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1. Utgångspunkter 

Hushållens val av produkter har betydelse från miljösynpunkt på olika sätt.
1
 Dels kan 

hushållets egen hantering av en produkt medföra en risk för hälsa eller miljö. Dels finns 
ibland sådana risker i andra hanteringsled: vid utvinningen av råvaror, 
omvandlingsprocesserna, transporterna, hanteringen av restprodukter m.m. Miljöpåverkan i 
de olika leden kan bestå i föroreningsrisker, olämplig användning av naturresurser och energi, 
fysiska ingrepp i naturmiljöer m.m. 
 
Samhället styr på olika sätt hushållens val av produkter från miljösynpunkt. Ekonomiska och 
informativa styrmedel är relativt vanliga. Sådana behandlas mycket kortfattat här. Den 
centrala frågan är i stället om hushålls val av produkter kan och bör styras med tvingade 
rättsregler. Detta slags styrning kan uppfattas som kontroversiellt med hänsyn till den typiskt 
sett griper in i privatlivet. Promemorian avslutas med en sammanfattande principdiskussion. 

2. Ekonomiska och informativa styrmedel 

Ekonomiska styrmedel (skatter m.m.) kan medföra att en miljövänlig produkt blir mer 
attraktiv jämfört med alternativen, en lindrigare beskattning av etanol jämfört med bensin är 
ett sådant exempel, liksom diversifierad beskattning av fordon med hänsyn till utsläpp av t.ex. 
koldioxid. Mycket ofta är miljöekonomiska styrmedel baserade på lagstiftning. Det ligger 
utanför ramen för det juridiska projektet att gå in på verkan av ekonomisk styrning. 
 
Myndigheter, företag och miljöorganisationer använder ibland information för att styra 
hushållens val av produkter från miljösynpunkt. Allmänt gäller att hushållen måste ha god 
information för att kunna välja miljövänliga produkter. Informativa styrmedel kan därför 
antas spela en mycket stor roll i detta sammanhang. Denna form av styrning är i vissa fall 
reglerad i författning och kopplad till myndighets kontroll. Den informativa styrningen kan 
även vara resultatet av frivilligt arbete hos miljöorganisationer, branschorganisationer m.m.  
 
Information kan gå ut på att redovisa produktens innehåll av betydelse för konsumentens 
användning (t.ex. hälsorisker vid arbete med ett bekämpningsmedel), men även hälso- och 
miljöfaktorer som har koppling till olika led i varans livscykel, från tillverkning till hantering 
av restprodukten; för livsmedel kan t.ex. anges om odlingen av en gröda skett med eller utan 
bekämpningsmedel, för träprodukter och papper kan anges från vilkets slags skog som 
virkesråvaran härrör. Informationen kan även avse t.ex. energiförbrukning vid tillverkning, 
längden och typen av transporter och möjligheten att återvinna hela eller delar av produkten.  
 
Lagstiftningen kan ha rollen att tvinga fram viss miljöinformation om en produkt. I det 
sammanhanget ska framhållas den nya ramlagstiftning om kemikalikontroll som antogs inom 

                                                 
1
 Arbetet utgör en del av forskningsprogrammet "Hållbara hushåll" (SHARP), som finansieras av 

Naturvårdsverket miljöforskningsprogram. Det är ett ”working paper” som kan komma att ändras. Synpunkter 
mottages tacksamt: gabriel.michanek@ltu.se . 
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EU 2007: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 
2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier 
(REACH).

2
Den innehåller bl.a. krav på registrering av kemiska ämnen och beredningar, inte 

bara nytillverkade utan även de många som redan förekommer på marknaden, liksom av 
”varor”,[1] med andra ord sådant om i hög grad används av hushållen. Ansökan om registrering 
ska innehålla teknisk information om produkten. Om någon ska producera eller importera 
minst 10 ton av ett ämne krävs en kemikaliesäkerhetsrapport, med bl.a. en 
hälsoriskbedömning och en miljöriskbedömning.[2]  
 
Ett annat, kontroversiellt exempel är märkningen av produkter som innehåller GMO, bl.a. 
med hänsyn till konsumenters etiska värderingar. Såväl EG-rättslig lagstiftning som nationella 
svenska regler innehåller krav på märkning av sådana produkter, men det finns även undantag 
från kravet.[3]

 
En likartad rättslig styrning av miljöinformation, som förekommit en längre tid, är 
miljöcertifiering som innebär att en produkt får förses med visst märke förutsatt att vissa 
miljökriterier är uppfyllda. Miljöcertifiering bygger i vissa fall på frivilliga avtal med en 
organisation. Det finns även reglerad ordning för miljöcertifiering genom rådets förordning 
(EEG) nr 880/92 av den 23 mars 1992 om ett gemenskapsprogram för tilldelning av 
miljömärke, där myndigheter är ansvariga för certifiering och kontroll.[4] Det förefaller som 
om det nuvarande diversifierade systemet med olika ansvariga aktörer och olika kriterier kan 
leda till osäkerhet bland hushållen. Det talar för en mer enhetlig ordning för miljöcertifiering, 
vilket dock förutsätter en frivillig överenskommelse mellan aktörerna. En nackdel med 
enhetligheten kan vara att utvecklingen stagnerar jämfört med när märkningsansvariga aktörer 
”konkurrerar” om att vara mest miljövänlig. 
 
Det bör sägas att informativ styrning kan påverka hushållens val av produkter i en riktning 
som inte är miljövänlig. Prispress på livsmedel och marknadsföring av bilmotorers styrka är 
                                                 
2
 Lagstiftningsprocessen i samband med REACH var lång och konfliktfylld. Från miljöhåll riktades stark kritik 

mot slutprodukten. En närmare analys av reglerna görs inte här. 
[1]

 ”Vara” definieras som ”ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i 
större utsträckning än den kemiska sammansättning bestämmer dess funktion”; REACH, art. 3, p. 3. 
[2]

 Se närmare REACH, kap. 1. 
[3]

 Se t.ex. 4 kap. 1 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt 
modifierade livsmedel och foder , EGT L 268/1. 
[4]

 I Sverige finns en kompletterande reglering i lagen (1994:1772) om tillämpningen av det europeiska 
miljömärkningssystemet och i Förordning (1994:1169) om europeisk miljömärkning.  
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exempel på information som kan vara kontraproduktiv från miljösynpunkt, särskilt om det 
samtidigt saknas motvägande relevant miljöinformation, såsom att livsmedlet kan ha 
transporterats långt eller att motorn kan kräva tillförsel av relativt stor mängd miljöskadligt 
bränsle.  

3. Rättsligt tvingande styrning 

I motsats till ekonomiska och informativa styrmedel, som alltså ofta grundas i författning, har 
rättsligt tvingande styrmedel knappast någon stor inverkan på hushållens val av produkter. I 
vissa fall kan de dock vara avgörande för valet. Man kan här skilja mellan olika kategorier av 
tvingande regler, med olika konsekvenser för hushållens val. 
 
En kategori regler är generella preciserade krav på förbud eller försiktighetsmått som hindrar 
respektive försvårar (och fördyrar) användningen av viss produkt. Miljökrav av det slaget kan 
innebära en marknadsfördel för miljövänliga produkter när dessa utgör ett alternativ. Genom 
14 kap. miljöbalken (1998:808) kan sådana generella krav utfärdas av regeringen i 
förordningar och av myndigheter i föreskrifter. Kraven kan avse kemiska produkter (ämnen 
och beredningar, t.ex. tvättmedel och bekämpningsmedel), men även ”varor”, som innehåller 
eller behandlats med en kemisk produkt (t.ex. termometrar). Det är alltså ett mycket stort 
antal objekt som omfattas. Kraven kan avse alla slags hanteringsled, även ”användning” av en 
produkt, t.ex. inom hushållen.[5] Ett exempel på sådan reglering är förordningen (1998:944) 
om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska 
produkter, som bl.a. innehåller förbud (från 1 januari 2008) mot att vid jakt och skytte 
använda viss ammunition som innehåller bly. I många fall berörs hushållen indirekt, genom 
att kraven riktas mot personer inom andra led, t.ex. tillverkningen eller marknadsföringen. 
 
Situationen kan även vara den omvända. En på visst sätt miljövänlig produkt kan motverkas 
av krav som tillgodoser ett annat allmänt intresse, t.ex. säkerhetskrav, och som därför 
missgynnar produkten i förhållande till andra. Sådana krav följer t.ex. av lagen (1994:847) om 
tekniska egenskapskrav på byggnadsverk. Säkerhetsaspekter kan även motverka införandet av 
miljökrav på produkter; t.ex. innebär användning av dubbdäck i tätorter att luftföroreningar 
uppkommer som kan komma i konflikt med rättsliga miljökvalitetsnormer för stofthalt. Något 
generellt förbud mot användning av dubbdäck i tätorter har dock inte införts i författning. 
 
En ytterligare kategori bestämmelser är påbud som underlättar hushållens tillgänglighet till 
miljövänliga produkter. Som exempel kan här nämnas lagen (2005:1248) om skyldighet att 
tillhandahålla förnybara drivmedel, som innebär att en bränsleförsäljare måste ha en eller flera 
bränslepumpar eller på annat likvärdigt sätt tillhandahålla minst ett förnybart drivmedel. Ett 
annat exempel är förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar; 
den som tappar eller för in konsumtionsfärdig dryck till Sverige måste enligt förordningen se 

                                                 
[5]

 Definitionen av ”hantering” är mycket vid, se 14 kap. 4 § miljöbalken. 
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till att flaskan och burken ingår i ett godkänt retursystem, med pant eller premie för 
konsumenten. 
 
De regeltyper som nämnts ovan innebär generella krav avseende viss produkt. Regler kan 
även utformas så att de direkt styr hushålls val i det enskilda fallet. Det innebär att adressaten 
(hushållet) måste göra en egen värdering av de individuella omständigheterna. En 
bestämmelse med detta syfte är den så kallade produktvalsregeln, som gäller vid all 
användning av kemiska produkter och varor. Regeln har ett vitt tillämpningsområde Regeln är 
omdiskuterad, inte minst därför att den griper in i privatlivet och innehåller en straffsanktion. 
Regeln analyseras mer ingående i det följande.  

4. Produktvalsregeln 

Regelns räckvidd mot hushåll 
Produktvalsregeln har rötter i tidigare kemikalielagstiftning där den kallades för 
substitutionsprincipen och, senare, utbytesprincipen.[6] Från 1 januari 2007 återfinns regeln i 2 
kap. 4 § miljöbalken.[7]

”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika 
att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan 
befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana 
produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i 
fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk 
organism.” 

 
Som framgår av lagtexten (”Alla”) är privatpersoner (hushåll) inte undantagna från 
tillämpningsområdet. Vidare gäller regeln inte bara för kemiska produkter, varvid förstås dels 
grundämnen och dels beredningar (blandningar, lösningar).[8] Den gäller även biotekniska 
organismer (främst biologiska bekämpningsmedel), som dock har mycket marginell praktisk 
betydelse för hushållen (vi bortser från biotekniska organismer i det följande). Vidare gäller 
den för alla ”varor” som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt. Om ett objekt 
målas har det därmed behandlats, blivit en ”vara” och kan således i princip träffas av 
produktvalsregeln. Det är tillräckligt med en risk för skada på grund av produktens 
inneboende egenskaper. Det följer av lagtexten 2 kap. 4 § men även av försiktighetsprincipen 
i 2 kap. 3 § miljöbalken. Allt detta innebär att regelns räckvidd som utgångspunkt är mycket 
stor. Många hushållsprodukter utgör antingen kemiska produkter eller kemiska varor. På olika 
sätt begränsas dock regelns inverkan på produktvalet.  
 

                                                 
[6]

 Principen behandlas av främst Nilsson, s. 138 ff. Se även Michanek och Westerlund.  
[7]

 Produktvalsregeln behandlas i Michanek–Zetterberg, s. 128 ff. 
[8]

 14 kap. 1–3 §§ miljöbalken. 
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Produktvalsregeln gäller inte direkt (däremot indirekt i viss mån) för ett hushålls inköp av 
produkter, utan den aktualiseras först när hushållet ska använda produkten. Regeln kan 
således inte hindra att hushåll köper t.ex. ett starkt rengöringsmedel, däremot att medlet 
används om vissa förutsättningar i det enskilda fallet är uppfyllda (se nedan). Regeln gäller 
även för den som ska sälja en produkt (vara), även då träffas hushållen indirekt. I 
propositionen sägs att säljare kan påverka produktvalet till miljöns fördel genom att ”ge 
kunderna information om vikten av att produktvalsregeln följs kombinerat med information 
om olika kemiska produkters och varors bruks och miljöegenskaper”.[9] Viktigt är också att 
regeln inte direkt kräver att en viss (miljövänligare) produkt ska användas/säljas. Rättsföljden 
är att den farligare produkten ska undvikas, regeln är således frånstyrande, inte tillstyrande.  
 
Kan produktvalsregeln påtagligt styra hushållen mot val av miljövänliga kemiska produkter 
och varor? Det kan t.ex. vara fråga om val mellan olika rengöringsmedel, drivmedel, bränslen 
och bekämpningsmedel. Vissa förutsättningar ska som sagt vara uppfyllda i det enskilda 
fallet. 
 
För det första ska det finnas en alternativ produkt (vara) som är mindre farlig för hälsa eller 
miljö. Denna bedömning kan vara vansklig, särskilt om alternativa produkter är farliga på 
olika sätt. För det andra ska produkten (varan) kunna ersättas av ett alternativ, d.v.s. 
ändamålet (rengöring, värme, drivkraft, bekämpning av ogräs m.m.) ska kunna nås.[10]

 
För det tredje finns det en väsentlig begränsning i 2 kap. 7 § miljöbalken, som anger att krav 
produktvalskravet (och andra försiktighetsmått enligt 2 kap. miljöbalken) endast gäller ”i den 
utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem”. Det innebär att en avvägning ska 
ske i det enskilda fallet, där man särskilt ska beakta ”nyttan av skyddsåtgärder och andra 
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder”. I propositionen sägs särskilt 
att i avvägningen ”hänsyn ska tas till vad som kan anses vara rimligt med avseende på 
vedertaget godtagbart beteende och andra intressen än miljöintressen, såsom personlig 
integritet och valfrihet”.[11]  
 
Detta bör innebära att många vardagssituationer faller utanför, såsom när hushållen väljer 
mellan olika på marknaden vanligt förekommande diskmedel m.m. Däremot kan man inte 
säga att regeln saknar all betydelse för hushållen, något som även framgår av propositionen. 
 

                                                 
[9]

 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 227. 
[10]

 Prop. 1997/98:45, del 2. s. 22. 
[11]

 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 23. 
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”När en bilägare skall tvätta och rengöra sin bil och på bensinstationen skall köpa 
rengöringsmedel för detta, skall han välja ett medel som är så lite farligt för miljön som 
möjligt men ändå gör bilen ren.”

[12]

 
Det är som framgår av ovanstående inte klart var gränsen går mot orimliga krav mot 
hushållen. Det är i vart fall för långtgående att säga att krav enligt produktvalsregeln mot 
hushåll (privatpersoner) alltid ska bedömas som orimliga. Inte heller bör man enligt vår 
mening dra slutsatsen att produktvalsregeln inte kan genomdrivas i praktiken mot 
hushållen.[13] Tillsynsansvaret ligger här hos kommunala miljönämnder. De får enligt 26 kap. 
9 § meddela förelägganden eller förbud som behövs för att balkens bestämmelser ska 
efterlevas.[14] Om således mot ett hushåll som bryter mot kravet i 2 kap. 6 §, och kravet i det 
enskilda fallet inte är orimligt, så aktualiseras dessa former av ingripanden. 
 
Ett avgörande 2002 från Miljööverdomstolen ska nämnas i detta sammanhang.[15] Domstolen 
godtog att stolpar impregnerade med träskyddsmedel fick användas som avgränsning för 
tomt. Användningen stred inte mot Kemikalieinspektionens föreskrifter för användning av 
sådant virke. Produktvalsregeln aktualiserades i ärendet och domstolen uttalade sig allmänt 
om regelns tillämpningsområde mot privatpersoner.  

”I fråga om tillämpningen av produktvalsregeln i 2 kap. 6 § miljöbalken vill 
Miljööverdomstolen tillägga följande. När såsom i förevarande fall Kemikalieinspektionen 
meddelat särskilda föreskrifter om användning av träskyddsbehandlat virke och den 
användning av sådant virke, varom i målet är fråga, inte strider mot dessa föreskrifter torde 
utrymmet för tillämpning av produktvalsregeln vara mycket begränsat i vart fall när det 
gäller privatpersoner.” 

Det bör observeras att Miljööverdomstolen endast uttalar sig om en situation där det finns 
generella skyddsföreskrifter från myndighet för en viss kemisk produkt eller vara och dessa 
följs. Domskälen utesluter dock inte att produktvalsregeln kan tillämpas i dessa fall, inte ens 
mot privatpersoner. Det torde dock vara fråga om atypiska situationer, t.ex. där miljön är 
särskilt känslig mot skadlig påverkan. Om det då finns en alternativ kemisk produkt eller vara 
som kan användas för att nå samma ändamål utan att merkostnaden är orimlig, bör kravet 
tillämpas mot hushåll och om det behövs genomdrivas av tillsynsmyndighet. 
Förutsättningarna ökar förstås om det saknas generella föreskrifter eller dessa är otillräckliga i 
det enskilda fallet. 
 
                                                 
[12]

 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 23. Uttalandet är inte särskilt väl genomtänkt eftersom just köp inte omfattas av 
bestämmelsen, däremot som sagt användningen (som indirekt kan påverka köpet). 
[13]

 Annan uppfattning i MB-kommentaren., s. 2:30: ”Några förelägganden om utbyte av produkt lär i praktiken 
inte bli aktuella för privatpersoner”. 
[14]

 26 kap. 9 § miljöbalken. 
[15]

 Miljööverdomstolen dom 2002-11-06 i mål M 9011-01. 
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Sammanfattningsvis menar vi produktvalsregeln undantagsvis kan få praktisk betydelse mot 
hushållen, något som också är viktigt från miljösynpunkt. I de allra flesta fall där hushållen 
kan välja mellan att använda olika produkter kommer dock ett krav att uppfattas som orimligt. 

Straffsanktionen  
Vid arbetet med miljöbalken och även tidigare diskuterades om det är rimligt med en 
straffsanktionering av produktvalsregeln. Meningarna var delade och det var först i slutskedet 
som regeringen efter påtryckningar från stödpartierna införde en straffsanktionering. Följande 
bestämmelse finns nu i 29 kap. 3 § miljöbalken:  

För miljöfarlig kemikaliehantering döms till böter eller fängelse i högst två år den som med 
uppsåt eller av grov oaktsamhet tar befattning med en kemisk produkt, bioteknisk organism 
eller vara som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt utan att vidta de 
skyddsåtgärder, produktval eller försiktighetsmått i övrigt som behövs på grund av 
produktens, organismens eller varans inneboende egenskaper och genom denna 
underlåtenhet orsakar eller riskerar att orsaka skada på människor eller i miljön (kursiverat 
här). 

 
Utgångspunkten vid tillämpningen av straffregeln är att en person ska undvika att använda 
eller sälja en skadlig kemisk produkt (vara) om det finns ett mindre skadligt alternativ och 
förutsättningar i övrigt är uppfyllda enligt 2 kap. 4 och 7 §§. Om personen uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet underlåter att iaktta detta försiktighetsmått är gärningen i princip straffbar 
enligt 29 kap. 3 §. 
 
Vad vi känner till har straffbestämmelsen aldrig tillämpats med avseende på 
produktvalsregeln. Man kan förmoda att det är mycket få situationer där någon skulle kunna 
fällas eller ens att åtal skulle väckas, trots att det i propositionen anges att det är tillräckligt 
med så kallad ”abstrakt fara”; det ska inte behöva visas att ”någon person eller miljön skall ha 
utsatts för fara i det enskilda fallet”,[16] det räcker att underlåtenheten typiskt sett riskerar att 
orsaka skada. Produktvalsregeln är som sagt tillämplig endast undantagsvis på hushåll. Därtill 
kommer det ska vara fråga om uppsåt eller grov oaktsamhet samt att den straffrättsliga 
bedömningen över huvud taget är restriktiv till förmån för den enskilde. Möjligen har 
bestämmelsen någon preventiv verkan, bland det fåtal personer som kan tänkas känna till den. 

5. EG–rättens inverkan på nationella tvingande miljökrav på produkter 

Hushållens val av produkter påverkas indirekt av EG-rätten. Å ena sidan begränsas urvalet av 
produkter av miljörestriktioner i EG-rättsliga förordningar eller direktiv. Sådana EG–rättsliga 
författningar om produkter måste tillförsäkra en ”hög skyddsnivå” med hänsyn till 
konsekvenserna för hälsa och miljö.[17] Å andra sidan innebär den produktrelaterade 
lagstiftningen en totalharmonisering inom marknaden; strängare krav ska i princip inte ställas 
                                                 
[16]

 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 305. 
[17]

 Fördraget, artikel 95, p. 3. 
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i de enskilda medlemsländerna, såvida inte den EG-rättsliga författningen innehåller medger 
det eller kommissionen i ett enskilt fall meddelar undantag enligt den så kallade 
”miljögarantin” i Fördraget. Den senare är dock synnerligen restriktiv, framför allt i fall där 
medlemsstaten vill införa nya strängare regler efter det att EG–författningen har antagits.[18] 
Rättsläget kan sammanfattas så att Sverige har små möjligheter att ha nationella restriktioner 
mot kemiska och andra hushållsprodukter som är mer långtgående än en EG-rättslig 
lagstiftning om produkten.  
 
En kärnfråga i detta sammanhang är vad den EG-rättsliga författningen täcker in. Det är ju en 
sak att förbjuda tillgång till den nationella marknaden generellt, en annan sak om 
medlemsstaten har rätt att förbjuda vissa slags användningar eller att produkten används i en 
miljö som är särskilt känslig (t.ex. inom ett naturreservat). Här är rättsläget inte helt klart. 
Följande rättsfall från Regeringsrätten år 2005 visar att innehållet i den EG-rättsliga 
författningen får avgörande betydelse liksom andra individuella omständigheter.  

Regeringsrätten har i två rättsprövningsmål år 2005 kommit fram till att regeringen felaktigt 
har tillämpat EG-direktivet om utsläppande av växtbekämpningsmedel, som är ett 
marknadsdirektiv.

[19]
 Monsanto respektive Klarö & Co hade överklagat regeringens beslut 

om klassificering av bekämpningsmedel som innehåller glyfosat. Klassificeringen innebar att 
medlet bara får användas för yrkesmässigt bruk. Bolagen menade att begränsningen till 
yrkesmässig användning i praktiken innebar att det inte går att få avsättning för produkterna 
här. Effekten blir därför ett sådant hinder för handeln med växtskyddsmedel som direktivet 
avsett att undanröja.  

Regeringsrätten menar att regeringen i linje med Kemikalieinspektionen ställt upp villkor 
som går längre än vad som är tillåtet enligt direktivet. Medlet är upptaget på direktivets lista 
över godkända ämnen och detta godkännande är inte förenat med några begränsningar i fråga 
om användarkategorier. Däremot föreskrivs att medlemsländerna vid godkännande av 
produkter som innehåller glyfosat skall ta särskild hänsyn till skyddet för grundvattnet i 
känsliga områden. Regeringsrätten menade att om villkor för användningen ställs upp skall 
beslut om detta grundas på en individuell prövning enligt direktivets bestämmelser. 
Regeringens och Kemikalieinspektionens beslut synes snarast ha grundats på en generell 
uppfattning om att bekämpningsmedlet riskerar att förorena vatten och att yrkesbehörighet 
och särskild kunskap därför genomgående bör krävas för användningen. Till grund för 
regeringens beslut låg en undersökning från 2001 av Statens lantbruksuniversitet i vilken 
framför allt glyfosat påträffats i skånska ytvatten och avloppsvatten. Strängheten i 
begränsningen i användningen ansågs inte stå i proportion till de befarade riskerna med de 
aktuella bekämpningsmedlen. 

 
                                                 
[18]

 Art. 95, p. 4–6. Jfr de förenade målen T-366/03 och T-235/04 Österrike mot kommissionen [2005] ECR 0. 
Österrike klarade inte att visa att stränga kriterierna i artikel 95.5 i Fördraget var uppfyllda. En nationell 
författning om utsättande av GMO, med mer långtgående restriktioner än motsvarande EG–direktiv, tilläts inte 
enligt regeln om miljögarantin. 
[19]

 RÅ 2005 ref 2 (båda målen).  
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I detta sammanhang ska sägas att den svenska produktvalsregeln saknar direkt motsvarighet i 
EU:s nya ramlag för kemikalier: REACH. Här anges mer allmänt att en ”viktig målsättning” 
med REACH–förordningen är att ”stimulera och i vissa fall se till att ämnen som inger stora 
betänkligheter så småningom ersätts med mindre farliga ämnen och tekniker om det finns 
lämpliga och ekonomiskt och tekniskt genomförbara alternativ. Det är för närvarande (januari 
2007) osäkert vilka författningsändringar som REACH kommer att medföra i vår nationella 
lagstiftning, inte minst när det gäller produktvalsregeln i miljöbalken. En proposition väntas 
inom kort. Den slutliga utformningen av REACH innehåller inte någon bestämmelse som 
medger hårdare nationella krav.  
 
Hittills har vi förutsatt att det finns en särskild EG-rättslig författning som omfattar en viss 
produkt. Även när det saknas sådan reglering kan EG-rätten ibland inverka på urvalet av 
produkter för hushållen. EG–fördragets grundläggande bestämmelser om fri rörlighet av varor 
hindrar enligt huvudregeln inte bara tullar utan även åtgärder med motsvarande verkan, t.ex. 
en nationell lagstiftning med restriktioner för en produkt.[20] Dock har medlemsstaterna en viss 
frihet att införa sådana krav av hälso- och miljöskäl. Som exempel kan nämnas ett avgörande 
av EG-domstolen år 2000: Kemikalieinspektionen mot Toolex Alpha AB.[21]  

Den svenska förordningen (1991:1289) om vissa klorerade lösningsmedel förbjöd som 
huvudregel yrkesmässig användning av produkter som helt eller delvis bestod av 
trikloretylen. Dispens kunde meddelas vid ”synnerliga skäl”. Företaget Toolex Alpha sökte 
dispens, som avslogs. Företaget överklagade. Kammarrätten begärde förhandsavgörande från 
EG–domstolen. Denna tillämpade Fördragets grundläggande regler om fri rörlighet för varor. 
Domstolen menade att regeln om åtgärder med motsvarande verkan i art. 30 gällde för det 
svenska förbudet, men även undantagsregeln i art. 36, som kan tillåta undantag för nationella 
regler som syftar till att skydda hälsa och liv. Efter en proportionalitetsbedömning, som bl.a. 
inkluderade en riskbedömning av ämnet trikloretylen, godkändes det svenska förbudet. 

6. Principiell diskussion 

Styrningen av hushållens val av produkter kan utformas på olika sätt. Informativa och 
ekonomiska styrmedel kommer sannolikt att spela en huvudroll bland styrmedlen även i 
framtiden för att underlätta och påverka hushållens val av miljövänliga produkter. Rätten kan 
liksom idag fylla en väsentlig kompletterande funktion genom att framtvinga viss för 
produkten negativ eller positiv miljöinformation och genom att reglera en ordning för 
miljömärkning. Regler som tvingar fram pantsystem och tillgänglighet till vissa bränslen är 
andra exempel på regler som underlättar val av miljövänliga produkter. 
 
Det är också i framtiden nödvändigt med rättsligt tvingande regler som ”sorterar bort” 
(förbjuder) generellt olämpliga produkter från marknaden, särskilt när det finns bra alternativa 
produkter. Det handlar då om en användning av produktvalsregeln på ”lagstiftarnivå”. I andra 
                                                 
[20]

 Fördraget, artikel 28.  
[21]

 473/98 Kemikalieinspektionen mot Toolex Alpha AB [2000] ECR I–05681.  
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fall är det mer ändamålsenligt och i linje med proportionalitetsprincipen att tillåta produkten 
som sådan, men begränsa användningen av den. EG–rätten, framför allt REACH, kan här 
begränsa den nationella friheten, som vi har diskuterat ovan.  
 
Den tvingande reglering som nu nämnts har främst tillverkare, importörer och saluförare som 
omedelbara adressater, liksom prövnings– och kontrollmyndigheter i vissa fall, medan 
konsumenterna berörs först indirekt. Det förefaller ändamålsenligt att normalt lägga ansvaret 
på denna nivå.[22] Styrningen är effektivare från miljösynpunkt eftersom den ligger 
”uppströms” hushållen, som är en för stor och heterogen grupp för att kunna kontrolleras och 
sanktioneras effektivt. Genom klara förbud för vissa produkter skapas tydliga spelregler för 
marknaden. I stort skulle därmed styrsystemet se ut så att miljövänlig produktion av 
konsumtionsvaror och val av sådana stimuleras, samtidigt som hinder och begränsningar ställs 
upp för produktion och marknadsföring av vissa utvalda produkter som inte är önskvärda, 
eller vissa användningssätt.  
 
Produktvalsregeln är däremot en typ av regel som (vid sidan av ledet försäljning) direkt griper 
in hushållens, inte köp, men väl användning av kemiska produkter och varor. Detta slags regel 
har en viktig funktion, inte för att hindra produkten som sådan på marknaden, men för att 
hindra att produkten används i alla möjliga sammanhang. Det är inte realistiskt att tro att 
användningen kan detaljstyras genom hanteringsföreskrifter för alla slags produkter och 
situationer. En produktvalsregel bör vara betydelsefull för att inympa ett önskvärt 
förhållningssätt och beteendemönster hos medborgarna, även om inte alla är medvetna om 
regelns existens. Regeltypen som sådan borde egentligen kunna spela en betydigt större roll 
på miljöområdet, t.ex. för att styra val av energiform i bostäder.  
 
En med detta sammanhängande fråga är om och hur överträdelser av en produktvalsregel bör 
sanktioneras och hur regelns krav ska över huvud taget ska genomdrivas. Produktvalsregeln i 
2 kap. miljöbalken täcker in en oöverskådligt stor mängd valsituationer för hushållen. Det 
innebär i sin tur att en regel av detta slag måste vara allmänt hållen. Därmed blir det svårt för 
konsumenten att tillämpa regeln i det enskilda fallet, som ska bedöma vilka risker som är 
förknippade med användningen av produkten, om det finns en alternativ produkt som är 
mindre skadlig, om samma ändamål kan nås med denna samt om kravet på att undvika att 
använda en viss produkt ändå är ”orimligt” med hänsyn till kostnader och andra 
omständigheter. I många situationer är nog valet ganska enkelt, i många andra är det mer eller 
mindre komplicerat. Rättsosäkerheten i de senare fallen talar emot en straffsanktionering.  
 
Högsta domstolen synes också fästa stor vikt vid att den som drabbas av miljökrav tydligt ska 
kunna se var gränsen för det straffbara området ligger, det framgår av ett rättsfall från år 

                                                 
[22]

 Visst stöd för detta i Dalhammar, särskilt avsnitt 2.8 s. 29 som hänvisar till Emtairah m. fl.  
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2006,
3
 låt vara att var förhållandena vid en storindustri och inte ett hushåll som bedömdes. 

Miljööverdomstolen hade föreskrivet ett tillståndsvillkor som syftade till att företaget skulle 
skaffa sig kunskap om vilka kemikalier som användes i verksamheten, i syfte att efter hand 
byta ut farliga sådana mot mindre farliga. Till kravet fanns kopplad en sanktion som innebar 
att det, efter viss tidpunkt  

”i produktionen inte (får) användas sådana råvaror eller insatskemikalier för vilka det saknas 
dokumenterad kunskap om risken för olägenheter för hälsa och miljön p.g.a. dålig 
nedbrytbarhet, akut och kronisk toxicitet och potential för bioackumulering”.  

 
Domen överklagades. Högsta domstolen framhöll först att kravet ”har ett angeläget syfte, som 
ligger väl i linje med miljöbalkens mål. En verksamhetsutövare måste naturligtvis se till att 
han har erforderlig kunskap om sådana kemikalier som kan innebära risk från hälso- och 
miljösynpunkt när de används i verksamheten”. Mot miljönyttan vägde Högsta domstolen 
sedan intresset av rättsäkerhet. Med hänsyn härtill, skriver domstolen, ”skall villkor utformas 
så att de kan utgöra grund för att konstatera om en överträdelse har begåtts och i så fall också 
kan ligga till grund för påföljder enligt sanktionssystemet”, och fortsätter:  

”Miljööverdomstolens dom inger betänkligheter från denna synpunkt. I uttrycket 
’dokumenterad kunskap’ saknas varje precisering beträffande kvalitet och kvantitet. 
Tillståndshavaren kan inte av villkoret utläsa hur djupgående kunskaper som krävs eller hur 
de skall vara dokumenterade. Det går alltså inte att av villkoret konstatera om en överträdelse 
har begåtts”. 

 
Rättsäkerhetskravet blev avgörande och villkoret underkändes. Rättsfallet rörde verksamheten 
vid en stor kemisk industri, där man typiskt sätt bör kunna förvänta sig större kunskap om den 
yttre verkligheten än hos hushåll. Villkoret var inte mer allmänt hållet än produktvalsregeln i 
2 kap. miljöbalken, snarare tvärtom. Rättsfallet talar således snarast emot en 
straffsanktionering av balkens produktvalsregel, som den nu är utformad. 
 
Mot detta ska invändas att Högsta domstolen möjligen var väl ytlig i sin bedömning. 
Verkligheten är mycket komplex och det är omöjligt i många fall att ställa villkor som 
precisa; i praktiken är en mycket stor mängd av de tillståndsvillkor som formuleras av 
myndigheter och domstolar oacceptabla med domstolens synsätt. Samtidigt fyller 
straffbestämmelser sannolikt en viktig preventiv funktion och bidrar på det sättet till att 
nödvändiga miljömål kan nås.  
 
Frågan är således om vi bör acceptera en viss rättsosäkerhet på grund av det allmänna 
intressets tyngd. I det sammanhanget kan nämnas att det finns andra situationer där 
lagstiftaren har straffsanktionerat relativt allmänt hållna kravregler. Man kan inte säga att den 
enskildes rättsäkerhet är stor i förhållande till 1 § trafikbrottslagen (som gäller redan vid enkel 

                                                 
3
 Högsta domstolen dom 2006–05–19 i mål T2303–05. 
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oaktsamhet): ”Brister vägtrafikant … i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till 
förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik.” 
Enligt 35 § strålskyddslagen är det straffbart att bryta mot vissa allmänt hållna skyldigheter 
enligt 6 § samma lag, såsom att inte ”med hänsyn till verksamhetens art och de förhållanden 
under vilka den bedrivs … vidta de åtgärder och iaktta de försiktighetsmått som behövs för att 
hindra eller motverka skada på människor, djur och miljö”. Och hur är det med 
rättssäkerheten i 16 kap. 16 § brottsbalken, som straffbelägger den som ”offentligen beter sig 
på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten” (så kallat ”förargelseväckande 
beteende”)? 
 
Vi vill på detta sätt visa att det inte är självklart att produktvalsregler eller liknande 
bestämmelser ska befrias från straffsanktioner. Viktigare är dock att det finns rättsliga 
möjligheter för tillsynsmyndigheter att ingripa med förelägganden eller förbud för att hindra 
skada eller olägenhet för hälsa och miljö i enskilda fall, som vi diskuterat ovan, låt vara att det 
i praktiken kommer att ske mycket sällan. 
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