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LAGRÅDET                                                  

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-06-06 

 

Närvarande:  f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regerings- 

rådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. 

 

Enligt en lagrådsremiss den 22 maj 2003 (Miljödepartementet) har 

regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag 

om ändring i miljöbalken. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Ulf 

Yngvesson. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

5 kap. 10 § och 11 § första stycket  

 

Enligt 5 kap. 10 § ”skall” Sveriges landområden och kustvattenområ-

den delas in i vattendistrikt. Vidare ges i paragrafen relativt utförliga 

regler om principerna för indelningen. I 5 kap. 11 § första stycket ges 

ett bemyndigande av innebörd att regeringen ”får” dela in riket i vat-

tendistrikt. Lästa tillsammans framstår bestämmelserna som motstri-

diga.  

 

Genom regleringen genomförs Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram 

för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. Ett korrekt 

genomförande torde förutsätta att en indelning verkligen görs. Dess-
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utom blir regleringen meningslös om det inte i någon form fattas be-

slut om vilka vattendistrikt som skall finnas.  

 

Föreskrifter av det slag det nu är fråga om torde i och för sig inte krä-

va lagform utan falla inom området för regeringens restkompetens (8 

kap. 13 § första stycket 2 regeringsformen). Regeringen har dock an-

sett (avsnitt 6.1) att grunderna för indelningen bör meddelas i lag ef-

tersom det är fråga om en helt ny princip för administrativ indelning 

av riket (jfr 8 kap. 14 § regeringsformen). Till den del ämnet inte har 

lagreglerats har regeringen kvar sin möjlighet att meddela föreskrif-

ter. Något bemyndigande krävs således inte och bör enligt Lagrådets 

mening inte heller finnas. Däremot kan det mot bakgrund av vad som 

anförts ovan vara lämpligt med en informationsregel om att regering-

en avser att besluta om den närmare indelningen (jfr Strömberg, 

Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, tredje upplagan 

s. 154 f.).   

 

Lagrådet förordar att 5 kap. 11 § första stycket utgår och att det i stäl-

let i 5 kap. 10 § införs ytterligare ett stycke av förslagsvis följande ly-

delse. 

 

”Regeringen meddelar föreskrifter om indelningen i vattendistrikt.”    

 

 

 


