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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-02-23

Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne
Lundius och regeringsrådet Karin Almgren.

Enklare och bättre täktbestämmelser

Enligt en lagrådsremiss den 12 februari 2009 (Miljödepartementet)
har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag
till
1.

lag om ändring i miljöbalken,

2.

lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Anders
Lillienau.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Lagrådsremissen innehåller förslag till nya bestämmelser om naturgrus- och torvtäkter. Avsikten är att åstadkomma enklare och tydligare regler som ger ett starkare skydd för naturgrus och våtmarker
än vad som gäller i dag.
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Förslaget till lag om ändring i miljöbalken

9 kap. 6 b §

Det anses angeläget att minska uttaget av naturgrus. Enligt den
föreslagna paragrafen får en täkt av naturgrus inte komma till stånd
om någon av tre olika omständigheter är för handen.

Paragrafens ordalydelse utesluter inte någon typ av naturgrustäkt.
Även en sådan täkt för markägarens husbehov av mindre än totalt
10 000 ton naturgrus som enligt bilagan till förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig kommer således att omfattas av regleringen. Av
lagrådsremissen (s. 25) framgår att tillståndspliktiga och anmälningspliktiga täkter avses att bli träffade av de nya bestämmelserna.
Däremot framgår inte att avsikten är att reglerna ska få den vida
tillämpning som följer av paragrafens ordalydelse. För att inte någon
tveksamhet ska råda i detta avseende bör paragrafens tillämpningsområde klargöras i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Avsikten är att bestämmelserna ska vara tillämpliga på såväl nya
som redan öppnade täkter (lagrådsremissen s. 16). I uttrycket
”komma till stånd” ligger att en verksamhet inleds. För att bestämmelserna ska omfatta redan öppnade täkter måste ordet ”täkt” tolkas
snävt och avse endast sådant uttag av naturgrus som omfattas av ett
tillstånd eller en anmälan. Uttag därutöver skulle då innebära en ”ny”
täkt som inte får komma till stånd om någon av omständigheterna i
paragrafen föreligger. En sådan inskränkt tolkning av termen motsägs emellertid av föreskriften i punkt 2 av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna som rör en ”fortsättning av täkten”. För att
paragrafen ska få det avsedda innehållet bör i stället inledningen till
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paragrafen formuleras om. En möjlighet är att efter ”komma till stånd”
infoga ”eller fortsättas”.

9 kap. 6 c §

Vad som ovan under 9 kap. 6 b § anförts beträffande uttrycket
”komma till stånd” gäller också här.

Övrigt lagförslag

Förslaget lämnas utan erinran.

