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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-05-12

Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne

Lundius och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren.

Ändringar i reglerna om biotopskyddsområden och ersättning

vid beslut om områdesskydd

Enligt en lagrådsremiss den 29 april 2009 (Miljödepartementet) har

regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i miljöbalken,

2. lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Anders

Lillienau.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

De i remissen föreslagna ändringarna berör reglerna om biotop-

skyddsområden och innebär att inte endast regeringen, länsstyrelser

eller skogsstyrelsen utan också kommuner ska få besluta om bil-

dande av vissa typer av biotopskyddsområden. Vidare utökas möjlig-

heterna att besluta om dispens från förbudet mot vissa åtgärder inom

dessa områden. Vid bestämmandet av ersättning på grund av beslut

om bl.a. bildande av biotopskyddsområden ska inte längre göras s.k.

toleransavdrag.
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Förslaget till lag om ändring i miljöbalken

7 kap. 11 §

Enligt förslaget till paragrafens tredje stycke får den myndighet som

regeringen bestämmer vidta de åtgärder som behövs för att vårda ett

biotopskyddsområde. Vidare får kommunen vidta sådana åtgärder

för ett biotopskyddsområde som den har bildat. Styckets utformning i

dessa delar ger, när det gäller biotopskyddsområden bildade av

kommuner, utrymme för den tolkningen att de av regeringen utsedda

myndigheterna har befogenhet att vidta de aktuella åtgärderna inom

de av kommunerna bildade områdena. Enligt vad som upplysts

under föredragningen inför Lagrådet ska regleringen inte ges denna

innebörd. Lagtexten bör därför enligt Lagrådets mening förtydligas i

detta hänseende.

Enligt den föreslagna paragrafens sista stycke ska ett beslut enligt

första stycket 2 gälla omedelbart även om det överklagas. Enligt

Lagrådets mening bör bestämmelsen i tydlighetens intresse ges

förslagsvis följande lydelse:

Ett beslut som avses i första stycket 2 ska gälla omedelbart även om
det överklagas.

Förslaget till lag om ändring i skogsvårdslagen

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.


