Svensk författningssamling

SFS 2000:600

Lag
om ändring i miljöbalken;

Utkom från trycket
den 4 juli 2000

utfärdad den 21 juni 2000.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 och 7 §§ samt 11 kap.
23 § miljöbalken skall ha följande lydelse.

1 kap.
2 § Bestämmelserna i 3 och 4 kap. skall tillämpas endast vid prövning av
frågor enligt 7 kap., tillståndsprövning av sådan verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9, 11 och 12 kap. och vid regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. samt enligt vad som är föreskrivet i luftfartslagen
(1957:297), lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, väglagen (1971:948),
lagen (1978:160) om vissa rörledningar, lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, lagen (1985:620)
om vissa torvfyndigheter, plan- och bygglagen (1987:10), minerallagen
(1991:45), lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon, lagen
(1995:1649) om byggande av järnväg, ellagen (1997:857) och naturgaslagen
(2000:599).
7 § I fråga om renhållning inom vissa vägområden och angränsande områden gäller 26 § väglagen (1971:948).
I fråga om framförande av luftfartyg i överljudsfart och luftfartygs miljövärdighet gäller 1 kap. 2 a § och 3 kap. 1 § luftfartslagen (1957:297).
I fråga om framdragande och begagnande av rörledning gäller i vissa fall
23 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar. I fråga om byggande av naturgasledning gäller 2 kap. 3 § naturgaslagen (2000:599).

11 kap.
23 § Tillstånd skall lämnas till följande vattenverksamhet, om inte något
annat följer av 2 kap. 9 §:
1. vattenverksamhet som vid prövning av annan verksamhet enligt 17 kap.
1 eller 3 § har angetts som ett villkor för verksamhetens utövande,
2. anläggande av broar och annan vattenverksamhet för väg, järnväg, tunnelbana eller spårväg vars anläggande har prövats i särskild ordning,
3. anläggande av rörledningar i vatten som koncession har meddelats för
enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar,
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4. verksamhet som bearbetningskoncession har meddelats för enligt lagen
(1985:620) om vissa torvfyndigheter,
5. anläggande av naturgasledningar i vatten som koncession har meddelats för enligt naturgaslagen (2000:599).
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2000.
På regeringens vägnar
KJELL LARSSON
Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)
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