maksimale krav. Dette vil si at rensingen blir
mer omfattende og dyr enn nødvendig for det lokalsamfund som
berøres, hvilket representerer en enorm resursødning. Eller at vi
operer med mer beskjedne krav. Dette vil si at enkelte bedrifter
pålegges strengere rensekrav enn nødvendig, andre mindre enn
nødvendig.

I hvert fall i overskuelig fremtid tror jeg hovedtyngden må ligge
på individuelle avgjørelser truffet på grunnlag av et fritt forvalt-
ningsskjønn og det blir min tese nr. 3: Generelle regler er ønskelige,
men tyngden av avgj øreisene må treffes som enkeltvedtak.

Tar vi så for oss enkelte problemer ved en konsesjonsbehand-
ling, møter vi først spørsmålet om partsforholdet. At konsesjons-
søkeren (bedriften) og direkte berørte naboer må behandles som
parter er greitt nok. Det samme gjelder regulært også vedkom-
mende kommune. Jeg tror imidlertid at også interesseorganisa-
sjoner bør godtas i størst mulig utstrekning og at krav om „rettslig
interesse" ikke bør stilles. Kanskje vil vi da måtte stri med en del
usaklighet og fanatisme. Men om så skulle være, vil jeg for min del
foretrekke at slike utslag finner sted innenfor rammen av beslut-
ningsprossessen, enn at de misnøyde ikke ser annen utvei enn å
lenke seg fast til fjellveggen når beslutningen skal gjennomføres.5)
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At partsoffentlighet må etableres så langt ikke avgjørende be-
driftshemmeligheter er til hinder, vil vel alle være enige om. Like-
så at vedkommende myndighet av eget tiltak må sørge for å få
saken opplyst så godt som mulig. Men det kan være grunn til å
nevne at enten det er en statsråd, en etatsjef eller et råd som skal
treffe avgjøreisen, vil det være en praktisk umulighet at vedkom-
mende selv företar åstedsbefaring eller deltar i muntlige forhand-
linger i alle saker.

Når det så gjelder selve skjønnet, er det greitt nok å konstatere
at det bare kan ta saklige hensyn. Men hva er saklige hensyn her?

På den ene side ulemper og farer ved utslippet, og ikke bare de
bevislige, men også de sannsynlige eller mulige må trekkes inn i
vurderingen. På den annen side renseomkostningenes størrelse.

Men skal man under avveiningen også trekke inn den enkelte
bedrifts beliggenhet? Etter min mening helt utvilsomt ja. Eller be-
driftens økonomi? Også her mener jeg ja — selv om faren for kon-
kurranseforvridning ligger i dagen. Men hva så med bedriftens
nytte for samfundet? Skal vi stille lempeligere krav til den bedrift
som produserer kunstgjødsel for en sulten verden enn til den som
produserer tinnsoldater? Spørsmålet er ikke lett å besvare. Jeg tror
også slike hensyn bør kunne tas, men i meget beskjeden utstrek-
ning.

Det blir etter dette min tese nr. 4:
a. Man bør ikke stille krav om rettslig interesse for å være part.
b. Full partsoffentlighet.
c. Ikke muntlighet eller bevisumiddelbarhet.
d. Et vidt spekter for skjønnet — også det usikre må tillegges

vekt.
I rettergangen står det sentralt at der skal være konsekvens over

avgjørelsene og at de i større eller mindre utstrekning skal respek-
teres når liknende spørsmål senere dukker opp. I miljøvernet bør
man nok også tilstrebe konsekvens når det gjelder avgjørelser som
treffes til samme tid, men erkjennelsen og samfundsoppfatningen
er i så rivende utvikling at miljøvernmyndighetene må stå langt
friere enn domstolene i forhold til tidligere avgjørelser. I hvert
fall er det sikkert at milj øvernets krav har vært stadig stigende, og
jeg må personlig si at jeg grøsser ved synet av de konsesjoner som
ble gitt for 10 eller 5 år siden, og at jeg håper at man om 10 eller 5
år vil grøsse like sterkt over de konsesjoner som gis idag.
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Tese nr. 5 blir derfor at prejudikatsvirkningen må være meget
begrenset.

Det er heller ikke tvil om at rettskraftvirkninger av en avgjørelse
er av stor betydning for rettssikkerheten og derfor ønskelig. I
Norge har vi prinsipielt en gyldighetstid på 20 år for luft-konse-
sjoner og 10 år for vann-konsesjoner. Men i praksis gis det i stor
utstrekning midlertidige konsesjoner, og det opereres med forbe-
hold om å stille ytterligere rensekrav dersom den teknisk/øko-
nomiske utvikling gjør det forsvarlig. Selv ser jeg det som ønskelig
at en konsesjon skal vare i et bestemt antall år — f.eks. 10 —, men
med adgang til å prøve saken påny der hvor skadevirkningene
viser seg å bli større enn antatt.

Min tese nr. 6 er at en konsesjon bør være et tilsagn som
normalt gjelder for et bestemt antall år.

Fra tid til annen reises også spørsmålet om miljøvernkrav kan
stilles uten kompensasjon til den som kravet rammer. Fra norsk
side er kort og godt å fastslå at de krav som stilles — til nye eller
eldre bedrifter — må kunne gjennomføres uten erstatning. Også
påbud om stengning av en eldre bedrift må kunne gjennomføres
uten erstatning — selvsagt forutsatt at påbudet er utslag av et saklig
og forsvarlig skjønn. Som illustrasjon kan jeg nevne den såkalte
laksefredningssak som ble pådømt av Høyesterett i 1973:6) I mange
år hadde en mann drevet laksefiske ved utløpet av en elv. Nye
fredningsbestemmelser førte til at fisket måtte opphøre og mannen
mistet hele sitt næringsgrunnlag. Høyesterett som uttalte at han
var hårdt rammet, nektet allikevel erstatning og førstvoterende be-
merket at vernetiltak med sikte på å beskytte våre naturresurser
må man i stor utstrekning avfinne seg med uten å kunne kreve
erstatning.

Tese nr. 7 blir: Ikke erstatning for påbudte miljøverntiltak. Pol-
luter pays-prinsippet.

Endelig noen ord om avgjørelsesorganene, for også oppbyggingen
av den er av betydning for rettssikkerheten.

Disse sakene krever en høy grad av teknisk innsikt, de er av
inngripende betydning for den enkelte og omgivelsene, og i det
lange løp er de avgj ørende for hvordan fremtidens samfund kom-
mer til å se ut. Samtidig gj elder det et felt hvor følelser er sterkt
representert og hvor en usaklig opinion eller sensasjonslystne masse-
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media kan komme til å representere et sterkt press. Ut fra dette
ser jeg det slik:

Ingeniører må ta del i avgjørelsesprocessen, men sakene er alt
for viktige til at vi kan la ingeniørene hanskes med dem alene.

Jurister er nødvendige — men sakene er alt for kompliserte for
jurister alene. Hverken vårt intellektuelle begripelsesnivå eller vår
evne til å tenke fremover er så utviklet at vi tør påta oss ene-
ansvaret.

Politikerne er nødvendige. I hvert fall i Norge er det en frem-
med tanke at ikke statsråd, regjering eller Storting skal ha den
endelige avgjørelse i de største sakene. Den danske ordning hvor-
etter Miljørådet kan overprøve ministerens avgjørelser, er neppe
akseptabel i Norge. Men å overlate sakene til politikerne alene,
kan føre til lobbyvirksomhet, trappesliting og press som vi helst
vil ha våre politikere forskånet for.

Et samvirke mellom disse tre yrkesgrupper er derfor nødvendig.
Desentralisering er tidens løsen. Kanskje er det ønskelig å hen-

legge til den enkelte kommune avgjørelser om utslip som bare er
av betydning for kommunen selv. Men jeg tror vi skal være for-
holdsvis varsomme her. Det er ikke sjelden å oppleve at en kom-
mune meget gjerne vil ha et asfaltverk, men fortrinsvis vil at det
skal stasjoneres i nabokommunen. Og det forekommer nok også
at de kommunale søppelfyllinger lokaliseres betenkelig nær gren-
sen til nabokommunen. Når så dertil kommer faren for impulsive
stemningsavgjørelser og for at kjennskap og vennskap skal gjøre
seg gj eidende, og når vi tar i betraktning vanskeligheten ved å
bygge opp den nødvendige faglige kompetanse på lokalplanet, tror
ikke jeg at rettssikkerheten vil øke ved en vidtgående desentrali-
sering.

Uansett hvordan 1. instansorganet bygges opp, er det nødvendig
å instituere en forsvarlig klagebehandling. I dette ligger at det skal
finne sted en virkelig reell overprøvelse og at det må være en klar
avstånd mellom første og annen instans. Ut fra rettssikkerhetshen-
syn byr den tradisjonelle klageadgang fra statsråd til den samlede
regjering lite eller intet.

Alt i alt er det mange mater å løse problemene på. Og jeg tror
at selv i de nordiske land er tradisjonene så forskjellig at en retts-
enhet på dette organisatoriske plan neppe er noe mål. Personlig
ville jeg se det slik at bortsett fra de saker som avgjøres lokalt, bør
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førsteinstansbehandlingen legges til en nevnd sammensatt av per-
soner i annen hovedstilling.

Avgjøreisene er vanskelige, feilmulighetene mange, presset stort,
og tanken på å beskytte sin egen karriere i en statlig miljøvern-
administrasjon kan være nærliggende. Avgjørelsen bør treffes av
folk som har råd til å begå feil og som er villig til å treffe upopu-
lære tiltak. Både fra rettssikkerhets- og effektivitetshensyn vil det
være best med en nevnd som ikke er for stor, som ikke er for godt
betalt, og hvor medlemmene representerer ulike teknisk, faglig og
økonomisk innsikt. At juristen har sin plass i en slik nevnd finner
jeg klart. Endelig bør nevndens medlemmer være i en slik stilling
at de uten skade på økonomi eller sjel kan ta sin hatt og gå — even-
tuelt få hatten trykket ned over ørene når de har gjort mange og
store nok fadesser.

Den siste tese blir da at der må organiseres et samvirke mellom
ingeniører, jurister og politikere, og at det må være en klar avstånd
mellom første instans og klageinstansen.

1) Förhandlingarna å det nittonde nordiska Juristmötet i Stockholm s. 250.
2) L.c. s. 290.
3) RT 1974 s. 604.
4) RT 1972 s. 142.
5) Dette hendte under utbyggingen av den kjente Mardølafoss i Romsdal.
6) RT 1973 s. 705.

Indleder, kontorchef Nils Ole Hansen, Danmark:

Hvilke styringsmidler vi har, er stort set beskrevet i oplægget,
der er udsendt til mødet. Jeg vil her indledningsvis omtale den
gruppe styringsmidler, man kalder normer.

De såkaldte emisionsnormer, det vil sige udledernormer. Disse
er normalt talstørrelser, der knytter sig til bestemte stoffer og kon-
centrationer heraf. Man taler også om imirmsionsnormer, herved
forstås normer, for hvilke koncentrationer, der er akceptable i om-
givelserne, f.eks. i vandet eller i luften.

Inden man kaster sig ud i valget af styringsmidler, må man
gøre sig en række ting klart. For det første må man gøre sig klart,
hvilken målsætning man har med sin forureningspolitik. Det er
jo enkelt nok — vi vil selvfølgelig allesammen have forureningen
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fjernet, men hvad betyder det i virkeligheden — er det operationelt?
hvad er rent? Dernæst — skal der straks være lige rent over det hele
— eller er der nogen steder, der skal tages fat på før andre? For det
tredie — har vi råd til det? For det fjerde — hvad ved vi egentlig om,
hvad forureningerne bevirker. Nogle forurenende stoffer er ikke
farlige, men i kombination med andre kan de blive det. For det
femte — når vi griber ind, hvor hårdt skal vi så gribe ind, vel ikke
hårdere end nødvendigvis; og er alle virkemidler lige egnede til
det?

Vi har selvfølgelig i Danmark — som i andre lande — været
igennem disse og mange andre overvejelser. Vi er kommet til den
opfattelse, at vi under alle omstændigheder ikke kan gøre det hele
på een gang. Det er jo ikke særlig overraskende, men når vi ikke
kan gøre det, må vi altså økonomisere med vores ressourcer bedst
muligt, og det betyder i virkeligheden, at vi skal prøve på at ud-
nytte omgivelsernes evne til selv at klare forureningen.

Med en grov forenkling kan man sige, at forureningen består af
naturfremmede og naturlige stoffer. De naturfremmede stoffer som
f.eks. tungmetaller og de såkaldte klorerede kulbrinter, det vil sige
PCB og DDT og lignende, er giftige og har den ubehagelige evne,
at de langsomt nedbrydes og derfor, som det hedder, akkumuleres
i fødekæder, det vil sige, at mennesket, der sidder sidst i denne føde-
kæde, modtager det, som alle foranspisende har samlet op i sig. Det
hævdes, at det er sundhedsfarligt for en kannibal at leve af ameri-
kanere. Andre stoffer — de såkaldte naturlige — kender naturen
og kan selv håndtere, men vi overbelaster omgivelserne med dem;
vi overbelaster det rensningsanlæg, som omgivelserne er.

Når man skal etablere en sammenhængende miljøpolitik, må
man anvende såvel kort- som langsigtede styringsmidler. Vil man
bruge omgivelsernes evne til selv at klare en del af forurenings-
problemerne, betyder dette dels, at man må sørge for, at udled-
ninger, som omgivelserne ikke kan klare, stoppes, og dels at de
øvrige udledninger kun tilføres omgivelserne i sådanne mængder,
at man har rimelig sikkerhed for, at uacceptable tilstande ikke
opstår.

Det lader sig af tidsmæssige grunde ikke gøre at gennemgå alle
styringsmidler nu. Jeg tror imidlertid også, det er tilstrækkeligt,
at nøjes med de tre vigtigste, nemlig afgifter, normer og konces-
sioner.
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Teorien bag afgiftssystemet er, at der skal lægges afgift på ud-
ledninger.

Afgiften skal være af en sådan størrelse, at den tilskynder virk-
somhederne til at rense til det punkt, hvor yderligere rensning ikke
kan betale sig; altså hvor det er billigere at betale afgift pr. udledt
enhed, end at rense for den. Dette skulle sikre de mindste om-
kostninger i miljøbeskyttelsen, idet virksomheder med høje rens-
ningsomkostninger vil reducere — rense — lidt, og virksomheder
med lave renseomkostninger — meget.

Afgifter kan naturligvis også bruges i andre sammenhænge, f.eks.
til at favorisere produkter eller råvarer, der foretrækkes af miljø-
mæssige grunde.

I teorien er afgiftssystemet en skøn tanke. Alle renser så meget,
som det kan betale sig, og virksomheder kan indrette deres økonomi
herpå.

Hvad er der da galt?
1. Hvis afgifterne skal gøres rimeligt ukomplicerede, må de være

ens for ensartede udledninger; det vil sige, at en virksomhed
ved en sø trods afgiftssystemet vil forurene for meget — eller en
virksomhed ved et åbent hav rense idiotisk meget. Problemet
kan kun løses, hvis afgifterne differentieres efter recipienterne,
f.eks. efter hav, fjord, å eller sø.

2. Selv med en sådan differentiering ville f.eks. een afgiftsbelagt
virksomhed, hvor recipienten kan bære udledningerne, for-
mentlig forhindre flere virksomheder i at lokalisere sig tæt ved
den første virksomhed, idet recipienten i så fald vil blive over-
belastet. Såfremt man derimod laver afgifterne sådan, at der
altid er plads til at lokalisere mange og store virksomheder
samme sted, vil de enligt beliggende virksomheder pådrage sig
alt for store omkostninger.

3. I sådanne tilfælde kan man vel revidere afgifterne. Dette er
imidlertid overordentligt uhensigtsmæssigt, især fordi erhvervs-
livet i så fald overhovedet ikke kan indrette sig økonomisk herpå.

4. Endelig vil jeg fremhæve, at man for at fastlægge afgifterne
rigtigt må vide, hvilke udledninger, der konkret er acceptable.
Med andre ord, man må have emissionsnormer som grundlag
for afgiftsfastlæggelsen, og det har vi kun i begrænset omfang.

Dette fører direkte over i normsystemet. Som jeg har omtalt, har
vi flere norm typer; men jeg vil gerne koncentrere mig om emis-

17
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sionsnormer og immissionsnormer, d.v.s. udledningsnormer og
kvalitetsnormer.

Udledningsnormer angives normalt som et tal for en udledt
mængde af et stof sat i forhold til den samlede udledning. Man
kan f.eks. tale om gram pr. m3 eller ppm. Sådanne normer har den
fordel, at de er operationelle, d.v.s. man kan relativt enkelt måle
og kontrollere de udledte mængder.

Hertil kommer, at disse normer virker ens for udledere; med
andre ord de enkelte udledere stilles overfor samme krav om rens-
ning, hvilket bl.a. forhindrer konkurrenceforvridning.

Svagheden ved normerne er imidlertid samtidigt denne ensartet-
hed. Som jeg nævnte før, er der forskel på forurening.

Taler vi om de farlige stoffer, det vil sige tungmetaller og svært
nedbrydelig giftige stoffer, kan vi meget vel bruge emissionsnormer.
Men i virkeligheden bør disse normer i så fald være det, vi kalder
modificerede O-værdier; eller reelt forbud.

Taler vi derimod om andre forureningstyper, f.eks. om stoffer,
som omgivelserne kan nedbryde og omsætte, ja så bør udlednin-
gerne — også af økonomiske og ressourcemæssige grunde — be-
grænses til det omgivelserne det pågældende sted selv kan klare.
Hvad de kan klare er imidlertid næsten altid et stærkt varierende
og lokalt problem. Vil det da være rimeligt og ønskeligt at sætte ens
grænser. Selvom vi recipientdifferentierede vore udledningsnor-
mer, f. eks. efter om vi udleder til sø, å, fjord eller hav, spiller en
række andre lokale forhold ind. Lad mig blot nævne strømforhold,
vanddybde og belastning fra andre udledninger.

Dette fører efter min opfattelse til, at vi må forkaste en rigoristisk
anvendelse af emissionsnormsystemet.

Immissionsnormer, eller kvalitetskrav, er krav til den kvalitet,
vi ønsker omgivelserne skal have, f. eks. udtrykt i mængdeangi-
velser af det maximalt tilladelige indhold af en række stoffer.

Sådanne normer eller krav kan man knytte til omgivelsernes an-
vendelse, f.eks. i form af maksimale størrelser af en række stoffer i
fiskevand, badevand, drikkevand, landbrugsvand o. lign., eller
hvilken støjbelastning, der er foreneligt med et områdes anven-
delse til boliger, industrier, andet erhverv eller rekreation.

Sådanne krav — normer — tilføjer i virkeligheden den fysiske
planlægning en ny dimension; og denne dimension bør indgå som
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et — væsentligt — led i den styringsproces, som planlægningen af
vore områders anvendelse er.

Immissionsnormsystemet indebærer i hvert fald to styringsmæssige
konsekvenser. Man må træffe et — politisk — valg om, hvad man
vil bruge de enkelte dele af vore omgivelser til, og man må derefter
stille de krav til aktiviteterne på disse omgivelser, som er nød-
vendige for at opfylde disse kvalitetskrav — afhængig af den valgte
anvendelse.

Sammenfattende vil jeg herefter — provokatorisk — postulere,
at emissionsnormer er gode til visse forureningstyper, men ikke
duer til differentierede valgsituationer; mens immissionsnormer
på en lang række områder kan give os en del af det fleksible sty-
ringssystem, som kan bruges til en hensigtsmæssig anvendelse af
vore ressourcer.

Vender vi os til koncessionssystemet, ser vi, at dette også inde-
bærer ulemper. Det kræver et langt større administrationssystem,
idet systemet i princippet forudsætter, at hver enkelt udledning
skal vurderes af myndighederne, og risikoen for vilkårligheder i
afgørelserne vokser hermed. Koncessionssystemet giver imidlertid
mulighed for at foretage en samlet konkret vurdering af den enkelte
udledning. Man kan tage hensyn til, hvad recipienten kan tåle både
med hensyn til karakter og belastning — herunder til de kvalitets-
krav, immissionsnormer, man har valgt — og man kan tage hensyn
til den til enhver tid eksisterende teknologi. Man kan tage hensyn
til omkostninger, herunder til, at ændring af et bestående anlæg
normalt er fire gange så dyrt som indretningen af et nyt anlæg. Man
kan endelig tage hensyn til, hvad virksomhedens samfundsmæssige
betydning udgør over for dens belastning af omgivelserne.

Alt i alt finder jeg koncessionssystemet et bedre styringsinstru-
ment end afgiftssystemet, men heller ikke koncessionssystemet kan
stå alene. Koncessionerne, der må formodes normalt at blive givet
af lokale myndigheder, må styres og understøttes af tekniske vej-
ledninger og normer, og hvad der er lige så vigtigt — må styres af
og underlægges en planlægning, der fastlægger, hvad de enkelte dele
af omgivelserne skal anvendes til, og hvad dette indebærer af krav
til f.eks. udledninger.

Jeg nævnte som en ulempe ved koncessionssystemet muligheden
for vilkårlighed i de enkelte afgørelser. Det er derfor vigtigt, at
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sådanne afgørelser skal kunne indbringes til en central myndighed.
Normalt vil en afgørelse truffet af en dansk decentral myndighed
kunne indbringes for den politiske myndighed (ministeren) og her-
igennem kan man sige, at der normalt eksisterer en politisk styring
af afgørelserne.

Dette princip har man faktisk brudt i den danske miljølov, idet
en række af de afgørelser, som det centrale ministerielle organ,
miljøstyrelsen, træffer, kan indbringes for et uafhængigt miljøanke-
nævn. Og hvis miljøankenævnet har taget en sag op, har ministeren
ingen mulighed for at gribe ind, med mindre han får folketinget
til at vedtage en lov herom.

Min konklusion på hvilke styringsmidler, der herefter er det
mest hensigtsmæssige bliver følgende:

Man må planlægge, hvad man vil med de enkelte dele af om-
givelserne. Denne planlægning må tage hensyn til hvilke kvalitets-
krav, disse anvendelser af omgivelserne stiller, og myndighederne
må herefter i deres afgørelser sørge for, at kvalitetskravene opfyldes.
En sådan differentieret anvendelsesplanlægning umuliggør efter
min opfattelse, at man bruger andre principielle systemer end kon-
cessionssystemet. Man må imidlertid gøre sig klart, at koncessions-
systemet må bygge på vejledende eller faste normer, og at det ofte
bør suppleres med andre styringsmidler, f.eks. forbud mod bestemte
aktiviteter eller mod anvendelsen af bestemte stoffer eller med
særlige afgiftssystemer, f. eks. til financiering af spildevandsrens-
ning.

Indleder, departementschef Jon L. Arnolds, Island:

Havforureningens juridiske stilling

I. Indledning
Det aktuelle havforureningsproblem kan inddeles i fire hoved-

grupper beroende på forureningens årsag og objekt. For det første
er det havets forurening forårsaget af vand og luft. For det andet
kan man nævne dumping af stoffer, farlige stoffer og giftstoffer,
der transporteres med skibe og fly for direkte at blive af med dem fra
landet i havet. Dette kaldes dumping på internationalt sprog. For
det tredje er det forurening af havet på grund af sejlads. Disse tre



Forureningsproblemer 261

grupper af havforurening er alle emissionsgrupper for at bruge de
udtryk som anvendes i diskussionsoplægget. Den fjerde gruppe om-
fatter forbud mod forurening af bestemte imissionsfelter især de
nuværende og forventede økonomiske zoner.

Jeg vil forsøge så kortfattet som muligt at gøre rede for disse
spørgsmåls udvikling og stilling både her og på det internationale
forum og anvende den førnævnte gruppeinddeling. En sådan rede-
gørelse bliver desværre for overfladisk, og tiden tillader ikke at
drøfte enkelte punkter, der særlig skal være på dagsordenen. De
må vente til senere drøftelser i dag. Problemernes stilling må
nødvendigvis være klar før vi kan drøfte enkelte eller fælles
standpunkter. Tagetagen kan ikke bygges før kælderen.

II. Forurening fra land og luften
Denne del af havets forurening truer mest livet i havet af alle

de faktorer der forårsager forurening, særlig i havsområder, der
ligger ind til tætbeboede industriområder som for eksempel i
Østersøen, Nordhavet og den mexikanske Havbugt for at nævne
nogle af de allerede meget forurenede havområder.

I Island som i de andre nordiske lande findes der lovgivning for
at forebygge forurening af havet fra arbejdsdrift i landet. Ved lov
nr. 77/1966 og reglement nr. 8/1971 forsøger man at forhindre at
olie eller olieforurenet vædske løber i havet fra oliestationer, fabrik-
ker eller anden drift. På forskellige steder i lovgivningen findes
der generelle bestemmelser for at forhindre forurening, der er
blevet sat på grund af vidtomfattende interesser og også kan for-
hindre forurening af havet som for eksempel lov nr. 12/1969 om
sundhed og sundhedstilsyn, lov nr. 85/1968 om giftstoffer og far-
lige stoffer og lov nr. 79/1971 om håndværk og industri. Man kan
også nævne at der findes flere steder lignende bestemmelser i love
angående enkelte fabrikker eller statens overenskomster med uden-
landske parter om storindustri. Denne lovgivning hvad angår for-
urening af havet er derfor spredt og noget uorganiseret.

Det er ikke blot enkelte stater som Island der har fastsat særlige
bestemmelser for at forebygge forurening fra arbejdsdrift i land.
Der findes også en international aftale om dette spørgsmål, og på
dette område er der sikkert et stort behov for et større samarbejde.
Den såkaldte Parisaftale om forhindring af forurening af havet
fra land er en god begyndelse, der vækker forhåbninger. 10 lande,
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der i blandt Danmark, Island, Norge og Sverige har underskrevet
denne aftale, der forhåbentlig snart træder i kraft.

Vi håber også, at man vil nå frem til en løsning på FN's havrets-
konference når den slutter forhåbentlig næste år. Der foreligger nu
et forslag til en helhedstekst for en havretsoverenskomst i 302
artikler med bilag. Det drejer sig om et forslag, der bygger på de
synspunkter der har størst tilslutning, selvom der er stor menings-
forskel og modstand mod mange af dens bestemmelser. I kapitel
3 behandles havets forurening.

Der synes at råde almindelig enighed om, at man bør fastsætte
internationale regler om denne kategori af forureningsspørgsmål.
Mange udviklingslande har taget forbehold mod internationale
standarder, som de mener vil forhindre eller forsinke deres industri-
alisering og anser dem uretfærdige idet de industrialiserede lande
allerede har opbygget deres økonomi blandt andet på grund af at de
i fred og ro har fået lov til at forurene. Strenge standarder skal først
fastsættes når udviklingslandene har opbygget deres økonomi. In-
genting er fastsat angående kontrol, erstatningspligt eller straf eller
løsning af konflikter, og det ser desværre ikke ud til at internatio-
nale retsregler om dette spørgsmål opnår nogen betydelig moden-
hed, hvis man kan udtrykke det således, i det mindste ikke næste
år. Der vil dog uden tvivl blive fastsat nogle generelle bestemmel-
ser og kursangivende deklarationer om denne del af havets forure-
ning i den forventede havretsoverenskomst.

III. Losning af spildestoffer i havet (dumping)
Selvom denne gruppe af forurening er forholdsvis mindre fare-

truende end den førstnævnte, har den forårsaget en voksende angst,
og man har ment at det var magtpåliggende at tilvejebringe effektiv
kontrol på dette område før katastrofale ulykkestilfælde sker. Jeg
kan rose os Nordboer for at vi har været forkæmpere for denne sag.
Her kan jeg også omtale os islændinge og mit ministerium rosende.

I de nordiske lande har man vedtaget love, der sætter strenge
regler om losning af farlige stoffer i havet. I Island lov nr. 20/1972,
nr. 20/1973 og nr. 53/1973. Denne lovgivning baseres på to inter-
nationale konventioner. For det første den såkaldte Oslokonvention
fra oktober 1971 hvis formål er at forhindre forurening af havet
på grund af losning af spildestoffer og andre farlige stoffer fra
skibe og fly i havet. For det andet den såkaldte Londonkonvention
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der blev sluttet i London i november 1972 om samme spørgsmål.
Hovedforskellen på disse to konventioner er den, at Oslokonven-
tionen er hvad man kan kalde en „flag-state-konvention", det vil
sige at udførelsen foretages af skibets hjemland. Derimod giver
Londonkonventionen en kyststat en vis magt over havet udenfor
dens kyster.

Med tanke på havretskonferencen er det klart, at de interna-
tionale konventioner der har vist sig at være effektive vil blive
brugt som basis. Endvidere synes der at være en utvivlsom tendens
til at yde kyststater en vis ret til både at sætte strengere regler end
de internationale konventioner foreskriver og iværksætte dem med
bevillinger eller på anden måde.

IV. Pollution hidrørende fra sejlads
Pollution fra skibe forårsages direkte af deres sejlads, for eksem-

pel rensning af olieskibes tanke eller ved ulykker som kollision
eller stranding af olieskibe. Man anser for eksempel, at cirka en
million tons olie løber årligt i havet på grund af strandinger. Det
drejer sig her ikke kun om fugledød og ødelagde badestrande,
men også om havets fremtidige beskadigelse.

Den første internationale konvention om dette spørgsmål blev
sluttet i 1954 i den mellemstatlige rådgivende søfartsorganisation
IMCO's regi. Denne konvention blev forbedret i 1962 og 1969.
Alle de nordiske lande har tiltrådt konventionen. Den samme
organisation holdt en international kongres i 1973 hvor en ny
international konvention blev sluttet for at supplere de førnævnte
og omfatter ikke kun olie men alle stoffer hidrørende fra sejlads.
Den sidstnævnte internationale konvention er ikke trådt i kraft og
Island har ikke ratificeret den. På IMCO's initiativ blev der året
1969 sluttet to internationale konventioner om kontrol og ansvar
i forbindelse med olieforurening fra skibe. Island har underskrevet,
men ikke ratificeret disse konventioner. Endvidere blev der i 1971
sluttet en konvention på initiativ af den samme organisation om
stiftelsen af en fond til at erstatte skade forvoldt af olieskibe. Island
har ikke underskrevet denne overenskomst.

Løsningen af disse spørgsmål møder store vanskeligheder på hav-
retskonferencen og resultatet bliver kompliceret. Hoveddivergen-
serne angår kyststaters rettigheder, om de kan foreskrive strengere
regler end de gældende internationale regler, og kontrol med og
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administration af de fastsatte regler. Det er sandsynligt, at en kyst-
stat får ret til at foreskrive strengere regler på visse områder end
de internationale regler, for eksempel i visse indhave, eksempelvis
i Kanada på grund af is og havets mangel på bevægelse. Endvidere
i snævre stræder hvor der er international sejlads. Fiskebanker vil
formodentlig ikke falde under disse bestemmelser. Et skibs national-
stat vil få en begrænset frist for sagsanlæg og flere bestemmelser
bliver sikkert udarbejdet for at forebygge at skibets nationalstat
trækker sagen i langdrag.

V. Regionale forbud mod forurening
Jeg kom før lidt ind på kyststaters rettigheder og interessekon-

flikten mellem dem og søfartsnationer. Disse problemer er årsagen
til store interessekonflikter og uenighed når det drejer sig om
regionale forbud mod forurening. Disse spørgsmål har en betyd-
ning for et land som Island, der på grund af sin geografiske be-
liggenhed har lagt stor vægt på kyststaters ret til kontrol med virk-
somhed på de nærliggende havområder.

I den islandske lovgivning kommer dette synspunkt klart frem
i lov nr. 44/1948, som udvidelsen af fiskerigrænsen bygger på. Der
står, at fiskeriministeriet skal bestemme alle de regler der er nød-
vendige for at beskytte fiskebankene i fiskeriterritoriet. Altinget
vedtog også en eenstemmig resolution den 15. februar 1972, hvori
man opfordrede til fortsat samarbejde med andre lande om nød-
vendige foranstaltninger til at forebygge forurening af havet og
giver regeringen hjemmel til ensidigt at erklære et forurenings-
territorium på havområder rundtom Island. I lov nr. 17/1969 om
den islandske stats herredømme over kontinentalsokkelen rundt om
Island formodes det også, at et reglement vil blive udstedt om
forskning og udnyttelse af kontinentalsokkelens rigdomme og i
den forbindelse også om pollution.

Den sidstnævnte lov baseres på den eneste eksisterende interna-
tionale konvention om en kyststats forpligtelser på dette område,
og dette er en international konvention, der blev sluttet på den
første havretskonference i Genf i 1958. I konventionens artikel 5
står der, ,,at forskning af kontinentalsokkelen og udnyttelse af dens
naturrigdomme må ikke på nogen måde, der ikke kan retfærdig-
gøres, hindre sejlads, fiskeri eller beskyttelse af havets biologiske
naturrigdomme, og ej heller hydrografisk eller anden videnskabelig
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forskning, der skal offentliggøres." Endvidere hedder det i artikel 7,
at „en kyststat er forpligtet til at træffe alle nødvendige foranstalt-
ninger på sikkerhedszoner for at beskytte havets biologiske rig-
domme mod skadelige stoffer"

Der er endnu ikke opnået enighed på FN's havretskonference
om forhindring af pollution forårsaget af forskning og udnyttelse
af kontinentalsokkelen indenfor kyststaternes forventede økono-
miske zone, for eksempel pollution forårsaget af olieboring. Det
samme gælder andre regionale forbud mod forurening indenfor
den økonomiske zone. Dette skyldes især, at begrebet om den øko-
nomiske zone i hovedsagen ikke er klart defineret, hvorimod det
internationale havbundsområde endnu ikke er blevet afgrænset.

VI. Fælles synspunkter
FN's havretskonference har endnu ikke taget stilling til mange

aspekter af helhedsbilledet af havets forurening. Det anses for sand-
synligt, at den forventede internationale havbundsinstitution på
Jamaica vil blive overdraget kontrol med pollution hidrørende fra
forskning og udnyttelse af den internationale havbund. Den mel-
lemstatlige rådgivende søfartsorganisation IMCO vil formodentlig
blive betroet kontrol med olieforurening. Andre aspekter er mere
uafgjorte, særlig om et skibs nationalstat, kyststaten eller andre
parter skal føre kontrol med pollutionen. Selvom der foreligger
udkast til bestemmelser om domstole og voldgiftsdomstole om
disse spørgsmål, er de foreløbigt alle på et forhandlingsstadium.

Man kan derfor i sandhed sige, at skønt situationen angående
havets forurening har ændret sig betydeligt i de sidste år og at den
er i rask udvikling, står vi endnu langt fra det mål at have opnået
tilfredsstillende forhold på dette område. Alle drøftelser om disse
spørgsmål er derfor nyttige, deriblandt om styringsproblemer, rets-
sikkerhedsproblemer og forhold til magtfaktorer.

Indleder, generaldirektör Valfrid Paulsson, Sverige:

Det är egentligen ej mycket att tillägga till Bores, Möllers och
Pedersens diskussionsoplæg om föroreningsproblemen i förhål-
lande till samfundets maktfaktorer, det är ytterst intressant och
i alla avseenden tankeväckande.
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Möjligen vill jag litet mer försöka analysera bakgrunden till
de väckta problemställningarna. Även om jag därmed kanske
komplicerar bilden istället för att förenkla den, vilket brukar vara
önskvärt.

I och med att föroreningsproblemen upptäckts och miljövården
accepterats som en nödvändig samhällsuppgift har det för första
gången på mycket länge förts in en helt ny faktor i samhälls-
arbetet både nationellt och i det internationella samarbetet. Miljö-
vården har vissa övergripande krav som är oeftergivliga och måste
uppfyllas och som också är allmänt accepterade. Sedan finns det
andra krav som är mera av avvägnings- eller kompromisskaraktär.

Föroreningsproblemen och deras bekämpande innebär att i
ett arbetande samhällsmaskineri har helt plötsligt kopplats in en
rad nya kugghjul med nya arbetsuppgifter. Det förutsätts att
inkopplingen ej skall förorsaka gnissel.

Samtidigt som gamla samhällsaktiviteter måste anpassa sig till
miljövårdens krav måste miljövården, när den inte längre bara
är en uppgift för ideell verksamhet, anpassa sig till de regler och
krav från andra samhällsaktiviteter som också är oeftergivliga.

Har man detta klart för sig — eller rättare om man accepterar
detta resonemang — inses lätt att samhällets maktfaktorer spelar
eller borde spela precis samma roll när det gäller att bekämpa
föroreningarna som när det gäller andra samhällsuppgifter. Enda
skillnaden är att miljövården är en ny aktivitet där kunskaperna är
mindre utbredda och samarbetsvanorna outvecklade och arbets-
fördelningen ännu oklar.

Hade sjukvården varit en ny aktivitet i dag skulle inte jag ha
velat vara kirurg med den trängsel och högljuddhet som skulle
ha rått runt operationsborden. Men på det området har vi onek-
ligen fått fram en arbetsfördelning där medborgarna också är
beredda att göra en avvägning mellan sina egna roller som skatte-
betalere, som sjukvårdskonsumenter och som känslotänkande sam-
hällsvarelser.

Genom miljövårdens framryckning har helt nya grupper män-
niskor kommit in i diskussionen. På den administrativa och lag-
stiftande sidan har tekniker och naturvetare fått inträde och där-
med inflytande.

Ideella grupper som tidigare inte alls brydde sig om samhälls-
arbetet har insett att de endast genom ett aktivt politiskt arbete
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och genom utnyttjande av samhällsapparaten kan nå de miljö-
politiska mål de eftersträvar.

Regering och parlament har ju redan bestämt sig för att lösa
föroreningsproblemen med den arsenal av medel som används
i andra sammanhang.

Miljögrupperna kräver med all rätt ökad biologisk och ekologisk
kunskap hos dem som utformar och verkställer samhällsplanering
och miljöpolitik.

Jag anser det minst lika angeläget att de tekniker, naturvetare
och ideella grupper som arbetar inom miljövården får elementära
kunskaper i statskunskap, juridik och ekonomi.

Jag tror att det är brister i dessa avseenden som idag leder till
konfrontation istället för diskussion vid utformningen av såväl
miljövårdsprioriteringar som miljöregler och vid handläggning
av konkreta ärenden.

Ytterligare en anledning till konfrontation istället för diskus-
sion är enligt min uppfattning att massmedierna i alltför stor
omfattning ännu inte insett att föroreningsbekämpningen är en
integrerande del av samhällsarbetet. Det har lett till att miljö-
arbetet där behandlas huvudsakligen som en kamp mellan olika
grupper. Där rapporteringen inte behöver någon analys utan kan
överlåtas på oerfarna medarbetare.

När det gäller allmän naturvård har massmedierna sedan länge
fasta medarbetare med gedigna kunskaper. När det gäller föro-
reningsproblematiken har man endast i undantagsfall skaffat sig
specialiserade medarbetare.

Vi har exempelvis ej upplevt någon folkstorm på bilavgas-
området. Beror det på att massmedierna har specialiserade och
kunniga motorskribenter?

Den bakgrund som jag här har skildrat — och som jag tror är
riktig — påverkar naturligtvis idag de olika maktfaktorernas in-
flytande på olika beslutsprocesser i miljövården.

Vi upplever i dag i många länder den paradoxen att det är
lättare för de miljövårdande myndigheterna att komma till tals
med den förorenande industrin än med opinionsbildare. Det
skapar en förtroendeklyfta som är olycklig.

Att det idag är lätt att få industri och kommuner att acceptera
samhällets prioritering och regelutformning beror sannolikt, dels
på opinionstrycket men dels och kanske framför allt på att stora
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miljöförbättringar kan åstadkommas till låga kostnader. Ibland
är reningsåtgärderna direkt lönsamma.

Inom 10—20 år torde vi ha att emotse en annan situation. En
skärpning av miljökraven kommer då att kosta mycket i förhållande
till miljövinsten. Företagen och andra intressen kommer att ifråga-
sätta om miljövinsten är värd uppoffringar och vi kommer att
möta helt andra frontställningar än idag vid utformningen av
miljöpolitiken. De olika maktfaktorerna kommer att omgrupperas
och allas inflytande kommer därmed att förändras.

Sammenfatning ved diskussionslederen
professor W. E. von Eyben, Danmark:

Hermed er så diskussionen slut.
Problemet er, om det er muligt at trække nogle ganske få hoved-

linier op. Vi skulle gerne være færdige kl. 16.30, så der er ikke
mange minutter igen. Og skulle jeg, der er ganske ukyndig på
dette område, gøre det på en betryggende måde, så er det vist et
ønske, som det er umuligt at få opfyldt.

Men der tegner sig dog trods alt visse træk i diskussionen. Man
kan støtte sig til de to grupper af teser, som vi efterhånden fik
stillet til rådighed.

Og hvis man tager den første tesegruppe først, Niels Ole Hansens,
så koncentrerer de sig vel om punkt 2, afgiftssystemet, og punkt 3,
koncessionssystemet.

Man stiller sig skeptisk over for at anvende et afgiftssystem
generelt og nu. Det synes jeg ligger klart efter diskussionen. Man
er bange for, som det er blevet sagt, at der står en finansminister
bagved. Alt for skarpt toner fiskale hensyn frem. Benyttelse af af-
giftssystem som et straffeprocessuelt tvangsmiddel er i hvert fald
kun muligt i begrænset omfang.

Anderledes vil det måske ligge, hvis det er muligt at kombinere
afgiftssystemet med en erstatningsordning, som er rationel. Men vi
har ikke i øjeblikket tilstrækkelige undersøgelser vedrørende disse
spørgsmåls rækkevidde.
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Koncessionssystemet slutter de fleste sig vel til, men dog med
nogle notabener. Jeg har navnlig hæftet mig ved følgende: For
det første er det et stort spørgsmål, om der må gælde en tids-
begrænsning som følge af muligheden for ændring på grund af
væsentligt ændrede forudsætninger. Vi må erkende, at vi står over
for et særligt problem, vi der hører til i det europæiske fælles-
marked.

Det er dernæst et problem, hvilke myndigheder der skal udøve
beføjelserne vedrørende koncessionssystemet. Der er betænkelig-
heder ved at lægge alt over til lokale myndigheder, uanset at
tendensen går i retning af at skabe decentralisation. Vi må vel kon-
kludere i, at der så må være stærke garantier, dels ved sammen-
sætningen af de organer, der på lokalt område træffer afgørelser,
dels ved indførelsen af en ankeordning, som er virkelig saglig og
forsvarlig og ikke er alt for politisk integreret. Hvis man siger
det på denne forsigtige måde, har man ikke sagt for meget.

Yderligere kan man føje til, at det vel er tvivlsomt, hvorvidt
nyttesynspunktet overhovedet får nogen betydning. Den overvej-
ende opfattelse går vel i retning af, at det kun i beskedent omfang
kan indgå i overvejelserne.

Endelig må fremhæves den manglende ko-ordination, den mang-
lende planlægning, det manglende samarbejde mellem de for-
skellige myndigheder. Det behøver man vist egentlig ikke at ud-
dybe yderligere.

Til den anden gruppe af teser, Knud Bloms teser, punkt 1—8,
har der stort set været tilslutning, men naturligvis også med visse
notabener.

Når man taler om den størst mulige retssikkerhed, så er der
endog kommet bemærkninger herimod. Ikke således at forstå, at vi
ikke skal gå ind for retssikkerhedssynspunktet, men det er frem-
hævet, at det, der er retssikkerhed for den ene, meget muligt er rets-
usikkerhed for den anden. Vi står over for en situation, der er
relativt ny for os jurister, fordi vi skal prøve at finde ud af, hvad
der gælder på dette område, hvor vi ikke som i den klassiske jura
traditionelt har stående to stridende parter, men skal vurdere en
række samfundsværdier og samfundstab, som er meget vanskeligere
at stille op over for hinanden. Hverken jurister, økonomer eller
teknikere er i stand til at besvare dette entydigt.
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Som et yderligere notabene kan vi vel føje til, at kravet om
retlig interesse, som vi har dyrket så meget i den klassiske jura,
her får et ganske særligt tilsnit.

Ud over at behandle disse to sæt teser har vi nærmet os de
internationale problemer. Vi er taknemlige for, at de er blevet
rejst fra islandsk side, men de er måske så vidtrækkende, at det
må vente til senere. De rummer måske nok samme problematik
som den nationale jura, men har dog alligevel andre og større
perspektiver.

Hermed kan jeg slutte af med en tak til alle dem, som har med-
virket, dem, der har udført det store forarbejde, lavet notater,
formet teser, holdt indledninger, og alle, der har virket som
gruppeledere, gruppekonsulenter eller deltaget i diskussionen. Jeg
har selv den fornemmelse, at det væsentlige i dag netop har ligget
i gruppediskussionerne. Mange synspunkter herfra, som ikke er
kommet frem i plenum, har sikkert gjort indtryk på dem, der
har deltaget i diskussionen i de enkelte grupper. Det står for mig
som en selvfølge, at man i fremtiden prøver at udbygge denne form
for diskussion i forbindelse med de nordiske juristmøder, så vi
ikke står som en anakronisme i den almindelige vurdering.

Mødet er herved hævet.


