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Sammanfattning 
 
Denna uppsatts behandlar miljöproblemen i Karlshäll beroende på sliperiverksamhet 

utifrån Robert Nozick´s rättighetsteori. Med hjälp av denna teori så har jag försökt 

klargöra hur och om skador på miljön beroende på användning av fenylkvicksilver i 

produktionen av slipmassa i Karlshäll skall ersättas. Med hjälp av hans modell har jag 

även klargjort statens roll i problematiken samt även på vilket sätt denne bör medverka 

för att nå en lösning. Utifrån detta har jag generaliserat den lösning jag kommit fram till 

mot ett större perspektiv för att visa på likheten i problematik mellan stora och små, 

lokala och globala miljöproblem och likheten i lösning på de samma. Genom min 

tillämpning av Nozick´s rättighetsteori har jag kunnat slå fast att det är den dåvarande 

ägaren till Munksund AB som skall ersätta de skador verksamheten i Karlshäll 

åstadkommit. De som skall ta del av denna ersättning är de vilka äger egendom som har 

skadats. Staten skall hålla en neutral roll i problematiken och skall under inga 

omständigheter använda sig av omfördelning för att gottgöra de drabbade. Staten kan 

dock tvingas gå in för att skydda den grundläggande rätten till liv, hälsa och egendom om 

dessa hotas av förgiftningen av sedimenten i Karlshäll.    
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Inledning 
 
Karlshäll är ett område beläget i Luleå stads absoluta närhet. Åren 1911 och 1912 

byggdes en slipmassafabrik på den östra stranden av Notviksfjärden, området som nu går 

under benämningen Karlshäll. Under åren har det i Karlshäll vuxit fram en camping och 

badstränder. På motsatt sida av fjärden ligger numera bostadsområdena Tuna och 

Mjölkudden som är väldigt tätbefolkade. Längs med den västra stranden är en populär 

strandpromenad med en mängd mindre badplatser och småbåtshamnar belägen. 

Notviksfjärden är även populär för sportfiske av gädda och abborre. I produktionen av 

slipmassa började sliperiet 1952 att använda sig av ämnet fenylkvicksilver för att 

impregnera massan. Detta ämne brukades fram tills produktionen upphörde 1962. Under 

denna tioårs period skedde utsläpp av ämnet främst till sedimenten i Notviksfjärden men 

även ett visst spill förekom i lagringslokalerna för massan. Dessa byggnader står 

fortfarande kvar och används för diverse ändamål för magasinering. Då kvicksilver är ett 

väldigt skadligt ämne så medför spillet ett stort miljöhot som främst ligger framtiden till. 

Att sia om de långsiktiga effekterna är svårt men om problemet ännu inte är akut så står 

det klart att det i framtiden kommer att bli det. På grund av områdets belägenhet och den 

mängd människor som vistas i den förgiftade miljön eller i dess absoluta närhet, så är det 

av vikt att försöka sanera området. Att göra detta är en kostsam process utan en egentlig 

säkerhet för en lösning av miljöproblemen. Svårigheten med denna typ av problem är ofta 

ansvars frågan, vem skall egentligen stå för kostnaden. Att något måste göras står klart 

men vem skall betala detta är oklart. Skall staten gå in och betala detta? Skall den som 

orsakat problemet betala? Eller är det kanske så att de drabbade själva får stå för 

kostnaden, eller i vart fall en del av den? Dessa frågor stannar inte heller i Karlshäll utan 

kan även med fördel ses i ett vidare perspektiv. Allt som oftast är miljöproblem av en mer 

omfattande karaktär och berör en mängd olika människor och intressen. Med tiden har 

det blivit allt mer tydligt att utsläpp och annan påverkan på miljön ofta får effekter som 

skrider över nationers gränser eller rent av tar sig globala proportioner. Jag skall i denna 

uppsatts även visa på den generaliserbarhet som ligger i den slutsats jag drar utifrån min 

fallstudie mot ett större perspektiv. Jag skall försöka visa på att samma resonemang går 

att använda på andra miljöproblem oavsett storlek och art. Jag ska svara på dessa frågor 
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genom att använda mig av Robert Nozicks rättighetsteori från vilken tankarna om en 

minimal stat är byggda.    
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1. Syfte och frågeställningar 
 
Mitt syfte är att genom att använda sliperiverksamheten i Karlshäll och dess effekter på 

miljön som fall för att se om det går att rättfärdiga någon form av miljöavgifter för 

miljöskadligverksamhet. Detta skall jag analysera med Nozick´s rättighets teori ur vilken 

en modell över en minimal stat är byggd. Jag skall alltså sätta in det empiriska exemplet 

med Karlshäll i Nozicks teori och se vilken lösning som skulle bli aktuell utifrån denna 

teori över rättigheter. Jag skall även se hur ansvarsfördelningen skulle se ut i hans modell 

samt även vem som skulle vara den rättmäktige mottagaren av en eventuell avgift. Vidare 

skall jag även försöka bedöma vad den ansvarige skall ersätta, vilka skador han kan ses 

som ansvarig för. Utifrån hans modell skall jag även klargöra vilken roll staten bör ta i 

den uppkomna situationen, det vill säga miljöproblemen i Karlshäll med omnejd. 

Annledningen till att jag valt Nozicks teori som modell är att det som går att rättfärdiga i 

denna teori över rättigheter även moraliskt sett borde vara riktigt i vilken annan mer 

omfattande demokratisk stat än den som bygger på denna teori. Detta påstående bygger 

jag på att Nozicks stat endast är uppbyggd för att trygga de naturliga rättigheter som 

skisserades av John Locke, vilka är rätten till liv, hälsa och egendom(Locke 2002:3). Mitt 

antagande är att en mer utbyggd stat med någon form av fördelningspolitik inte motsäga 

de rättigheter som den minimala staten ger i detta fall. Utifrån detta syfte har jag 

formulerat följande frågeställningar:? 

- Är en miljöavgift rättfärdigad? 

- Vem ska då betala denna? 

- Vem ska betalas? 

- Vilka skador skall ersättas 

- Vilken roll bör staten ha? 

 

Det som skall avgöra svaren på dessa frågor är de tankar som Nozick för fram i sin teori. 

 

1:2 Avgränsningar 
Till att börja med har jag avgränsat mig till miljöproblemen orsakade av 

sliperiverksamheten i Karlshäll. Jag har även avgränsat mig till effekterna på det absoluta 
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närområdet det vill säga Notviksfjärden med omnejd, jag har alltså inte tagit hänsyn till 

en vidare spridning i ett större område. Annledningen till detta är att den vidare 

spridningen i till exempel Bottenviken är så svåröverskådlig. En annan avgränsningen jag 

har gjort är att jag endast använt mig av Nozicks teori, jag har inte tagit in några andra 

politiska teorier.  
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2. Metod och Källkritik 
 
Den metod jag använder mig är litteratur studier av Nozick´s teori. Jag har även använt 

mig av tidigare gjorda studier för att klargöra miljöskadorna på det aktuella området. Jag 

har alltså inte gjort några egna undersökningar för att påvisa miljöskador. Att välja 

Anarki, stat och utopi till teori delen över den minimala staten känns naturligt då denna 

utgör själva teorin skriven av Robert Nozick. Jag har dock använt mig av en svensk 

utgåva vilket gör att det eventuellt kan finnas feltolkningar gjorda av översättaren. Jag 

anser dock att översättningen kan antas vara felfri och en fullgod tolkning av det engelska 

originalet. Utredningen av miljöskadorna på området kring Karlshäll har jag valt eftersom 

jag ansåg dem belysande och tillförlitliga. Det fanns även en begränsning vad gäller 

gjorda studier över miljöskador på det aktuella området, det finns helt enkelt inte så 

många undersökningar gjorda. Jag anser utifrån min förkunskap rapporten tillförlitlig och 

studien gjord på ett vetenskapligt sätt. Anarki, stat och utopi är ett filosofiskt verk där 

Robert Nozick lägger fram en teori över hur den moraliskt riktiga staten bör utformas. 

Den grund han använder för sin stat bygger på 1600tals filosofen John Locke´s tankar 

kring den liberalistiska staten där individens suveränitet ligger i centrum (Locke 

2001:2).Den rapport jag använt mig av är en miljöteknisk markundersökning 

undersökning gjord för Luleå kommuns räkning av MRM Konsult AB. Författare till 

rapporten är Lars G Eriksson. I rapporten använder man sig av egna undersökningar när 

det gäller markprover och tidigare gjorda undersökningar för att utvärdera sedimenten.  

Eventuellt skulle det kunna invändas att en större studie skulle vara lämplig. Jag ser dock 

inte undersökningens storlek som något negativt för min uppsatts syfte då denna 

egentligen är en moralfilosofisk rapport rörande miljöproblem och dess lösande. Övriga 

källor som förekommer anser jag vara tillförlitliga utifrån den användning de får i min 

uppsatts. Den främsta av dessa är Nationalencyklopedin som jag använt för att förklara 

fack ord och uttryck.  

 
 
 

 

 

 8



 

3. Disposition 

 Redogörelse för Nozicks teori över 
rättigheter 

 Redogörelse för verksamheten i Karlshäll 
och dess effekter på miljön

 Hur problemet med kvicksilver i 
Karlshäll bör lösas utifrån Nozicks teori 
över rättigheter 

 Generaliserbara slutsatser utifrån 
problemen i Karlshäll 

 
 

Figuren ovan beskriver dispositionen av uppsatsen. Jag börjar i kapitel 4 med att beskriva 

Nozicks teori över rättigheter sedan går jag över i kapitel 5 till att redogöra för 

verksamheten i Karlshäll och de problem den lett till på miljön. I kapitel 6 går jag igenom 

de olika metoder för kompensation som rapporten över Karlshäll redogör för Där efter 

sätter jag i kapitel 7 in problematiken i Karlshäll i Nozicks rättighets teori för att se hur 

den moraliskt riktiga löningen utifrån han resonemang skulle se ut. Därefter så vidgar jag 

denna moraliska lösning till ett större perspektiv i kapitel 8 för att visa på hur denna typ 

av lösning är generaliserbar i ett större sammanhang.  

 
 

 

 9



4. Nozicks rättighets teori 
 

Detta kapitel kommer att ta upp den rättighetsteori jag valt som bas för min 

undersökning. Jag kommer att börja med att kortfattat beskriva den samhällsmodell som 

denna rättighetsteori ligger som bas för. Därefter kommer jag att gå in mer specifikt på de 

olika naturliga rättigheter individen är ägare till utifrån Nozick´s teori. 

 

4:1 Översikt av den minimala staten 
Utifrån sin teori över rättigheter så framlägger Nozick en modell över en som han kallar 

det minimal stat. Denna minimala stat bygger på tanken om ett samhällskontrakt som 

individer tecknat. Han tänker sig att människorna först lever i vad han kallar för 

naturtillståndet, det vill säga det tillstånd som existerade före statens bildande. I detta 

tillstånd lever människorna i en form av anarki. Denna tillvaro är väldigt osäker, vad 

individen väljer att göra är helt godtycklig. För att få trygghet så sluter sig individer 

samman i vad Nozick kallar för skyddssammanslutningar, av denna sammanslutning så 

köper sig individen skydd. Detta skydd består i säkerhet vad gäller liv, hälsa och 

egendom. Med tiden bildas flera konkurrerade sådana sammanslutningar, Nozick tänker 

sig att det här skapas en frimarknad vad gäller skydd. Den skyddssammanslutning som 

kan erbjuda det bästa skyddet vinner marknadsandelar och blir dominerade. Inom en 

skyddsammanslutning kommer det enligt honom att växa fram ett rättssystem för att lösa 

tvister som uppstår medlemmar emellan. Dessa kommer att bygga på metoder för 

rättskippning som är allmänt accepterad bland medlemmarna. (Nozick 2004:41-55) 

 Han resonerar vidare omkring frågan huruvida en sådan utbyggd sammanslutning kan 

ses som någon form av stat. Det kan den inte enligt honom, för att detta skall ske måste 

den ha monopol på rättskippning inom ett visst geografisktområde. Han resonerar vidare 

att för att det skall kunna ses som en stat så måste den ta ansvaret för att legitimera våld 

inom ett visst område. Den måste helt enkelt säga vem som får bruka våld och straff dem 

som gör det utan dennes tillstånd, först då kan man se sammanslutningen som en 

stat(Nozick 2004:55-59). 
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 Detta var kort om hur han ser på statens framväxt. Efter denna redogörelse skall jag gå 

vidare till vilka uppgifter en stat bör ha. 

 

4:2 Statens skyldigheter gentemot individen 
Vilka skyldigheter har då staten gentemot individen? Enligt Nozicks resonemang så skall 

staten endast syssla med skydd, den får under inga omständigheter verka i en 

omfördelande roll. Staten upprätthåller monopol för allt bruk av våld utom det som är 

ofrånkomligt för akut självförsvar, den har även monopol på alla former av 

vedergällning. Varför staten får ha en form av omfördelande roll vad gäller skydd beror 

på sakens natur. Att ta pengar från någon och ge till någon annan är omfördelning, att 

däremot ge tillbaka stulna pengar eller korrigera en kränkning kan inte ses som 

omfördelning( Nozick 2004:61-62). I citatet nedan syns tydligt grund tanken för varför 

staten endast får ha en omfördelande roll när det gäller skydd: 

 

”…det finns ingen samhällig enhet som undgår något offer för sitt eget goda. Det finns 

bara enskilda personer, olika enskilda personer, med sina enskilda liv. Att utnyttja en av 

dem till andras förmån är att utnyttja honom och gynna de andra. Ingenting annat. Vad 

som händer är att något tillfogas honom för andras skull.” (Nozick 2004:68). 

 

På detta sätt visar han på oriktigheten för alla former av omfördelnings politik. Staten 

skall inskränka sin verksamhet till att skydda individers rättigheter och ingenting annat 

(Nozick 2004:61). Vilka är då dessa rättigheter? Det kommer vi in på i nästa kapitel. Men 

förre det skall jag här påpeka att det finns vissa undantag för när korrigering faktiskt kan 

komma i fråga och är högst legitimt utifrån Nozicks resonemang, men det kommer vi att 

beröra senare.  

 

4:3 Individens rättigheter i staten 
Vilka rättigheter har då individen i denna stat? I svaret på denna fråga bygger Nozick sitt 

resonemang på att vi är enskilda personer som är okränkbara. Ingen får tvinga på oss 

något. Indivden har enligt Lockes modell rätt till liv, hälsa och egendom. Vi är fria att 
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göra vad vi vill med dessa så länge våra handlingar inte kränker andras rättigheter av 

samma modell. Det kan på inget sätt rättfärdigas att några av oss på något sätt offras för 

andra. Denna tanke ligger till grund för de moraliska undantagen från denna regel. För 

Nozick specifikt leder denna tanke till en sidorestrektion som förbjuder aggression mot 

någon annan. Han inskränker dock denna restrektion, om individen utsätts för ett hot som 

kräver svar har denne rätt till självförsvar.  

 Utifrån detta går det alltså se att ingen har rätt att ta vårat liv, försämra vår hälsa eller 

ta/bruka vår egendom, om vi förstås inte själv givit tillstånd till detta. Att indivden har 

dessa rättigheter bygger Nozick på att denne faktiskt har ett medvetande som ger oss 

möjlighet att styra våra liv. Genom denna förmåga kan vi skapa oss ett meningsfullt liv, 

något vi har rätt till och därför får dessa rättigheter, till liv, hälsa och egendom (Nozick 

2004:41,61,69,86-87). 

 

Efter att ha klargjort våra rättigheter skall jag nu gå vidare till restrektionerna och 

eventuella påföljder för brytande av dessa. Här ställer sig Nozick först en fråga. Han 

liknar en individs rättigheter vid en zon runt individen. Den fråga han ställer sig utifrån 

detta är följande:  

 

”Är andra förbjudna att utföra handlingar som överskrider gränsen eller gör intrång på 

den inringande ytan, eller får de utföra sådana handlingar, förutsatt att de kompenserar 

den vars gräns har överskridits?” (Nozick  2004:96). 

 

Utifrån denna uppsatts syfte är denna fråga högst intressant. Här skulle frågan kunna 

omformuleras till: Har någon rätt att förstöra miljö så länge de kompenserar de drabbade?  

 Det grundsvar som Nozick ger på denna fråga är att: Ja, det går bra så länge som 

subjektet ersätter objektet med den förlust som hans handling åsamkat denne. Dock har 

han en invändning till detta resonemang. Om objektet ifråga skulle kunna göra något för 

att minimera förlusten som subjektets handling tillfogade denne, behöver denne bara 

ersätta objektet med det som skulle ha blivit skadan utifall objektet gjort allt för att 

minimera skadan (Nozick 2004:96-97). Grund tanken i hans resonemang är dock att 

någon kan göra en sådan handling om denne ersätter skada på ett skäligt sätt. Nozick går 
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dock vidare i sitt resonemang och ställer frågan varför något överhuvudtaget skall 

förbjudas? För det första så måste ju en handling som kräver gottgörelse förbjudas om 

man utför den utan att gottgörelse lämnas, så handling utan gottgörelse blir ju en 

förbjuden handling i sådana fall (Nozick 2004:97-99). Detta leder alltså till att staten kan 

tvingas förbjuda vissa handlingar om gottgörelse inte lämnas och bestraffa dem som utför 

dessa utan gottgörelse. När det gäller förbud resonerar han vidare att om allt är tillåtet så 

länge kompensation erläggs skulle en potentiell brottsling kunna beräkna sannolikheten 

att åka fast och vad det skulle kosta honom (Nozick 2004:99-100). Utifrån detta skulle 

han sedan se om det ur en sannolikhetskalkyl skulle vara lönsamt att begå brottet mot en 

viss sannolikhet att få ersätta, något som inte är acceptabelt. För att utesluta ett sådant 

handlingssätt skulle vissa handlingar  tvingas till att förbjudas. Ett annat och väldigt 

tydligt skäl till varför en handling helt enkelt skall förbjudas är om den inte går att 

kompensera. ”Om vissa skador inte går att kompensera skulle de inte falla under regeln 

att tillåtas så länge gottgörelse lämnas” (Nozick 2004:106) . Även dessa skulle helt 

enkelt vara tvungna att förbjudas. När jag nu klargjort förbud och handlingar som kräver 

gottgörelse skall vi nu fortsätta med att utreda vad som gäller vid verksamheter där 

riskerna inte är kända. Där vi helt enkelt inte vet om det vi gör kan inkräkta på någon 

annans rättigheter. 

  

Till att börja med så finns det handlingar där det är svårt att förutsäga vem som kommer 

att drabbas av skadan. Sannolikheten kan här vara liten att någon skadas av en enskild 

handling. Därför känner ingen speciell rädsla för att skadas av just denna handling, men 

om många liknande handlingar utförs ökar sannolikheten att någon specifik skadas. 

Summan av dessa handlingar kan medföra att det rent av blir sannolikt att någon drabbas. 

Problemet är här att ingen enskild kan ställas till ansvar då han specifikt inte begår just 

den handling som medför skadan och därmed självständigt inte skapar fruktan för 

handlingen. Den lösning Nozick ser för denna typ av handlingar tar han upp i tre punkter 

som är följande vilka är väldigt centrala för denna uppsatts: 
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” 1. Handlingen är förbjuden och straffbar, även om gottgörelse erläggs för alla        

gränsöverskridanden eller om den visar sig inte ha överskridit någon gräns.  

 2. Handlingen är tillåten, förutsatt att gottgörelse erläggs till de personer vilkas gränser 

överskrids. 

3. Handlingen är tillåten, förutsatt att gottgörelse erläggs alla de personer som löper risk 

att få sina gränser överskridna, vare sig det sker eller ej.” (Nozick 2004:117) 

 

Vilket system som är att föredra är nu beroende av den möjliga skadans art. Om skadan 

är av det slag att den drabbade inte har någon möjlighet att tillgodogöra sig 

kompensation, han till exempel dör, så är metod tre att före dra. Vid mildare skador kan 

variant två komma på fråga. Det ur Nozicks resonemang (Nozick 2004:117-119). 

 Hur ser det då ut om någon utför en verksamhet som involverar en viss risk, utan att ha 

förmågan att kompensera den drabbade vid eventuell skada. Skall just denna individ 

förbjudas att utföra verksamheten medan andra som kan kompensera är tillåtna att ägna 

sig åt den samma verksamheten? Om förbudet är till allvarlig nackdel för denna person så 

bör man enligt Nozick kompensera honom för denna extra nackdel. Om någon till 

exempel tvingas att ta taxi eftersom denne är förbjuden att köra bil på grund av 

exempelvis sjukdom, så måste vi kompensera honom för den extra kostnad det blir för 

honom att ta taxi. Dock gör Nozick förbehåll från denna regel: ”Måste jag verkligen 

kompensera någon för att jag i självförsvar hindrar honom från att spela ryskroulett mot 

min tinning? […] Absolut inte?” (Nozick 2004:121)  Hur skall  då det avgöras när det är 

läge att kompensera och när det inte är det? För att göra detta så avgränsar Nozick sig till 

en grupp av handlingar som täcks av anspråket. Här resonerar Nozick så att vissa typer av 

handlingar utförs allmänt, när vi förbjuder någon att utföra en sådan handling så måste vi 

kompensera denne för detta. Ett exempel är här bilkörning medan ryskroulett inte är en 

allmän handling. Han medger här att det kan uppstå ett problem med att klassificera 

handlingar. Om en person ända sätt att försörja sig är farligt och detta sätt förbjuds skall 

staten då kompensera denne? Det svar Nozick kommer fram till på denna fråga är ja. Men 

på frågan om en tillverkare som hindras från att på bästa sätt tillverka saker, då andra som 

kan använda sitt bästa alternativ eftersom deras bästa alternativ inte är farligt, skall 

kompenseras för detta? Här svara han nej, eftersom denna tillverkare har andra, om än 
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mindre lönsamma sätt att försörja sig på. Den fråga som här måste svaras på enligt 

Nozick är huruvida staten kan förbjuda någon verksamhet eller inte, kan staten det 

behövs ingen kompensation till någon enskild för att denne hindras från att utöva 

handlingen eller ej (Nozick 2004:119-121). 

 

 I detta avsnitt berör Nozick även föroreningar ytligt. Med tanke på uppsatsens ämne bör 

jag även redogöra för det.  I sin diskussion kring detta stannar han vid föroreningar som 

påverkar andras egendom negativ. Han berör alltså inte sådant som har en negativ effekt 

på hälsa och dylikt. Han antar här att alltför mycket skulle förbjudas om man förbjöd alla 

förorenade aktiviteter. Det lämpligaste sätt då för honom är att förbjuda sådana aktiviteter 

vilkas kostnader är större än dess vinster. Med föroreningar inräknat som kostnader. 

Vidare skriver han: 

” Om en förorenande verksamhet skall få fortgå med motiveringen att dess fördelar 

överstiger kostnaderna (däribland föroreningskostnaderna) bör de som gynnas 

kompensera dem som från början pålades kostnaderna för föroreningen.” (Nozick  

2004:122)  

Utifrån detta resonerar han vidare i fallet om en förorening som orsakar liten skada för en 

enorm mängd individer. Om den enskilda skadan är så lite att ingen enskild individ tjänar 

på att kräva ersättning, anser han att en lösning kan vara att tillåta kollektiva processer i 

sådana fall (Nozick 2004:121-123). 

 

När jag har bearbetat Nozicks ide om individens rättigheter har jag med avsikt fokuserat 

på sådant som har en tydlig koppling till det ämne jag avser att undersöka. Jag har 

utlämnat de resonemang de djupare resonemang Nozick för kring bland annat 

omfördelning i form av skatter och liknande samt även resonemangen kring brott som rör 

rent fysisktvåld. Jag har även inte berört de resonemang han för kring andra filosofers 

teorier.  

 

 

Om vi sammanfattningsvis knyter det jag studerat mot miljöförstöring går det att säga 

grundprincipen så här långt är att någon individ får förstöra om denne kompenserar för 
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det. Undantag för detta skulle i sådana fall vara förstring som ej går att kompensera. 

Denna regel har vissa invändningar då det gäller risk. När det gäller risk måste man ta i 

akt vilka möjliga konsekvenser som existerar, hur pass skadliga dessa är. Samt vilka 

alternativ som subjektet i denna fråga har, kan denne till exempel utföra sin verksamhet 

på ett mindre skadligt sätt. Utifrån dessa aspekter skall man sedan överväga huruvida 

verksamheten skall endera förbjudas, eller om eventuella skador skall kompensera och då 

hur denna kompensation skall genomföras.  

 

4:4 Ägande inom den minimala staten 
Det första vi skall redogöra för här är Nozicks syn på hur ägande uppstår Det första som 

här måste redogöras för är hur ägande av ett tidigare icke ägt föremål uppkommer. För att 

klara göra detta så utgår han från Lockes teori att äganderätt till egendom uppkommer 

genom att någon blandar sitt arbete i föremålet. Denna teori utvecklar Nozick genom att 

påstå att detta inte räcker, bara för att en individ lägger ner arbete på något så äger denne 

det inte, för att bli ägare av det måste man skapa dess värde. Indivden måste alltså genom 

sitt eget arbete förbättra något. Han har dock förbehåll för detta.  

 

” Att påstå att en förbättring av ett föremål ger full äganderätt till det är inte rimligt, om 

mängden av icke ägda föremål som kan förbättras är begränsad. Att ett föremål kommer 

under någons ägandeskap förändrar nämligen alla andras situation” (Nozick 2004:235).   

 

Alltså behövs det någon slags restrektion för vad en indivd kan kräva äganderätt till. 

Denna restrektion bygger Nozick på Lockes förbehåll som i korthet går ut på att indivden 

genom ägande inte får försämra någon annans position. Detta anser dock Nozick för brett 

och snävar av det till det genom att sätta upp en regel för vad någon får använda sin 

egendom till: 

”Varje ägares rätt till sitt innehav omfattar den historiska skuggan av Lockes förbehåll 

vid tillägnande. Detta utesluter att han överför det till ett konglomerat som kränker 

Lockes förbehåll och hindrar att han använder det på ett sådant sätt, i samarbete med 
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andra eller oberoende av dem, att han kränker förbehållet genom att göra andras 

situation sämre än den var i utgångsläget.”(Nozick 2004:240)  

Detta kan nog behöva en förtydligande. Någon får alltså inte hävda ägande rätt på ett 

föremål om detta försämrar situationen jämfört med hur den var i utgångsläget för andra 

(Nozick 2004:234-239). En individ kan till exempel inte säga sig äga allt vatten på 

jorden. Detta eftersom denne då tydligt skulle försämra läget för övriga individer som 

lever här, då de numera inte villkorslöst kan bruka det livsnödvändiga elementet vatten på 

det sätt de tidigare kunde.  Vidare får ingen heller använda någon egendom denne besitter 

på ett sådant sätt att brukandet försämrar andras situation (Nozick 2004:240) En person 

får till exempel inte använda arsenik den själv äger för att förgifta allt vatten på jorden, 

eftersom denne då tydligt försämrar andra individers situation jämfört med deras 

utgångspositionen genom sitt brukande av arsenik. Denna regel säger dock ingenting om 

egendom som individen skapar själv och andra kan behöva. Om denne väljer att inte dela 

med sig av denna egendom så försämrar personen ifråga ju inte hur deras situation ser ut 

jämfört med hur den gjorde i utgångspositionen, utan denne person hade de ju ändå inte 

haft egendomen (Nozick 2004:242). Detta sista resonemang skulle försvara exempelvis 

rätten till patent. 

  

Hur ligger det då till med egendom som indivden inte förvärvar direkt utan att någon 

tidigare ägt den, hur ser att rättmäktigt förvärv ut i dessa fall? Det vi nu pratar om är vad 

Nozick kallar för rättmäktig överföring. Det vill säga någon överför egendom till någon 

annan. Detta kan egentligen bara ske på två sätt, dels som en gåva. Det andra sättet är 

genom byte, någon byter egendom mot annan egendom eller mot en motprestation i form 

av arbete eller liknande. Grunden för att en överföring skall ses som rättmäktig är att den 

är helt frivillig, det vill säga att ingen part är utsatt för någon form av tvång eller hot. 

Om nu någon oförrätt har förekommit i förvärvet av egendom. Hur ska då detta lösas? På 

detta svarar Nozick att detta ska ske genom korrigering av egendom så oförrätten 

korrigeras. Här menar han vidare att även oförrätter som kan spåras i historien skall 

korrigeras. Följdfrågan blir då naturligt hur långt tillbaka i tiden man skall se, och svaret 

på detta är så långt som det behövs. Måste man se tillbaka till det ursprungliga förvärvet 

så får detta göras. I denna historiska korrigering får man sedan försöka se till vad som 
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skulle ha skett om inte den ursprungliga oförrätten hade ägt rum och korrigera utifrån det. 

Korrigering är även riktig vid andra oförrätter, exempelvis de som kränker individens 

rättigheter.(Nozick 2004:210-212) 

 

Det jag nu har berört är de enligt Nozick rättmätiga sätten genom vilka någon kan komma 

i besittning av egendom, Nozik är tydlig med att ingen annan typ av överföring eller 

förvärv av egendom är riktigt. Skatter likställer han exempelvis vid slavarbete då du i 

realiteten arbetar en viss procent av din arbetstid gratis till förmån för andra. När vi nu 

lämnar hur egendom faller i någons hand ska jag redogöra för vad indivden får göra med 

sin egendom. Grund principen är här liknande den som berörde vårat liv och våran hälsa 

samt våra handlingar. Ägaren får egentligen göra vad han vill med sin egendom så länge 

dennes brukande inte: inkräktar på någon annans rättigheter eller försämrar någons 

situation jämfört med deras utgångsläge. Bryter denne mot någon av dessa restrektioner 

så måste en korrigering tillämpas där han gottgör den drabbade för de skador ägaren 

åstadkommer denne. Denna korrigering bygger på samma principer som den som rör våra 

övriga handlingar, det finns alltså ingen skillnad för de regler som gäller vårat bruk av 

egendom jämfört med de som rörde vårt övriga handlande.  

 

”Min ägand rätt till min kniv tillåter mig att lämna den var jag vill, dock inte i en 

medmänniskas bröst. Jag kan välja vilken av de godtagbara möjligheter som kniven ger 

mig som skall förverkligas.”( Nozick 2004:230) 

 

 Vi skall nu lämna teorin och gå in på empirin. Denna handlar om Karlshäll och 

sliperiverksamheten som pågick där fram till 1962. I nästa kapitel skall jag redogöra den 

rapport som visar på de miljöskador som denna verksamhet föranledde, så vi lämnar nu 

Nozick och hans rättighets teori för ett tag och fördjupar oss istället i kvicksilver 

förgiftning av sediment.  Vi kommer dock att åter komma till denna teori för att försöka 

lösa problemet i Karlshäll utifrån det som teoretiserat här. Där kommer jag att försöka 

svara på frågorna i frågeställningen utifrån Nozicks teori med hjälp av problematiken i 

Karlshäll.  
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5 Karlshälls träsliperi 
 

5:1 Historisköversikt 
Mellan åren 1911 och 1912 så byggde Luleå träsliperi AB en slipmassfabrik vid 

Notvikensstrand i det som numera är Karlshäll. Sliperiet tillverkade främst slipmassa som 

i huvudsak levererades till engelska papperstillverkare. 1917 såldes företaget och med det 

fabriken till Baltiska trävaruaktiebolaget som drev fabriken fram till 1918 då 

verksamheten togs över av företaget Ytterfors Munksund som slutligen blev Munksund 

AB. Magasin för lagring av slipmassa samt linbanor från själva sliperiet till dessa 

byggdes mellan åren 1928 och 1934.  Under kriget låg tillverkningen av slipmassa nere. 

Detta berodde på att magasinen för lagring användes som basförråd till de Tyska 

trupperna som var stationerade på Nordkalotten. Efter kriget togs produktionen åter upp 

och nya investeringar infördes för att förbättra effektiviteten. År 1952 började ämnet 

fenylkvicksilver användas vid produktionen. Detta ämne användes främst som 

slambekämpningsmedel och antimögelmedel. Detta ämne användes fram till fabrikens 

nedläggning 1962.(tekniska förvaltningen 2005) Under denna tio års period tillverkades 

mellan 17 000  och 28 000 våtton per år. Det beräknas ha följt med c:a 10% 

fenylkvicksilver i kylvattnet ut till recipienten som i detta fall är Notviksfjärden (Eriksson 

LG 2001:4). 

 

5:2 Sliperiområdet  
Området är beläget vid Notviksfjärdens södra strand och dels på själva Notviken. Timret 

som användes för slipmassetillverkning flottades via Lule älv till Notviken och togs upp 

till söder och öster om magasinen. Det skedde även leveranser via järnväg till piren vid 

kajens östra del. Därifrån transporterades det vidare via en transportbana till ett renseri. 

Under vintertid förvarades timret i ett område längs den östra stranden. Efter att stockarna 

avbarkats transporterades de till själva sliperiet. I sliperiet tillverkades slipmassa som 

därefter i balar av ark transporterades till magasinen för lagring med hjälp av en linbana. 

Denna fortsatte sedan från magasinen tillbaka till sliperiet. Det har enligt rapporten även 
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funnits en linbana som gåt från området till Karlsvik samhälle. Balar med fuktig massa 

har här transporterats för torkning genom två ugnar och sedan vidare transport med 

järnväg. I rapporten slås dock fast att ingen massa som behandlats med fenylkvicksliver 

har transporterats denna väg. Detta stödjer rapportskrivaren dels på muntliga uppgifter 

från en tidigare anställd samt i att denna linbana revs före 1950. den järnvägstransport 

som skedde mellan 1952 och 1962 utgick direkt från Karlshäll.  Mellan de två magasinen 

fans ett pumphus som försåg sliperiet med vatten. Detta vatten användes i slipprocessen 

med en tillsatts av fenylkvicksilver. Det överskottsvatten som uppkom i processen leddes 

ut via en ledning till den östra stranden. Här hade man med hjälp av trälänsar byggt en 

flytbarriär för att hålla kvar bark och fiber som läckt ut i fjärden. Enligt en muntligkälla 

som utgörs av en anställd vid sliperiet under den aktuella tiden, så hanterades 

fenylkvicksilvret i betongkar på ett sådant sätt att man ej borde finna spill på marken 

omkring anläggningen (Eriksson LG 2001:4-6).    

 

5:3 Miljöskadorna på området och risker 
Området ligger i ett utsträckt sedimentområde bestående av sand. Närmast stranden i 

söder övergår sedimentet från sand till siltiga1 leriga, även slufidrika2 finsediment. 

Undersökningar av områdena i väster är ej gjorda men förhållandena anses vara liknande. 

Området där själva sliperiet låg ligger på en höjd av +7,50 m över havet. Enligt ytliga 

provtagningar består marken här av relativt grov sand. Detta ger god infiltration och 

grundvattenströmning mot norr och öster. På vilket djup grundvattnet för den aktuella 

platsen ligger har ej bestämts men beräknas vara 3 till 4 meter. Dessa markförhållanden 

anses känsliga (Eriksson LG 2001:6-7). 

 

MRM Konsult AB har för Luleå kommun genomfört en Miljöteknisk markundersökning 

för tidigare beskrivna område. Man har tagit jordprover inom industriområdet, 

strandzonen samt i de magasin som användes för lagring av slipmassan i väntan på 

export.  Det resultatet som kunde utläsas för prov tagna kring sliperiet visade på en 
                                                 
1 Silt är en benämning för storleken på jordpartiklar. Partiklar i storleken 0,002mm och 0,06mm går under 
benämningen silt.(Nationalencyklopedin [NE] 2005)  
2 Sulfidjord är även det en jord typ. Denna består av silt eller lera och är svart till färgen på grund av högt 
järn innehåll (NE 2005) 
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högsta nivå som låg på 0,11 mg/kg. Detta kan jämföras med riktvärdet för känslig 

markanvändning som ligger på 1mg/kg och riktvärdet för mindre känslig 

markanvändning som ligger på 3mg/kg. Proverna tagna på land nära den östra 

strandlinjen visar en förorening på 0,047mg/kg. För dessa sediment är dock riktvärdena 

annorlunda än de för jordmassor. Dessa internationella effektvärden ligger på 0,15-0,20 

mg/kg. Även här slår rapporten fast att värdena kan ses som relativt rena. Mätningarna av 

två golvplankor i själva magasinsbyggnaderna visade på en förorening av 5 mg/hg och 10 

mg/kg (Eriksson LG 2001:8).  

 

Den bedömning undersökningen gör av jordproverna är att endera har inget spill skett 

eller så har eventuella förorenade massor flyttats. Vidare slår undersökningen fast att det 

senare inte är troligt, detta bygger man på en topografisk studie av området. Dock så är 

området till öster om sliperiet numera utgrävt till ett djup av c:a 2m, samt att det existerar 

en urschaktad grop i anslutning till sliperiet. I bedömningen av sedimenten så har man i 

denna rapport inte utfört några fältundersökningar. Rapporten stödjer sig istället på 

tidigare genomförda sådana. En sammanställning av dessa visar dock på höga halter av 

kvicksilver i sedimenten3. När det gäller föroreningar i sediment är kraven strängare än 

de för jord. Detta beror på att de bottenlevande organismer som tar upp kvicksilvret som 

senare accumuleras med högre halter högre upp i näringskedjan. Prover tagna ur 

sedimentet i Notviken visar i de flesta fall på halter klart högre än den internationellt 

antagna effektgränsen på 0,15 mg/kg. Halter upp till c:a 8 mg/kg har upptagits vilket är 

klart högre än gränsvärdet.(Eriksson LG 2001:9-10) 

 

5:4 Fenylkvicksilver 
Kvicksilver är ett av de farligaste miljögifterna på våran jord. Detta beror bland annat på 

att det anrikas i näringskedjan. Den ursprungliga varianten, fenylkvicksilver som sliperi 

verksamheten släppte ut riskerar att omvandlas till den farligare formen 

metylkvicksliver.( Eriksson LG 2001:14) I nationalencyklopedin kan man läsa att 

metylkvicksilver är den mest fruktade formen av kvicksilver. Detta ämne ombildas ur 

                                                 
3 Sediment är en lös avlagring som bildas på jordytan och kan bestå av olika jordtyper och ämnen. (NE 
2005) 
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oorganiska kvicksilverföreningar av vissa lägre organismer till en organisk förening som 

är extremt giftig. Detta ämne anrikas lätt i däggdjur på grund av sin långa nedbrytnings 

och utsöndrings hastighet.(NE 2005) För människan är det främst hjärna, muskler och 

nervsystem som drabbas vid förgiftning. Förgiftning leder till mycket allvarliga skador på 

dessa men kan även leda till döden.(Eriksson LG 2001:14) 

 

5:5 Områdets känslighet 
Notviksfjärden ligger i direkt anknytning till Luleå stads tätortsområde. Området har även 

ett rikt friluftsliv, en mängd badplatser samt ett spritt sportfiske. I det forna sliperiets 

direkta anknytning finns numera även en campinganläggning. Ur undersökningar av 

områdets fiskpopulation har man ännu inte kunnat finna någon direkt påverkan. Men på 

grund av den pågående landhöjningen så kommer sedimenten att direktexponeras för 

vågerosion. Sedimenten kan även komma att utgöra strandsediment. Denna utveckling 

kommer enligt rapporten att allvarligt öka risken för att fiskpopulationen påverkas. De 

norra strandområdena ligger även i direkt anslutning till badplatser och båthamnar. 

Utifrån detta så bedöms det i rapporten att området har ett mycket högt 

skyddsvärde.(Eriksson LG 2001:14) Föroreningsnivån för området bedöms av 

rapportskrivarna som mycket hög utifrån den fakta som jag redovisat under rubriken 

miljöskador på området.    

 

5:6 Sammanfattning av riskbedömningen. 
När det gäller fastmarksområdet så bedöms risken som relativt låg, detta gäller dock inte 

strandzonen där risken bedöms som hög beroende på områdets lättillgänglighet. När det 

gäller sedimenten så bedöms däremot risken som väldigt hög. Detta trots att spridningen 

på kort sikt inte bedöms vara särskilt stor. Detta beroende på den höga halten, 

kvicksilvrets farlighet samt områdets skyddsvärde. När det gäller de gammal 

magasinsbyggnaderna så bedöms risken även här som väldigt hög. Detta beroende på den 

höga halt som uppmätts i byggnaderna samt den direkta kontakt som människor som 

vistas i byggnaderna får med kvicksilvret.(Eriksson LG 2001:13-14) 
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6 Kompensationsmetoder utifrån riskbedömningen 
 

När det gäller golvet i magasinsbyggnaderna så föreslår utredningen att man helt enkelt 

byter ut dem eller täcker över dem. För övriga områden så kommer utredningen fram till 

fem olika alternativ.  

 

Det första är vad de kallar för nollalternativet. Detta går kort och gått ut på att man inte 

gör något åt problemet. Vid brukande av detta alternativ måste dock övervakning av 

området ske för att nödvändiga åtgärder skall kunna sättas in snabbt vid akuta 

förändringar. Det positiva med detta handlingssätt är att, kostnaderna är relativt låg samt 

att man har möjlighet att avvakta utveckling av nya saneringsmetoder. Nackdelarna är 

dels att föroreningen inte försvinner samt att den sannolikt kommer att bli mer och mer 

akut. En annan nackdel är att övervakning av området kommer att vara nödvändig under 

en lång tid framöver.(Eriksson LG 2001:15) 

 

Den andra metoden är övertäckning. Detta sker med hjälp av någon form av sediment och 

görs i första hand för att förhindra kontakt med vatten eller för att förhindra direkt 

kontakt med föroreningen. Fördelen med denna metod är att omgivningen temporärt 

skyddas från kontakt med de förorenade sedimenten. Den stora nackdelen enligt 

utredningen är att sedimentet inom 100år kommer ligga ovan vatten ytan med endast ett 

tunt täckskikt. De anser då att risken är stor för att täcksiktet skadas av erosion och 

föroreningarna blottas. Denna täckning kan ske genom två metoder: täckning med 

naturliga sediment eller täckning genom kemiskfällning. Det positiva med täckning med 

naturliga sediment är att kontakten mellan de förgiftade sedimenten och det biologiska 

livet minskas. Det negativa är att man genom att använda denna metod riskerar röra upp  

de förgiftade sedimenten under processen. Det finns även en stor risk för att 

täckmaterialet sjunker ner i det ursprungliga sedimentet och täckningseffekten därigenom 

går förlorad. Det kommer troligt vis även att krävas mycket stora materialmängder för att 

genom föra detta företag. En annan nackdel är även att denna typ av lösning inte är någon 

långsiktig lösning på problemet.(Eriksson LG 2001:15-16) 
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När det gäller täckning genom kemisk fällning så är fördelarna att: operationen sker 

direkt ovan sediment ytan med en låg risk för genomsjunkning, samt även här att 

kontakten mellan sediment och biologiskt liv minskas. De stora nackdelarna är att det 

finns en liten erfarenhet av metoden, inte heller denna metoden är en långsiktig 

lösning.(Eriksson LG 2001:16) 

 

Nästa lösning utredningen föreslår är urschaktning och deponering av sedimenten. Denna 

metod går i korthet ut på att man tar upp och flyttar de förgiftade massorna. Fördelarna 

med detta är att: Notviken blir fri från föroreningar och att föroreningarna kan 

efterbehandlas, koncentreras och deponeras säkert. Nackdelarna med denna metod är 

följande: Risk för spridning av föroreningen vid muddringen. Stora ytor krävs för att ta 

hand om muddermassorna. Det finns en risk för läckage av kvicksilver vid avvattningen 

av sedimenten, samt att rekreationsområdet utsätts för en störning, man flyttar på 

problemet.(Eriksson LG 2001:16)  

 

Den sista åtgärden som föreslås är urschaktning och förbränning av de förorenade 

sedimenten. Detta går ut på att man förbränner massorna och ur avskiljer kvicksilvret från 

rökgaserna och askan som bildas. Fördelarna med detta är att Notviken blir fri från 

föroreningen, volymen av giftigt material minskas samt att föroreningarna kan 

efterbehandlas och deponeras. Nackdelarna är för det första att det är en obeprövad 

metod. Vidare är det oklart om det finns någon anläggning med tillstånd för denna typ av 

verksamhet tillgänglig. Problemet med spridningsrisken vid upptagning uppstår även här. 

Metoden kräver stora arealer för omhändertagande av muddermassorna. Det finns risk för 

läckage vid avvattningen. Samt att rekreationsområdet utsätts för störning.(Eriksson LG 

2001:17) 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att föroreningarna i Karlshäll utgör ett komplext 

miljöproblem utan några egentligt fullgoda lösningar. Samtliga lösningar har sina 

problem och innebär inte en fullgod gottgörelse ifråga om återställande till utgångsläget. 

Det som förenar de olika lösningar som läggs fram i utredningen är att samtliga är väldigt 

kostsamma trots att de egentligen inte återställer utgångs positionen. Vad som orsakat 
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problemet är dock lätt att se. Det finns inga tvivel om att det är sliperiverksamheten som 

är den bakomliggande faktorn för miljöproblemet som uppkommit. Att däremot specifikt 

peka ut de drabbade är här svårare. Genom det som kan utläsas i rapporten så är det 

tillsynes en kollektiv resurs som blivit skadad, eller riskerar att skadas. Att skadan måste 

åtgärdas råder inget tvivel om. Utifrån rapporten kan utläsa att situationen med tiden 

enbart riskerar att förvärras vilket inte ligger någon aktör till gagn. De aktörer som finns i 

denna problematik är dels de kollektiva ägarna till Notviksfjärden, de eller den ansvarige 

för sliperiverksamheten tiden 1952 till 1962 samt även staten. Jag kommer nu att gå 

vidare till analys delen där jag försöker utreda dels hur de kollektiva ägarna skall 

gottgöras, dels vilket ansvar de/den ansvarige för sliperiverksamheten  respektive staten 

skall ta för att gottgöra de drabbade. Detta utifrån Nozicks modell som jag i tidigare 

avsnitt beskrivit. 
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7. En lösning på problemet i Karlshäll 
 

Innan jag börjar att analysera mitt valda problem tänkte jag att det kunde vara till hjälp 

för läsaren att här upprepa de frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen. Dessa 

kommer sedan att styra hela analysen. Dessa frågeställningar är följande:  

 

• Vem skall ställas till ansvar för situationen? 

• Är en miljöavgift rättfärdigad? 

• Vem ska betalas? 

• Vilka skador skall ersättas 

• Vilken roll bör staten ha? 

 

För att utreda detta måste man först slå fast vilka aktörer som finns problematiken. De 

aktörer som tydligt går att peka på utifrån mitt bakgrundsmaterial är:  

 

• Munksund AB, företaget som tog över sliperiverksamheten och använde sig av 

fenylkvicksilver i produktionen 

• De boende i närområdet eller ägaren av det drabbade området. 

• Staten 

 

7:1 Är en miljöavgift rättfärdigad och vem skall betala denna? 
Nu när aktörerna är klargjorda så måste det redogöras för hur de handlat och med vilken 

rätt de handlat på det sätt de gjort. Om vi börjar med den första aktören som här är 

Munksund AB. Munksund AB är till att börja med ingen fysisk person utan ett företag. 

Dock finns det alltså en ägare till företaget. Munksund AB är alltså till att börja med 

någons egendom. Enligt Nozicks modell har indivden en grundläggande rättighet till liv, 

hälsa och egendom. Med dessa har vi tidigare slagit fast att indivden får göra vad denne 

själva vill, med vissa restrektioner. Alltså har ägaren till Munksund AB rätt att göra vad 

han vill med Munksund AB så länge han inte bryter några av dessa restrektioner. 

Följaktligen får han alltså använda fenylkvicksilver i sin produktion så länge detta 
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brukande inte bryter mot några restrektioner. Den första restrektionen gäller intrång på 

någon annans rättigheter. Ägaren till Munksund AB har alltså inte rätt att bruka 

fenylkvicksilver i sin produktion om detta medför ett intrång på någon annans rätt till liv, 

hälsa och egendom. Men, för det finns ett men här, ägaren har rätt till ett sådant intrång 

om han på ett skäligt sätt gottgör för detta. Alltså skulle handlingen så här långt vara 

legitim om ägaren till Munksund AB ersatte de drabbade för den skada han åstadkommit. 

Däremot skulle denna handling vara förbjuden om inte någon gottgörelse lämnats, vilket 

det i detta fall inte har gjorts. Utifrån detta har ägaren till Munksund AB har utfört en 

handling som om den gör ett intrång på någons rättigheter är tillåten så länge gottgörelse 

lämnas, men då ingen gottgörelse lämnats är den så här långt att se som förbjuden. Detta 

förutsatt att brukandet av fenylkvicksilver kan anses inkräkta på någons rättigheter, detta 

skall jag utreda när vi kommer till nästa aktör men lämnar det än så länge. Är fallet detta 

skall ägaren utifrån Nozicks teori bestraffas, alltså bör i detta fall den dåvarande ägaren 

till Munksund AB nu bestraffas för sitt handlande när han ägde Munksund AB. Hur ser 

då läget ut om ägaren till företaget inte visste om att brukande av fenylkvicksilver kunde 

göra ett intrång på någon annans rättigheter? Om fallet är detta så kan vi dra slutsatsen att 

ägaren till Munksund AB genom sitt brukande av kvicksilver i produktion genomförde en 

potentiellt riskfylld handling. Att fenylkvicksilver är giftigt och skadligt kan vi utgå från 

att ägaren till företaget visste, han visste däremot kanske inte vilka effekter användandet 

vid hans fabrik skulle få. Hur en sådan handling skall bedömas är beroende av vilken 

effekt ett eventuell gränsöverskridande får. Nozick tar här upp tre olika alternativ för 

denna typ av handlingar, för läsarens minne kan det vara läge att repetera dem här: 

 

” 1. Handlingen är förbjuden och straffbar, även om gottgörelse erläggs för alla        

gränsöverskridanden eller om den visar sig inte ha överskridit någon gräns. 

2. Handlingen är tillåten, förutsatt att gottgörelse erläggs till de personer vilkas gränser 

överskrids. 

3. Handlingen är tillåten, förutsatt att gottgörelse erläggs alla de personer som löper risk 

att få sina gränser överskridna, vare sig det sker eller ej.” (Nozick  2004:117) 
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Det första alternativet skulle gälla handlingar som medför fruktan för potentiella offer, 

något som här inte kan anses föreligga. Det går inte ur materialet att se någon direkt 

fruktan hos potentiella offer vid tiden för brukande av kvicksilver i produktionen vid 

sliperiet. Om vi tillsvidare hoppar över det andra alternativet eftersom detta ligger 

närmare lösningen och går direkt till det tredje så är även detta anpassat för handlingar 

som medför en visst mått av fruktan eller handlingar där det med säkerhet går att 

förutsäga att ett gränsskridande kommer att ske. Även detta alternativ är tveksamt i just 

vårat problem, vid tiden för genomförandet av handlingen kan vi inte säga att man visste 

att det skulle medföra någon typ av gränsöverskridande. Man såg säkert en risk för detta 

men var långt ifrån säker på att det skulle ske och någon fruktan har vi tidigare fastslagit 

inte existerade. Alternativ nummer två lämpar sig därmed mycket bra på vårat problem. 

Utifrån det som går att utläsa om de aktuella aktörernas kompetens vid den aktuella tiden 

så måste handlingen ses som legitim så länge gottgörelse erläggs vid ett 

gränsöverskridande. Alltså fanns det ingen anledning att förbjuda ägaren från att använda 

fenylkvicksilver vid sin produktion vid sliperiet, inte heller att tvinga honom till att betala 

ersättning för eventuella gränsöverskridande utan att något i realiteten verkligen skedde. 

Däremot så finns det inget som friar honom från en ersättningsskyldighet för ett 

gränsöverskridande.  Frågan vi nu ställs inför är om ägaren skall bestraffas eller endast 

gottgöra skadan? Som jag tidigare var inne på skulle han bestraffas om han genomförde 

en handling som krävde gottgörelse utan att gottgörelse erlades. Medan han endast skulle 

ordna med gottgörelse om den handling han genomförde kunde ses som en potentiellt 

riskfylld handling vilken kränkte någons rättigheter. Utifrån den bakgrundsfakta som 

finns och det faktum att miljöproblemen upptäcktas först på senare tid: alltså mellan 30 

och 40år efter det att verksamheten upphörde, måste handlingen klassificeras som en 

riskfylld handling som gick snett. Alltså skall inte ägaren bestraffas utan endast betala 

gottgörelse för den skada han orsakat. Detta förutsatt att han genomfört ett 

gränsöverskridande något jag skall försöka slå fast genom att titta på nästa aktör som här 

går under benämningen de boende i närområdet eller ägaren till den drabbade 

egendomen. Dock skall även nämnas att handlingar som inte går att gottgöra enligt 

Nozicks resonemang bör förbjudas, detta anser jag dock inte tillämpligt på detta problem. 

Dels på grund av att vetskapen om problemen som skulle uppstå inte fanns vid 
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genomförandet samt även eftersom det i detta fall går att gottgöra handlingen. Slutsatsen 

vi kan dra så här långt är alltså att en miljöavgift är rättfärdigad om ett intrång på någons 

rättigheter kan konstateras. Den som skall betala denna avgift måste anses vara ägaren till 

Munksund AB då det är denne som är ansvarig för ett eventuellt intrång.  

  

7:2 Skall någon avgift betalas och vem ska i sådana fall betalas? 
 För att se om något intrång på dessa har skett så redogör jag i tur och ordning för 

rättigheterna och ser om de har kränkts. Den första rättigheten till liv har så vitt vi kan se 

i bakgrundsmaterialet inte kränkts. Det går inte att påvisa att någon dött på grund av 

sliperiverksamhetens brukande av fenylkvicksilver i sin produktion. Vi skall dock ha i 

minne att metanylkvicksilver den organiska form av kvicksilver som fenylkvicksilver 

riskerar att omvandlas till kan vara direkt dödande. Men än så länge har dock inga 

dödsfall kunnat påvisas. När det gäller rätten till hälsa har här heller inget intrång hittills 

kunnat påvisas till följd av verksamheten. Bakgrundsmaterialet visar inte på att någons 

hälsa har dabbats. Vi kan dock utifrån rapporten dra slutsatsen att om ingenting görs åt 

situationen i Karlshäll riskeras en större spridning av ämnet vilket kan få till följd att 

människors hälsa riskeras. När det gäller den tredje rättigheten, rätten till egendom stöter 

vi direkt på ett problem. Att egendom skadats står klart men inte vems denna egendom är. 

Utifrån Nozicks teori kan det slås fast att den som förbättrar ett föremål, köper det eller 

får det i gåva äger det så länge detta ägande inte kränker någon annans rättigheter. Alltså 

är ägaren till det aktuella området/erna de som fått det i besittning på något av dessa sätt 

utan att genom sitt förvärv försämrat för någon. Jag ska här inte i detalj gå in på 

ägarförhållanden för de drabbade områdena, utan nöjer mig med att konstatera att det 

med största sannolikhet finns rättmäktiga ägare till dessa områden och att deras ägande 

inte bryter mot någon av Nozicks restrektioner för ägande. Det går även slå fast att 

sliperiverksamheten har påverkat dessa egendomar. Det som inte går att se är om 

verksamheten har försämrat för ägaren i förhållande till hans utgångspositionen. Vi vet 

alltså inte om de nuvarande ägarna tillskansade sig egendom då den redan var förgiftad 

eller före den blev det. Om jag börjar med att reda ut om en kränkning har förekommit 

vid förhållandet att den nuvarande ägaren redan ägde sin egendom innan 

sliperiverksamheten pågick med kvicksilver i sin produktion. Är fallet detta har 
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sliperiverksamheten klart försämrat denna ägares ursprungsposition och gjort ett tydligt 

gränsöverskridande på dennes rättigheter. I detta fall kan ägaren utan tvekan kräva 

gottgörelse för den skada han åsamkats. Är situationen däremot den att förvärvet av den 

skadade egendomen skett efter verksamhetens upphörande blir däremot frågan svårare. 

Här kan jag se två möjligheter. Den ena är att den nuvarande ägaren förvärvat egendom 

en av en tidigare ägare. Den andra är att den nuvarande ägaren är den första ägaren till 

egendomen och förvärvat en tidigare icke ägt egendom genom att förbättra den inom 

ramarna för de restrektioner som Nozicks sätter upp. Om fallet är det som beskrevs i det 

andra alternativet, som jag personligen ser som högst otroligt, så kan enligt mig inte 

ägaren kräva någon gottgörelse för den skada som finns på området. Detta bygger jag på 

att denna ägare förvärvade en icke ägd egendom med kvicksilver i. Utifall han visste 

detta eller ej anser jag utifrån Nozicks teori oväsentlig, inge kränkning har förekommit på 

egendom denne äger utan endast på egendom som han senare förvärvat. Han kan alltså 

inte hävda rätt till gottgörelse retroaktivt för tiden innan han tillskansade sig sin egendom. 

Ingen har i detta fall försämrat hans ursprungssituation då det redan fanns kvicksilver i 

egendomen han senare hävdade ägandeskap på. Det går kort och gott att säga att han i 

och med sitt förvärv både fick marken och kvicksilvret i marken. Detta är dock ett helt 

hypotetiskt fall och det är svårt att se det i verkligheten, jag kommer från och med nu att 

utgå från att det har funnits någon ägare till marken före och under själva förgiftningen. 

Om vi nu går vidare till den första möjligheten där den nuvarande ägaren förvärvat 

egendomen av en tidigare ägare men inte hade den i sin besittning under den aktuella 

perioden då bruket av kvicksilver förekom. Är fallet detta så anser jag att den nye ägaren 

i den förres ställe kan kräva gottgörelse. Detta resonemang bygger jag på att denne 

förvärvade egendomen i tron att den var fullgod, i detta fall så antog den nye ägaren att 

det inte fanns kvicksilver i egendomen.  

 

Om vi lämnar detta och går vidare i vårat problem så kan det inte sägas att utsläppen 

skadats någons liv eller hälsa. Därför kan ingen i nu läget kräva ersättning för detta, det 

finns dock indicier som visar på en risk för att detta kan komma att ske. Jag lämnar detta 

förhållande dock tillsvidare och drar slutsatsen att alla ägare som fyller kriterierna vi satt 

upp tidigare, det vill säga de som inte tillgängat sig en tidigare icke ägd egendom efter 
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det att utsläppen skett har rätt till gottgörelse, ett gränsöverskridande har alltså skett av 

ägaren till Munksund AB. Utifrån detta går det alltså att dra slutsatsen att en miljöavgift 

är rättfärdigad då ett gränsöverskridande har skett. De som skall betalas är de vilkas 

gränser har blivit kränkta. Exakt vilka dessa är skall främst sökas i vilka ägare 

förhållande som råder för den påverkade egendomen, men det kan även finnas de vars 

rätt till liv och hälsa har kränkts. Jag har dock inte funnit något stöd för att denna typ av 

kränkningar verkligen skett. Utifrån detta skall jag nu redogöra för vilken roll staten bör 

ta i detta problem. 

 

7:3 Vilken roll bör staten ha? 
Enligt Nozicks teori har vi tidigare klargjort att staten skall inskränka sig till skydd för de 

personliga rättigheterna, ingenting annat. Utifrån detta skall staten alltså inte påkosta 

någon form av sanering eller liknande av området, det skall ägaren till Munksund AB 

göra. Problem uppstår dock om denne inte går att finna. Detta eftersom det då inte går att 

kräva gottgörelse av den som bär ansvaret. Staten har då fortfarande skyldighet att skydda 

medborgarna till liv hälsa och egendom. Förekomsten av kvicksilver i det aktuella 

området utgör ett klart hot mot liv och hälsa, något staten är utsatt att skydda. När det 

gäller förstörelsen av egendom så låg det på statens ansvar att förhindra detta eller i varje 

fall framlägga krav på gottgörelse då övertrampet skedde, vilket inte gjordes. 

Anledningen till att detta inte gjordes kan vi anta berodde på bristande kompetens. Inte 

heller staten visste om de framtida följderna av verksamheten i Karlshäll. Statens roll blir 

här helt beroende på om ägaren till Munksund AB går att finna. Gör denne det är 

problemet egentligen lätt löst, denne får stå för gottgörelsen och avvärjandet av hotet mot 

liv och hälsa. Om denne inte går att finna, han kan till exempel vara död så måste vi anta 

att staten blir tvungen att gå in. Staten har sin skyldighet att avvärja hotet mot liv och 

hälsa. Är enda möjligheten att sanera området så måste staten göra detta annars brister 

denne i sina skyldigheter mot individen. När det gäller gottgörelse för skadan på 

egendom skall staten i första hand bistå de drabbade i deras sökande efter ägaren av 

Munksund AB eller någon som i dennes ställföreträde kan utföra gottgörelsen. Staten 

skall även bistå dem då det gäller framläggande av krav på gottgörelse. Om det däremot 
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inte går att finna någon ägare eller ställföreträdare så blir problemet knivigare. Som vi 

tidigare sett så får staten inte under några omständigheter bedriva någon form av 

omfördelning. Frågan här är om det är att anse som omfördelning om staten går in i 

ägaren till Munksund AB’s ställe och gottgör de drabbade. Jag anser att det faktiskt är en 

viss omfördelning, dels omfördelar staten egendom för ägarens räkning. Staten tar från 

andra för att betala ägarens felsteg. Men detta är också fråga om omfördelning för de 

drabbades räkning, staten tar från andra för att gynna dem. I och för sig har de utsatts för 

en förorätta som kräver gottgörelse men omfördelningen sker inte från den som utfört 

denna utan från andra oskyldiga.  Slutsatsen är därmed att staten inte kan finansiera deras 

gottgörelse med någon form av skattemedel. Jag nöjer mig dock inte med detta, staten har 

trotsallt felat i sin uppgift att skydda medborgarnas egendom. Därför anser jag att staten 

trots allt skall gå in och gottgöra dessa, dock inte med hjälp av omfördelning. Mitt förslag 

är att detta till exempel bekostas med hjälp av resurser staten får in genom bestraffningar 

i from av böter som olika individer drar på sig genom olika typer av gränsöverskridande. 

Detta kan ses som inkomster för staten då dessa medel är avgifter för brott mot det 

samhällskontrakt individer tecknat angående skydd och ömsesidig respekt för de 

naturliga rättigheterna.  Nozick berör aldrig i sin teori hur gottgörelse skall lösas om den 

ansvarige till övertrampet inte går att finna, men utifrån hans teori drar jag slutsatsen att 

detta sätt bör vara legitimt.  

 

7:4 Vilka skador skall ersättas? 
När vi nu tittat närmare på de olika aktörerna och klargjort att ett gränsöverskridande 

skett och att ägaren till Munksund AB skall stå för gottgörelsen ska vi nu se närmare på 

hur denna gottgörelse skall ske. Grunden här är den enkla att gottgörelse skall lämnas 

fullt ut för den skada som skett. Det finns dock ett förbehåll från detta, skulle de drabbade 

ha kunnat göra något för att minimera skadan. I just detta fall anser jag nej. Eftersom det 

går att slå fast att det var en riskfylld handling som ägaren till Munksund AB bedrev och 

att denne hade full rätt att genomföra denna handling så kan ju omöjligt de drabbade gjort 

något för att minimera skadan. Det som kunde ha gjorts är att staten i sin roll som 

beskyddare av liv, hälsa och egendom borde ha kontrollerat verksamheten noggrannare. 
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Utifrån bakgrundsmaterialet går det inte att se att någon som helst undersökning av 

riskerna gjorts, varken från ägaren eller staten. Jag anser dock att inget sådant krav kan 

ställas på ägaren medan staten bör ta på sig denna roll. Detta eftersom det är en central 

uppgift att skydda medborgarna till liv, hälsa och egendom. Har vi poliser som patruller 

gator och torg för att säkra oss från brott borde staten med samma noggrannhet skydda 

vårat liv, våran hälsa och våran egendom från skador orsakade av utsläpp. Ägaren 

däremot har ju den grundläggande friheten att göra vad han vill med sin egendom och i 

linje med kravet för offer att minska den eventuella skadan så anser jag här det ligger på 

offren att i sådana fall kontroller vad han gör för att minska en eventuell skada. Då de 

potentiella offren oftast i sådana här frågor inte har medlen för detta i form av kompetens 

och instrument så bör staten gå in å deras vägnar och utföra denna riskminimering. Detta 

resonemang skall dock inte dras till sin spets, självklart måste den som utför handlingar 

som uppenbart är riskfyllda eller direkt farliga själva begripa detta. Utförs en sådan 

handling så anser jag att ingen risk minimering bör tas med i beräkningen när gottgörelse 

lämnas. Detsamma gäller om den som utför handlingen gör detta i hemlighet. För att 

någon skall kunna minimera risken av någon annans handlingar måste de ju självklart 

veta om dessa sker. Om vi nu återgår till problemet i Karlshäll så anser jag att ägaren till 

Munksund AB skall stå för hela gottgörelsen. Detta beroende på att denne utförde en 

handling som han själv bör ha förstått medförde en viss risk, dock kan det antas att 

kompetensen för tiden var så pass låg att det var svårt att bedöma risken. Bedömningen 

gjordes troligen till att risken var relativt låg, vilket var felaktigt. När det gäller de 

drabbade så anser jag att dessa inte på något sätt har kunnat minimera risken. För det 

första är det inte ens säkert att de viste om att fenylkvicksilver användes vid fabriken. För 

det andra kan vi nog utgå från att även om de vetat om detta så hade de säkerligen en 

sådan dålig insikt i ämnet så att de aldrig förstod riskerna. Att staten inte gick in på deras 

sida är så här i efterhand högst beklagligt men kan antagligen förklaras med, bristande 

kompetens och en bristande insikt i verksamheten. Själva gottgörelsen anser jag skall ske 

genom ett återställande av ursprungssituationen i Notviken och Karlshäll. Dock kan vi 

utläsa i rapporten att detta är ett svårt projekt, men det måste lösas på något sätt. Jag anser 

vidare att det är ägaren till Munksund AB som ansvara för att detta sker samt även står 

för kostnader och eventuellt säkert förvar av avfall. Kostnaden för detta kan dock bli för 
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stor för denne ägare och om så är fallet detta får staten gå in med ett lån till denne för att 

täcka kostnaderna. Vi ska här inte glömma att Munksund AB är ett aktiebolag det kan 

alltså röra sig om flera ägare, viktigt att komma ihåg är att även fast ett aktiebolag enligt 

lagen är en juridiskperson kan denne inte fatta beslut själv. Detta måste en eller flera 

fysiska människor göra. Om dock ingen ägare går att finna så kvarstår problemet, i detta 

fall får alltså staten gå in och sanera området. Detta i sin verksamhet för att skydda liv 

och hälsa hos medborgarna. Eventuell ersättning för skadad egendom för staten stå för 

med andra medel än skattemedel. Det är viktigt att här hålla isär det preventiva skyddet 

av liv, hälsa samt egendom och gottgörelse för den redan skadade egendomen. Detta för 

att staten har en skyldighet att skydda men inte att gottgöra andras gränsöverskridande. 

Det som ska betalas är alltså de skador som skett och ingenting annat. Dessa ska betalas 

fullt ut då det inte går att påvisa att de drabbade skulle ha kunnat göra något för att 

minimera effekterna av gränsöverskridandet. Inget straff bör utdömas för den ansvarige 

då denne har utfört en legitim handling med ett riskmoment involverat som gick fel.  Jag 

skall nu i nästa kapitel redogöra för hur detta problem och dessa lösningar kan 

generaliseras över till ett större sammanhang.  
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8 Vad vi kan lära oss av Karlshäll 
 

När det handlar om miljöförstöring finns det alltid någon eller några som orsakar det. Det 

uppkommer inte av sig själv. I sakens natur ligger också det faktum att människor 

drabbas. Om inte någon egendom direkt skadas eller förstörs så påverkar det vår hälsa på 

ett negativt sätt. Vem som drabbas kan vara svårt att påvisa, ett exempel kan vara 

växthuseffekt som påverkar hela våran planet. Att då utse några specifika offer är i 

sådana fall svårt. Vi alla är mer eller mindre offer. Samma sak kan gälla själva utsläppet, 

när det gäller till exempel växthuseffekten så kan vi anta att en bidragande orsak är 

bilkörning. Ska vi alla som kör bil då gottgöra för detta? Enligt den lösning jag kom fram 

till utifrån Nozicks rättighets teori så är svaret ja, vi skall då gottgöra för den del vi bidrar 

med. I detta fall så kan det vara lämpligt med en avgift på bensin, miljöskatt något som 

förekommer i verkligheten. Ett annat problem är när vi orsakar skador som inte går att 

reparera, skall sådan verksamhet förbjudas. Ja, om de är av sådan art att det skadar andras 

rätt till liv, hälsa och egendom. I sin teori berör Nozick inte miljöproblem närmare. Dock 

går det utifrån hans teori att se hur dessa problem skall hanteras. Genom utsläpp och 

liknande miljöförstöring skadar vi faktiskt andra individer till liv, hälsa och egendom. 

Dessa är rättigheter som han anser oss vara villkorslösa ägare till. Ingen får enligt honom 

göra intrång på dessa utan att skäligt gottgöra oss. Att förstöra miljön på ett sådant sätt att 

det påverkar våra liv, vår hälsa och våran egendom är ett klart intrång på våra rättigheter 

och kräver gottgörelse. Är dessa intrång av sådan art att det inte går att ersätta måste de 

förbjudas. Nozick motsäger inte att en handling som tar någons liv utan att denne 

godkänner detta är en förbjuden handling. Är det inte samma sak att släppa ut gifter i 

naturen som förkortar mitt eller en medmänniskas liv en liknande handling? Är det ett 

intrång på våra rättigheter om ett utsläpp orsakar en människas förtidiga död? Detta 

samma gäller handlingar som skadar någon individs hälsa på ett sådant sätt att denne inte 

kan leva sitt liv som den tidigare gjorde. Utifrån våra naturliga rättigheter måste individen 

få göra vad denne vill med sin egendom dock med hänsyn till att dennes handlande inte 

försämra för andra. Vilket vi helt klart gör när vi använder det vi äger på ett sådant sätt 

miljön förstörs. Hur är det då med potentiellt riskfyllda handlingar? Ja, indivden har rätt 

att genomföra dessa men då måste denne även vara beredda att stå för konsekvenserna av 
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dessa handlingar. När det gäller denna typ av handlingar så måste vi även nog utreda 

vilka risker som egentligen föreligger. Det duger inte att säga hoppsan när vi har gjort ett 

intrång som inte går att återställa. När det gäller minimering av riskerna så är det 

självklart att vi inte bara kan stå och se på när någon utför en skadligverksamhet. Vi har 

en skyldighet att göra allt för att minimera riskerna när vi upptäcker något. Vi kanske 

måste gå in och säga stopp eller helt enkelt göra allt som står i vår makt för att hindra 

spridning av ett miljöproblem som någon orsakat. Detta tar dock på inget sätt bort 

ansvaret från den som utför handlingen, till sist är det trotsallt den som utför handlingen 

som är ansvarig och ingen annan. När det gäller minimeringen av risker vad gäller 

miljöförstöring bör staten i sin grundläggande verksamhet ta på sig ett stort ansvar för 

detta genom kontroll och akuta insatser, de verkliga offren saknar ofta kompetens för 

detta. På detta sätta går det resonemang jag byggt utifrån Nozicks rättighetsteori 

angående miljöproblem att generalisera på andra stora som små miljöproblem. De 

grundläggande aktörerna finns alltid om än de kan vara i kollektiv eller enskilda. Dessa 

aktörer utgörs alltid av en eller flera ansvariga, en eller flera drabbade och en eller flera 

stater som hyser dessa aktörer. Det kan i globala frågor röra sig om flera stater, flera 

företag och i värsta fall hela befolkningen på denna planet som är de inblandade.  
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