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BESKRIVNING

MILJÖBALKEN trädde i kraft 1999 och är en samlad miljölagstiftning som är stefan rubenson
sektorsövergripande.Ambitionen med miljöbalken är att utifrån ett modernt hållbarhetsbegrepp
åstadkomma en sektorsövergripande miljölagstiftning som kan fungera som ett praktiskt verktyg för att
komma till rätts med många av de miljöproblem som det moderna samhället skapar. Samtidigt ingår
Sverige och svensk miljölagstiftning i ett europeiskt sammanhang med ständigt växande EU-lagstiftning,
inte minst på miljöns område. Det förhållandet påverkar också den svenska miljörättens innehåll.De
avsnitt i miljöbalken som har större allmänt intresse ges en mer ingående redovisning. I denna nya upplaga
beskrivs också utvecklingen under senare år med miljökvalitetsnormer för vatten, ny kemikalie- och
avfallslagstiftning,skärpta strandskyddsregler, en utbyggd miljöstraffrätt samt en ny ordning med mark-
och miljödomstolar. Särskild uppmärksamhet ägnar boken åt den omfattande praxis som nu växt fram med
en rad nya domstolsavgöranden som skapat bredd i avgörandena och som har anpassats till EU-domstolens
domar.Också Högsta domstolens nya praxis med att i större utsträckning använda regeringsformen som
grund för sitt dömande i ersättningsfrågor kommenteras.Boken vänder sig till dem som i sitt arbete
kommer i kontakt med miljöfrågor och behöver känna till regelverket, till studerande, till andra som är
intresserade av miljörätt och till alla dem som söker praktisk vägledning i miljörättsliga frågor.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Miljöbalken, SFS 1998:808 senast ändrad 2006:1014 - Start

Innehåller utförliga paragrafvisa kommentarer till miljöbalken som trädde i kraft den 1 juli 1999.Säljs
som stående order på pärmar med lösblad.Stående ...

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. | Karnov ...

I propositionen föreslås att en ny balk, miljöbalken, införs. Miljölagstift-ningen har under de senaste
decennierna med tiden blivit allt mer svår-

Miljötillsynsförordning (2011:13) Svensk författningssamling 2011:2011 ...

Miljöbalken är en ramlag och syftar till att främja en hållbar utveckling. Förordningar som meddelas med
stöd av miljöbalken preciserar bestämmelserna. Balken ...
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MILJÖBALKEN

https://www.bo-fi.club/?p=MILJ%C3%96BALKEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=MILJ%C3%96BALKEN&ln=se
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