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R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n 

framställn 11 ands landst rege-

ringens till Riksdagen överlämnade propos med 

lag till lag om godkännande av vissa bestäm

melser i miljöskyddskonventionen mellan Finland 

Danmark Norge och Sve ge och i det 11 

protokollet. 

Enligt 11 § 2 mom. 19 punkten självstyrelse 

Åland den 2 8 december 'I 9 51 bör landstinget ge sitt b 11 

till lag, genom vi1ken fördrag med främmande makt br ]_ 

kraft inom landskapet Åland för så vitt i fördraget 

bestämmelser som innebär upphävande eller ändring av eller 

avvikelse från stadganden i självstyrelselagen. I anseende 

härtill och då_ ovannämnda avtal för Finlands del ler 

vattenrätten och naturskyddet, på lket område Landstinget 

jämlikt 13 § 1 mom. 4 och 18 punkten självstyrelselagen 11-

kommer 1 l ingsbehörighet i landskapet erfordras Lands-

tingets ställningstagande till ifrågavarande lags 

dande i landskapet. 

Med bifogande av regeringens proposition, som jämväl 

ller texten till förenämnda avtal, föreslås 

att Ålands landsting måtte ge s 

samtycke till den i propost ionen 

ingående lagens ikraft ande i land-

skapet Åland till de delar s avtal 



innebär avvikelse från självstyrelse-

lagen, under fBrutsättning att Riks-

dagen godkänner propositionen i ofBr-

ändrad form. 

Helsingfors den 6 februari 1976. 

R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t 

Justitieminister 

Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i miljöskyddskonventionen mellan Finland, 
Danmark, Norge och Sverige och i det därtill fogade protokollet. 

Finland har i Stockholm den 19 februari 
1974 tillsammans med Danmark, Norge och 
Sverige underteck.n.at den miljöskyddskonven
tion som tillkommit på ha·s·en av Nordiska 
rådets rekommendation m 4/1972. 

I artikel 1 i konv·entionen definieras som 
miljöskadlig verksamhet utsläppande av fast 
elier flytande .av.fall, gas eller annat ämne från 
mark, byggnad eller anläggning i vattendrag, 
sjö eller havet samt användning av mark, havs
bntten, byggnad eller anläggning på annat sätt 
som medför eller kan medföra miljöförstöring. 
Konventionen tillämpas däremot inte i den mån 
miljöskadlig verksamhet regleras genom sär
skild överenskommelse mellan två eller flera 
fördragsslutande stater . 

Enligt artikel 2 i konventionen skall vid 
prövning av tillåtligheten av miljöskadlig verk
samhet störning som sådan verfosamhet medför 
eller kan medföra i annan fördragsslutande 
stat likställas med störning i det egna landet. 
Artikeln utgör det väsentliga innehållet i 
konventionen, och på grund av oenhetligheten 
i vår lagstiftning rörande miljöskydd är det 
möjligt att flera olika myndigheter kommer att 
tillämpa denna artikel. Regeringen föreslår att 
artikeln, som innehåller en bestämmelse hö
rande till lagstiftningens område, 1sku11e införas 
oförändrad i lagen om godkännande av vissa 
bestämmelser i miljöskyddskonventionen. 

Enligt artikel 3 är ändamålet med konven
tionen att möjliggöra för var och en som drab
bas eller kan drabbas av störning genom miljö
skadlig verksamhet i annan fördragsslutande 
stat att föra talan om verksamhetens tillåtlig
het, däri inbegripet talan om ·skadeförebyggan
de åtgärder, hos vederbörande domstol eller ad
ministrativ·a myndighet j_ den staten. Efte11som 
de förpliktelser som ingår i artikeln kan 
genomföras enligt gällande lag, fordras inga 
omedelbara Iags.tiftningsåtgärder för artikelns 
ikraftbringande. 

Enligt artikel 4 utser varje stat en särskild 
bevakningsmyndighet med uppgift att tillvara-
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taga allmänna miljöskyddsint1°essen i landet i 
samband med störning från miljöskadlig verk
samhet i annan fördragsslutande stat. Med 
hänsyn till oenhetligheten inom miljöskydds
förv.altningen anser regeringen att konven
tionens verkställighet och de därtill hörande 
beva,kningsuppgif terna tilLs vidare bör hand11as 
av de myndigheter till vilka de enligt gällande 
lagar ooh fömrdningar hör. De adm:istrativa 
åtgärder som konventioneJliS' verkställighet och 
anordnandet a·v de därtill hörande bevaknings
uppg~fterna förutsätter fordrar inga lagstift
ningsåtgärder, utan kan genomföras genom för
ordning. 

Artiklarna 5-12 i konventionen innehåller 
1 bestämmelser om förfarandet beträffande be
vaknings-, tillstånds- och andra förvaltnings
myndigheter s·aimt om frågo:r av nä:rmast for
mell natur, som inte förutsätter ändringar i vår 
lagstiftning. 

Enligt artikel 8 i konventionen betalas 
kostnaderna för bevakningsmyndighetens verk
samhet av hemlandet. Dessutom har man kom
mit överens om att kostM.derna för leda
möterna i den kommission som tillsatts med 
stöd av artikel 12 skall betalas av det Iand 
som utsett ledamoten. Konventionen förorsakar 
1nte till denna del några sådana me11kostnader, 
som inte kw1de betalas med de medel som 
vederbörande myndigheter ·anv.1sats inom ramen 
för .statsförslaget. 

I artiikel 10 i !konventionen föreskrivs att 
om det för utredning om miljöskadlig verksam
hets skadeverkningar i annat land är behövligt, 
'skall beva:kningsmyndigheten i detta land på 
begäran av prövningsmyndighet i verksamhets
landet föranstalta om besiktning på platsen. 
Främmande lands bevakningsmyndighet eller 
sakkunnig som myndigheten förordnar har rätt 
att vara närvarande vid besiktning som an
ordnas inom finskt område. Regeringen anser 
att beviljandet av ett sådant tillstånd för 
myndighet i en annan fördrags.slutande stat 
inte begränsar eller kränker Finlands suveräni-

'' "··· 
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tet, varför konventionen även till denna del 
kan behandlas och godkännas i vanlig lagstift
ningsordning. 

Enligt artikel 13 gäller konventionen även 
fördragsslutande staters kontinentalsockel. 
Artikel 15 i konventionen innehåller en över
gångsbestämmelse samt artiklarna 14 och 16 
bestämmelser rörande ikraftträdande, upp
sägning och deponering av konventionen. 

Konventionen träder i kraft sex månader 
efter det att alla fördragsslutande stater med
delat depositionsstaten Sveriges utrikesdeparte
ment, att de konstitutionella åtgärder som 
krävs för konventionens ikraftträdande genom
förts. 

Samtidigt med konventionen undertecknades 
ett såsom bilaga därtill fogat protokoll inne
hållande kommentarer angående konventionens 
tillämpning närmast beträffande artiklarna 1, 3, 
och 5. Den egentliga konventionen samt det 
kompletterande protokollet utgör en helhet, 

vilken också bör bringas i kraft såsom ett enda 
dokument mellan de fördragsslutande parterna. 

Ikraftbringandet av konventione!li i land
skapet Åland förutsätter enligt 11 § 2 mom. 
19 punkten och 13 § 1 mom. 4 och'' 18 
punkterna självstyrelselagen för Åland bifall av 
Ålands landsting. 

Med stöd av vad ovan anförts föreslås i en
lighet med 3 3 § regeringsformen 

att Riksdagen måtte godkänna de 
bestämmels.er i konventionen mellan 
Finland, Danmark, Norge och Sverige 
om miljöskydd och det därtill fogade 
protokollet vilka fordrar Riksdagens 
samtycke. 

Emedan konventionen innehåller bestäm
melser vilka hör till området för lagstiftningen 
förelägges Rirksdagen samtidigt till antagande 
följande lagförslag: 

Lag 
om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen mellan Finland, Danmark, 

Norge och Sverige om miljöskydd och i det därtill fogade protokollet. 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

1 §. 
Bestämmelserna i konventionen mellan Fin

land, Danmark, Norge och Sverige om miljö
skydd och i det därtill fogade protokollet, vilka 
undertecknats i Stockholm den 19 februari 
1974 är, för så vitt de hör till området för 
lagstiftningen, i kraft såsom därom avtalats. 

2 §. 
Vid prövning av tillåtligheten av den i kon-

Helsingfors den 16 j1anuari 1976. 

ventionen avsedda miljöskadliga verksamheten 
skall störning 'som sådan verksamhet medför 
eller kan medföra i annan fördragsslutande stat 
likställas med störning i det egna landet. 

3 §. 
Närmare stadganden om V·erkställigheten av 

denna lag utfärdas genom förordning. 

Republikens President 

Minister för utrikesärendena 
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MILJÖSKYDDSKONVENTION 

mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige 

Regeringarna i Danmark, Finland, Norge och 
Sverige, som anser det utomordentligt angelä
get att skydda och förbättra miljön, har enats 
om följande: 

Artikel 1 
Med miljöskadlig verksamhet avses i denna 

konvention utsläppande av fast eller flytande 
avfall, gas eller annat ämne från mark, bygg
nad eller anläggning i vattendrag, sjö eller ha
vet samt användning av mark, havsbotten, 
byggnad eller anläggning på annat sätt som 
medför eller kan medföra störning för omgiv
ningen genom vattenförorening eller annan in
verkan på vattenförhållanden, sanddrift, luft
förorening, buller, skakning, temperaturänd
ring, joniserande strålning, ljus eller annat 
sådant. 

Konventionen är ej tillämplig, i den mån 
miljöskadlig verksamhet regleras genom sär
skild överenskommelse mellan två eller flera 
fördragsslutande stater. 

Artikel 2 
Vid prövning av tillåtligheten av miljöskad

lig verksamhet skall störning som sådan verk
samhet medför eller kan medföra i annan för
dragsslutande stat likställas med störning i det 
egna landet. 

Artikel 3 
Den som drabbats eller kan drabbas av stör

ning från miljöskadlig verksamhet i annan för
dragsslutande stat får föra talan hos vederbö
~ande domstol eller administrativa myndighet 
l den staten beträffande verksamhetens tillåt
lighet, däri inbegripet talan om skadeförebyg
gande åtgärder, och överklaga domstolens eller 
myndighetens beslut i samma utsträckning och 
;inder samma förutsättningar som rättssubjekt 
1 verksamhetslandet. 

Första stycket äger motsvarande tillämpning 
beträffande talan om ersättning för skada på 
grund av miljöskadlig verksamhet. Frågan om 
ersättning får ej bedömas efter regler som är 
oförmånligare för den skadelidande än verk
samhetslandets ersättningsregler. 

Artikel 4 
Varje stat utser en särskild myndighet (be

vakningsmyndighet) med uppgift att tillvara
taga allmänna miljöskyddsintressen i landet i 
samband med störning från miljöskadlig verk
samhet i annan fördragsslutande stat. 

För tillvaratagande av sådana intressen äger 
bevakningsmyndigheten föra talan hos eller bli 
hörd av vederbörande domstol eller administra
tiva myndighet i annan fördragsslutande stat 
beträffande tillåtligheten av miljöskadlig verk
samhet, om myndighet eller annan företrädare 
för allmänna miljöskyddsintressen i den staten 
kan föra talan eller bli hörd i ärenden av det 
slag varom fråga är, samt överklaga domstolens 
eller den administrativa myndighetens beslut 
enligt den procedur- och instansordning som i 
staten i fråga gäller för sådana ärenden. 

Artikel 5 
Finner domstol eller administrativ myndig

het som har att pröva fråga om tillstånd till 
miljöskadlig verksamhet ( prövningsmyndighet) 
att verksamheten medför eller kan medföra 
störning av betydelse i annan fördragsslutande 
stat, skall prövningsmyndigheten, om kungö
relse- eller utställningsförfarande tillämpas i 
ärenden av ifrågavarande slag, så snart som 
möjligt sända ett exemplar av handligarna i 
ärendet till bevakningsmyndigheten i den andra 
staten samt bereda denna myndighet tillfälle 
att avge yttrande. Besked om tid och plats för 
sammanträde eller besiktning skall i förekom
mande fall i god tid tillställas bevakningsmyn
digheten, som även i övrigt skall hållas under-
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rättad om ärendets gång, i den mån det kan 
ha intresse för denna myndighet. 

Artikel 6 
På begäran av bevakningsmyndigheten skall 

prövningsmyndighet, i den mån det överens
stämmer med procedurreglerna i verksamhets
landet, förelägga den som söker tillstånd till 
miljöskadlig verksamhet att lämna de ytter
ligare uppgifter, ritningar och tekniska beskriv
ningar som prövningsmyndigheten anser erfor
derliga för att bedöma verkningarna i det 
andra landet. 

Artikel 7 
Bevakningsmyndigheten tillkännager, i den 

mån den anser det behövligt av hänsyn till 
allmänna eller enskilda intressen, meddelanden 
från prövningsmyndighet genom kungörelse i 
ortstidning eller på annat lämpligt sätt och 
verkställer i övrigt den utredning om verk
ningarna i det egna landet som den finner er
forderlig. 

Artikel 8 
Kostnaderna för bevakningsmyndighetens 

verksamhet betalas av hemlandet. 

Artikel 9 
Har bevakningsmyndigheten i visst ärende 

underrättat vederbörande domstol eller admi
nistrativa myndighet i verksamhetslandet att 
bevakningsmyndighetens uppgifter i ärendet 
skall fullgöras av annan myndighet, gäller kon
ventionens bestämmelser om bevakningsmyn
dighet i tillämpliga delar denna myndighet. 

Artikel 10 
Om det behövs för utredning om miljö

skadlig verksamhets skadeverkningar i annat 
land, skall bevakningsmyndigheten i det landet 
på begäran av prövningsmyndighet i verksam
hetslandet föranstalta om besiktning på platsen. 
Vid sådan besiktning får prövningsmyndigheten 
eller sakkunnig som myndigheten förordnar 
vara närvarande. 

Vid behov skall närmare föreskifter angå
ende besiktning som avses i första stycket ut
arbetas i samråd mellan berörda länder. 

Artikel 11 
Är fråga om tillstånd till miljöskadlig verk

samhet, som medför eller kan medföra störning 
av väsentlig betydelse i annan fördragsslutande 

stat, föremål för prövning av regeringen eller 
vederbörande minister eller departement ( mi
nisterium) i verksamhetslandet, skall samråd 
äga rum mellan staterna i frågan, om regerin
gen i den förra staten begär det. 

Artikel 12 
I fall som avses i artikel 11 äger regeringen 

i vardera staten påfordra att en kommission, 
som om annat ej överenskommes skall bestå 
av en av parterna gemensamt utsedd ordföran
de från annan fördragsslutande stat samt tre 
ledamöter från vardera av de berörda staterna, 
skall avge yttrande i ärendet. Har så skett, får 
ärendet ej avgöras, innan yttrandet avgivits. 

Vardera staten avlönar de ledamöter som ut
setts av staten. Arvode eller annan ersättning 
till ordföranden jämte övriga kostnader för 
kommissionens verksamhet, vilka ej uppenbar
ligen är att anse som blott endera statens 
utgifter, skall betalas till lika delar av berörda 
stater. 

Artikel 13 
Konventionen är tillämplig även i fråga om 

fördragsslutande stats kontinentalsockelområde. 

Artikel 14 
Denna konvention träder i kraft sex måna

der efter den dag då samtliga fördragsslutande 
stater meddelat det svenska utrikesdepartemen
tet att de konstitutionella åtgärder som krävs 
för konventionens ikraftträdande genomförts. 
Det svenska utrikesdepartementet underrättar 
de övriga fördragsslutande staterna om motta
gandet av dessa meddelanden. 

Artikel 15 
Mål eller ärende som vid denna konventions 

ikraftträdande är anhängigt vid domstol eller 
administrativ myndighet och som rör fråga 
som omfattas av konventionen skall handläggas 
och bedömas enligt förut gällande bestämmel
ser. 

Artikel 16 
Önskar fördragsslutande stat säga upp kon

ventionen, skall skriftligt meddelande härom 
tillställas den svenska regeringen, som ofördröj
ligen underrättar övriga fördragsslutande stater 
om uppsägningen och om dagen när meddelan
det har mottagits. 

Uppsägningen träder i kraft tolv månader 
efter den dag då meddelandet har mottagits 
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av den svenska regeringen eller vid den senare 
tidpunkt som uppsägningen anger. 

Konventionen skall vara deponerad i det 
svenska utrikesdepartementet, och bestyrkta av
skrifter skall av det svenska utrikesdepartemen
tet tillställas var och en av de fördragsslutan
de staternas regeringar. 

Till bekräftelse härav har de befullmäktigade 
ombuden för respektive stater undertecknat 
denna konvention. 

Som skedde i Stockholm den 19 februari 
197 4 i ett exemplar på danska, finska, norska 
och svenska språken, vilka alla har samma 
vitsord. 

För Danmarks Regering: 

Holger Hansen 
(L.S.) 

För Finlands Regering: 

Heikki Tuominen 
(L.S.) 

För Norges Regering: 

Tor Halvorsen 
(L. S.) 

För Sveriges Regering: 

Svante Lundqvist 
(L. S.) 

oos 
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Protokoll 

I samband med undertecknande denna dag 
av den nordiska miljöskyddskonventionen har 
undertecknade befullmäktigade ombud överens
kommit att följande kommentarer angående 
tillämpningen skall fogas till konventionen. 

Vid tillämpning av artikel 1 skall utsläp
pande av fast eller flytande avfall, gas eller 
annat ämne från mark, byggnad eller anlägg
ning i vattendrag, sjö eller havet anses som 
miljöskadlig verksamhet endast om utsläppan
det medför eller kan medföra olägenheter för 
omgivningen. 

Den i artikel 3 fastslagna rätten för den 
som lider skada till följd av miljöskadlig verk-

Stockholm den 19 februari 1974. 

samhet i grannland att föra ersättningstalan 
vid domstol eller administrativ myndighet i det 
landet skall i princip anses inbegripa rätt att 
påkalla inlösen av fastighet. 

Artikel 5 skall anses gälla även i fråga om 
tillståndsärenden i vilka remissförfa.rande till
lämpas utan samband med kungörelse- eller 
utställningsförfarande. 

Länderna skall föreskriva tystnadsplikt för 
tjänsteman vid bevakningsmyndighet i fråga om 
yrkeshemlighet, driftanordning eller affärsför
hållande som han fått kännedom om i sam
band med befattning med ärende angående 
miljöskadlig verksamhet i annat land. 

För Danmarks Regering: 

Holger Hansen · 
(L. S.) 

För Finlands Regering: 

Heikki Tuominen 
( L. s.) 

För Norges Regering: 

Tar Halvorsen 
(L. S.) 

För Sveriges Regering: 

Svante Lundqvist 
(L. S.) 

Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen, Norjan, Ruotsin ja 
Tanskan välisen ympäristönsuojelusopimuksen ja siihen liittyvän 
pöytäldrjan eräiden määräysten hyväksymisestä. 

Suomi on 19 pa1vana helmikuuta 1974 alle
kirjoittanut Tukholmassa yhdessä Norjan, Ruot
sin ja Tanskan kanssa ympäristönsuojelusopi
muksen, jaka on syntynyt Pohjoismaiden neu
voston suosituksen n:o 4/1972 pohjalta. 

Sopimuksen 1 artiklassa määritellään ympä
ristölle haitalliseksi toiminnaksi kiinteän tai 
ne.stemäisen jätteen, kaasun tahi muun aineen 
päästäminen vesistöön, järveen tai mereen 
maalta, rakennuksesta tai laitteesta, sekä 
maan, merenpohjan, rakennuksen tai laitteen 
muu sellainen käyttö, joka aiheuttaa tai saat
saa aiheuttaa haittaa ympäristölle. Sopimusta 
ei sen sijaan savel1eta, jos ympäristölle haital
lisesta taiminnasta an säädetty erikseen kah
den tai useamman sapimusvaltian välisellä sa
pimuksella. 

Sapimuksen 2 artiklan mukaan ympäristöll:: 
haitallisen taiminnan salhttavuutta harkittaes
sa an haitta, janka tällainen toiminta aiheuc
taa tai saattaa aiheuttaa tois·essa sopimusva1-
tiossa, otettava huamiaon samalla tavoin kuin 
haitta omassa maassa. Artikla muodastaa sa
pimuksen olennaisen sisällön ja sitä saattavat 
ympäristönsuajelua · kaskevan lainsäädäntömme 
hajanaisuuden vuaksi joutua soveltamaan useat 
eri viranomaiset. Hallitus esittää että artikla 
. k ' ' JO a sisältää lainsäädännön alaan kuuluvan 
määräyksen, sisällytettäisiin sellaisenaan lakiin 
ympäristönsuajelusopimuksen eräiden määräys
ten hyväksymisestä. 

Sopimuksen tarkoituhena on sen 3 artik
Ia:i mukaan antaa jokaiselle, jaka on jautunut 
tai. saattaa joutua kärsimään sapimuksessa ta.c
ka1tetusta toisessa sapimusvaltiossa harjoitetus
ta ympäristölle haitallisesta toiminnasta mah
dollisuus saattaa kysymys toiminnan ;allitta
v~udesta, samain kuin haittajen ehkäisemisestä 
~srnna:maisen valtian tuamioistuimen tai hal
fntavt~a-~am~isen kä~iteltäväksi. Koska artik
aan ~isaltyvat velvo1tteet ovat vaimassa ole-

van 01keuden mukaan tateutettavissa ei artik-1 . ' ~ ;:a1maa11 saattaminen vaadi välittömiä lain-
saadannöllisiä toimenpiteitä. 
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Kunkin sopimusvaltian on 4 artiklan mu
kaan määrättävä erityinen valvontaviranamai
nen, janka tehtävänä an valvaa. maan yleisiii 
ympäristönsuojeluetuja toisessa sapimusvaltias·· 
sa tapahtuvan ympäristölle haitallisen toimin
nan asalta. Ympätistönsuojelun hallinnan ha
janaisuuden huomioan ottaen hallitus katsoa, 
että sopimuksen taimeenpano ja siihen liitty
vät valvontatehtävät jäävät edelleen niille vi
ranomaisiHe, joille ne vaimassa alevien lakien 
ja asetusten mukaan kuuluvat. Sopimuksen tai
meenpanan ja siihen lirittyvien v·alvantatehtä
vien järjestämisen edellyttämien hallinnollisten 
toimien toteuttamisesta ei ale tarpeen säätää 
lailla, vaan ne voidaan toteuttaa a:setuksella. 

Sopi:muksen 5-12 artiklat sisältävät mää
räyksiä valvonta-, lupa- ja muita hallintavi
ran?maisia kaskevista menettelytavaista, sa
ma111 kuin lähinnä muadallista laatua olevista 
kysymyksistä, jotka eivät edellytä muutaksrn 
lainsäädäntöömme. 

Sapimuksen 8 artiklan mukaan tulevat val
vantaviranomaisen taiminnasta aiheutuvat kus
tannukset katimaan maksettaviksi. Lisäksi on 
savittu, että 12 artikla:n najalla asetetun toimi
kunnan jäsenten kustannukset jäävät jäsenen 
määränneen maan maksettaviksi. Sopimuk
sesta ei näiltä osin aiheudu Suomelle sellaisia 
lisäkustannuksia, joita ei voida suorittaa tulo
ja menaarviaesityksen rajoissa asianomaisten 
viranomaisten käyttöön osaitetuista varoista. 

Sapimuksen 10 artiklassa määrätään, etti:i 
mikäli ympäristölle haitrallisen toiminnan tai
sessa maassa aiheuttamien haittavaikutusten 
selvittämiseksi on tarpeen, on sen maan val
vantaviranomaisen ryhdyttävä toimintamaan lu
paviranamaisen pyynnöstä paikalla taimenpitei
siin katselmuksen suarittamiseksi. Vieraan val
tian valvontaviranamaisella tai tämän määrää
mällä asiantuntijalla on oikeus alla läsnä Sua 
men alueella pidettävässä katselmustaimituk
sessia. Tällaisen läsnäolo-oikeuden myöntämi
nen taisen sapimusvaltion viranamaiselle ei 
hallituksen mielestä rajoita tai laukkaa Sua 


