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det jo ikke er dette spørsmål vi her i dag har til behandling. Det som har
vært et problem for meg er hvor lite jeg visste da jeg ble dommer, hvor
uforberedt jeg var, selv om jeg hadde vært advokat i mange år. Det tar
tid å lære etter at man er blitt dommer. Derfor er det viktig at dom-
meren før han blir utnevnt har den best mulige praktiske utdannelse. I
så å si alle land i Europa får dommeren en praktisk dommerutdannelse.
Dette er etter min mening riktig. Dommeren skal ikke øve seg opp på
klientelet.

Jeg skal ikke ta mer tid, herr formann. Jeg synes — for å gjenta det —
at det har vært giedelig at så mange har deltatt i debatten, og jeg tror det
at det har vært en nyttig meningsutveksling vi har hatt.

I sektion C behandlades under ordförandeskap av justitiekansler
HONKA ämnet

Vattenförorening såsom rättsligt problem

Referenten, jur. dr. JAAKKO UOTILA, Finland:

Herr ordförande, mina damer och herrar!

Finland har redan hunnit erövra sig en plats bland de nationer, där
öl inte smakar vatten. Å andra sidan har vi kommit till det läget, att
vatten inte heller längre smakar vatten. I Tapiola, där jag bor, har
vattnet på sistone smakat mögel, och Helsingfors har ju sedan gam-
malt rykte för att ha ett vatten, som smakar medicin. Det vore loc-
kande att häri se en bidragande orsak till att allt fler och fler ju-
rister dricker allt mindre och mindre vatten — några tycks helt ha
övergått till andra, enligt deras bedömande mera läskande drycker.

Det är väl onödigt att upprepa här allt det som har sagts i mitt
tryckta referat. Huvudlinjen i finsk vattenrätt enligt 1961 års vat-
tenlag är den, att vattnet inte får förorenas, om inte vattendomsto-
len har givit sitt tillstånd därtill. Detta framgår av vattenlagen 1: 19,
som dock gäller bara ytvatten.1

Om förutsättningarna för beviljandet av föroreningstillstånd hän-
visar jag till det tryckta referatet. I några fall, såsom angående förore-
nandet av grundvatten, är förbudet absolut, d. v. s. tillstånd kan inte
medges. I de flesta fall åter beror tillståndet på en intresseavväg-

1 Förbudet mot förorening av grundvatten har uttalats i vattenlagen 1: 22.
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ning, där det men, som förorsakas av åtgärden, bör jämföras med den
förmån som erhålles. I intet fall kan tillstånd dock beviljas, om för-
oreningen på ett eller annat sätt kan förhindras med skäliga kostna-
der. För uppskattningen av den förmån, som tillståndet ger sökanden,
har jag framlagt ett schema, som ju kan diskuteras. Men en värde-
ring i penningar är ju bara möjlig på den privatekonomiska sidan
av föroreningsfrågan. När det gäller förmåner och förluster av all-
män art eller av nationalekonomisk storlek, kan man inte komma
till några exakta siffror, utan man måste på annat sätt värdera olika
alternativ.

Föroreningen av våra vattendrag är ett förhållandevis nytt pro-
blem, som industrialiseringen och uppkomsten av stora befolknings-
centra har fört med sig. Hur läget kommer att utvecklas torde bero
närmast på samhällets motåtgärder. Behandlingen av ansöknings-
ärenden bereder stora svårigheter i Finland för nuvarande. Ansök-
ningsärendenas behandling fördröjs i praktiken på grund av att ar-
betskraften för syneförrättningar är alltför ringa. Ingenjörsbristen gör
sig gällande även på detta område. Antalet oavgjorda ansöknings-
ärenden växer ständigt. Medan ansökningen väntar på behandling
går det vanligtvis så till, att avfallsvattnet ledes i vattendraget —
ofta i orenat tillstånd. Det är alltså uppenbart, att om föroreningen
skall kunna bekämpas, så måste samhället ägna större resurser åt
denna fråga än vad nu sker.

Det behövs forskning och planering. Bristen på tillförlitliga kun-
skaper om våra vattendrag försvårar också ansökningsärendenas be-
handling på olika sätt. Skadeståndsfrågan t. ex. är mycket svår att
avgöra, om vattendomstolen inte känner till vattendragets tillstånd
före avledandet av avfallsvatten. Naturligtvis måste den också ha
nödvändiga uppgifter och fakta om vad avloppsvattnets ledande
kommer att betyda, d. v. s. vilka skadliga påföljder det kommer att
föra med sig.

Särskilt från den skadelidandes synpunkt sett är vattenlagens pro-
cedurstadganden ganska invecklade och kan måhända kritiseras. Jag
har i det tryckta referatet nämnt, att procedurvalet i gränsfall kan
bereda stora svårigheter och risker, vilka kärandeparten måste på-
taga sig. I och för sig är det ju förnuftigt och praktiskt, att skade-
ståndsfrågan avgöres i samma ansökningsförfarande, där frågan om
beviljande av tillstånd avgöres. Men i detta förfarande kan yrkanden
om skadestånd inte behandlas t. ex. på den grund, att sökanden re-
dan före ansökningen olagligt har kränkt föroreningsförbudet och
sålunda vållat skador. Dylika yrkanden måste anhängiggöras och be-
handlas såsom separata tvistemål eller i samband med vattenrätts-
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liga brottmål. Detsamma gäller i princip skador, som har orsakats
av att tillståndshavaren inte iakttar tillståndsvillkoren. För den en-
skilde kan det ju vara en övermäktig uppgift att utreda, i vilken ut-
sträckning skadorna har vållats genom lovlig verksamhet och i vilken
mån genom olovligt avledande av avloppsvatten.

Det torde här tmnas möjligheter till processuella förenklingar,
vilka skulle öka rättsskyddet. Tills vidare är erfarenheterna kanske
ännu för ringa för att konkreta förslag till ändringar i procedurfor-
merna skall kunna framställas.

Vattenärendenas uppspjälkning i de högre instanserna har vållat
svårigheter och framkallat kritik i Finland. I ansökningsärenden är
Högsta förvaltningsdomstolen den instans, där ändring sökes i vatten-
domstolens utslag. Högsta förvaltningsdomstolen är dock enligt vat-
tenlagen inte kompetent att behandla ersättningsfrågan i ansöknings-
ärenden. Dessa hör till vattenöverdomstolens kompetensområde (vat-
tenlagen 17: 1 och 5). I ersättningsfrågor kan ändringssökande från
vattenöverdomstolen till Högsta domstolen komma ifråga under sam-
ma förutsättningar som i tviste- och brottmål i allmänhet.

Man har i Finland i flera sammanhang redan försökt reformera
ordningen för ändringssökandet i vattenärenden. Häftiga strider har
härvid utkämpats mellan olika linjer: den allmänna domstolslinjen
och förvaltningsdomstolslinjen. Då det inte är på sin plats att upp-
blåsa dessa stridigheter på främmande mark, drar jag mig för att i
detta sammanhang ta ställning till denna fråga.

Korreferenten, höyesterettsadvokat RUDOLF KARLSRUD, Norge:

Herr Ordförer, mine Damer og Herrer.

Referenten har gitt et utsnitt av finsk rett og en översikt. Den finske
loven er vel den nyeste vi har i de nordiske land, den er fra 1961,
og allikevel forstår jeg referenten derhen, at det nok ennu er ting
man vil se nærmere på. Også i andre nordiske land arbeider man
med problemene, og i Norge er det nu gjort et godt fremskritt, selv
om resultatet ennu ikke er nådd, idet det foreligger en innstilling
av 1965 fra en lovkomité til det norske Departement for industri
og håndverk. Denne innstillingen inneholder utkast om lov om vann-
forurensning. Når jeg kommer in på den litt senere, vil jeg kalle den
»Den norske innstilling av 1965».

Meget av det som er fremstillet i referentens trykte opplegg og
her i dag viser at problemet i ikke så liten grad er av lovteknisk art:
hvor langt bör lovgivningen rent praktisk gå, uten at man kommer
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opp i ulöselige administrative og ökonomiske spörsmål. Dette er ikke
egentlig et rettslig problem, men det er klart, at det er et rettslig
problem å finne ut hvor omfattende en lov kan være, uten at loven
nærmer seg ekspropriasjon, og det vil jo da igjen bero på rettstil-
standen i vedkommende land. Alle er enige om at beskyttende be-
stemmelser, regulerende bestemmelser som beskytter samfunnets in-
teresser, det må enhver privat eier finne seg i, herunder eier av vass-
drag. Jeg har gått ut fra at det man kailer privat eiendomsrett til
vassdrag er anerkjent i de nordiske land. For så vidt finsk rett an-
går, har referenten på side 7 i det trykte referat uttalt, at den byg-
ger »i fråga om vattenområdena på den privata äganderättens grund»
•—• og han fastslår da, at denne omstendighet nok har satt sitt preg
på de fleste vassdragsrettslige bestemmelser, men når det gjelder for-
urensning av vann uttaler referenten, at her har den private eien-
domsrett ikke like stor betydning som ellers, og dette beror da igjen,
ifölge referenten, på at forbud mot forurensning först og fremst er
å anse som en beskyttelse av almene interesser. Han har også tilföyet,
at eieren av et vassdrag, efter finsk rett, ikke kan forurense det som
han anses å eie av vassdraget og ennu mindre tilläte andre å for-
urense hans vassdrag.

Det kunne kanskje være av interesse å gi en översikt over norsk
rett på dette punkt. Jeg skal kort nevne om rettsutviklingen i Norge,
at vi i 1887 fikk den förste vassdragslov. Den inneholdt bestemmelser
om forbud mot utslippning fra industri — ellers intet om forurens-
ningen. Under lovkommis jonens arbeide kom det frem, at der innen
kommisjonen var uenighet om hvor langt den private eiendomsrett
hadde betydning. Flertallet fant at enhver som hadde eiendomsrett
til vassdrag kunne bruke vannet eller benytte vassdraget, såfremt det
derved ikke ble ubrukelig for naboen. Mindretallet formulerte sitt
syn slik, at de forskjellige grunneiere i et vassdrag må lempe seg efter
hverandre og altså tåle noget. Hvor stor reell avstånd det var på
disse synspunkter, er ikke godt å si, men i alle fall ble resultatet i
1887 at kommisjonen ikke turde innlate seg på generelle forbuds-
bestemmelser om forurensninger. Samtidig fikk vi i Norge — i 1887
— en nabolov — som har vært gjeldende helt inntil for noen få år
siden — og naboloven bestemte, at ingen kan påföre sin nabo used-
vanlige eller upåregnelige ulemper. I mangel av andre lovbestem-
melser har naboloven vært benyttet også i vassdrag og vært bestem-
mende for erstatningsspörsmål innbyrdes mellom naboer. Det var
tvil om naboloven gjaldt i vassdrag — en tvil som efter min mening
var överflödig, og i alle fall har norske domstoler fastslått at nabo-
loven kan anvendes analogisk i vassdrag. I 1940 fikk vi ny vass-
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dragslov, og den sier direkte i § 54 at naboloven av 1887 får anven-
delse på forurensninger i den utstrekning den nye lov av 1940 ikke
selv regulerer forholdet. På den annen side ble nabolovens om-
råde faktisk innskrenket ved at vassdragsloven av 1940 innförte
nye forbud mot forurensning. Befolkningen var oket siden 1887, in-
dustrien var vokset o. s. v., og man fant ikke bare å måtte opprett-
holde bestemmelser om forurensning fra industri, men også å måtte
utvide forbudet til å gjelde ved kloakk fra by, tettbygd strök og lig-
nende. Dessuten ble etablert et generelt forbud mot utslipning av
faste stoffer i vassdrag.

Under forarbeidene til denne nye, nugjeldende vassdragslov av
1940 var daværende lovkommisjon inne på den private eiendomsretts
betydning, og den bemerket, at forurensning ved kloakkvann fra hus-
holdning, gårdsbruk, tilsig av gjödselvann, vask og skylling av klær,
vanning av kreaturer, drenering av kirkegårder og lignende, ikke kun-
ne betraktes ubetinget som urettmessig forurensning, fordi om det opp-
stod skader. Lovkommisjonens begrunnelse var, at det her var tale om
gammel bruk og en naturlig folge av landets beboelse og nyttiggjö-
relse.

De noe svevende synspunkter — og kanskje man kan kalle dem
rettsgrunnsetninger — som jeg her har berort, har skapt mange
problemer og mange prosesser. Rettspraksis har sökt å finne skille-
linjer på dette område — om jeg får tid til å referere noen dommer,
må jeg få se på senere. (Eksempler: Norsk Rettstidende 1931 s. 1096,
1937 s. 505, 1964 s. 284.) Nu er det klart, at rettsforholdet innbyrdes
mellom naboer og domstolenes avgjörelser om hvor grensen for used-
vanlig og upåregnelig skade og ulempe skal trekkes, ikke kan være
avgjörende for spörsmålet om hvor omfattende lovgivningen kan
være uten at denne lovgivning medförer tilbakevirkning og dermed
erstatningsansvar for staten. Det er klart at lovgivningen kan gripe
inn når det gjelder helse og hensyn til samfunnet forövrig, men allike-
vel blir det vel en rest tilbake under den private eiendomsrett, som
man ikke uten videre kan forby — og kort uttrykt må det for norsk
retts vedkommende antas at normal utnyttelse — spesielt av landeien-
dommer — ikke medförer noe ansvar, og at utnyttelsen må anses som
rettmessig. Denne utnyttelse kan da ikke innskrenkes ved lov uten
erstatning.

Nu er forholdet det, at fra tidenes morgen og til i dag er bruken
av eiendommer blitt sterkt omlagt. Behovet for vann er nu langt större
i husholdning, til sanitærinnretninger, i fjös, stall, over alt — bruk av
kjemikalier kommer i tillegg, og man kan da, når den faktiske situa-
sjon er helt anderledes i dag enn for 30—50 år siden, ikke ubetinget
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holde fast ved normer som måtte være trukket opp på et tidligere
tidspunkt. Allikevel må man ha utgangspunktet klart for seg. Den
norske innstilling av 1965 nevner, at en lovbestemmelse som kategorisk
slår fast at all forurensning av vassdrag skal være forbudt, ville virke
for drastisk og være umulig både å overholde og håndheve. Videre
har komiteen bemerket, at et generelt forbud ville faktisk ramme også
handlinger som det er meningen at loven skal beskytte, f. eks. bad-
ning, fiske og annen form for friluftsliv. Lovkomiteen mente derfor,
at man ikke burde innföre forbud mot all forurensning, men at for-
budet måtte være avhengig av om handlingen medförer visse skade-
virkninger. Komiteens forslag er derfor formet slik, at det er forbudt
å forurense vassdrag ved å slippe eller på annen mate före ut avfall,
faste stoffer, kloakker, rent vann o. s. v. når det kan voldes fare for
folks helse, gjöre vannet mindre skikket til drikkevann eller annen
vanlig bruk eller medföre skade og ulempe for eiendom, ferdsel, flöt-
ning etc. Som man forstår, går denne bestemmelse adskillig lenger
enn den gamle nabolov, og også den nye nabolov, som vi fikk for et
par år siden.

Den finske lov benytter en noe annen uttrykksmåte. Dens Kap. 1,
§ 19 beskriver de forskjellige forurensningstilfeller og bestemmer at
de er ulovlige, når de forårsaker »menlig» oppgrunning av vassdrag,
skadelig forandring av vannets beskaffenhet, åpenbar skade for fiske
og »avsevärd» minskning av omgivelsenes trivsel, men loven nevner
også krenkning av særskilt eller almen interesse. Den svenske vass-
dragslov kap. 8 § 32 — hvis den nu ikke er forandret — uttrykker
seg slik med hensyn til industrielt avlöpsvann, at ingen kan påföre
uleilighet av nogen betydning og at industrielt avlöpsvann ikke kan
slippes uten Kongens samtykke, hvis fiskerinæring av större betyd-
ning lider vesentlig skade eller at almene interesser i »avsevärd
mån» fornærmes. Den danske lov — Vandløbsloven af 1949 — har i
§ 5 nr. 3 en bestemmelse, hvorefter de »tilstødende lodsejere» — jeg
forstår det som grunneiere — hver for seg kan avlede vann fra egen
husholdning eller landbruksdrift. På den annen side inneholder den
danske lovs § 71 en regel om at spillvannsanlegg, som ikke går inn
under visse andre spesielle regler i loven, må utföres, vedlikeholdes og
benyttes således at avledningen ikke skader vannlöpets naturlige til-
stand. Så man ser det er her varianter, men hvor meget det ligger i
disse forskjellige uttrykksmåter, tör ikke jeg ha noen mening om for
de andre nordiske lands vedkommende.

Et spörsmål som er av meget stor betydning er jo hvorvidt man
ved ny lov kan innföre strengere bestemmelser overfor industri og
andre, som faktisk har innrettet seg på — man kan nesten si innrettet
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sin eksistens på — utslipning av forurensninger. Når det gjelder in-
dustrien, kan jeg om Norge nevne, at efter 1887 måtte industrien ha
tillåtelse til å slippe ut forurensninger. Disse tillåtelser var stedsevarige
så lenge de faktiske forhold ikke endres. Jeg nevner dette i forbindelse
med referentens uttalelser om finsk rett, hvorefter vattendomstolens
avgjörelser om tillstånd är ett förvaltningsbeslut. Referenten sier at
det kunne være interessant å studere virkningene av dette förvalt-
ningsbeslut, men opplyser så at den finske lov har klippet av enhver
fundering over problemet, da en tillåtelse efter finsk rett aldri vinner
rettskraft, og at den kan omgjöres. I Norge ble forholdet endret fra
1940. Alle tillåtelser gitt med hjemmel i vassdragsloven av 1940 kan
trekkes tilbake efter 20 år med 5 års varsel, mens tillåtelser gitt med
hjemmel i loven av 1887 ansees som en rettighet, som vedkommende
industri har fått, og den kan ikke tas fra vedkommende. I den
norske innstillingen av 1965 er forholdet imidlertid nu igjen fore-
slått forandret. Man opprettholder her bare det som man anser for
nödvendig, nemlig tillåtelser gitt med hjemmel i loven av 1887,
som var stedsevarende, dem kan man ikke röre ved. Men forövrig
fant nuværende komité, at loven måtte kunne strekke sin arm ut til
alle som företar forurensninger og har om dette uttalt i sin innstilling
s. 62 spalte 2: »En forurensning som foretas uten hjemmel i lov skaper
ikke noen rett. Det er her tale om en fortsatt skadegjörende virksom-
het. Det kan forövrig tenkes at forurensningen ikke voldte merkbar
skade den gang den ble påbegynt. Er skade senere inntrådt, f. eks.
fordi forurensninger fra annet hold er oket, må den som har begynt
med forurensninger, ta det ansvar som fölger.»

Her passer det å komme inn på referentens uttalelser om forurens-
ningsterskel, belastning og toleranse, og jeg vil bare gjenta at ingen
har erhvervet noe privilegium fordi om de er kommet först og har
foretatt en uskyldig forurensning på den tid den skjedde. — Referen-
ten mener at når det kommer forurensninger senere, som sammen
med de förste gjör forholdene uholdbare eller betyr en overskridelse
av forurensningsterskelen, så må alle være med på å ta sitt ansvar.
Det er jeg altså enig med referenten i og kan også opplyse at dette er
direkte sagt i den norske innstilling side 51 spalte 1. — Ja, tiden er
ute, resten får jeg komme med senere.

Vicehäradshövding LAURI BORENIUS, Finland:

Herr ordförande, mitt herrskap!

Doktor Uotila har i sitt referat givit en synnerligen klar bild av de i Fin-
lands nya vattenlagstiftning ingående bestämmelserna angående förorening
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av vatten. Jag skulle emellertid önska komplettera och utöka hans referat
på vissa punkter, som jag i egenskap av industrijurist kommit i beröring
med och vid vilka jag har kommit att fästa särskild uppmärksamhet.

Till en början vill jag peka på några omständigheter, som doktor Uotila
berört i sitt referat. Fram till år 1962, då Finlands nya vattenlag trädde i
kraft, hade vi i sextio år tillämpat en vattenrättslag av år 1902, som även
den i princip förbjöd vattenförorenande verksamhet. Den var emellertid
samtidigt redan tillräckligt realistisk för att skapa möjlighet till beviljande
av »eftergift, om synnerliga skäl förelåg». Likväl kunde den i doktor Uotilas
referat nämnda vattenskyddskommittén i sitt betänkande år 1958 konsta-
tera, att endast sex industrianläggningar under dessa sextio år anhållit om
dylik lättnad. Lagen hade sålunda — såsom doktor Uotila riktigt konstaterat
— i praktiken blivit en död bokstav. Varför? Man kan peka på ett flertal
direkta omständigheter — men enligt min uppfattning utgör ett och sam-
ma grundskäl bakgrunden till allt: Man kände icke till annat om våra
vattendrag än att de var talrika — de 60.000 sjöarnas land — och sålunda
kunde man icke föreställa sig, att vattenföroreningen skulle få någon märk-
bar betydelse. Först sedan belastningen av avfallsvattnen till följd av den
väldiga industriella expansionen och tillväxten av befolkningsintensiteten
i bosättningscentra gav vid handen, att vattenföroreningen kunde utvecklas
till ett verkligt problem, blev man på allvar medveten om, att det sist och
slutligen fanns jämförelsevis litet vatten i våra tusentals sjöar. Såsom en
slående jämförelse kan nämnas, att vattnet i alla Finlands sjöar gott och
väl ryms i Vänern.

Mot bakgrunden av vad ovan sagts måste det anses vara ytterst beklag-
ligt, att den gamla vattenrättslagen icke tidigare ersattes med en ny vatten-
lag i Finland. År 1939 presenterade en kommitté under ordförandeskap av
hovrättsrådet Edvard Hällfors ett förtjänstfullt betänkande, på basen av vil-
ket det till och med utarbetades en regeringsproposition, som förelåg i kor-
rektur år 1942 — alltså en proposition till ny vattenlag. Just under detta
utvecklingsskede hade en målmedveten vattenskyddspolitik varit särdeles
påkallad. Uppenbarligen insåg man emellertid inte ännu på 1940-talet i
Finland vare sig frågans betydelse eller dess brådskande natur, varför nå-
gon lagproposition under sådana förhållanden aldrig gavs. Jag har den upp-
fattningen, att detta kommittébetänkande noga togs i beaktande i Sverige,
där vattenlagen på 1940-talet ändrades.

Då förbudsbestämmelsen i den gamla finska vattenrättslagen förblev en
död bokstav, blev följden att tillräckligt stor uppmärksamhet icke fästes vid
risken för föroreningen av vatten under ovannämnda expansionstid. Sålun-
da har situationen i synnerhet för industriens vidkommande blivit svårbe-
mästrad och utvecklat sig till ett tidsödande problem, som till sin natur är
lika mycket teknisk-ekonomiskt som juridiskt.

Centrala punkter i Finlands nya vattenlag är — såsom även i Sveriges
och Norges lagar och i den av korreferenten nämnda norska »innstilling om
lov om vannforurensning» — de bestämmelser, vilka baserar sig på s. k. in-
tressejämförelse. Denna innefattar principen att tillstånd till avledande av
avloppsvatten i vattendrag kan beviljas förutsatt, att inverkningarna härav
icke överstiger den allmänna gränsen för tillståndsförbud och såvida det
allmänna behovet kräver, att anläggningen uppföres eller ifall nyttan av
att den uppföres är betydande i förhållande till den skada, som förorsakas.
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Referenten har i sitt referat (s. 8) såsom exempel anfört ett fall, där vat-
tendragets tolerans överskridits sedan en ny industrianläggning uppförts in-
vid dess strand. Härvid aktualiseras det av referenten såsom frågans kärna
betecknade spörsmålet, huruvida allt avledande av avloppsvatten, således
även från sådana industrianläggningar vilka vattendomstolen beviljat tidi-
gare tillstånd att utsläppa avloppsvatten, skall anses kränka förorenings-
förbudet. Referenten konstaterar helt riktigt, att vattendomstolen enligt
den finska vattenlagen 10: 25, »då förhållandena undergått förändring kan
utfärda bestämmelser och fatta beslut, oaktat den tidigare givit tillstånd
till ifrågavarande avledande». Jag har förstått av korreferatet, att samma
tanke ingår också i den nya norska »innstillingen». Å andra sidan bör man
komma ihåg, att principen enligt vilken även avledande av avloppsvatten
i vattendrag utgör en form för nyttjande av vattendraget också i sådant fall
fortfarande bör godtagas. Det verkliga problemet, som härvid uppstår i
praktiken, gäller, huruvida och i vilket avseende villkoren i ett tidigare
tillståndsbeslut kan ändras. Vad vattenskyddet beträffar är alla de, som
avleder spillvatten i en och samma del av ett vattendrag, mer eller mindre
bundna vid varandra av intressegemenskap och intressekonflikter. De olika
parternas skyldigheter beror i flera avseenden av varandras åtgärder och
sålunda kräver allas gemensamma intresse å ena sidan att recipientens
självreningskapacitet utnyttjas och å andra sidan, att den börda, som en-
ligt vattenlagens bestämmelser åvilar dem, fördelas i ett rättvist förhållande
mellan de olika parterna. Ursprungligen torde syftet med bestämmelserna i
den finska vattenlagen ha varit, att avgörandena i allmänhet skulle fattas
skilt för varje sådan anläggning, som avleder avloppsvatten. Under den
korta tid som vår nya vattenlag varit i kraft har man emellertid redan i
praktiken insett, att avgörandet till och med för ett flertal sådana anlägg-
ningar, som utsläpper avfallsvatten, måste träffas samtidigt och i samband
med en och samma behandling. Detta är nödvändigt för att alla på sak in-
verkande omständigheter skall kunna beaktas för alla parters vidkomman-
de, men det är av betydelse även såtillvida, att vederbörande anläggningar,
som utsläpper avfallsvatten, därigenom får möjlighet att bevaka sina in-
tressen och jämväl kan söka ändring i beslut och villkor, som gäller andra
anläggningar. En sådan intressegemenskap har enligt min uppfattning icke
tillräckligt tagits i beaktande i Finlands nya vattenlag. Man måste emeller-
tid sträva till att eliminera eller reducera de men, som föranledes av avsak-
naden av positiva bestämmelser, genom att kumulera vattenärenden, då
sakliga skäl ger anledning därtill.

Med hjälp av ett exempel är det enklast att belysa fall, som förekommit
i praktiken. En industrianläggning hade på sin tid fått tillstånd att på vissa
villkor utsläppa avfallsvatten i ett vattendrag. Undersökningar, som verk-
ställdes för cirka tio år sedan, utvisade att denna industrianläggnings andel
i vattendragets förorening då utgjorde cirka hälften. Undersökningar, som
verkställts detta år, utvisar att hela föroreningsgraden i ifrågavarande vat-
tendrag betydligt ökat, varför myndigheterna underställt föroreningsfrågan
i sin helhet vattendomstolen. Å andra sidan utvisar undersökningarna, att
ifrågavarande industrianläggnings avfallsvatten såväl kvalitativt som kvan-
titativt förbättrats och att anläggningens andel av den totala föroreningen
avsevärt minskat. Då någon sådan fråga ännu icke avgjorts under den nya
lagens giltighetstid blir det intressant att se, huruvida vattendomstolen an-
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ser det motiverat att ändra villkoren i anläggningars nuvarande tillstånds-
beslut och i jakande fall i vilka avseenden. Det anförda exemplet utvisar
hur viktigt det är att kunna riktigt bedöma de olika parternas andel i för-
oreningsprocessen för att icke någon part skall påläggas oskäliga bördor.

Från detta ämne ber jag att få övergå till en annan fråga, som doktor
Uotila i sitt referat endast berört i all korthet, nämligen straffanspråk i
samband med vattenföroreningsfrågor. Man kan ju givetvis säga, att lag är
lag och att den skall, frånsett olika förhållanden, förverkligas — därför
finns ju polisen till. Men då vattenlagen i Finland erbjuder ett flertal
andra utvägar och sätt, med hjälp av vilka just förorening av vattendrag
till följd av avloppsvatten kan förhindras eller därav föranledda men gott-
göras, kunde man vänta sig att straffprocessvägen endast sällan skulle kom-
ma till användning. Såsom jag har försökt klarlägga, bildar övergången
till det moderna vattenskyddet en mångsidig och i tekniskt-ekonomiskt av-
seende svår och i varje fall tidskrävande uppgift. I detta sammanhang ut-
gör lagstiftningen givetvis ett grundläggande led och intager sålunda en
central ställning. Det måste dock understrykas, att lagen som sådan endast
stakar ut de riktlinjer, som vederbörande inrättningar bör följa, men att de
praktiska medel, som står till förfogande för att nå dessa mål, i första hand
har sina grunder i verklighetens bistra fakta.

Mot denna bakgrund förefaller det naturligt att väckande av åtal skulle
tillgripas endast efter ett mycket moget övervägande. Emellertid synes det
såsom så icke alltid hade varit fallet. I praktiken förekommer hos oss i
Finland fall, där verkställande direktören t. ex. för ett industriföretag dömts
till straff för förorening av vatten vid exakt samma domstol, där ifrågava-
rande industriföretags ansökan om tillstånd att i enlighet med den nya vat-
tenlagen få utsläppa avfallsvatten och sålunda i viss grad förorena vatten-
draget som bäst är föremål för behandling i skilj d rättegång. Vattenöver-
domstolen, till vilken i ett dylikt fall inlämnats besvär, förkastade i ett beslut
av den 6 april 1965 åtalet, därvid en av grunderna för förkastandet var
just den omständigheten, att tillståndsansökan som bäst var anhängig. Den
högsta övervakningsmyndigheten i Finland för vattenskydd lantbruksstyrel-
sen har medelst extraordinärt rättsmedel sökt ändring i vattenöverdomsto-
lens utslag hos Högsta domstolen, vars ståndpunkt givetvis nu avvaktas
med största intresse.

Jag ber att få sluta mitt anförande med att konstatera, att vattenför-
orening även såsom rättsligt problem är ett synnerligen mångfacetterat
spörsmål. Det är alldeles uppenbart, att ett tämligen stort antal frågor —
oberoende av att lagstiftningen samtidigt bör utvecklas — måste avgöras
i enlighet med intressejämförande kompromissynpunkter.

Vattenrättsdomaren ÅKE LUNDGREN, Sverige:

Herr ordförande, mina damer och herrar!

Här har efterlysts svenska synpunkter på de nu behandlade problemen. I
Sverige har särskilt under det senaste året vattenvårdsproblemen blivit mer
aktuella än tidigare och särskilt den vattendomstol, där jag är vattenrätts-
domare — Österbygdens vattendomstol, vars domsområde bl. a. omfattar



106 Åke Lundgren

den tättbebyggda delen i Mellansverige — har fått sysselsätta sig med för-
oreningsproblemen.

Till vattendomstolen har de senaste åren inkommit ett. betydligt större
antal föroreningsmål än tidigare. Det gäller villkoren för utsläpp av kloak-
vatten från kommuners avloppsnät och avloppsvatten från industrier. Vad
man vid behandlingen av dessa mål först fäster sig vid är att de kommu-
ner och industriföretag, som själva — mer eller mindre frivilligt — tager
initiativ till lösning och domstolsbehandling av sina avloppsproblem, blir
hårdare behandlade än de kommuner och företag, som icke vidtager några
åtgärder utan bara fortsätter att utsläppa helt orenat eller otillräckligt re-
nat avloppsvatten. Kommunerna resonerar mången gång »Har det gått hit-
tills, kan det väl även gå i fortsättningen. Anläggande av ett reningsverk
är ett mycket dyrbart företag, som icke är röstgivande. Vi ordnar icke av-
loppsfrågorna, förrän vi blir tvungna». Även många industriföretag för lik-
nande resonemang. En del industrier har för lång tid sedan — kanske 20,
30, 40 eller 50 år sedan — genom servitutsavtal skaffat sig rätt att släppa
ut avloppsvatten och anser sig kunna fortsätta därmed trots att produktio-
nen och därmed även mängden förorenat avloppsvatten ökat högst betyd-
ligt. Att förhållandena blivit helt annorlunda anses ovidkommande.

Hur har det kunnat bli på detta sätt? Den främsta anledningen torde
vara, att tillsynsmyndigheten — statens vatteninspektion — har för små
resurser att taga itu med alla förekommande föroreningsproblem. Vatten-
inspektionen har hittills varit tvungen att begränsa sig till att försöka kom-
ma till rätta med de mest allvarliga missförhållandena och att granska de
förslag till åtgärder för lösning av föroreningsproblem, som upprättats av
kommuner och industriföretag. Dessutom avger inspektionen yttranden till
vattendomstol i föroreningsmål och bevakar vattenvårdsintresset vid dom-
stolsbehandlingen. Om vatteninspektionen hade möjlighet att effektivt in-
gripa och framtvinga domstolsbehandling i alla de fall, där det måste anses
nödvändigt eller i vart fall högst önskvärt, skulle vattendomstolarna i vårt
land erhålla ett mycket större antal mål än vad de hittills haft. Vattendom-
stolarna har ingen initiativrätt beträffande föroreningsfrågorna utan det är
först sedan ett mål anhängiggjorts enligt bestämmelserna i vattenlagen, som
vattendomstolarna kan pröva vilka åtgärder som bör vidtagas till motver-
kande av föroreningar i vattendragen. — Jag har i min vattendomstols-
verksamhet i regleringsmål kommit i kontakt med stora och allvarliga för-
oreningsproblem i Mellansverige. Bland annat har vid domstolssamman-
träden för flera år sedan framkommit, att två kommuner utan någon som
helst rening utsläppte kloakvatten i Dalälvens vattensystem från samman-
lagt omkring 75 avloppsledningar. Bland annat utsläpptes avloppsvatten
utan rening från ett relativt nybyggt lasarett, som kostat 15 miljoner kro-
nor, och från en epidemisjukstuga. Förhållandet anmäldes för medicinal-
styrelsen, som efter verkställd utredning meddelade, att den ena kommunen
håller på att verkställa utredning om avloppsfrågans ordnande och att det
torde dröja 3—4 år, innan avloppsfrågan blivit ordnad. Nu har dessa år
gått men avloppsfrågan befinner sig fortfarande på utredningsstadiet. Be-
träffande epidemisjukstugan anförde medicinalstyrelsen, att några epide-
mipatienter icke då förvarades där utan på epidemisjukhuset på annan ort,
där det fanns anordningar för utsläppet av avloppsvatten. De försök, som
från vattendomstolens sida vid åtskilliga tillfällen gjorts för att påskynda
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avloppsfrågornas ordnande, har icke haft någon framgång.
Här nämndes tidigare att i Finland förekommer stort dröjsmål med be-

handlingen av avloppsfrågorna. I Sverige beror uppkomna dröjsmål med
avloppsfrågornas behandling icke på vattendomstolarna, i vart fall har i
min vattendomstol avloppsmålen avgjorts så snart tillräcklig utredning fö-
rebragts. I de fall, där kortare eller längre dröjsmål förekommit, har det
berott på sökanden — vederbörande kommun eller industriföretag — eller
på att vatteninspektionen på grund av otillräckliga resurser icke ingripit i
tid.

Beträffande industriernas utsläpp av avloppsvatten är det — som jag
nyss nämnde — ofta så att industrierna sedan lång tid tillbaka släppt ut
avloppsvatten utan någon eller efter endast otillräcklig rening. Produktio-
nen stiger alltmer, olägenheterna av avloppsutsläppet blir allt större och
gränsen för vad omgivningen bör tåla overskrides. Förhållandet bringas då
till vatteninspektionens kännedom. Inspektionen sätter sig i förbindelse med
företaget och kräver vidtagande av reningsåtgärder. En sådan framställning
eller kanske rättare anmodan mötes ofta av ett påstående att reningsanord-
ningarna blir för dyra samt att driften måste nedläggas, om företaget tving-
as belasta driften med kostnaderna för reningsåtgärder. — Om ett företag
måste vidtaga reningsåtgärder och ett annat företag i samma bransch slip-
per undan, kommer sistnämnda företag att i konkurrenshänseende erhålla
en gynnad ställning. Det blir ett slags illojal konkurrens.

I de mål, som Österbygdens vattendomstol handlagt, har man försökt att
pröva sig fram. I målet om Stockholms avlopp, där förhållandena under
årtiondenas lopp blivit sämre och sämre och där man så småningom kom
fram till ett stadium, där det var absolut nödvändigt att göra någonting,
har man gjort upp en långsiktig plan för åstadkommande av bättre av-
loppsförhållanden. Målet anhängiggjordes år 1957 och därefter har succes-
sivt vidtagits åtskilliga åtgärder, vilka betydligt förbättrat vattenförhållan-
dena. Efter vidtagande av ytterligare planerade åtgärder räknar man med
att i början av 1970-talet kunna åstadkomma 90—95-procentig rening av
avloppsvattnet. Även i andra mål har man försökt att pröva sig fram. Man
vill icke gå för hårt till väga, ej heller vill man vara för mild, utan man
försöker att vid förhandlingar med berörda parter åstadkomma lösningar,
som utan att vara alltför ekonomiskt betungande kan förhindra ytterligare
förorening av vattendrag och sjöar och om möjligt förbättra hittillsvarande
otillfredsställande vattenförhållanden. — Vad som gjort vattenvårdsproble-
men så aktuella nu, är att fritidsfrågorna tillmätes allt större betydelse och
att särskilt det växande fritidsfisket kräver renare vatten än vad vi nu har.
— Detta är några synpunkter från Sverige.

Professor SEVE LJUNGMAN, Sverige:

Efter vattenrättsdomaren Åke Lundgrens intressanta inlägg skall jag in-
skränka mig till att beröra en enda detalj, som dock synes väsentlig för
hela det föreliggande problemet, nämligen normen för den grad utav vat-
tenförorening, som måste tålas.

Jag blev överraskad av en punkt i höyesterettsadvokat Karlsruds intres-
santa anförande — inte över att lagstiftningskommissionen, som låg bakom
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1887 års norska vassdragslov, funderade länge rent abstrakt över hur långt
äganderätten sträckte sig — men att tydligen en liknande frågeställning
också har »satt myror i huvudet», om jag förstod det rätt, på den kom-
mission som avgav 1965 års norska betänkande. I själva verket är det väl
så, att vi här möter en manifesterad princip om äganderättens utsträckning
som särskilt gjort sig gällande i grannelagsförhållanden men som man över-
huvudtaget får tillämpa vid vattenföroreningar, nämligen en anknytning
till sedvanan. Det behövs därför inte på alla punkter några uttryckliga lag-
föreskrifter för att man skall kunna tillämpa en norm, som är annorlunda
än den var för femtio eller hundra år sedan. Vi diskuterade på det förra
juristmötet i Köpenhamn frågan om friluftslivet och äganderätten, och där
är det samma sak: att normerna har förändrat sig genom att vanorna i
samhället i så hög grad förändrats. Det behöver inte vara så, att utnytt-
jandet utav fastigheterna förändrats. Det krävs inte för ett ingripande mot
vattenförorening, att man nu driver lantbruk på annat sätt än tidigare el-
ler att man har en annan avloppsteknik o. s. v. Det räcker med detta, att
värderingarna har förändrats, att folk i allmänhet anser, att det här är inte
längre tolerabelt — och det är något, som enligt min mening domstolarna
också måste rätta sig efter vid sin gränsdragning. Detta har nu lagstiftaren
försökt att uttrycka genom att anknyta till sådana normer som sedvanlig-
het och även i viss mån väsentlighet.

I den rättstillämpande verksamheten bör man härvidlag inte vara rädd
för att skärpa normerna. Det gäller vattendomstolarnas prövning och det
gäller även de fall, då vid allmän domstol skadeståndsfrågor rörande vat-
tenförorening kommer upp till bedömning. Jag vill alltså förorda, att dom-
stolarna tillämpar en ganska sträng norm för vad som överhuvudtaget är
tolerabelt och på detta sätt för utvecklingen i rätt riktning. Men jag tror
också, att domstolarna i stort sett står tämligen maktlösa i den här ma-
terian — vad som framförallt krävs är omfattande ekonomiska insatser
ifrån samhällets sida, när det gäller inspektion och när det gäller initiativ-
tagande till och genomförande av åtgärder mot vattenföroreningar. Vi har
här ett område, där det som en gång kallades för civilrätt alltmer har gli-
dit över till den offentliga rätten och där utvecklingen styrs inte utav de
normer, som kan utvecklas inför domstol mellan processande parter, utan
av normer, som samhällets förvaltande myndigheter är beredda att ställa
upp och för vars administrativa genomförande de också måste betala räk-
ningen.

Advokaten OLOF LINDGREN, Sverige:

Herr ordförande, mina damer och herrar!

I Sverige har vi nu haft grundläggande lagstiftning ifråga om vattenför-
orening i cirka 25 år. Man tycker då, att vi borde ha kommit ganska långt.
Man bör emellertid hålla i minnet, att vid tillkomsten av de nya bestäm-
melserna pågick andra världskriget, då stor knapphet rådde både på ma-
terial och pengar. Detta gjorde, att det dröjde närmare tio år innan man
hade förutsättningar att i egentlig mening tillämpa den nya lagstiftningen.
Städer och samhällen började i mitten av 1950-talet under trycket av en
växande opinion visa ett betydligt stegrat intresse för vattenvården. Därvid
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torde två speciella faktorer ha medverkat: dels hade vi sommaren 1953 en
svår salmonellaepidemi, som från början antogs vara vattenburen, dels
fick kommunerna genom 1955 års lag om allmänna vatten- och avloppsan-
läggningar möjlighet att täcka sina kostnader för avloppsvattnets rening
genom avgifter i stället för skattemedel.

Hur har nu den svenska lagstiftningen verkat i praktisk tillämpning?
När man skall försöka besvara denna fråga måste man enligt min mening
vara realistisk och därvid hålla i minnet, att det här gäller att med till-
gängliga tekniska och ekonomiska resurser så långt möjligt skydda våra
vattendrag från förorening, men att pålagorna därvid icke bör bli så sto-
ra att de hindrar bibehållande och utveckling av våra samhällen och indu-
strier, även om dessa ur vattenvårdssynpunkt ofta är mindre väl lokalise-
rade.

Detta har ibland medfört svåra avvägningar för våra vattenvårdande
myndigheter, främst Statens vatteninspektion och vattendomstolarna —
men jag tror mig kunna konstatera, att de allra flesta vattenvårdsfrågor,
som varit föremål för nämnda myndigheters behandling, fått en ur allmän
samhällssynpunkt rimlig lösning och att en viss fast praxis hunnit utveck-
las, som torde vara av stort värde för framtiden.

Jag övergår härefter till att beröra ett par problem, som kan vara av
speciellt intresse.

För alla som sysslar med vattenförorening — det må vara tekniker eller
jurister — torde närsaltproblemet vara ett av de svåraste.

Referenten har i sitt skriftliga referat nämnt, att omkring 86 % av
Finlands sjöar är näringsfattiga eller oligotrofa, medan omkring 14 %
är näringsrika (eutrofa). Vi har även i Sverige övervägande närings-
fattiga sjöar, om man undantar sjöarna i slättlandskapen, men genom ut-
släpp av avloppsvatten håller många sjöar på att omvandlas från närings-
fattiga till näringsrika eller från näringsrika till »övergödda». Detta beror
på den allt mera ökade tillförseln av växtnäringsämnen eller närsalter,
främst fosfor och kväve.

Närsalttillförseln kommer i jordbruksbygd till en del från de ökade
konstgödselgivorna vid växtodlingen men främst från större samhällen och
vissa industrier. Användningen av syntetiska tvättmedel har i hög grad bi-
dragit till ökad närsalttillförsel.

Även om ett samhälles avloppsvatten underkastas höggradig biologisk
rening kvarstår dock med nu tillämpad ekonomiskt rimlig reningsteknik
huvuddelen av närsalterna, när det renade avloppsvattnet lämnar renings-
verket och tillföres ett vattendrag. Är då detta vattensystem icke tillräck-
ligt stort i förhållande till utsläppets halt av närsalter, vilket mycket sällan
är fallet, sker snart en fortgående förändring framför allt i sjöarna i form
av ökad algbildning och igenväxning. En strandägare som därtill kanske
är ägare till ett fritidshus och som tidigare haft ett klart och rent vatten
utanför sin strand, får vattenspegeln minskad och vattnet belagt med en
grön matta i form av alger. Han anser härmed helt naturligt trivseln för-
störd och fordrar ersättning för skada av det samhälle, som efter anlitande
av teknisk expertis byggt ett modernt biologiskt reningsverk och även erhål-
lit tillstånd av vattendomstol att utsläppa det renade avloppsvattnet.

I detta sammanhang bör också framhållas, att industriföretag vid under-
sökning av olika möjligheter att motverka skada genom industriell vatten-
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förorening av framstående teknisk expertis ganska ofta blivit tillrådda att
bygga ett biologiskt reningsverk, där det för att möjliggöra den biologiska
reningen helt enkelt är nödvändigt att regelbundet tillföra betydande mäng-
der närsalter, vilka efter sin funktion i reningsverket skulle tillföras det
vattendrag, som mottager det industriella avloppsvattnet. Detta skulle inne-
bära att industriföretaget lokalt åstadkommer en viss förbättring men till
priset av övergödning av nedanför liggande del av vattensystemet.

En annan viktig fråga torde vara huru våra vattendrag med hänsyn till
motstående intressen för framtiden bör utnyttjas.

Vattenkraften i de svenska floderna har i allt större utsträckning tagits
i anspråk för att i vattenkraftverk alstra elektrisk energi, vilket haft myc-
ket stor betydelse inte minst för utvecklingen av vår industri. I detta sam-
manhang har också de flesta av våra större sjöar kommit till användning
för att skapa regleringsmagasin, som har till ändamål att möjliggöra ett
bättre utnyttjande av kraftverken under perioder av vattenbrist. På senare
tid har korttidsreglering, d. v. s. dygns- och veckoreglering, av olika orsa-
ker, bl. a. arbetstidsförkortningen, fått allt större betydelse för att tillgodose
det ökade effektbehovet inom kraftförbrukningen.

Denna korttidsreglering har i vissa fall i förening med avloppsvatten från
samhällen och industrier bidragit till försämrat syretillstånd i vattendragen.
Särskilt gäller detta sommartid, då vattenföringen ofta är låg och tempe-
raturen hög.

Referenten har i sitt skriftliga referat berört vikten av ökad forskning
och en förbättrad planering. Jag vill mycket kraftigt understryka betydel-
sen härav. Därvid kan nämnas, att under senare år har i Sverige ett fler-
tal utredningar ägt rum, som haft till syfte att fastställa den redan upp-
komna graden av förorening i ett speciellt vattendrag. Som exempel kan
anföras Vänern och Vättern samt Lagan, Mörrumsån och Kävlingeån. Här-
till kommer pågående utredning av Mälaren, som har mera långsiktig
forskningskaraktär. Dessa utredningar blir visserligen ganska kostsamma, men
jag har den uppfattningen att det är nödvändigt med fortsatta utredningar
och att sådana bör på allt sätt understödjas.

Vad vi därtill behöver är en mera översiktlig utredning och planering,
som inom rimlig tid kan ge anvisning var det i Sydsverige för framtiden
kan finnas möjlighet till nyetablering av sådan industri, som för sin drift
både fordrar tillgång till betydande mängder sötvatten och måste ha
möjlighet att utsläppa förhållandevis stora mängder förorenat avloppsvat-
ten. Det torde därvid vara ofrånkomligt att främst ha uppmärksamheten
riktad mot kustområdena.

Häremot kanske anmärkes, att kustområdena behövs för fritidsändamål.
Det bör dock ihågkommas, att vår industri och inte minst vår exportindu-
stri är grunden för landets ekonomi. Kan icke industrin utvecklas, så får
vi snart icke heller något ekonomiskt underlag för utnyttjande av fritids-
områden.

Den översiktliga planering, som jag har efterlyst, bör alltså syfta till en
avvägning som tillgodoser två lika viktiga men svårförenliga intressen.
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Advokaten CURT WALDENSTRÖM, Sverige:

Herr ordförande, mina damer och herrar!

Referenten har pekat på bl. a. bristen på planering och menar, att vatten-
skyddet bör särskilt beaktas vid samhällsplaneringen i stort.

Det är ett mycket vittförgrenat problemkomplex som man då kommer
in på med måhända vissa rättsliga men framför allt näringspolitiska och
samhällsekonomiska aspekter. Och förvisso skulle det vara lockande att här
något beröra dessa frågor; den fortsatta diskussionen kanske ger mig anled-
ning härtill. Mitt inlägg nu begränsar sig likväl till att jag skulle vilja an-
lägga en eller annan synpunkt, som kretsar kring den bristande möjlighe-
ten till samordning i själva vattendraget enligt den gällande svenska vat-
tenlagen.

VL 2: 38 st. 2, som handlar om konkurrens mellan olika företag, vilka
samtidigt blir föremål för prövning, ger visserligen vattendomstolarna en
viss möjlighet att anlägga planeringssynpunkter och få till stånd en viss
samordning. Men eljest är man i stort sett hänvisad till att hoppas på fri-
villiga överenskommelser mellan berörda intressenter i vattendraget.

Detta måste anses föga tillfredsställande ur vattenvårdssynpunkt. Medan
kraft- och regleringsintresset ju tidigare hade en dominerande ställning i
vattendraget är det numera fråga om att ta hänsyn till så många andra
intressen. Jag tänker då bl. a. på kommunernas och på industrins utsläpp
och på fisket — för att här bara nämna några av de viktigaste.

Dessa intressen har framför allt det gemensamt att de vill ha en viss
lägsta vattenföring i vattendraget; ett önskemål, som dock inte så sällan
kolliderar med hur kraftintresset skulle vilja hantera vattendraget.

Det borde därför enligt min mening vara motiverat att i vattenlagen in-
föra en tvångsrätt, som under vissa betingelser gör det möjligt att ändra
lovgivna regleringsbestämmelser — jag tänker då i första hand på äldre
sådana av extrem natur — så att recipient- och fiskeintressena bättre kan
tillgodoses.

Hur skulle i så fall en sådan tvångsrätt utformas? Ja, kort uttryckt skul-
le man väl kunna tänka sig att det eller de intressen, som jag nyss berört,
skulle tillerkännas vitsord att få till stånd en omreglering av vattendraget,
som bättre anpassar sig till de ändrade förhållandena och därmed till samt-
liga de intressen, som är knutna till vattendraget. En sådan tvångsrätt skulle
i så fall självfallet vara förknippad med en skyldighet att enligt vissa nor-
mer ersätta kraftintresset för den skada, som en sådan omreglering kan
medföra.

En till synes smidig form för att förverkliga en sådan tvångsrätt skulle
man väl kunna tillskapa genom bildandet av vattendragsförbund under över-
inseende av vattendomstolen; således på det teoretiska planet ingalunda
någon nyhet utan en fråga, vilken som bekant varit uppe till debatt vid
skilda tillfällen, dock tyvärr utan att hittills ha lett till något här åsyftat
praktiskt resultat.

Om en sådan tvångsrätt skulle komma till stånd till förmån för det jag
har kallat »recipientintresset», torde man därmed lagstiftningsvägen i inte
obetydlig mån ha bidragit till att förbättra tillståndet i åtskilliga av våra
vattendrag till fromma för vattenvården i stort.
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Ombudsmannen M. SILFVERSTOLPE, Sverige:

Bara en liten fråga till referenten som berör gränsdragningen mellan en
administrativ myndighet och domstol.

Det är ju så, att vissa företag och inrättningar anser man vara särskilt
misstänkta och särskilt skumma — jag tillhör själv ett sådant företag! Nu
säger referenten om den finska lagstifningen på s. 10, att för vissa inrättning-
ar föreligger ett absolut föroreningsförbud. Det gäller reaktorer, renings-
aggregat för spillolja och några andra inrättningar. I dessa fall har man
uppdragit åt Lantbruksstyrelsens vattenskyddsbyrå — såvitt jag kan finna
— att undersöka om inrättningen har ett betryggande reningsförfarande. I
en annan grupp i Finland som gäller bl. a. pappersbruk och cellulosafabri-
ker har man sagt, att där måste lantbruksingenjören se på reningsåtgärder-
na.

I Sverige har vi en i viss mån annan metodik: Vi har en särskild kun-
görelse, som säger, att man får inte påbörja byggande av t. ex. en reaktor
eller en cellulosafabrik förrän man har fått vattendomstolens klartecken.
Man måste alltså här gå till domstol för att få tillstånd att bygga den an-
läggningen. Nu frågas: Har det gått bra i Finland med den granskning,
som görs av de administrativa myndigheterna, och hur gör man i Norge
och Danmark? Såvitt jag har mig bekant, har man där inget vattendom-
stolsförfarande som obligatorium i sådana här fall. Till förmån för ett
domstolsförfarande talar väl framför allt det, att man kan utgå ifrån att
ingens rätt träds för när, om ärendet i alla sina aspekter kommer upp in-
för domstolens prövning. Det är ju även så, att domstolarna har många
andra föroreningsmål, och domstolarna har också sakkunskap ifråga om
skadestånd. Men i sådana fall, när det är industrins avsikt att undvika alla
föroreningar och något skadestånd alltså inte bör bli aktuellt, kan man
fråga sig om det inte är en viss fördel att få en prövning hos en vanlig ad-
ministrativ myndighet, när det gäller en rent teknisk fråga: man har där
en kanske bättre teknisk expertis och det är lättare att komma med nya
bestämmelser, som ändrar eventuella utsläppsregler. Härtill kommer, att
en del anläggningar ändå måste ha koncession av Konungen eller av en
central myndighet: då är det enklare att man lägger alla frågor om till-
stånd att uppföra anläggningen hos en myndighet. Den här frågan har be-
rörts i vårt land av riksdagens revisorer i december förra året, varvid man
föreslog en utredning.

Slutligen vill jag gärna understryka, att man från industrins sida nume-
ra torde ha en livlig önskan att undvika föroreningar och att man inom in-
dustrin gärna kopplar ihop både vatten- och luftvård. Jag tror att man
måste i framtiden se vatten- och luftvård som en enhet.

Höyesterettsadvokat RUDOLF KARLSRUD:

Herr Ordförer, mine Damer og Herrer.

Siden dette spörsmål er tätt opp på det nordiske juristmöte, hvilket er
meget fortjenstfullt fordi emnet fortjener betydelig oppmerksomhet, kunne
jeg ha lyst til å forteile litt om det norske lovutkast som foreligger i 1965.
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Ved bearbeidelsen av lovgivningen hadde man for seg nordisk lovgivning
og også lovgivning i andre land. Når jeg imidlertid kanskje litt meget kom
inn på eiendomsrett og grensedragningen, så var det ikke fordi dette var
noe vesentlig problem for komiteen — det var utelukkende fordi emnet
i dag ble benevnt forurensning som rettslig problem, og jeg forsökte da å
få frem visse rettslige synspunkter — om bare ufullstendig.

Lovkomiteen av 1965 har laget utkast til en særskilt lov som heter »Lov
om forurensning». Dette forutsetter at tilsvarende bestemmelser i den öv-
rige lovgivning blir opphevet. Vassdragsloven vil bokstavelig talt bli renset
for alt som har med denne materie å gjöre, den norske havnelov likeså,
og alt om vassdrag og sjö er nu samlet i ett lovforslag. Bakgrunnen for
det var rent lovtekniske betraktninger, som gikk ut på at skulle man på-
kalle folks interesse og oppmerksomhet på den farlige situasjon, så måtte
det skje gjennom en egen lov, som behandler vassdrag, grunnvann og sjö,
slik at den blir översiktlig for alle og enhver. Forslaget inneholder, uten at
jeg kan referere i detalj, en rekke bestemmelser om forbud både for vass-
drag og sjö, således blant annet at visse områder kan forbys forurenset i
det hele tatt. Det er nevnt spesielt at myndighetene kan nedlegge forbud
mot bruk av plantevern og insektmidler. Slike områdeforbud kjennes vel
også i Sverige og i en del andre land. Her kommer man utvilsomt opp i
spörsmålet om erstatningsansvar, hvis forbudet gjennomföres på en slik
mate at den private grunneier föler sin »sedvanlige» bruksutnyttelse kren-
ket eller innsnevret. Med dette for öye har komiteen, når det gjelder om-
rådeforbud, foreslått at spörsmålet om den enkelte grunneier har krav på
erstatning, skal avgjöres på forhånd ved skjönn, blant annet for at man
kan få översikt over utgiftene. Videre er det i lovutkastet åpnet adgang
for Kongen til å fastsette at visse områder av vassdrag eller av sjöen skal
tjene som recipienter. Bakgrunnen for dette forslag er behovet for plan-
legging av bruken av vassdrag og sjöområder, noe som har vært efterlyst
her i dag. Det kan vise seg nödvendig å velge ut visse vassdrag som kan
ta belastningen, mens andre vassdrag slipper fri. Også her kan erstatnings-
spörsmål oppstå. Forövrig opprettholder lovforslaget systemet med tillåtel-
ser, og myndighetene kan stille vilkår. Videre er foreslått etablert et tilsyn
— og her er det at problemet reiser seg på den praktiske front. Å få ansatt
tilstrekkelig personale som har den tekniske, medisinske og övrige faglige
bakgrunn, kan bli vanskelig. Men forslaget bygger i alle fall opp en til-
synsordning, bestående av lokale organer med en sentral institusjon på top-
pen, som skal arbeide sammen med bedrifter og andre for å pröve å rette
på forholdene. Tilsynsmyndighetene vil få en relativt begrenset avgjörelses-
myndighet. Lovkomiteen fant forövrig at tilsynsmyndighetene ikke måtte
betraktes som politi. Tanken er at tilsynet også skulle kunne gi veiledning.

Lovutkastet har 23 paragrafer, innstillingen er trykt og foreligger til-
gjengelig for den som skulle ha interesse av den. Innstillingen inneholder
översikt over fremmed rett, over forurensningsårsaker, virkningene av for-
skjeilige forurensningsårsaker, behovet for lovforandringer, og endelig for-
slag til ny lov med kommentar. Det var dette jeg hadde lyst til å forteile
litt om, herr Ordförande.
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Jur. dr. JAAKKO UOTILA:

Herr ordförande!

I mitt referat hade jag ju behandlat problemet bara för Finlands del. Det
har varit mycket intressant att här få höra erfarenheter från Norge och från
Sverige, så att ämnet har fått en komparativ belysning. Jag tycker, att kor-
referenten och alla talarna har framfört värdefulla tillägg till ämnet — och
jag har inte något mer att tillägga.

Ombudsman Silfverstolpe från Sverige har ställt en fråga, huruvida syste-
met med förhandsanmälningar fungerar i praktiken. Jag har den uppfatt-
ningen, att erfarenheterna är inte så dåliga på den punkten. På grund av
brist på arbetskraft har det väl nog förekommit några dröjsmål i behand-
lingen. — Sedan finns det ännu en punkt, som man kanske kunde beröra
här, i gruppen II på sidan 10. Där är det ju stadgat, att »anmälan skall
göras tre månader innan driften igångsattes». På den punkten har regering-
en ändrat vattenskyddskommitténs förslag. Det gick ut på att anmälan
skulle göras tre månader innan byggandet påbörjades, vilket ju skulle ha
varit mycket förnuftigare. Om man nu tänker på stora fabriksanläggningar,
har man väl ganska små möjligheter att göra ändringar i tekniken tre må-
nader före driften igångsattes.


