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Översyn av naturvårdslagen 
 
I juni 1988 uppdrog regeringen åt generaldirektör Arne Kardell att genomföra 
en översyn av naturvårdslagen med främsta uppgift att undersöka om lagen tar 
till vara naturvårdens intressen i tillräcklig omfattning och på ett effektivt sätt. 
Utredaren har biträtts av en grupp experter, huvudsakligen företrädare för olika 
statliga organ. Som expert för kommunsektorn utsågs Rolf A Karlson. 
 
I april 1990 överlämnade utredaren sina förslag till 
miljödepartementet. Utredaren beslutade under arbetets slutskede att särskilda 
yttranden inte skulle få avges av experterna. 
 
Miljödepartementet har den 11 maj 1990 remitterat utredningen till statliga verk 
och andra myndighetsorgan samt olika organisationer, däribland 
Kommunförbundet. Remissvar ska lämnas till departementet senast den 31 
augusti 1990. 
 
Utredningsförslagen innebär inte att ansvarsfördelningen för naturvården 
mellan staten och kommunerna rubbas. Miljödepartementet har huvudsakligen 
av detta skäl beslutat att inte remittera utredningen till kommunerna. Vi finner 
detta ställningstagande märkligt och vill därför informera om att alla kommuner 
har rätt att avge yttrande över en offentlig utredning - alltså oavsett om man 
beretts tillfälle att yttra sig eller ej. 
 
Enligt vår uppfattning, som vi för övrigt delgivit departementet, så kan ett 
betydande antal kommuner ha intresse av att lämna synpunkter på 
naturvårdslagsutredningens förslag just därför att 
ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna inte förändras. 
 
Vi vet att många kommuner vill få större möjligheter att själva tillämpa 
naturvårdslagens regler än vad som följer av 
utredningsförslagen. Vi vet också att det finns många synpunkter i 
kommunerna vad gäller tillämpningen av strandskyddsreglerna. Följande 
frågeställningar tror vi är intressanta för många kommuner att kommentera: 
 
-  ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna 
-  delegation till kommunen 
-  tillsyn och sanktioner 
-  täktverksamhet 
-  strandskydd 
-  samordningen mellan NVL, NRL och PBL 
-  statlig naturvårdspolitik i förhållande till skogs- och jordbrukets utveckling. 
 
Vi är självklart medvetna om att remisstiden utgör ett hinder för kommunerna 
att klara av en rimlig beredning av ett remissyttrande. Vid information om 
naturvårdslagsutredningens förslag i Kommunförbundets planberedning 
nyligen, uttryckte kommunpolitikerna en mycket stor irritation över bl a de allt 



mer snålt tilltagna remisstiderna. Ett kraftfullt agerande från förbundet 
gentemot regeringen efterlystes och planberedningens presidium kommer att ta 
upp frågan med förbundets styrelse. 
 
Betänkandet "Översyn av naturvårdslagen m m", SOU 1990:38, kan beställas hos 
regeringskansliets förvaltningskontor, SOU-förrådet, 103 33 Stockholm, tfn 08 - 
763 23 20 eller Allmänna Förlaget AB, 106 47 Stockholm, tfn 08 - 739 96 30. 
 
Frågor till miljödepartementet om utredningsförslagen och remissbehandlingen 
ställs i första hand till kammarrättsassessor Per Bergman, tfn 08 - 763 20 82. 
 
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Rolf A Karlson, tfn 08 - 772 
43 68 eller Lars Fladvad, tfn 08 - 772 41 63. 
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