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Ekologisk kompensation. r~tgarder for att motverka nettoforluster av
biologisk mangfald och ekosystemtjanster, samtidigt som behovet av
markexploatering tillgodoses (SOU 2017:34)
(M2017/O 1115/Nm)

Juridislca falculteten vid Uppsala universitet har genom remiss anmodats att
yttra sig i rubricerat arende. Fakultetsnamnden fai~ harmed lamna foljande
synpunktei•.

Overgripande synpunkter

Betanlcandet fran Utredningen om ekologisk kompensation ar resultatet av ett
gediget arbete, med Hera valgrundade forslag till lagandringar m.m. Betan-
kandet innehaller aven intressanta forslag som overvagts men inte lagts fram.
Dessa bor fa betydelse for framtida rattsliga och politiska dislcussioner.

Utredningens fokus ar pa landbaserade ekosystem medan de akvatiska inte
behandlas ingaende (vatmailcer och algrasangar tas dock upp som exempel).
Fakultetsnamnden anser att det behovs en mer ingaende diskussion om kom-
pensationsatgarder inom alcvatislca elcosystem mot bakgrund av ramvattendi-
relctivets lc~av pa "god ekologisk status" (som preciserats i den sa kallade
Weserdomen, C-461/13), bl.a. htu kompensationsatgarder forhaller sig till
atgardsprogram inom vattenfoivaltningen.

Sarsl~ilda synpunkter

Plan- och bygglagen
Fakultetsnamnden tillstyrlcer forslaget till nya regler i plan- och bygglagen.
Forslaling vid Juridiska fakulteten i Uppsala (projektet "Rattslig kompensat-
ion for forluster• av biodiversitet — en nettoforhist?") indilcerar att kommuner
ofta vill infora ekologislc kompensation i planarbetet, men att lagen motver-
kar detta.

Additionalitet
Additionalitet innebar enligt utredningen att "elcologislc lcompensation leder
till positiv naturvardsnytta utover den utveckling som skulle ha skett om
lcompensationen hade uteblivit" (s. 25). Fakultetsnamnden delay utredningens
uppfattning, att additionalitet boy vara en nodvandig forutsattning for att
godta en lcompensationsatgard. Det innebai• bl.a. att en atgard irate ska anses
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vidtas. Sadan slcyldighet lean folja av exempelvis de ailmanna hansynsregler-
na i 2 kap. miljoballcen eller av sicogsvardslagstiftningens foreslcrifter om
natuivardshansyn (jfr betankandet, s. 147).

I detta saminanhang vill falcultetsnamnden to upp en situation som utredning-
en inte namner explicit, namligen nar c~nn~rn person an den sow ska lcompen-
sera ar lagligen skyldig att fo2•battra den alctuella natuimiljon, men delta rote
har skett. I praktilcen har• tillsynsmyndigheter rote alltid tillrackliga resui•ser
for alt kontrollera efterievnaden av de alimanna hansynsregleina. Vidare slcer
omprovning av tillstand och villkor for miljofarlig verlcsamhet och vatten-
verksamhet, enligt 24 leap. miljobalken, i pralctiken mycket sallan. Konse-
kvensen ar att lcr•av pa miljoteknilc m.m. rote alltid uppdateras sa sow lager
indirelct foiutsatter. Det ar saledes rote ovanligt wed ett slags genomforan-
deunderskott i forhallande till antagna miljomal och rattsliga miljolcray. I
dessa situationer skulle kompensationsatgarden kunna ses sow ett komple-
ment; genom atgarden uppnas den miljoforbattring sow den traditionella
miljolcontrollen rote har kunnat genomdriva. Deena losning ar dock rote for-
enlig wed lcravet pa additionalitet, eftersom atgarden anda lagligen slca vidtas
(fast av annan an den kompensationsskyldige). Till detta lcommer att om lag-
liga krav genomdrivs mot den sow ar skyldig alt folja dew, sa sow det ar
tankt att fungera, sa kan den kompenserande atgarden i stallet forbattra na-
tut~rniljon pa ett annat, adderande satt. Vidare ar det fran rattvisesynpunkt
stotande alt en verksamhetsutovare tvingas utfora en atga2•d sow en annan
verksamhetsutovare, lcanslce en lconkui-~ent, lagligen ska ansvara for och be-
kosta. Det lean i vissa fall leda till alt principen fororenaren betalar rote far
genomslag, eftersom den sow foz•orenat en naturmiljo gar fri fian ansvar.
Den har aspelcten pa additionalitet bor fortydligas.

For alt additionalitet slca utgora en nodvandig forutsattning for• kompensation
anser fakultetsnamnden att luavet ska framga av lagtext (utredningen foreslar
rote det), bl.a. i den foreslagna 2 kap. 8 a § miljobalken. Det ar otiliracl~ligt
for ett effektivt genomslag att endast to upp fragan om additionalitet i forar-
beten, myndigheters vagledningar eller andra icice bindande rattslcallor.

Egendomsskyddet i 2 kap. 15 § regeringsformen
2 leap. 15 § regeringsformen (lilcsom exempelvis 31 kap. 4 § miljobalken)
innebar att markagare och ands rattighetshavare har raft till sa kallad in-
tiangsersattning ear ett forvaltningsbeslut innebar alt pagaende markanvand-
ning aysevai~t forsvaras room bezord del av fastigheten. Det salcnas en dis-
kussion i betanlcandet om hur detta egendomsslcydd forhaller sig till ett myn-
dighetslcrav pa ekologislc lcompensation. Ett exempei ar alt en inarkagare far
tillstand att utfora en grustalct i ett slcogsoiruade wed natuivarden. Markaga-
ren ska sow kompensationsatgard lata bli att avverka skog i ett annat skogs-
omrade sow hen ocksa tiger, i syfte att bevara motsvarande naturvarden dar.
Om intrangsersattning slca utga till mai~lcagai•en i en sadan situation, kan lean
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grund av tillstandet till grustakt.

Kompensationspooler
Utredningen foreslar fdrsoksverksamhet med "kompensationspooler". Det
handlar om att en markagare eller annan aktor skapar naturvarden i form av
okad biologisk mangfald och ekosystemtjanster. De varden som skapas kan
sedan saljas, via en kompensationspool, till dem som behover kompensera
for motsvarande warden som gar forlorade, t.ex. vid en exploatering (s. 303).
Kravet pa additionalitet ska enligt utredningen galla aven for poolerna.
Kompensationspooler (inns etablerade i USA Tyskland och Australien. Ge-
nom en kompensationspool slcapas mojlighet till indirekt kompensation. Den
forsoksverksamhet som foreslas ayser framst tatortsnara natui~rniljoer och
oiruaden for rekreation.

Fakultetsnamnden tillstyrker fdrslaget, som okay mojligheterna till andamals-
enlig kompensation. Namnden anser vidare att kompensationspooler for
framtiden bor utredas aven for skogsbruket. Enligt Naturvardsverket kom-
mer vi inte att na riksdagens miljomal "Levande skogar" 2020 som planerat
och det ar osakert nar malet kan nas. Vidare har Sverige patagliga svarigheter
att l~laxa sina ataganden internationellt och inom EU att hejda forlusten av
biologisk mangfald i skogen. Fragorna behandlas i ett flervetenskapligt
forskningsprojekt vid bl.a. Juridiska fakulteten i Uppsala (projektet "Land-
skapsplanering for skoglig biologisk mangfald och ett varierat skogsbruk").
En av slutsatserna ar att forvaltningen av skog, for att klara miljomalen, i
hogre grad an idag maste ske utifran ett landskapsperspektiv. Idag ar forvalt-
ningen fragmenterad, den sker framst utifran forutsattningarna vid den en-
skilda fastigheten och det enskilda skogsbestandet. Naturskyddskraven ar
idag i huvudsak lika for olika markagare, medan ett andamalsenligt skydd av
skogslandskapet innebar att olika stranga krav maste stallas beroende pa war i
landslcapet de viktiga naturvardena firms. Delta leder i sin tur till alt man bor
diskutera styrmedel som fordelar kostnaderna for naturskyddet mellan olika
skogsbrukare i landskapet, nagot som Jigger i linje med det sektorsansvar
som enligt lagforarbeten m.m. ska galla for slcogsbruket. Olika alternativ bor
da utredas och kompensationspooler bor vara ett av dessa.

Forslag till yttrande i delta arende har upprattats av professor Gabriel Micha-
nek. Yttrandet har pa delegation avgivits av Juridiska fakultetens dekanus,
professor Mattias Dahlb g.
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