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I seksjon 3 behandlet man med justitiekansler OLAVI HONKA

som ordfører emnet

Miljøforstyrrelser som nasjonalt og

internasjonalt rettslig problem

Grunnlag for forhandlingene var den nedenfor inntatte avhand-

ling av justitierådet, jur. dr. E. J. MANNER:

Miljöförstöring som nationellt och internationellt

rättsligt problem

Människans existensmiljö såsom objekt vilket förutsätter

rättsligt skydd.

Mänskligheten är bekymrad över framtiden. Detta framgår på

många sätt av nutidens liv. Det återspeglas av folkens och sta-

ternas nervösa strävan att stabilisera sin politiska och ekonomiska

ställning. Det kommer till synes i individernas och speciellt ung-

domens medvetna och omedvetna strävan att säkra sin framtid,

vilken ofta tar sig obegripliga former. Skakad har den moderna

människan blivit tvungen att konstatera sig vara i stånd att skapa

vapen vars användning kan betyda världens undergång. Tekniken

som avsågs att bli männskans tjänare har för sina tjänster och

för det bekväma liv den skapat krävt ett pris, vars erläggande

innebär underkastelse under de mångahanda begränsningar det

teknologiska samhället uppställer för sina medlemmar.

Första gången under sin historia har mänksligheten även ställts

inför det faktum att den miljö där vi lever genom den mänskliga

verksamhetens inverkan står i fara att lida sådan skada att inte

endast trivseln utan också vår välfärd och vår utkomst är hotade.

Vi vet visserligen att utvecklingen inte plötsligt och överraskande

har lett därhän. Den oss omgivande naturen har redan länge

burit märken efter mänsklig verksamhet, vars orsak har varit

likgiltighet eller ovetskap om betydelsen av de värden som miljön

erbjuder oss. Även inom rättslivet har man länge behandlat frågor
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som ansluter sig till naturens fördärvande, vattenföroreningen
och andra besvär och olägenheter som människans verksamhet
förorsakar på hennes miljö. Såsom begränsade lokala fenomen
har dessa skadliga påföljder av människans verksamhet dock inte
tidigare väckt större uppmärksamhet. Situationen har blivit oro-
väckande först under detta sekel. Den moderna tekniken och den
ökade industriella och andra ekonomiska verksamhet, som är en
följd av denna och av människosläktets snabba tillväxt samt bo-
sättningens utbredning och koncentration har på kort tid lett till
en situation där miljöns förstöring har blivit ett allvarligt världs-
omfattande problem.1) I sin mest hotande form kan detta utveck-
lingsskede observeras i den omgivande naturen, bland annat i
form av förorening av vattnet och luften samt i form av skad-
liga förändringar och balansstörningar i jorden och den levande
naturen. Sett ur rättslig synpunkt är det fråga om fenomen, i
vilkas behandling man håller på att förflytta sig från den
nationella rättens domäner till folkrättens gebiet.

Vid sin 23. session den 3 december 1968 har Förenta Nation-
ernas Generalförsamling bland annat på rekommendation av samt-
liga nordiska länder och på förslag av FN:s ekonomiska och
sociala råd (ECOSOC) antagit en resolution (2398/XXIII) där man
understryker behovet av att på det nationella och internationella
planet skrida till intensivare åtgärder för att utreda frågorna
rörande människans miljö och dess skydd. För att behandla dessa
frågor och göra dem kända skall på FN:s försorg år 1972 sam-
mankallas en internationell konferens. Såsom grund för konfe-
rensens arbete skall på FN:s generalsekreterares försorg utarbetas
en rapport, som bland annat skulle innehålla upplysningar om vad
FN:s speciella organ och flera andra internationella organisa-

1) Som känt har jordklotets invånarantal fördubblats sedan början av
detta sekel och är nu 3,3 miljarder. Till år 2000 beräknas antalet
öka till 6,3 miljarder, vilket motsvarar en 2 % årlig ökning i folk-
mängden. För längre tid har förutsägelser i allmänhet inte gjorts.
Verkställande direktören för Helsingfors vattenverk diplominge-
njör Eino Kajaste har vid uppskattningen av den framtida vatten-
förbrukningen gjort vissa beräkningar som i detta sammanhang är
av intresse. Om den årliga folkökningen efter år 2000 beräknas
vara 2 % till år 2050 och därefter 1 % skulle jordens folkmängd
år 2100 vara 27,8 miljarder eller 8 gånger större än den nuvarande.
Motsvarande skulle jordens folktäthet som nu er i medeltal 23
invånare per kvadratkilometer stiga till 200 innvånare per kvadrat-
kilometer, eller bli densamma som den nu är i t. ex. England och
Väst-Tyskland.

9
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tioner hittills har gjort för att utreda ifrågavarande problem.2)
I de diskussioner som föregått antagandet av ovannämnda resolu-
tion har frågan belysts från många olika synpunkter. Av inläggen
kan i detta sammanhang nämnas den svenska representanten,
ambassadör Sverker Åströms uttalande i ECOSOC där han kon-
staterar att grundkomponenterna i vår fysiska miljö, jorden,
vattnet och luften är allvarligt hotade. Vad jorden angår nämner
han den omfattande erosionen, uttömningen av grundvattenreser-
verna och förhårdnaden av jordens ytskikt som speciellt före-
kommer inom de tropiska områdena. Vattenbristen är redan nu
ett allvarligt problem, speciellt inom de tättbebyggda och indu-
strialiserade områdena.3) I uttalandet redogörs vidare för de
2) I detta sammanhang kan speciellt hänvisas till UNESCOs verk-

samhet, inom vars ram ett expertsymposium arrangerades i Hel-
singfors i februari 1968 för at t behandla frågor rörande människans
existensmiljö (Symposium on Man and his Environment, Helsinki,
February 5—9, 1968). UNESCO arrangerade även i augusti 1968
en stor s.k. biosfär-konferens vid vilken samma frågor behand-
lades närmast ur naturvetenskaplig synpunkt. — Bland andra inter-
nationella organisationer som har behandlat frågor i samband med
miljöskyddet kan nämnas ECE, ILO, FAO, WHO, IMCO och IAEA.

3) Flera storstäder, bl. a. New York och Tokio lider av vattenbrist.
I Europa råder knapphet på vatten redan nu i bl. a. Södra Sverige,
Danmark, Södra Finland, Södra Tyskland, Södra Italien, Spanien
och Grekland.

I ingenjör Kajastes beräkningar som nämnts under not 1 ingår
följande uppskattning av bosättningens vattenbehov åren 2000 och
2100 (industrins vattenbehov har inte uppskattats).

År 2000 År 2100

Världsdel

Europa
Asien
Afrika
N- Amerika
S - Amerika
Australien

Sammanlagt

Invånare
milj.

950
3 900

520
310
590
30

6 300

Vattenbehov

milj.
m3/ dygn

150
250
35

150
50
15

650

Invånare
milj.

4 200
17 000
2 300
1350
2 600

150

27 600

Vattenbehov

milj.
m3/dygn

1920
5 650

750
860

1040
80

10 300
Storleken av de vattenmängder som i framtiden kommer att

behövas illustreras bl. a. av att vattenmängden i en sjö av Päi-
jännes storlek år 2100 endast skulle räcka för at t tillgodose bo-
sättningens vattenbehov på jorden för knappt två dagar. Om åter
Östersjön, såsom någon gång har föreslagits i framtiden skulle om-
bildas till en sötvattensbassäng skulle den enligt ingenjör Kajastes
beräkningar år 2100 räcka för att tillgodose cirka % av Europas
vattenbehov.
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skador och olägenheter som sammanhänger med förstöringen av
vattensystemen och havsområdena. Speciellt nämns försämringen
av vattnets kvalitet, de skador som kvicksilver och DDT förorsakar
på fiskbeståndet samt de föroreningsskador som avfallsämnen
orsakat på de kusterna omgivande vattenområdena och som har
betydelse även för förhållandet staterna emellan. Föroreningen
av atmosfärens luft beror åter på de gaser och partiklar som
sprids med vinden och som utsläppas i luften av energi- och
värmeutvecklande anläggningar samt av de i trafiken, industrin
och lantbruket använda förbränningsmotorerna. Luftens koldioxid
tilltar och denna omständighet kan inverka menligt på framtidens
klimatologiska förhållanden. Bullret är en annan störande före-
teelse som sprids genom luften. Bullret förorsakas huvudsakligen
av industrin och trafiken, speciellt av lufttrafiken, inom vilken
ibruktagandet av överljudstrafikplan uppenbarligen redan under
de närmaste åren kommer att innebära en avsevärd ökning av de
av bullret orsakade påfrestningarna, speciellt för de flygfälten
omgivande områdena.

Ovanstående förteckning som omfattar bara några av de vik-
tigaste skadliga verkningarna på människans miljö torde förslå
för att visa huru allvarliga och delvis rent av mänsklighetens
existensbetingelser tangerande problem det i detta sammanhang
verkligen år fråga om. Det värsta är att många faktorer som hör
till grundbetingelserna för folkens och mänsklighetens materiella
utveckling är ägnade att öka och förstärka ovannämnda för miljön
skadliga verkningar.

Förenta Nationernas ovannämnda initiativ kan naturligtvis inte
sikta till en allsidig utredning av frågan. Avsikten är närmast
att påverka allmänna opinionen och få olika länders myndigheter
att i större omfattning än förut fästa uppmärksamhet vid de
uppgifter som miljöskyddet uppställer för samhället. I själva
verket är vår kunskap om många sådana frågor i anknytning till
miljöföroreningen, vilka redan länge har undersökts fortfarande
begränsad och någon effektiv och ändamålsenlig lösning har i
många fall inte ännu blivit funnen. Inom andra områden vet man
visserligen vad som borde göras, men av en eller annan anled-
ning är man inte ännu mogen att inse nödvändigheten av de
begränsningar och uppoffringar som elimineringen av de skadliga
verkningarna förutsätter.

Samhällsformernas och levnadssättets urbanisering samt speci-
ellt det ökade antalet tätorter på landsbygden leder redan i och
för sig till förstörelse av den naturliga miljön. Detta gäller i
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desto större utsträckning ju bristfälligare samhällsplaneringen
är. Sålunda ansluter sig frågan om de miljöförstörande faktorerna
och om avvärjandet av deras effekter nära till den målmedvetna
samhällsplaneringen och planeringen av större områdens utnytt-
jande, varom i det följande ännu skall bli fråga.

Ens den bästa planering kan dock inte helt och hållet elimi-
nera de faror som människans fortgående ingrepp i den fysiska
naturens grundelement, jord, vatten och luft medför. Skyddet av
vår miljö, om man i alla avseenden vill genomföra det på ett
effektivt sätt är ett omfattande och mångfacetterat verksam-
hetsfält och denna verksamhet kräver samarbete av experter på
många olika områden. Även om det torde vara lättare att upp-
räkna de områden av kunskap och forskning som inte har någon
anknytning till denna fråga och dess mångfaldiga delproblem,
torde man dock såsom de viktigaste härvid ifrågakommande
experterna kunna nämna representanterna för de olika naturveten-
skapernat såsom varande de, vilka utreder de i naturen förekom-
mande skadliga förändringarna och möjligheten att avvärja dem,
representanterna för ingenjörsvetenskaperna såsom varande de,
vilka planerar de tekniska lösningarna samt ekonomer, sociologer,
arkitekter, etc. såsom varande de, vilka handlägger de miljö-
skyddet rörande samhälleliga och ekonomiska frågorna.

De åtgärder som förorsakar skadliga förändringar i den oss
omgivande naturen leder lätt till konfliktsituationer mellan olika
intressen. I strävan att leda människornas verksamhet så att den
i minsta möjliga utsträckning skadar den omgivande naturen
behövs olika beteendenormer, förbud och påbud, vilkas iakttag-
ande kan innebära en börda för den enskilda eller en samman-
slutning. Allt detta hör till frågans rättsliga sida, vars hand-
läggning förutsätter medverkan av lagstiftningen, lagskipningen,
förvaltningen och även av rättsvetenskapen. Frånräknat de om-
råden på vilka reglering redan finns kan man speciellt såvitt
angår lagstiftningen observera att behandling i lagstiftningsväg
av förekommande miljöskyddsfrågor i allmänhet är möjlig först
sedan den tekniska och ekonomiska sidan av frågan är löst.
Å andra sidan går utvecklingen på ifrågavarande område rätt
snabbt framåt, speciellt vad angår de tekniska anordningarna för
miljöskyddet och av denna anledning är även lagstiftningen i
behov av kontinuerlig utveckling. Detta återspeglas bland annat
av utvecklingen av Sveriges och Finlands vattenskyddslagstift-
ning under de senaste decennierna. Ett effektivt miljöskydd upp-
ställer stora krav på de förvaltningsgrenar som ombetrotts denna
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fråga. De förevarande frågorna är ofta vittgående, de kan med-
föra svårlösta intressekonflikter och avgörandena förutsätter
vetenskaplig och teknisk sakkunskap. Detta har även på vissa
områden lett till arrangemang, vilka innebär att ifrågavarande
problem anförtrotts till behandling av förvaltningsmyndigheter
eller domstolar med speciell kompetens.4)

I det följande skall upptas till behandling vissa synpunkter
rörande miljöns skydd mot förorening, vilka dels hör till den
nationella och dels till den internationella rättens område och
vilka kan ha betydelse speciellt ur de nordiska ländernas syn-
punkt. Inledningsvis torde det vara på sin plats att försöka ut-
reda vad man i detta sammanhang menat med begreppet miljö
sett ur rättslig synpunkt.

Miljö (environment) är i två olika avseenden ett relativt be-
grepp. Å ena sidan växlar miljön beroende på den plats varifrån
den iakttas vilket med andra ord betyder att varje plats har sin
egen miljö. Å andra sidan framgår det relativa i miljön därav att
miljön kan uppfattas som inskränktare eller vidare. Mest in-
skränkt är miljön då man därmed menar de områden som omger
en enskild person eller familj eller en enskild fastighet. I dess
mest omfattande betydelse kan man åter tala om miljön såsom
innefattande hela världen eller om mänsklighetens existensmiljö.
Då man talar om miljö fäster man i allmänhet inte avseende vid
den rättsliga indelningen av det omgivande området. Detta kan
man dock göra, t. ex. då fråga är om den skada eller det besvär
(immission) som någon fastighet åsamkats av grannfastigheten.
På motsvarande sätt kan med miljö inom den internationella
rättens område avses en grannstat eller sett från en kuststats
territorium det öppna havet utanför dess kuster. I princip ut-
sträcker sig miljön i alla riktningar, alltså bl. a. uppåt i atmo-
sfären och nedåt i jorden, i varje riktning så långt det ifråga-
varande problemet i varje särskilt fall förutsätter.

Miljön är inte enbart ett rum, utan dess betydelse för människan
grundar sig närmast på naturen som innefattas i miljön. Då man
talar om miljöförstöring tänker man därför i allmänhet inte på
själva det rum som miljön omfattar — även om också dess för-
störing kan komma ifråga, t. ex. genom dess utbyggande till fullo
eller på annat motsvarande sätt — utan uppmärksamheten riktar

4) Ett typiskt exempel är vattendomstolssystemet i Sverige och Fin-
land. I detta avseende skall de i Sverige anhängiga reformplanerna
närmare beröras senare.
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sig närmast, såsom redan av det ovansagda framgår på reducer-
andet eller förintandet av de värden som den omgivande naturen
erbjuder människan. Då de på naturen verkande faktorerna kan
vara mycket varierande, såväl till sitt föremål som till sina exi-
stensformer fördelar sig frågan om miljöförstöring även sedd ur
rättslig synpunkt i många delproblem, vilkas uppträdande, be-
tydelse och rättsliga bedömning är beroende av ort och förhåll-
anden. Begreppet miljö har även blivit ett slags systematisk
generalplan, inom vars gränser har inlemmats en grupp problem
som tidigare behandlats skilt för sig. Användningen av ovan-
nämnda allmänna begrepp har knappast någon omedelbar betydelse
för utredningen av ifrågavarande problem; desto större betydelse
har nämnda begrepp däremot för att göra förstöringsproblemet
känt och i allmänhet då man ser saken ur mijöskyddspolitikens
synvinkel.

Miljöförstöringen såsom ett problem inom den nationella
rättens område.

Vissa former av miljöförstöring har redan tidigt även här i Nor-
den väckt bekymmer och givit anledning till lafstiftningsåtgärder.
Sålunda ledde rädslan för förödelse av skogarna, närmast genom
svedjandet och den omfattande användningen av trä för gruv-
industrins behov bl. a. i Sverige i medlet på 1600-talet5) och i
Danmark redan därförinnan6) till utfärdandet av bestämmelser
som avsåg att begränsa nyttjandet av skogen. I Danmark ledde
förödelsen av skogarna dock såväl i inlandet som vid kusterna
till flygsandens utbredning, vilken man i slutet av 1700-talet
strävade att avvärja bl. a, genom lagbestämmelser.7) Sedan medlet
av senaste sekel har i Danmark även gällt bestämmelser rörande
fredande av kusterna, bl. a. mot tagande av sten.8)

Ledandet av avfallsämnen i vattendragen i stället för att så-

5) 1647 och 1664 års skogslagar begränsade grundandet av nylägen-
heter, svedjandet och annat skogsbruk.

6) Se närmare Tolstrup, Laerebog i Landboret, København 1962, s.
198 ff. — De första bestämmelserna om begränsning av skogsav-
verkning gavs i Danmark i medlet av det 16. århundradet.

7) Lov om sandflugtsbekaempelse 19.9.1792.

8) Lov om kystfredning 13.4.1885.
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som tidigare allmänt förekom slänga dem vart som helst i bebyg-
gelsens omgivningar har i och för sig inneburit ett betydande
framsteg på miljöhygienens område. Redan tidigt har man dock
observerat de skadeverkningar som vissa slag av avfallsämnen
kunde orsaka då de utsläpptes i vattendragen. Sålunda stadgas
i 20 kap. 6 § av byggningabalken i den svenska 1734 års lag:
«Ther sågeqvarn är, varde ägaren, att spån ej fyller ström, eller
flyter på åker eller äng.»9)

Redan ovannämnda exempel utvisar att lagstiftaren även här
redan tidigt var tvungen att fästa uppmärksamhet vid skyddandet
av människans existensmiljö och dess naturtillgångar. Utveck-
lingen har medfört nya problem och i olika riktningar utvidgat
det område inom vars gränser frågor i anslutning till miljöskyddet
kräver rättslig reglering. Sett ur systematisk synpunkt kan detta
område uppdelas i två delar. Den ena omfattar närmast de privat-
rättsliga principer och bestämmelser som rör förhållandet grannar
emellan. Den andra, betydligt mer omfattande delen innefattar
åter de mångfaldiga regler om bestämmelser, som grundar sig på
synpunkter rörande tryggandet av allmänna intressen och andra
offentligträttsliga principer.

På den privaträttsliga sidan intar rättsprinciperna rörande
immissioner en central ställning. Detta begrepp härstammar från
den romerska rätten och det har genom den tyska rättens för-
medling omfattats av nordisk rätt. I detta sammanhang är det
intressant att konstatera att samarbetet mellan de nordiska län-
dernas jurister för sin del har bidragit till att göra ifrågavarande
rättsinstitut känt. Vid det nordiska juristmötet i Kristiania år
1878 höll nämligen den norska professorn T. H. Aschehoug ett
inledningsföredrag om de rättsliga förhållandena grannfastigheter
emellan och gav däri en utförlig redogörelse för dågällande euro-
peisk rätt. Han fann ifrågavarande ämne vara ett lämpligt före-
mål för gemensam nordisk lagstiftning. Det var professor Asche-
hougs förtjänst att Norge såsom det första av de nordiska län-
derna i sin lagstiftning inkluderade bestämmelser om immissioner
(1887 års lag Gm granneiagsförhållanden). Det var enligt förebild

9) Ungefär från samma tid är den «Publication och Åtwarning Det
ingen Må understå sig at uti Norre-Ström utkasta någon fyllning
eller annan orenlighet» som daterats i Stockholms rådhus den
14.7.1732. Den som inte åtlydde befallningen skulle «fasttagas och
sättjas en tima uti halsjärnet vid den påla som på broen med tafla
ofwanföre är uppsatt.»
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av den norska lagen som bestämmelser rörande immissioner intogs
i den lag om grannelagstorhållandena som gavs i Finland år 1920.
I Sverige och Danmark har rättsprinciperna rörande immissioner
däremot utvecklats i stöd av praxis.10)

I detta sammanhang är det inte anledning att närmare beröra
immissionerna såsom grannelagsrättsligt institut. Visserligen är
det även här fråga om störande verkningar som direkt riktar sig
mot miljön och som kan förorsakas av rök, gnistor, hetta, oväsen,
skakning, lukt eller annan sådan från fastighet härrörande olägen-
het eller besvär. Men i grannelagsrätten behandlas närmast för-
hållandena fastigheterna emellan och speciellt frågan om hur de
närmaste grannarnas intressen skall tas i beaktande vid fastig-
hetens begagnande. I de till privaträtten hörande immissionsfallen
är det sålunda fråga om olägenhet eller besvär som grannen
kanhända tolererar eller som han är skyldig att tolerera, Reci-
procitetens princip förutsätter att han själv har möjlighet att
utsätta sina egna grannar för motsvarande olägenhet. De granne-
lagsrättsliga immissionsfrågorna är i allmänhet domstolsärenden
och vid handläggningen av dem fästes avseenden vid sådana be-
grepp so™ toleranspunkt; ortsvanlighet, prioritet etc. Allmänt kan
konstateras att varken den nordiska lagstiftningen eller nordisk
praxis tillåter sådana störande verkningar i form av immissioner
som ur omgivningens synpunkt måste betraktas såsom oskäliga.
Då sistnämnda gräns överskrids, med andra ord då inverkan be-
traktas såsom oskälig och den sträcker sig över ett stort område
blir ett koncessionsförfarande aktuellt.11) Härvid är dock redan
fråga om sådana immissioner, som rör ett allmänt intresse och
för vilkas del det inte mera är riktigt att tillämpa enbart privat-
rättsliga principer.

I detta sammanhang kan först nämnas industriell och annan
verksamhet som medför faror och olägenheter av immissionsnatur
och rörande vilken bestämmelser finns i olika länders hälsovårds-
lagstiftning. Dels är det härvid fråga om politirättsliga bestäm-
melser som angår utövande av sådan verksamhet som förorsakar
olika olägenheter av hygienisk natur i miljön samt övervaknings-

10) Angående det ovansagda, se närmare Luftförorening, buller och
andra immissioner, SOU 1966:65, speciellt s. 49 ff. och 468 ff. Ett
av de grundläggande arbetena på området är Ljungman, Om skada
och olägenhet från grannfastighet, Uppsala 1943.

11) Så t. ex. enligt norsk lag (Granneloven § 19) och finsk lag (Lag
angående vissa grannelagsförhållanden § 18).
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och andra uppgifter som härigenom åvälvas hälsovårdsmyndig-
heterna. Dels åter innehåller ifrågavarande regler bestämmelser
om ett koncessionsförfarande för placeringen av hälsovådliga
inrättningar och utövandet av deras verksamhet.12) Systematiskt
sett är kretsen av de skadliga verkningar som omfattas av hälso-
vårdslagstiftningen och som är av immissionsnatur rätt vidsträckt
och utsträcker sig å ena sidan — utan någon klart definierbar
gräns — till området för de grannelagsrättsliga immissionerna
och omfattar å andra sidan en grupp sådana olägenheter och
besvär som till sin natur närmast kan räknas till området för
vattenskydd, förhindrande av luftförorening och bullerskydd. Det
är ofta svårt att dra en klar gräns mellan hygieniska och andra
olägenheter och då även experterna kan vara oense rörande frågan
om en i fisk eller villebråd eller trädgårds- och andra lantbruks-
produkter förekommande obetydlig mängd av ett i och för sig
farligt ämne är skadlig för människans hälsa eller inte är det
även av dessa orsaker svårt att avgränsa området för den så
kallade miljöhygienen från det övriga miljöskyddet. Detta gäller
även hälsovårdsmyndigheternas kompetens, vars omfattning växlar
beroende på om man i ifrågavarande land ger företräde åt hälso-
vårdssynpunkter eller andra synpunkter i samband med miljö-
skyddet.13)

Såsom känt är vattenskyddet ett av nutidens mest brännande
problem. Det sistnämnda gäller inte bara insjösystemen utan på
motsvarande sätt även de havsområden som omger statens kuster.
För de nordiska ländernas del torde man allmänt kunna konsta-
tera att lagstiftningen på ifrågavarande område redan har ut-
vecklas rätt långt. Grundforskning rörande vattendragen och
vattentillgångarna har även i stor utsträckning redan utförts och

12) Den nordiska hälsovårdslagstiftningen kan inte närmare behandlas
i detta sammanhang. För svensk del må här hänvisas till betänk-
andet Luftförorening, buller och andra immissioner, s. 55 ff. I Fin-
land har en ny hälsovårdslag givits år 1965 (se speciellt §§ 26,
27 och 28 samt kapitlen 9, 10 och 13) och en hälsovårdsförordning
år 1967.

13) Vid förberedandet av Finlands nuvarande vattenlag (1961) fram-
lades förslag enligt vilka handläggningen av ärenden rörande för-
hindrandet av vattenförorening borde anförtros hälsovårdsmyndig-
heterna, såsom fallet är t. ex. i Förenta Staterna och vissa andra
länder. Enligt vattenlagen kom ifrågavarande ärenden dock att
handläggas av vattendomstolarna och lantbruksstyrelsen. Hälso-
vårdsmyndigheterna kan dock ingripa då sanitära olägenheter före-
kommer i vattenförsörjningen.
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motsvarande forskning rörande havsområdena har påbörjats. Den
kunskapsmängd som behövs som grund för de tekniska avgör-
andena utökas fortgående, även om många viktiga frågor ännu
kräver utredning. Den slutliga lösningen av vattenskyddsfrågan,
i den mån man någonsin kan uppnå en fullständig lösning på ett
sådant problem, är dock fortfarande avlägsen. Svårigheterna är
i många fall närmast av ekonomisk natur, men även organisa-
toriska och viktiga principiella frågor är fortfarande olösta. Av-
görandena angår ofta såpass stora ekonomiska värden att för-
verkligandet av ett effektivt vattenskydd inte kan betraktas bara
som ett ekonomiskt utan speciellt som ett nationalekonomiskt
problem. Då man granskar saken ur rättspolitisk synpunkt kan
man konstatera att frågan om vattenskyddets förverkligande
numera inte bara är ett separat problem som angår en enskild
industrianläggning, kommun eller tätort. Denna fråga uppträder
nämligen allt oftare i form av ett problemkomplex som angår ett
helt vattensystem eller ett större område, samt tangerar många
olika intressen och dess lösning kan förutsätta långtgående
planering och vittgående principavgöranden. I varje land har
saken naturligtvis sina egna speciella drag, men det synes uppen-
bart att frågorna rörande generalplaneringen av respektive vat-
tensystem, statens alltmer tilltagande andel av den börda som
vattenskyddet medför och andra till saken hörande national-
ekonomiska och sociala aspekter med tanke på framtiden kommer
att kräva uppmärksamhet även av lagstiftaren.14)

Jämfört med förhindrandet av vattnens förorening, vilket även
som rättslig fråga har en rätt lång utveckling bakom sig är luft-
skyddet och bullerskyddet förhållandevis nya problem, vilkas be-
tydelse endast så småningom allmänt insetts. Om man i detta
avseende jämför de nordiska länderna med varandra kan man
säga att utvecklingen i Norge15) och Sverige16) även med tanke

14) Rådgivande kommissionen för vattenskydd i Finland har nyligen
fäst uppmärksamhet vid dessa omständigheter i sitt förslag till
lantbruksministeriet rörande en revision av vattenskyddslagstift-
ningen.

15) I Norge genomfördes år 1961 ett koncessionssystem som gäller
vissa luftförorenande industrier.

16) Angående utvecklingen i Sverige, se betänkandet Luftförorening,
buller och andra immissioner, speciellt s. 132 ff. och 136 ff. Samma
betänkande innehåller även en översikt över den tekniska sidan av
luftskydds- och bullerskyddsfrågorna samt över dessa frågors hand-
läggning i vissa andra länder.
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på lagstiftningen har hunnit längre än t. ex. i Finland där det
enda mera betydelsefulla resultatet i fråga om skötseln av ifråga-
varande ärenden, utom bestämmelserna på grannelagsrättens om-
råde är tillsättandet av en speciell kommission för skyddandet av
luften och avvärjningen av buller år 1966. I detta sammanhang
är det inte möjligt att mera i detalj behandla någondera av de
ovannämnda störande fenomenen, luftförorening och buller. Det
må dock konstateras att det även i detta avseende gäller frågor,
till vilka hörande tekniska och ekonomiska problem delvis ännu
saknar en tillfredsställande lösning. Å andra sidan kan man dock
konstatera att man även inom luftskyddet och avvärjningen av
buller med framgång kan dra nytta av de möjligheter som en
förnuftig samhällsplanering erbjuder.

Utom ovannämnda specialområden hör även naturskyddet i be-
greppets egentliga och vidsträckta betydelse till det rättsligt
reglerade miljöskyddets område. I detta sammanhang är det inte
möjligt att mera i detalj redogöra för de nordiska ländernas natur-
skyddslagstiftning. Man kan observera att ifrågavarande lagstift-
ning har förnyats eller utvecklats i samtliga dessa länder under
1950- och 1960-talen.17) Detta har skett samtidigt med att upp-
fattningen om naturskyddets betydelse och grunder har förändrats
och medvetandet har klarnat om de nya uppgifter man uppställer
för naturskyddet. Naturskyddet uppfattas inte längre, såsom
måhända någon gång tidigare närmast som en etisk eller ideolo-
gisk strävan att bevara den orörda naturens skönhetsvärden och
att skydda faunan och floran för av människan förorsakad för-
störelse. Sålunda uttalas i den svenska naturvårdslagen av 1964
principen att naturen utgör en nationell tillgång som skall skyd-
das och vårdas. Lagen ålägger var och en att visa hänsyn och
varsamhet i sitt umgänge med naturen. Finska statens natur-
skyddsinspektör, professor Kalliola har åter i ett utlåtande till
UNESCO framställt det moderna naturskyddets huvudprinciper
på följande sätt: «Naturskyddet innebär en förnuftig behandling
av människans existensmiljö. Naturtillgångarna bör utnyttjas

17) Den i Danmark år 1937 givna naturskyddslagen har till vissa delar
ändrats och kompletterats år 1961. Islands naturskyddslag är från
år 1956. Sverige har fått en ny naturskyddslag år 1964. Finlands
naturskyddslag av år 1923 har ändrats och kompletterats åren 1962
och 1964, varvid i lagen bl. a. har intagits bestämmelser om förbud
mot naturen förfulande reklam- och andra plakat (§ 19). Lagstift-
ningen i Norge namnes nedan.
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klokt. Naturen bör bevaras produktiv, balanserad och sund, vilket
förutsätter att naturens egen toleransförmåga inte överskrids.
Även de naturskyddet rörande sociala och kulturella synpunkterna
är viktiga. Naturen bör bibehållas intresseväckande och i ett så-
dant tillstånd att det är värt att leva i den.»18)

Speciellt viktigt anser man numera överallt det vara att om-
råden belägna utanför bosättningscentra reserveras för friluftsliv
och rekreation. Denna fråga ansluter sig på många sätt till natur-
skyddet. Ett av naturskyddets mål är just att bevara vår om-
givning sådan att den kan begagnas till ovannämnda ändamål.
Å andra sidan medför åter friluftslivet i sina många skiftande
former skadliga verkningar på miljön samt medför fördärvning
av naturen och olika störningar. Dessa i sammanhang med fri-
luftslivet stående frågor har bl. a. behandlats vid det nordiska
juristmötet i Köpenhamn år 1963.19) Den påfrestning på naturen
som friluftslivet innebär är naturligtvis starkast inom de områden
som omger bosättningscentra och den tilltar då friluftslivet blir
allt allmännare. Av denna anledning har det visat sig behövligt
att bl. a. fastställa de gränser inom vilka man får röra sig och
uppehålla sig på annans område. I Norge gavs en speciell lag
om friluftsliv år 1957. I de övriga nordiska länderna åter har
bestämmelser av detta slag i allmänhet intagits i naturskydds-
lagarna. En allmän princip är att naturen inte utan anledning får
utsättas för skada. T. ex. i Islands naturskyddslag av år 1956
uttalas att det inte är tillåtet att lämna efter sig sådant som kan
förorsaka skada eller förminska miljöns trivsel. Typiska bestäm-
melser i de olika ländernas naturskyddslagar är även de regler,
som rör fridlysningen av djur- och växtarter samt fredandet av
naturföremål och grundandet av fredningsområden och natur-
skyddsområden. Som en speciellt nordisk institution torde man
kunna anse den lagstiftning som syftar till fredande av strand-
områden för friluftsliv. Förebild till denna lagstiftning är den
svenska strandlagen av år 1952. Motsvarande bestämmelser har i
Danmark intagits i naturskyddslagstiftningen och i Norge i lagen
om friluftsliv. Även i Finland har frågan fortgående varit aktuell
och det senaste utvecklingsskedet utgör det förslag till stadganden

18) Final Report of the Symposium on Man and his Environment,
Helsinki, February 5—9, 1968 (UNESCO), Annex Group V.

19) Forhandlingerne på det treogtyvende Nordiske Juristmøde i Køben-
havn den 22—24 August 1963, København 1964, s. 245 ff. samt
Bil. X: Manner, Allmänheten, friluftslivet och äganderätten.
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rörande strandplan som förelagts riksdagen i början av inne-
varande år.20)

Ovanstående, på grund av ämnets omfattning med nödvändig-
het begränsade och spridda översikt ger endast en generell bild
av de många svårlösta specialfrågor som inom de nordiska län-
dernas rättssfär kan räknas till begreppet miljöförstöring och
motsvarande till begreppet miljöskydd. För att använda ett nuför-
tiden modernt uttryck kan man tvivelsutan säga att miljöskyddet
speciellt i de nordiska länderna är «pop». Dess syftemål har
tvivelsutan ett utomordentligt propagandavärde, speciellt proji-
cerade mot bakgrunden av framtidsutsikter för vilka redan ovan
har redogjorts. Denna omständighet måste anses vara synner-
ligen viktig, eftersom vi utan överdrift kan säga att inseendet av
människans existensmiljös skyddsbehov onekligen är en grund-
förutsättning för mänsklighetens framtida positiva utveckling.
Men granskas frågan speciellt ur synpunkten av statens interna
rätt är det, som man brukar säga svårt att se skogen för bara
träd. Härvid är det anledning att åter fastslå den redan tidigare
nämnda reservationen att miljöskyddet svårligen kan behandlas
som ett rättsinstitut med ett enhetligt innehåll och att det som
systematiskt begrepp knappast har den praktiska betydelse man
numera vill tillmäta det. Flera till miljöskyddets område hörande
specialfrågor har nämligen i och för sig så betydande egenvärde
och deras handläggning medför så många svåra specialproblem
att man har anledning fråga sig om det är ändamålsenligt och
förnuftigt att vid utvecklingen av lagstiftningen och effektivi-
seringen av lagskipningen och förvaltningen ställa dem inom
ramen för ett överhetligt begrepp.

I ifrågavarande avseende har Sverige närmast för förvaltnin-
gens del strävat till en längre gående centralisering än de övriga
nordiska länderna, I Sverige har sedan år 1967 verkat ett nytt
ämbetsverk, statens naturvårdsverk, vars instruktion senast har
ändrats den 6 juni 1968. Enligt ovannämnda instruktion är verket
central förvaltningsmyndighet för ärenden om naturvård, rörligt
friluftsliv och jakt. Till naturvård hänföres även vatten, och
luftvård samt viltvård. Angående verkets specialuppgifter stadges
bl. a. att det bör bevaka naturvårdsintresset vid bebyggelse- och

20) År 1967 avgav regeringen till riksdagen proposition till lag om
strandskydd, men denna proposition förföll. Det nya förslaget grun-
dar sig på andra principer. Strandplanen skulle vara en ny plantyp
vid sidan av stads- och byggnadsplanerna. Uppgörandet av strand-
plan skulle i första hand tilkomma ifrågavarande områdes ägare.
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annan samhällsplanering, verka för att arbetsföretag planlägges
och utföres med beaktande av deras inverkan på naturen och
människors hälsa, samt följa kulturlandskapets utveckling och
verka för att stränderna skyddas. Avsikten är att föra ifråga-
varande centralisering ännu längre. Under år 1968 har färdig-
ställts förslag till lag om skydd mot miljöfarlig verksamhet, som
har remitterats till lagrådet. Det remitterade förslaget innehåller
i huvudsak enhetliga bestämmelser om vattenförorening, luft-
förorening, buller och andra med dessa jämförbara olägenheter.
Avsikten är att handläggningen av frågor rörande tillstånd till
vattenförorening skall överflyttas från vattendomstolerna till för-
valtningsmyndigheterna och att de härtill hörande ersättnings-
frågorna skulle handläggas av speciella fastighetsdomstolar.21)

I detta sammanhang är det inte möjligt och inte heller anled-
ning att kommentera de i Sverige anhängiga centraliserings-
planerna. Det är att hoppas att de visar sig vara ändamålsenliga
då de i sinom tid förverkligas, Allmänt sett är det dock anledning
att konstatera att frågan om miljöskyddets effektiva förverk-
ligande i sista hand dock inte synes vara ett rent förvaltnings-
mässigt organisationsproblem. Ovan har redan hänvisats till det
faktum att resultatet, såvitt angår några av de viktigaste special-
problemen i samband med miljöskyddet, såsom vattenskyddet
och luftskyddet närmast beror på hur sakens ekonomiska sida kan
ordnas och på att man finner de rätta tekniska lösningarna.
För industrins del medverkar härvid samtliga de faktorer som
har betydelse vid bedömningen av kostnads- och lönsamhets-
frågor, såsom konjukturer, produkternas avsätting och de villkor
den internationella konkurrensen uppställar. En betydande atti-
tydförändring innebär det faktum att då man tidigare betraktade
kostnaderna för olika renings- och skyddsåtgärder som ett slags
extra tunga räknas de numera till anläggningens normala grund-
läggnings- och produktionskostnader. Man kan även observera att
speciellt beaktandet av vattenskyddssynpunkter i vissa fall har
lett till att äldre och i detta avseende oförmånligt belägna
mindre industrianläggningar har nedlagts och nya större fabriks-
enheter har grundlagts i deras ställe, närmast i kustområdena.
Vad åter kommunerna angår är lösningarnas effekt och verk-
ställighet ofta väsentligt beroende av skattepolitiska synpunkter.
Sett ur ett vidare perspektiv blir för ovannämnda skyddsproblems

21) Nästa stadium synes vara avskaffandet av vattendomstolsorganisa-
tionen, vilket har motiverats även med andra orsaker än dem som
ansluter sig till miljöskyddet.



Miljøforstyrrelser som nasjonalt og internasjonalt rettslig problem 143

del frågan om kostnadsfördelningen mellan staten, kommunerna
och enskilda även aktuell. Sett ur denna synpunkt är det förståe-
ligt att man strävar till att i möjligaste mån begränsa kostnaderna.
Sistnämnda, i och för sig riktiga strävan kan dock i enskilda fall
leda till kompromissartade lösningar, vilka innebär att man prutar
på de målsättningar som det effektiva förverkligandet av miljö-
skyddet eljest skulle förutsätta. Sådana lösningar, vilka endast
syftar till eliminerandet av de missförhållanden som i dagens
läge betraktas som värst är speciellt betänkliga i de fall då de
försvagar möjligheterna att i framtiden vidtaga mera vittgående
åtgärder, vilka kanske kan visa sig nödvändiga. Det är inte heller
alltid förnuftigt att flytta en skadlig faktor så att dess verkan
kommer till synes på något avlägsnare ställe där den inom den
närmaste tiden inte förutsattes orsaka svårigheter. Då svårigheter
uppkommer är de kostnader som man sedan får vidkännas för att
rätta till läget eventuellt betydligt större än de som tidigare er-
fordrats för att sköta frågan så att även framtida behov tas i
beaktande. Speciellt vid disponerandet av vattendragen, men även
vid utnyttjande av jorden är det viktigt att man i all planering
av skyddsåtgärder beaktar även framtidens krav så långt det i
varje fall är möjligt. Det verkar som om man åtminstone inte i
tillräcklig omfattning hade fäst uppmärksamhet vid ovannämnda
omständigheter t. ex. vid framläggandet av planer, enligt vilka
åtminstone i huvudsak orenade avfallsvatten i stora tunnlar eller
öppna diken skulle ledas ut i havet. Östersjöns förorening ger
redan nu anledning till bekymmer och det är ingalunda säkert
att de undersökningar som på olika håll har utförts såsom grund
för de framställda tunnellösningarna även med beaktande av den
kommande utvecklingen visar sig vara tillräckligt övertygande.
Denna fråga har även en internationellträttslig aspekt, i vilket
avseende hänvisas till den följande framställningen rörande miljö-
förstöringen som internationellträttsligt problem.

På tal om miljöskyddets metoder och möjligheter bör samhälls-
planeringens stora betydelse även ur rättslig synpunkt än en gång
understrykas. Den ändamålsenliga placeringen av industrier, flyg-
fält och övriga trafikområden, planeringen av stads- och annan
bebyggelse så att miljöskadorna inom dess krets blir möjligast
små samt beaktandet av socialt, ekonomiskt och kulturellt viktiga
synpunkter vid planeringen av rikets område och dess olika delar
utgör grunden även för ett förnuftigt och effektivt milj c skydd.
I synnerhet med tanke på framtiden är det i detta sammanhang
anledning att speciellt beakta betydelsen av planeringen av större
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områden (region- och generalplanering). För vattendragens del
kan man åter uppnå verkligt betydande resultat endast genom
att uppgöra generalplaner för hela vattensystem eller vattenom-
råden. En granskning av den nordiska byggnads- och vattenlag-
stiftningen utvisar att den allsidiga och sakenliga handläggningen
av ifrågavarande problem ännu förutsätter åtgärder av såväl lag-
stiftaren som lagskiparen.

Miljöförstöringen såsom internationellträttsligt problem.

I det föregående har redan hänvisats till att miljöförstöringen i
sin mest omfattande form utgör ett internationellt problem och
härav följer att vissa härtill hörande frågor har beaktats även
inom den internationella rätten. Då man granskar miljöförstörin-
gen såsom internationellträttsligt problem är det lämpligast att
göra åtskillnad mellan å ena sidan de fall som rör förhållandena
stater emellan och som i allmänhet beror på att en stat genom
sina åtgärder eller sin underlåtenhet åstadkommer skadliga och
besvärande följder på en annan stats område och å andra sidan
de situationer i vilka fråga är om en stats skyldighet såsom
medlem av ett internationellträttsligt samfund och vilka i vid-
sträcktaste mening angår tryggandet av hela mänsklighetens livs-
intressen.

Vad först angår de miljöförstöringsproblem som rör förhål-
landet staterna emellan torde man kunna utgå ifrån att den
internationella rätten allmänt erkänner principen att en stat inte
får tillåta att dess område ytnyttjas så att verkningarna därav
kränker en annan stats rätt.22) FN:s generalsekreterare har i ett
utlåtande från år 1949 uttryckt sistnämnda princip på följande
sätt: «There has been general recognition of the rule that a state
must not permit the use of its territory for purposes injurious
to the interest of other states in a manner contrary to inter-
national law.23) I en så allmän form är ifrågavarande princip
dock inte tillfyllest för att lösa de många praktiska problem som
kan förorsakas av att olika störande verkningar utbreder sig till
en annan stats territorium. Inom ett par specialområden där
dylika problem i praktiken uppkommit har man dock strävat till

22) Denna regel motsvarar i själva verket en gammal princip inom
privaträttens område: «Sic utere tuo ut alienum non laedas».

23) U.N. Doc. A/CN. 4/1 Rev. 1 (1949).
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att skapa och även i praktiken tillämpat mera detaljerade regler
och principer. Detta gäller speciellt internationella vattensystem
och deras utnyttjande och förorening samt interstatliga frågor
i samband med luftföroreningen.

Arbetet med kodifieringen av den internationella vattenrätten
är ännu oavslutat. Frånsett traktater rörande vissa specialom-
råden, vilka har haft relativt ringa inverkan på statspraxis24)
finns det tillsvidare ingen allmän konvention som fastslår den
internationella vattenrättens principer.25) Inom många internatio-
nella organisationer och organ har man dock redan under flere
decennier arbetat för att utreda och utveckla den internationella
vattenrättens principer. Såsom de viktigaste av dessa organ kan
här nämnas Institut de Droit International26) och International
Law Association, vilka vardera på ett beaktansvärt sätt har be-
främjat utvecklingen av dessa frågor. De så kallade Helsingfors-
reglerna, som godkändes av International Law Association vid
dess konferens år 1966 förtjänar i detta sammanhang speciell
uppmärksamhet. I dessa regler som omfattar 37 artiklar har man
samlat de viktigaste av de principer rörande utnyttjandet av de
internationella vattensystemen och skyddandet av deras vatten-
tillgångar som kan anses motsvara numera allmänt gällande

24) «Convention et statut sur le Regime des voies navigables d'intérét
international» undertecknad i Barcelona den 20.4.1921 samt «Con-
vention relative a rAménagement des Forces Hydrauliques interes-
sant plusieurs etats» undertecknad i Geneve den 9.12.1923.

25) De internationella, oftast bilaterala avtalen är däremot talrika. De
återspeglar naturligtvis i någon mån de uppfattningar som under
olika tider har varit rådande angående utnyttjandet av de inter-
nationella vattensystemen, men något klart sedvanerättsligt system
är det svårt att uppbygga med stöd av dem. Detsamma gäller i
mellanstatliga tvister givna avgöranden, vilka är rä t t fåtaliga. De
viktigaste är den Permanenta Internationella Domstolens dom från
år 1937 i en tvist mellan Beigien och Holland om ledandet av
vattnet i floden Meuse samt skiljemannadomstolens avgörande från
år 1957 i en tvist mellan Spanien och Frankrike rörande sjön
Lanoux.

26) Institutet för internationell rät t godkände år 1911 i Madrid en reso-
lution som innehöll regler rörande utnyttjandet av de internationella
vattensystemen för andra ändamål än för sjötrafik. Rörande samma
ämne godkände institutet år 1961 i Salzburg en ny resolution, vari
återspeglas tanken at t en stat inte är berättigad att på sitt terri-
torium vidtaga eller tillåta åtgärder som kan förorsaka skada på
övriga strandstaters territorium.

10
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rättsuppfattning och därutöver flere rekommendationer de lege
ferenda.27)

Det centrala begreppet i Helsingfors-reglerna är det internatio-
nella vattendragsområdet (International drainage basin). Härmed
avses delar av ett två eller flera stater omfattande geografiskt
område vars gränser bestäms av vattendragets vattendelare så
att därtill hörande yt- och grundvatten rinner till ett gemensamt
utlopp. Ett internationellt vattendragsområde skall behandlas som
en enhetlig hydrologisk och ekonomisk enhet och följaktligen inte
såsom delar, vilka bestäms enligt de staters gränser som har
andelar i detta område. Varje strandstat vid ett internationellt
vattendragsområde har rätt att kräva en rättvis och skälig andel
vid utnyttjandet av ifrågavarande vattendragsområdes vattentill-
gångar. Det har påpekats att sistnämnda regel innebär ett för-
nekande av teorin om den så kallade absoluta territoriella suve-
räniteten. Enligt sagda teori skulle en stat anses ha rätt att
utnyttja på sitt område befintligt vatten utan att fästa avseende
vid bl. a. de skadliga verkningar detta utnyttjande möjligen kan
ha på andra sidan gränslinjen på en grannstats område.28) Denna
äldre teori har i själva verket inte haft någon nämnvärd betydelse
i statspraxis och den torde knappast längre ha några anhängare.
Detsamma gäller den motsatta teorin som understryker en stats
territoriums absoluta integritet då fråga är om inverkan som
härrör från en grannstat. Även denna teori skulle i praktiken
leda till uppenbart oskäliga resultat. Den allmännast omfattade
åsikten utgör även en mellanform mellan de båda förutnämnda
extrema läroriktningarna och grundar sig på den begränsade terri-
toriella suveränitetens princip, vilket i själva verket å andra sidan
innebär ett accepterande av den begränsade territoriella integri-

26) Helsingfors-reglerna vilka förbereddes såsom kommittéarbete under
åren 1954—1966 har jämte kommentarer publicerats under namnet
Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers,
Adopted by the International Law Association at the 52nd Con-
ference held in Helsinki on 20th August, 1966, I.L.A., London 1967.

28) Teorin om den absoluta territoriella suveräniteten har även kallats
Harmon-doktrinen. Namnet beror på att Förenta Staternas då-
varande Attorney-General Harmon år 1895 gjorde ett uttalande
motsvarande sagda teori i ett ärende rörande en tvist med Mexico
om utnyttjandet av floden Rio Grandes vatten.

29) Angående dessa teorier och deras anhängare, se närmare t. ex.
Berber, Rivers in International Law, London 1959, s. 11 ff.
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tetens princip.29) Enligt denna uppfattning som kan anses vara
förhärskande är varje strandstat vid ett internationellt vatten-
dragsområde förpliktad att ta de övriga, vid samma vattendrags-
område belägna strandstaternas lagliga intressen i beaktande.
Detta innebär bl. a. att en strandstat inte är berättigad att ut-
nyttja ifrågavarande vattendragsområde, till den del det befinner
sig inom dess egna gränser på ett sådant sätt att de härav för-
orsakade skadliga verkningarna sträcker sig till en grannstats
territorium. Denna plikt har man dock inte velat utsträcka så
långt att förorsakandet av alla slags verkningar skulle vara för-
bjudet. Endast en i väsentlig eller betydande grad besvärande
eller skadlig inverkan har enligt gällande uppfattning rättslig
betydelse i ifrågavarande sammanhang. Denna uppfattning fram-
går även av flera artiklar i Helsingfors-reglerna.

I detta sammanhang bør speciell uppmärksamhet fästas vid de
artiklar i Helsingfors-reglarna vilka angår vattenförorening. En-
ligt Helsingfors-reglerna menas med vattenförorening varje genom
mänsklig verksamhet förorsakad skadlig förändring av vattnets
sammansättning eller kvalitet i ett internationellt vattendrags-
område. I reglerna görs skillnad mellan å ena sidan ny eller till-
tagande förorening samt å andra sidan sedan gammalt fortgående
förorening. En stat får inte tillåta ny eller tilltagande förorening
om denna medför väsentlig olägenhet på en annan strandstats
territorium. Är det åter fråga om en verksamhet som fortgått
sedan länge och förorsakat vattenförorening bör en strandstat
vidtaga alla vederbörliga åtgärder för att förhindra att väsentlig
skada uppstår på en grannstats eller annan strandstats terri-
torium. Staten är skyldig avbryta en verksamhet som kan föror-
saka ny eller tilltagande förorening samt att gottgöra inträffad
skada. Är föroreningen åter en följd av att sedan gammalt utövad
verksamhet fortsättas bör man sträva till förhandlingar genom
vilka saken bringas i ordning staterna emellan. I reglerna konsta-
teras vidare att ovannämnda anvisningar rörande förhindrandet av
vattenförorening är i överensstämmelse med den tidigare nämnda
principen om ett rättvist utnyttjande av ett internationellt vatten-
område.

Även om ovannämnda regler rörande vattenförorening inne-
håller flera detaljer som inte ännu kan anses grunda sig på
stadgad praxis och även om Helsingfors-reglerna tillsvidare endast
är rekommendationer har de dock en stor betydelse för den vidare
utvecklingen av där behandlade frågor och vid biläggandet av
eventuella mellanstatliga tvister. Reglerna grundar sig på ett om-
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fattande, grundligt behandlat material och motsvarar, såsom redan
har konstaterats i sina huvudpunkter nu gällande uppfattning.
Man torde kunna anta att de i reglerna uttalade rättsprinciperna
med tiden finner sin plats i internationell praxis.

Helsingfors-reglernas bestämmelser angår som sagt insjöom-
råden vilka är föremål för flera staters gemensamma intressen.
Redan vid utarbetandet av reglerna var man dock medveten om
att däri uttalade principer åtminstone till vissa delar skulle
kunna tillämpas även i fråga om sådan förorening av havet där
skadeverkningarna utsträcker sig till en annan stats territorial-
vatten. Denna fråga utreds som bäst av en kommitté tillsatt av
International Law Association. Då även territorialvattnet är en
del av statens territorium är det uppenbart att också detta till-
kommer samma skydd gentemot skadliga åtgärder av en grann-
stat som de övriga delarna av en stats territorium i princip åt-
njuter enligt internationell rätt. I detta sammanhang kan nämnas
att i Finland år 1965 givits en lag om förebyggande av förorening
i havet vari sagda principer beaktats. Enligt lagen är det inte
tillåtet att från finskt territorium eller från finskt fartyg i havet
utsläppa eller placera avfall eller annat som kan förorsaka skadlig
förorening antingen av det öppna havet eller en annan stats
territorialvatten.

Vad sedan angår luftförorening som förorsakar skada på en
grannstats territorium kan man observera att fallen av luft- och
vattenförorening ur den internationella rättens synvinkel företer
vissa analoga drag. Enligt en hävdvunnen internationellrättslig
princip räknas luftrummet ovanför en stat till statens territorium
så långt staten kan behärska luftrummet. Förorening av luften
i detta luftrum t. ex. genom utbredning av gaser från en grann-
stats territorium kan sålunda betraktas som en kränkning av
statens territoriella intregritet. Såsom ett klassiskt exempel på
en sådan situation namnes vanligen det såkallade Trail Smelter
fallet. Ett smälteri i Kanada nära Förenta Staternas gräns för-
orsakade i slutet på 1930-talet luftförorening i sin omgivning
genom att i luften utsläppa svaveldioxid som utbredde sig till ett
stort område på andra sidan gränsen på delstaten Washingtons
territorium. En skiljedomstol tillsatt i stöd av ett avtal mellan
Förenta Staterna och Kanada handlade fallet och gav år 1941 ett
utslag vari skiljedomstolen fann Kanada vara ansvarig för den
förorsakade skadan och förpliktad att förhindra dess fortsättande.
I motiveringen av sitt utslag uttalade skiljedomstolen bi a. att
den inte kände till något utslag av en internationell domstol som
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skulle ha angått liknande fall, varför vattenföroreningen erbjöd
den närmaste analogien, men skiljedomstolen ansåg att ingen stat
enligt den internationella rättens principer har rätt att utnyttja
sitt territorium eller tillåta dess utnyttjande så att därvid genom
utbredning av gas förorsakas skada på en annan stats territorium
eller därvarande egendom eller människor. Det är intressant att
konstatera att man vid utvecklandet av den internationella vatten-
rättens regler om förorening i brist på domstolsutslag rörande
vattensystemen allmänt har stött sig på det utslag som gavs i
Trail Smelter-målet, alldeles på samma sätt som skiljedomstolen
som handlade sagda ärende fann analogier i de principer som
rör vattenförorening.

Enligt de principer som på ovan omförmält sätt har tillämpats
i frågor rörande vatten- och luftförorening torde man kunna hand-
lägga även de fall där tvister stater emellan gäller förorsakande
av buller. Det är dock uppenbart att olägenheten i ett sådant fall
bör vara avsevärd för att den buller förorsakande staten skall
kunna betraktas som skyldig att beivra bullret. Den nya tekniska
utvecklingen har medfört andra former av besvärande verkningar
som utbreder sig i omgivningen och som kan ha betydelse för
mellanstatliga relationer. Sålunda torde man kunna betrakta som
ostridigt att kärnsprängningar där det radioaktiva utfallet ut-
breder sig till en annan stats territorium står i strid med den
internationella rättens principer.30) Detsamma kan gälla artifi-
ciellt framkallande av regn som redan framgångsrikt utövats i
vissa delar av världen då det på en grannstats territorium medför
sådana verkningar som kan anses skadliga.

Ovan berörda fall, i vilka en skadlig effekt vid sin utbredning
har förorsakat besvär eller olägenhet på en grannstats territorium
kan naturligvis, såsom ovan har skett räknas till begreppet
miljöförstöring och de åtgärder som vidtas för dess avvärjande
motsvarande till miljöskyddets område. I själva verket bör dock
konstateras att internationellträttslig doktrin och praxis vid be-
handlingen av dessa frågor inte har fäst uppmärksamhet så
mycket vid miljöskyddet som fast mera vid ifrågavarande skade-
verkningars betydelse sedda ur synvinkeln av staternas suveräni-
tet och integritet. En stats skyldighet att avhålla sig från att
tillåta åtgärder som på ovannämnt sätt kan medföra skadliga verk-

30) Verdross, Völkerrecht, Wien 1964 s. 294, not 2. Det ovansagda
gäller även det fall då själva provet inte står i strid med 1963 års
konvention.
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ningar på en grannstats territorium har någon gång klassificerats
såsom ett negativt statsservitut.31)

Det är däremot fråga om något helt annat än förhållandet
stater emellan då den mänskliga verksamhetens miljöförstörande
inverkan riktar sig mot områden och naturtillgånger utanför
staternas jurisdiktion och på andra mer avlägsna delar av den
fysiska naturen. Speciellt är härvid fråga om det öppna havet
och den jorden omgivande atmosfären i ordets mest omfattande
betydelse. I de rättsregler och principer som rör skyddet av dessa
kan man se en ny dimension av den internationella rätten: folk-
rättens utsträckning till en världsrätt.

Såvitt dessa frågor angår står den internationella rätten uppen-
barligen ännu i början av sin utveckling. I Genévekonventionen
av år 1958 rörande det öppna havet finns dock några regler av
betydelse i detta sammanhang. Enligt konventionens artikel 24
bör varje stat utfärda bestämmelser för att förhindra sådan för-
orening av havet som förorsakas av att olja utsläpps från fartyg
eller oljeledningar eller som är en följd av utforskning eller ut-
nyttjande av havsbottnen. Vid uppgörandet av dessa regler bör
man beakta gällande konventioner i frågan. Såvitt angår olje-
skador avser sistnämnda hänvisning det internationella avtalet
om oljeskador som undertecknades i London år 1954. I artikel 25
av konventionen rörande det öppna havet stadgas vidare att varje
konventionsstat, med beaktande av alla standarder och bestäm-
melser som vederbörande internationella organisationer har ut-
arbetat bör vidtaga åtgärder för att förhindra havets förorening
genom radioaktiva avfallsämnen. Vidare uttalas i samma artikel att
staterna i samarbete med ovannämnda internationella organisa-
tioner bör vidtaga åtgärder för att skydda havet och luftrummet
därovanför mot förorening som beror på användningen av radio-
aktiva eller andra skadliga ämnen. Trots den återhållsamma form
ovannämnda artiklar fått som ett resultat av gjorda kompromisser
torde man dock kunna anse dem tillräckligt tydligt uttrycka
principen att konventionsstaterna bör undvika att på ovannämnt
sätt förorsaka förorening av havet. Erkännandet av denna all-
männa princip är dock i och för sig inte tillfyllest för att lösa
de många praktiska problemen. Beklagligtvis har man dock inte
ännu i allmänhet fått till stånd de speciella avtal och bestäm-
melser som avses i konventionen. Trots att den ovannämnda i
London 1954 undertecknade oljeskadekonventionen kompletterades

3i) Verdross, a. a. s. 292 ff.
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år 1962 synes den inte längre vara tillfyllest för att skydda värl-
dens vattenvägar för de föroreningsfaror som förorsakas av de
allt mer ökande oljetransporterna. Ett totalförbud mot oljeutsläpp
i havet, i stället för inom de i konventionen fastställda zonerna
betraktas redan nu på vissa håll som en nödvändighet. Speciellt
har nya problem förorsakats av rädslan för att en sådan katastrof
som Torrey Canyons förlisning kunde upprepas. De av förlisnin-
gen förorsakade åtgärderna för att avvärja oljeskador blev så
dyra att frågan om en förnyad bedöming av det av sådana hän-
delser orsakade skadeståndsansvaret har blivit aktuellt. Inom den
rådgivande sjöfartsorganisationen IMCO överväger man för när-
varande frågan om vilka nya specialbestämmelser som är på-
kallade för sådana fall. Man har med oro konstaterat att tank-
fartygens storlek och antal är i tilltagande, speciellt sedan Suez-
kanalen år 1967 stängdes och oljans transportvägar sålunda för-
längdes. Speciellt övervägs frågan om fartygets ägare eller någon
annan part bör förklaras ansvarig för skadan, om en fördelning
av ansvaret är möjlig och om man i sådana fall — i strid med
tidigare tillämpade principer — bör tillämpa principen om strikt
skadeståndsansvar (strict liability). Saken kommer att tas upp
vid en diplomatisk konferens år 1969.

Frågan om havets förorening, speciellt genom gruvdrift och
annan därmed jämförbar verksamhet har blivit aktuell även
genom de undersökningar och diskussioner som under år 1968 har
förts inom FN, ursprungligen i anledning av ett förslag framlagt
av Maltas regering. Detta förslag avsåg att reservera djuphavets
botten utanför staternas jurisdiktionsområde enbart för fredliga
ändamål och att åstadkomma en internationell ordning, inom vars
ram ifrågavarande områdens naturtillgångar skulle kunna ut-
nyttjas till fromma för alla folk och speciellt för utvecklings-
länderna.32)

Situationen är otillfredsställande också såvitt angår de radio-
aktiva avfallsämnen som även namnes i Genévekonventionen
rörande det öppna havet. På försorg av den internationella atom-
energiorganisationen (IAEA) har i början av 1960-talet förberetts
förslag till ett kontrollsystem rörande utläggandet av radioaktiva

32) FN:s generalförsamling godkände i december 1968 en serie resolu-
tioner rörande ifrågavarande ärende (2467 (XXIII) A—D), av vilka
i en (B) speciellt behandlas undersökningar för avvärjandet av den
föroreningsfara som orsakas av utnyttjandet av havsbottnens
naturtillgångar.
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avfallsämnen i havet, men på grund av meningsskiljaktligheter
har dessa förslag tillsvidare inte kunnat godkännas av organisa-
tionens organ. Svårigheterna har närmast rört frågan om man
kunde tillåta att mindre farliga radioaktiva avfallsämnen under
speciell övervakning placerades i havets djupbäcken eller om man
helt och hållet borde förbjuda utsläppandet av sådana avfalls-
ämnen i havet.33)

De faror som eventuellt kunde förorsakas av att radioaktiva
avfallsämnen placeras i havet, speciellt om det sker med tillbörlig
försiktighet är relativt ringa jämförda med de hela mänsklig-
hetens framtid hotande verkningar som kan förorsakas av kärn-
vapenprovens fortsättande, speciellt i luften, i rymden och i havet.
I detta avseende är det år 1963 undertecknade avtalet om förbud
mot kärnvapenprov i atmosfären, i yttre rymden och under vattnet
ett synnerligen betydelsefullt framsteg. Undertecknandet av detta
avtal utvisar, även om man erkänner de politiska faktorerna att
också förnuftet och känslan av ansvar för mänsklighetens öde
kan ställas framom de krav som uppställs av stormakternas
politiska och militära tävlan då fråga är om verkligt betydelse-
fulla saker. Betydelsen av avtalets tillämpning utvisas av att
radioaktiviteten under de senaste åren åter har minskats inom
områden där den tidigare konstaterades tillta genom kärnvapen-
provens inverkan. Beklagligtvis omintetgörs avtalets verkan delvis
genom att vissa kärnvapenstater inte undertecknat avtalet och
fortsätter proven samt genom att kärndetonationer under jorden
fortfarande är tillåtna.

Ju mera den mänskliga verksamheten tilltar i den jorden om-
givande atmosfären och därbortom i den yttre rymden, desto
mera blir den oss omgivande luften utsatt för förorening. Speciellt
den kontinuerligt ökande lufttrafiken innebär i detta avseende ett
faromoment värt uppmärksamhet. Redan om man bara beaktar
trafikflyget34) kan man säga att hundratals plan under dygnets

33) I detta sammanhang torde man kunna konstatera, att den i Fin-
land år 1965 givna lagen om förhindrande av förorening i havet
innehåller bestämmelser om placerandet av radioaktiva avfalls-
ämnen i havet, vilka bestämmelser till sitt sakinnehåll motsvarar
dem som intagits i de av IAEA uppgjorda förslagen.

34) Totala antalet trafikflygplan är numera över 4000. Av dessa är
cirka 3000 jetplan. Man har beräknat att de flygbolagen tillhöriga
jetplanens antal år 1975 skulle vara cirka 6000. I denna siffra ingår
även överljudsplan.
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olika tider samtidigt är i rörelse på olika håll av jordklotet.35)
Då planen i allmänhet följer samma flygrutter och oftast även
flyger på ungefär samma höjd och då deras jetmotorer sålunda
fortgående utbreder avgaser och enorma mängder diminutivt
små partiklar kan man förstå att dessa så småningom för-
orenar atmosfären. Man vet att de bildar lager som försvagar
solstrålarnas normala penetrering och att de sålunda med tiden
kan inverka på atmosfärens temperatur. Kunskapen om dessa
frågor är visserligen tillsvidare bristfällig med tanke på eventuellt
nödvändiga motåtgärder, men då lufttrafiken fortgående tilltar
och planens antal ökar, vilket samtidigt betyder att allt större
motorer tas i bruk kan det betraktas som självklart att ifråga-
varande problem i framtiden även måste bli föremål för inter-
nationellträttslig reglering. I detta sammanhang kan även hän-
visas till bullerfrågorna. Speciellt ibruktagandet av överljudsplan
har medfört att även dessa frågor bör prövas av de organ som
sköter den internationella lufttrafiken.

Man torde kunna föreställa sig att om ämnet för ovanstående
framställning hade föreslagits till diskussion vid ett juristmöte för
några decennier sedan skulle ett sådant förslag knappast ha vun-
nit understöd. Frågan skulle nämligen i och för sig inte ha varit
aktuell och dessutom var juristernas tankevärld då i många av-
seenden annorlunda än den är i dag.

Men man kan även dra slutsatser rörande framtiden och anta
att om ett motsvarande ämne skulle upptagas på programmet för
något framtida nordiskt juristmöte någon gång vid slutet av detta
sekel kunde de frågor som då skulle diskuteras och de mål som
skulle uppställas rätt avsevärt avvika från dem som i dag är
föremål för vår diskussion. Vi kunde ännu fortsätta vårt tanke-
experiment genom att försöka klargöra för oss själva vilka fel
och försummelser som kunde tillräknas denna generation av dem
som i framtiden granskar frågan rörande miljöförstöring. Även
om det huvudsakliga ansvaret för den framtida utvecklingen
naturligtvis bärs av andra än jurister kan vi, juristerna av i dag
i alla fall för vår ringa del åtminstone medverka till att man
inom såväl lagstiftningen som lagskipningen undviker avgöranden,
vilkas verkningar det i framtiden är svårt att reparera.

35) Under år 1968 har trafikflygplanen flugit cirka 11,2 miljoner flyg-
timmar. Motsvarande siffra beräknas år 1975 vara cirka 18 mil-
joner, vilket innebär cirka 50 000 flygtimmar per dygn.


