
 
JPMiljönet  
 

Miljööverdomstolens kemikalievillkor 
 
Miljööverdomstolens har i en rad domar ställt kemikalievillkor 
som innebär relativt långtgående krav mot verksamhetsutövare 
att utreda  och dokumentera vissa risker med de kemikalier som 
används.  Sanktionen ligger i villkorets andra stycke, som 
förbjuder användning  av en kemikalie där kunskap inte kan 
dokumenteras. Genom att kravet regleras i tillstånd kan kontroll 
ske i senare domstolsprövningar. Detta innebär en styrka, 
samtidigt som handlingsutrymmet för tillsynsmyndigheten 
minskar på grund av tillståndets rättsverkan.  
   

Inledning 
Sverige har en lång tradition av rättslig kemikaliekontroll, [1] som avspeglar 
en hög politisk ambition på området jämfört med många andra länder. 
"Giftfri miljö" är ett av riksdagens 15 miljömål från 1999. Det innebär att 
miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats eller utvunnits av 
samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden. Miljömålsrådets utvärdering 2004 visar att det kommer att bli 
svårt att nå detta mål. En viktig orsak är att det saknas kunskap om 
kemiska ämnens egenskaper. 

I praktiken kommer stora mängder kemikalier kontinuerligt ut på 
marknaden. De anmäls och registreras, men en materiell förprövning sker 
endast av ett fåtal kemikalier. Därför finns det en osäkerhet om effekterna 
när kemikalierna sedan används. Det gäller inte minst vid industriell 
produktion. Bilden kompliceras av att industrier ligger vid olika platser och 
att recipienterna för industrins utsläpp är specifika ekosystem som kan 
reagera olika på ett visst ämne eller vissa ämnen tillsammans (synergism). 
 
Mot denna bakgrund ska man se ett slags kemikalievillkor i fyra domar 
från Miljööverdomstolen från åren 2004 och 2005. Villkoren har ingått i 
tillstånd enligt miljöbalken till sådan "miljöfarlig verksamhet" där stora 
mängder kemikalier hanteras. I korthet innehåller villkoren två 
sammanhängande krav, dels att verksamhetsutövaren i viss mindre 
utsträckning ska utreda och dokumentera vissa risker hos kemikalier som 
används i verksamheten, dels att användningen av kemiska produkter 
efter viss tidpunkt förbjuds om det saknas dokumenterad kunskap om 
riskerna. Det är i första hand Naturvårdsverket som har drivit kraven i 



prövningarna. 
 
De aktuella domarna är MÖD 2004-06-30 i mål M 10499-02 (Billerud i 
Gruvön, massaindustri), MÖD 2005-03-30 i mål M 9408-03 (Stora Enso i 
Skoghall, massaindustri, överklagat till HD), MÖD 2005-05-10 i M 8553-03 
(Billerud i Karlsborg, massaindustri) samt MÖD 2005-05-12 i mål M 3225-
04 (Akzo Nobel i Stenungssund, kemikalieindustri, överklagat till HD). 
 
Kemikalievillkoren är nästan identiska och det som formulerades i Billerud i 
Gruvön får utgöra utgångspunkt här: 
 
"Bolaget skall i samråd med tillsynsmyndigheten gå igenom användningen 
av kemikalier i avsikt att byta ut miljöfarliga kemikalier mot sådana som 
bedöms vara mindre miljöfarliga. 
 
Fr.o.m. år 2006 får det i produktionen inte användas sådana kemiska 
produkter för vilka det saknas dokumenterad kunskap om risken för 
olägenheter för den yttre miljön p.g.a. dålig nedbrytbarhet, potential för 
akut och kronisk toxicitet och bioackumulering. Tillsynsmyndigheten får 
medge undantag från kravet på dokumenterad kunskap och anstånd från 
tidskravet i det enskilda fallet." [2] 
 
Utgången i målen var motsatt den i en tidigare dom från våren 2004, där 
Miljööverdomstolen underkände ett utredningsvillkor för kemikalier i ett 
tillstånd som meddelats av miljödomstolen. [3] Här hade dock 
Miljööverdomstolen att ta ställning till ett mer allmänt hållet villkor som 
skulle gälla under en prövotid. [4] 
 
Fortsättningsvis behandlas några principiella rättsliga frågor som 
aktualiseras i domarna. Domarna som sådana har tidigare kommenterats 
på JPMiljönet. 
 
Utgångspunkt i målregeln 
Miljööverdomstolen har i två av domarna, Billerud i Gruvön och Stora 
Enso, tagit en tydlig utgångspunkt i 1 kap. 1 miljöbalken. Domstolen 
relaterar till regelns uppmaning att en "hållbar utveckling" ska främjas 
(första stycket) genom att balken tillämpas så att "människors hälsa 
skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av 
förorening eller annan påverkan" (andra stycket). Domstolen framhåller 
även att målregeln och de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken 
gäller för alla typer av verksamheter och åtgärder och "inte enbart 
verksamheter som faller in under begreppet miljöfarlig verksamhet enligt 9 
kap. miljöbalken". 
 
Genom att utgå från miljöbalkens inledande kapitel kan en 
prövningsmyndighet ställa miljökrav som inte självklart kan härledas från 
definitionen av "miljöfarlig verksamhet" i 9 kap. 1 § miljöbalken. Det är 



dock värt att notera att HD i NJA 2004 s. 421 i domskälen tar avstamp i  
just 9 kap. 1 §. Målet rörde transporter till och från en stor industriell 
anläggning, ofta på långa avstånd från denna. Eftersom rättsläget när det 
gäller miljökrav på transporter i vissa avseenden är oklart, bl.a. med 
hänsyn till räckvidden i begreppet "miljöfarlig verksamhet", hade det varit 
naturligt att utifrån målregeln diskutera hur miljöbalken bör tillämpas, men 
HD nämner inte ens denna bestämmelse. Möjligen har Högsta domstolen 
och Miljööverdomstolen olika syn på denna regels funktion. [5] 

 
Produktval och andra försiktighetsmått 
Produktvalsregeln i 2 kap. 6 § miljöbalken är central men inte ensamt 
avgörande för villkorens utformning. I korthet innebär bestämmelsen att 
en kemikalie ska undvikas om det finns en alternativ kemikalie som är 
mindre farlig och ändamålet kan nås med denna. Kravet får inte vara 
orimligt enligt 2 kap. 7 § miljöbalken.[6] 

 
Syftet med utredningskravet i kemikalievillkorets första stycke är att farliga 
kemikalier ska bytas ut mot mindre farliga. Produktvalsregeln kräver dock 
inte utbyte. Konsekvensen är i stället att kemikalien inte får användas (den 
ska "undvikas"), något som också avspeglas i kemikalivillkorets andra 
stycke. Det finns en poäng i detta eftersom ändamålet ibland kan nås på 
annat sätt än genom att byta en kemikalie, med bättre resultat från 
miljösynpunkt utan att kostnaden blir orimlig. 
 
Produktvalsregeln gäller endast om det finns en mindre farlig alternativ 
kemisk produkt. Kemikalievillkorets andra stycke kan alltså inte grundas på 
2 kap. 6 § miljöbalken eftersom villkorets förbud mot att använda en 
otillräckligt dokumenterad kemikalie inte förutsätter att det finns alternativ 
(jfr invändning från sökanden i Billerud i Gruvön). Man ska dock inte se 
produktvalsregeln isolerad. Den utgör snarast ett förtydligande av vad som 
kan vara skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått enligt 2 kap 
3 § miljöbalken. Val av kemisk produkt är även en del i övergripande 
begreppet "bästa möjliga teknik" (samma regel), liksom i det anknytande 
begreppet "best available technique" i IPPC-direktivet. Det spelar således i 
detta fall ingen roll att alternativkravet i 2 kap. 6 § miljöbalken inte 
uppfylls. Förbudet mot att använda en kemikalie efter viss tidpunkt kan 
ses som ett slags begränsning av eller försiktighetsmått i verksamheten 
enligt 2 kap. 3 § miljöbalken. 
 
Försiktighe sprincipen 
Om verksamhetsutövare inte kan dokumentera riskerna med den kemiska 
produkten, så utlöses förbudet enligt villkorets andra stycke. Utövaren 
drabbas således om osäkerhet består efter utredningstiden. 
Konstruktionen bygger på försiktighetsprincipen, som kommer till uttryck i 
2 kap. 3 § andra stycket miljöbalken: Försiktighetsmått "skall vidtas så 
snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra 
skada eller olägenhet". En förutsättning är således att det finns "skäl att 

t



anta" att produkten är farlig. I enlighet med vad som gällt tidigare bör det 
betyda att antagandet måste baseras på vetenskapliga grunder och att 
enbart ett  påstående om risk inte räcker för att förbjuda en kemisk 
produkt. 
 
Kunskapskravet 
Även kunskapskravet har en koppling till försiktighetsprincipen. I syfte att 
undanröja osäkerheter ställs krav på att utövaren ska "skaffa sig den 
kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art 
och omfattning". Kravet gäller mot alla, men det får större betydelse när 
det är fråga om en industriell verksamhet av den "art och omfattning" som 
det var fråga om i de aktuella målen (stora industrier för produktion av 
pappersmassa respektive kemikalier). [7] 

 
En fråga som kommer upp i målen är om ansvaret för utredning bör ligga 
på tillverkare och importörer i stället för på användare. Den rättsliga 
kemikaliekontrollen har av tradition främst riktats mot de första 
hanteringsleden eftersom det är väsentligt att motverka risker så tidigt 
som möjligt. I 14 kap. 7 § miljöbalken finns ett särskilt krav på tillverkare 
och importörer att utreda vilka hälso- och miljöskador som en kemisk 
produkt kan orsaka. 
 
Hantering av kemiska produkter omfattar dock alla led från "vaggan till 
graven", bl.a. "användning". [8] Kunskapskravet i 2 kap. miljöbalken träffar 
också utövare i alla hanteringsled. Ett utredningsansvar när det gäller 
kemikalier är inte heller till sin natur främmande med hänsyn till vad som 
krävs enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares 
egenkontroll. 6 § ålägger verksamhetsutövare att fortlöpande undersöka 
och bedöma riskerna med verksamheten och att dokumentera resultatet. 
7 § samma förordning kräver att utövaren förtecknar de kemiska 
produkter som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker 
från hälso- och miljösynpunkt. Naturvårdsverkets allmänna råd om 
egenkontroll (NFS 2001:2) utvecklar ytterligare vad som bör förtecknas. 
 
Som Kemikalieinspektionen framhåller i Billerud i Gruvön och Akzo Nobel 
bör det primära utredningsansvaret för tillverkare och importörer inte 
förstås så att produktinformationen därefter är tillräcklig. Den är enligt 
Miljööverdomstolen ett minimikrav. Kunskapen kan alltså behöva 
kompletteras för att man ska kunna bedöma riskerna vid viss industriell 
verksamhet, med de förutsättningar som råder där. T.ex. kan utsläppen 
innehålla stora mängder av ett ämne som inte fastnar i reningen utan går 
direkt ut i en sjö eller annan recipient med ett specifikt ekosystem. 
Väsentligt är också att det normalt inte görs någon materiell förprövning 
(tillstånd, godkännande) av kemikaliers miljöpåverkan, något som 
Miljööverdomstolen anmärker i Billerud i Gruvön och Stora Enso. Kravet på 
särskild utredning, liksom det sammanhängande hotet om förbud, ska ses 
även mot den bakgrunden. 



 
En liknande invändning mot kemikalievillkorets utredningskrav kan vara att 
det som åläggs verksamhetsutövaren bör ses som forskning snarare än 
utredning och att kravet är för omfattande och därmed orimligt att ställa 
mot en enskild verksamhetsutövare. Miljööverdomstolen menar dock att 
bolagen kan anlita laboratorier eller låta utföra branschgemensamma 
undersökningar och att kraven därför inte kan anses orimliga (se t.ex. 
Billerud i Gruvön). Egna tester behöver alltså inte utföras för att få 
kunskap. 
 
Dessutom begränsas kunskapskravet i vissa avseenden. Det tar endast 
sikte på vissa egenskaper, nämligen dålig nedbrytbarhet, potential för akut 
och kronisk toxicitet och bioackumulering. Vidare bemyndigas 
tillsynsmyndigheten att medge undantag från kravet på dokumenterad 
kunskap och anstånd från tidskravet. Av domskälen framgår att undantag 
rimligen bör kunna göras för "sådana ämnen eller sådana kvantiteter att 
det är uppenbart att det inte föreligger någon risk för störningar". 
Förteckningen i förordningen om egenkontroll (ovan) bör utgöra en 
utgångspunkt. Domstolen anser vidare att det är skäligt att 
tillsynsmyndigheten får medge undantag när "risken för utsläpp eller 
störningar är liten". 
 
Slutord 
Miljööverdomstolens domar innebär relativt långtgående krav mot 
verksamhetsutövare att utreda och dokumentera vissa risker med de 
kemikalier som används. Sanktionen ligger i villkorets andra stycke, som 
förbjuder användning av en kemikalie där kunskap inte kan dokumenteras. 
Genom att kravet regleras i tillstånd kan kontroll ske i senare 
domstolsprövningar. Detta innebär en styrka, samtidigt som 
handlingsutrymmet för tillsynsmyndigheten minskar på grund av 
tillståndets rättsverkan. 
 
I ett avseende är domarna inte tydliga, nämligen när det gäller kemikalier 
som helt klart inte ingår i utsläppen från den prövade anläggningen, men 
som utgör farliga restprodukter som kan nå miljön i senare led, från en 
annan verksamhet. Frågan tas inte upp, men domskälen tyder snarast på 
att dokumentation av riskerna inte skulle krävas i ett sådant fall. 
 
Kommer Miljööverdomstolens villkor regelmässigt att ingå i villkoren för 
framtida tillstånd till sådan "miljöfarlig verksamhet" som använder stora 
mängder kemikalier? Villkoret har överklagats och HD kan tänkas ha en 
mer restriktiv syn än Miljööverdomstolen, såsom i transportfrågan. Vidare 
pågår inom EU ett omfattande arbete med ett helt nytt ramdirektiv för 
kemikaliekontroll (REACH). Detta kan komma att begränsa möjligheterna 
för en medlemsstat att i tillståndsprövning meddela villkor för enskilda 
kemikalier som tidigare har accepterats inom EU. 
 



Gabriel Michanek/JPMiljönet 
 
________________________________ 
 
[1] Den första författningen med samlad kontroll av kemikalier var lagen (1973:329) om hälso- och miljöfariga ämnen, 
som ersattes av lagen (1985:426) om kemiska produkter. Båda var ramlagar med kompletterande förordningar och 
myndighetsföreskrifter. Idag finns motsvarande reglering i 14 kap. miljöbalken med underordnade författningar. 
 
[2] Billerund i Gruvön, villkor 14. I Stora Enso är formuleringen något annorlunda. Bl.a. omfattar förbudet även råvaror. 
 
[3] MÖD 2004-03-15 i mål M 5528-03. 
 
[4] Villkoret hade följande formulering: "Bolaget skall under en prövotid utreda förutsättningarna för och 
konsekvenserna av att, i enlighet med av riksdagen antagna delmål under miljökvalitetsmålet En giftfri miljö, byta ut 
kemikalier mot mindre farliga. Redovisning skall lämnas till miljödomstolen senast den 1 januari 2006." 
 
[5] I Billerud i Gruvön och Stora Enso byggde MÖD domskälen på 1 kap. 1 § miljöbalken, inte bara med avseende på 
kemikalievillkoret utan även som grund för villkor om transporter. Domarna kom efter NJA 2004 s. 421. 
 
[6] Innebörden i regeln utvecklas närmare i Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörättens uppbyggnad, Iustus 
förlag, s. 130 f. Produktvalsregeln har tidigare kallats "substitutionsprincipen" och "utbytesregeln". 
 
[7] Jfr prop. 1997/98:45, del 2, s. 13 f. Se även Bengtsson m.fl., Miljöbalken, En kommentar, Del 1, 1-15 kap., 
Norstedts Juridik 2000, s. 2:10. 
 
[8] Hanteringsbegreppet definieras i 14 kap. 4 § miljöbalken. 
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