SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING
1970 • Nr 891—898

Utkom från trycket den 29 dec. 1970

Nr 891
Lag
om ändring i naturvårdslagen (1964; 822);
given Stockholms slo tt den 17 december 197 0.
V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och
Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit
gott förordna, att 23, 24, 37, 39 och 40 §§ naturvårdslagen (1964: 822) skall
ha nedan angivna 13'^delse.
23 §.
Envar skall tillse att han ej skräpar ned utomhus, vare sig i naturen eller
inom bebyggda områden, med plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat.
24 §.
Har på viss plats i naturen slu-äpats ned eller eljest osnyggats, äger hälso
vårdsnämnden förelägga den som vållat eller eljest är ansvarig för ned
¬ skräpningen eller osnyggandet att iordningställa platsen samt vidtaga er
forderliga förebyggande åtgärder för framtiden.
Vad nu
annan ordning.
37 §.
Till böter eller fängelse i högst sex månader dömes den som uppsåtligen
eller av oalctsamhet
1. bryter mot förbud eller föreskrift som meddelats enligt 5, 8, 10, 11
eller 14 §,
2. bryter mot 16 § första stycket första punkten,
3. utför täkt eller annat arbetsföretag i strid mot 18 § eller förordnande
enligt 19 § eller föreskrift som meddelats i samband med tillstånd till före
taget,
4. bryter mot 22 § första stycket, eller
5. åsidosätter stadgandet i 23 §, om ej gärningen sker på plats, till vilken
allmänheten icke äger tillträde eller har insyn, eller gärningen är ringa.
39 §.2
Har någon begått gärning som avses i 37 § 1—4, äger länsstyrelsen ^^d
vite förelägga honom att rätta vad olagligen skett, överexekutor äger ock
meddela handräckning för sådant ändamål. Ansökan om handräckning må
göras av allmän åklagare, statens naturvårdsverk, länsstyrelsen, länsarki
tekten eller den kommunala myndighet som handhar naturvårdsfrågor.
1 Prop. 1970:157, 3LU 90, rskr 445.
^ Senaste lydelse 1967: 377.

•' v A

rf

\„

2206

1970 . Nr 891 och 892

Beträffande sådan handräckning gälla enahanda bestämmelser som äro
stadgade för det i 191 § utsökningslagen avsedda fallet.
Vid meddelande av föreläggande enligt 16 § andra stycket, 17 §,20 §, 21 §
eller 22 § andra stycket må länsstyrelsen utsätta vite. Efterkommes ej så
dant föreläggande, skall på anmodan av länsstyrelsen utmätningsmannen
föranstalta om att åtgärden vidtages.
Hälsovårdsnämnden må utsätta vite vid meddelande av föreläggande en
ligt 24 §. Efterkommes ej föreläggandet, äger nämnden låta vidtaga åtgärden
på den försumliges bekostnad.
40 §.i
Talan mot länsstyrelses
naturvårdens intressen.
Talan mot hälsovårdsnämnds beslut enligt denna lag föres genom besvär
hos länsstyrelsen. fiklij
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera
visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill
bekräfta låtit.
Stockholms slott den 17 december 1970.

GUSTAF
ADOLF
(L. S.)
(Jordbruksdepartementet)
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