Svensk författningssamling

Förordning
om miljödomstolarnas domkretsar;

SFS 1998:1323
Utkom från trycket
den 3 november 1998

utfärdad den 22 oktober 1998.
Regeringen föreskriver följande.
1 § Umeå, Östersunds, Stockholms, Växjö och Vänersborgs tingsrätter är
miljödomstolar och har i denna egenskap följande domsområden.
Umeå tingsrätt
– Norrbottens län,
– den del av Västerbottens län som inte hör till Ångermanälvens avrinningsområde samt
– den del av Västernorrlands län som är belägen norr och öster om vattendelaren mellan Gideälvs med flera vattendrags avrinningsområden och
Ångermanälvens avrinningsområde.
Östersunds tingsrätt
– de delar av Västerbottens och Västernorrlands län som inte tillhör Umeå
tingsrätts område samt
– de delar av Jämtlands, Dalarnas och Gävleborgs län som inte hör till
Vänerns, Norrströms eller Dalälvens avrinningsområden.
Stockholms tingsrätt
– Stockholms län,
– Uppsala län,
– Gotlands län,
– Västmanlands län,
– de delar av Gävleborgs län som inte tillhör Östersunds tingsrätts område,
– de delar av Jämtlands och Dalarnas län som inte tillhör Östersunds tingsrätts område och inte heller hör till Vänerns avrinningsområde,
– Södermanlands län med undantag av den del som hör till Motalaströms
avrinningsområde,
– Örebro län med undantag av de delar som hör till Vänerns, Vätterns eller
Motalaströms avrinningsområden,
– den del av Västra Götalands län som hör till Hjälmarens avrinningsområde samt
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– den del av Östergötlands län som är belägen norr om vattendelaren mellan
Nyköpingsåns med flera vattendrags avrinningsområden och Motalaströms
avrinningsområde.
Växjö tingsrätt
– Kalmar län,
– Blekinge län,
– Skåne län,
– de delar av Södermanlands och Östergötlands län som inte tillhör
Stockholms tingsrätts område,
– de delar av Örebro och Västra Götalands län som hör till Vätterns och
Motalaströms avrinningsområden,
– Jönköpings län med undantag av de delar som hör till Fylleåns, Nissans,
Ätrans och Vänerns avrinningsområden,
– Kronobergs län med undantag av den del som hör till Fylleåns avrinningsområde samt
– den del av Hallands län som är belägen söder om vattendelaren mellan
Lagans avrinningsområde och Fylleåns med flera vattendrags avrinningsområden.
Vänersborgs tingsrätt
– Värmlands län,
– de delar av Jönköpings, Kronobergs och Hallands län som inte tillhör
Växjö tingsrätts område,
– Västra Götalands län med undantag av de delar som tillhör Stockholms
eller Växjö tingsrätts område samt
– de delar av Jämtlands, Dalarnas och Örebro län som hör till Vänerns avrinningsområde.
2 § I lagen (1971:850) med anledning av gränsälvsöverenskommelsen den
16 september 1971 mellan Sverige och Finland finns särskilda bestämmelser som gäller viss miljöfarlig verksamhet och viss vattenverksamhet.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999, då kungörelsen
(1971:550) om vattendomstol skall upphöra att gälla.
På regeringens vägnar
LAILA FREIVALDS
Carina Stävberg
(Justitiedepartementet )
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