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1 Inledning

1.1 Problembakgrund
Kostnader förenade med återställande av förorenad natur är ofta stora och frågan är vem

som skall betala.1 I princip finns det tre grundmönster för fördelningen av betalnings-

ansvaret. Samtliga dessa sätt att finansiera återställande av förorenad natur har sina för-

och nackdelar och de utesluter inte varandra utan kombineras ofta.

Ett finansieringssätt är kollektivt ansvar där staten har betalningsansvaret för uppkomna

miljöskador. Detta sätt var tidigare vanligt när naturresurserna betraktades som oändliga

och tillgängliga för alla att utnyttja. Det var allmänt accepterat att industriell utveckling

krävde viss uppoffring av miljön och näringslivet ansåg sig ta sitt ansvar genom att följa

myndigheters tillståndsvillkor och genom att betala skatt. Vid statligt ansvar sker en

externalisering av miljökostnaderna eftersom dessa inte tas med i beräkningen av en

produkts verkliga kostnad.

Ett annat finansieringssätt är individuellt ansvar där förorenaren har betalningsansvaret.

Detta sätt har sedan 1960-talet blivit allt vanligare då under denna tid medvetenheten

om miljöförstöringens konsekvenser ökade. Naturresurserna betraktas inte längre som

oändliga utan det övergripande miljöpolitiska målet idag är en hållbar utveckling. Med

industrialiseringen intensifierades utnyttjandet av naturens resurser och skadorna blev

allt mer omfattande. Dessutom räckte inte längre de skatteintäkter som staterna fick från

näringslivet till för att hålla miljön i ett godtagbart skick. När förorenaren betalar sker

en internalisering av miljökostnaderna eftersom dessa måste tas med i beräkningen av

en produkts verkliga kostnad.

Ett tredje finansieringssätt är gruppansvar där en grupp verksamhetsutövare, oftast en

bransch, kollektivt har betalningsansvaret för uppkomna miljöskador.

1.2 Problemformulering
Betalningsansvaret för miljöskador flyttas i allt högre grad från staten till enskilda

förorenare. Detta synsätt överensstämmer också med den allmänna skadeståndsrättsliga

                                               
1 Avsnittet bygger på SNV-rapport 4188 och Larsson 1998 s 17, 44.
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principen att den som orsakar en skada är skyldig att reparera eller ersätta densamma.2

Finansieringssättet baserat på individuellt ansvar har formulerats i principen att

förorenaren betalar, Polluter Pays Principle eller PPP. Sverige är en av de stater som

bekänner sig till principen. Det faktum att principen har svagheter som innebär att den

är svår att tillämpa i praktiken gör det intressant att se närmare på hur principen kommer

till uttryck i svensk miljörätt. En fråga som härvid uppkommer är hur principen att

förorenaren betalar kommer till uttryck i den nyligen tillkomna miljöbalken.

1.3 Syfte
Syftet med uppsatsen är att utreda hur principen att förorenaren betalar kommer till

uttryck i den svenska miljöbalken.

1.4 Avgränsningar
Svensk miljörätt består av en mängd miljörättsliga lagar och det som behandlas i

miljöbalken regleras vidare i förordningar och bestämmelser. Utredningen av principens

uttryck i svensk miljörätt begränsar sig dock till själva miljöbalken. En tidsmässig

avgränsning sker i den mån att utredningen endast omfattar ändringar i balken fram till

den 1 augusti 2000. Vidare är uppsatsen en teoretisk studie av principens uttryck och

dess praktiska uttryck i den svenska rättstillämpningen behandlas inte. Någon

fullständig redogörelse av internationell eller EG-rättslig lagstiftning eftersträvas inte

utan en översiktlig inventering för att åskådliggöra förekommande trender sker.

Uppsatsen ges en juridisk vinkling och ekonomiska och politiska faktorer får endast

underordnad betydelse. Hänsyn tas inte till sociala och kulturella faktorer.

1.5 Metod och disposition
Sedvanlig bibliotekssökning, och i mindre utsträckning sökning på Internet, har givit

mig underlag för uppsatsen. På detta sätt uppkomna källor har genom fotnoter och

källförteckningar väglett mig till ytterligare källor. Jag har genomgående bemödat mig

om att använda så aktuella källor som möjligt. Vissa källor finns inte tillgängliga för lån

i Norden vilket kan ha påverkat framställningen.

Kapitel två och tre är rent deskriptiva framställningar. I kapitel två redogörs för

principens uppkomst och utveckling, vilket syftar till att läsaren skall förstå vad

                                               
2 Skadeståndslag (1972:207) 2:1.
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principen att förorenaren betalar egentligen innebär och att den har vissa svagheter som

innebär att den är svår att tillämpa i praktiken.

I kapitel tre sker en översiktlig inventering av internationell och EG-rättslig

miljölagstiftning med anknytning till principen, vilket syftar till att ge läsaren en bild av

hur principen kommer till uttryck på dessa nivåer. Orsaken till att just dessa två

områden har valts är att de har direkt betydelse för svensk lagstiftning. Vissa

internationella konventioner återspeglas av svenska lagar och Sverige är som medlem

av Europeiska Unionen bundet av EG-rätt. Det som sker på dessa nivåer påverkar

således i hög grad utvecklingen av svensk miljölagstiftning. Uppsatsen innehåller även

kortare framställningar om amerikansk rätt och en konvention från Europarådet av

relevans i detta sammanhang. Dessa områden är av intresse i jämförelse med EG-rätten

som söker dra lärdom av effekterna av den mer utvecklade amerikanska lagstiftningen

och har inspirerats av Europarådets konvention. För att renodla uppsatsen har dessa

avsnitt placerats i bilagor.

Kapitel fyra är såväl analyserande som deskriptivt. I detta kapitel behandlas hur

principen att förorenaren betalar kommer till uttryck i den svenska miljöbalken. En

analys sker genom urvalet av lagrum och en förklaring av hur jag anser att principen

kommer till uttryck. I samband därmed beskrivs de aktuella lagrummen. Uppsatsens

disposition bygger i detta kapitel på miljöbalkens uppbyggnad för att läsaren parallellt

skall kunna följa med i lagtexten.

Kapitel fem är rent analyserande och återger mina slutsatser.

I slutet av uppsatsen finns, förutom de ovan nämnda, även andra bilagor som kan vara

till hjälp vid läsning av uppsatsen. Dessutom är läsaren hjälpt av att ha tillgång till

miljöbalken som är för omfattande för att här tas med som bilaga.
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2 Principens uppkomst och
utveckling

2.1 Tidiga uttryck av principen
I internationella konventioner kom principen att förorenaren betalar till uttryck i några

av de första regelverken som behandlar privaträttsligt ansvar för skador vid miljöfarlig

verksamhet.3 Under tidigt 1960-tal reglerades kärnteknisk verksamhet i sådana konven-

tioner och detsamma skedde avseende oljeskador i slutet av 1960-talet.4

I USA var principen, utan att uttryckligen nämnas vid namn, aktuell 1971. En

kommission rekommenderade starkt att USA aktivt skall verka för en internationell

tillämpning av principen att minskning av föroreningar skall, så långt praktiskt möjligt,

finansieras genom metoder som garanterar att kostnader för kontroll reflekteras i de

producerade varornas pris.5

Samma år diskuterades principen vid en debatt på EG-nivå.6 Debattpanelen kom

överens om bl.a. att en omfördelning av miljökostnaderna måste ske och att varje

ekonomisk sektor borde betala för de föroreningar som den orsakar.

T.o.m. den svenska miljöskyddslagen från 1969 byggde på principen. I lagen föreskrevs

bl.a. att en verksamhetsutövare skall vidta de försiktighetsmått som skäligen kan fordras

för att förebygga eller avhjälpa olägenhet.7

2.2 Principen formuleras

2.2.1 Inledning

Under tidigt 1970-tal uppmärksammades kostnaderna för föroreningarna och de

konsekvenser som miljöförstöringen hade på naturresurserna allt mer. På nationell nivå

var problematiken fortfarande politiskt känslig och då problemen dessutom var av

                                               
3 Sands s 214.
4 1960 OECD Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy, 1963 Convention on
Civil Liability for Nuclear Damage och 1969 International Convention on Civil Liability for Oil Pollution
Damage, 1971 International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation
for Oil Pollution Damage, se vidare avsnitt 3.1.2.
5 Pearson s 553, Commission on International Trade and Investment Policy.
6 Larsson 1999 s 91.
7 Miljöskyddslag (1969:387) 5 §. En liknande bestämmelse finns i MB 2:3, se avsnitt 4.3.2.1.
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internationell karaktär föll det sig naturligt att ett internationellt organ skulle

vidareutveckla idén om att förorenaren betalar.8

2.2.2 OECD

2.2.2.1 Ursprungsdokumentet

Det kom att bli OECD9 som formulerade principen att förorenaren betalar.

Organisationens rekommendation från 197210 anses vara principens ursprung. I många

rättsliga sammanhang hänvisas till principen utan vidare definitioner vilket gör det

intressant att se närmare på vad OECD:s formulering av principen egentligen innebär.

Rekommendationen gäller främst internationella aspekter av miljömässiga riktlinjer och

i synnerhet deras konsekvenser på ekonomi och handel. Däremot behandlas inte

speciella problem som kan uppkomma under en övergångsperiod efter implementering

av principerna, instrument för att implementera principen att förorenaren betalar,

undantag till denna princip, gränsöverskridande föroreningar eller möjliga problem med

anknytning till utvecklingsländer. Här återges den centrala delen av rekommendationen.

4. The principle to be used for allocating costs of pollution prevention and control

measures to encourage rational use of scarce environmental resources and to avoid

distortions in international trade and investment is the so-called ”Polluter-Pays

Principle”. This principle means that the polluter should bear the expenses of

carrying out the above-mentioned measures decided by public authorities to ensure

that the environment is in an acceptable state. In other words, the cost of these

measures should be reflected in the cost of goods and services which cause

pollution in production and/or consumption. Such measures should not be

accompanied by subsidies that would create significant distortions in international

trade and investment.

Inledningsvis klargörs att den princip som skall användas vid fördelning av kostnader är

principen att förorenaren betalar. Detta gäller dels kostnader för åtgärder som syftar till

förebyggande av föroreningar och dels kostnader för åtgärder vid kontroll av redan

uppkomna skador. Principen innebär således att förorenaren skall betala för såväl

                                               
8 Larsson 1999 s 90, Larsson 1998 s 17.
9 Organisation for Economic Co-operation and Development. Vid dokumentets tillkomst 24
medlemsstater i huvudsakligen Västeuropa (däribland Sverige) samt USA, Kanada, Australien och Japan.
Idag 29 medlemsstater. OECD 1975, www.oecd.org.
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preventiva som reparativa åtgärder.11 Principen gäller inte bara för föroreningar utan är i

teorin tillämplig på alla slags miljöpåverkande verksamheter.12

OECD hade två syften med formuleringen av principen. Det ena var att uppmuntra

rationellt användande av knappa naturresurser. I rekommendationen konstateras att

naturresurser generellt sett är begränsade och att användning av dem kan skada miljön.

Om inte kostnaden för skadorna tas med i beräkningen av en produkts kostnad

återspeglar inte marknaden den knapphet som råder. Statliga åtgärder är därför

nödvändiga för att minska föroreningar och förbättra kostnadsfördelningen genom att se

till att produkternas priser bättre återspeglar naturresursernas knapphet.13

Det andra syftet är att undvika förvrängning i internationell handel och investering.

OECD ger detta syfte mest utrymme i rekommendationen. Faktum är att rekommenda-

tionen innehåller ytterligare tre principer med anknytning till organisationens definition

av principen att förorenaren betalar.14 Den första är att en internationell harmonisering

av miljöriktlinjer skall eftersträvas. Olika nationella riktlinjer kan vara berättigade för

att staterna skiljer sig åt exempelvis vad gäller miljöns förmåga att hantera föroreningar,

olika sociala mål och prioriteter, olika grader av industriell utveckling och befolknings-

täthet.15 Den andra principen innehåller en hänvisning till principerna om nationell

behandling och icke-diskriminering enligt GATT:s bestämmelser.16 Den tredje

principen anger att skillnader i nationella riktlinjer inte skall leda till kompenserande

importskatter eller exportavdrag som stater kan tänka sig använda för att skydda sina

egna industrier.17 Syftet är att undvika förvrängning på ett internationellt plan och

principen att förorenaren betalar hänför sig således till konkurrensmässiga förhållanden

mellan företag i olika stater. Då nästan alla nationella marknader utsätts för konkurrens i

större eller mindre utsträckning är detta dock av mindre betydelse.18 För att principen

skall vara effektiv måste den vara normbildande globalt. Om vissa stater tillåter

                                                                                                                                         
10 Guiding Principles Concerning International Economic Aspects of Environmental Policies, C(72)128,
11 ILM(1972) s 1172, även publicerad i OCDE/GD(92)81 hädanefter OECD 1992.
11 Larsson i JT 1995/96 s 330, Larsson 1998 s 150.
12 SOU 1994:69 s 76.
13 Art. 2.
14 SOU 1994:69 s 74.
15 Art. 6 – 10.
16 General Agreement on Tariffs and Trade, identisk behandling av importerade produkter och liknande
inhemska produkter respektive identisk behandling av importerade produkter oavsett deras nationella
ursprung, art. 11.
17 Art. 13.
18 SOU 1994:69 s 75.
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föroreningar i högre grad, och förorenare i viss mån kan undgå att betala för dem,

snedvrids den internationella konkurrensen mellan företag i olika stater.19

Förorenaren skall betala kostnaderna för de åtgärder bestämda av statliga myndigheter

som syftar till att hålla miljön i ett godtagbart skick. Förorenaren skall således betala för

de åtgärder som han är rättsligt bunden att vidta.20 Vad som är godtagbart skick bestäms

av statliga myndigheter i respektive land. OECD konstaterar att det i många fall med

hänsyn till kostnaderna inte är praktiskt eller ens nödvändigt att minska föroreningarna

under en viss nivå.21 Principen är endast en effektivitetsprincip för att fördela kostnader

och söker inte minska föroreningar optimalt fastän denna möjlighet inte utesluts.22

Vid produktion och/eller konsumtion skall kostnaderna för ovan nämnda åtgärder åter-

speglas i produktionskostnaderna för de förorenande varorna och tjänsterna. OECD

anger att förorenaren skall betala för kostnaderna men att det är av mindre betydelse på

vilket sätt detta sker. Det kan vara såväl genom ekonomiska instrument, exempelvis

avgifter på utsläpp, som direkta föreskrifter med målet att minska föroreningar.23 Det

spelar ingen roll om förorenaren genom prissättning kanaliserar kostnaderna vidare till

konsumenterna eller om han själv absorberar dem genom exempelvis minskade vinster

eller lägre löner.24 Det viktiga är att produktens pris återger de verkliga ekonomiska

kostnaderna, d.v.s. att de externa miljökostnaderna internaliseras i produktions-

kostnaderna.25 De företag som har så stora miljökostnader att deras priser inte längre

accepteras av konsumenterna kommer att få lägre vinster eller kan inte längre fortsätta

verksamheten. Tillämpning av principen leder således till ett slags självsanering.26

Subventioner som innebär betydande förvrängning i internationell handel och

investering bör inte vara tillåtna. OECD:s önskan är att hindra regeringar från att

subventionera åtgärder för miljökostnader.27 Subventioner och statligt stöd är således

inte förenligt med principen.28 OECD anger dock att det kan finnas skäl för undantag

och speciella lösningar. Ett skäl är att implementering av riktlinjer kan underlättas om

                                               
19 Larsson 1998 s 19 f.
20 OECD 1992 1.1. a.
21 Art. 3.
22 Note on the Implementation of the Polluter-Pays Principle, art. 2, publicerad i OECD 1992.
23 Note on the Implementation of the Polluter-Pays Principle, art. 1.
24 Note on the Implementation of the Polluter-Pays Principle, art. 3.
25 Birnie s 111, Larsson 1999 s 91.
26 Larsson 1998 s 44.
27 SOU 1994:69 s 76.
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förorenare får ekonomiskt stöd. För att vara förenligt med principen skall det röra sig

om endast en övergångsperiod som tidsmässigt är bestämd i förväg och som dessutom

inte får innebära en betydande förvrängning av internationell handel och investering. Ett

annat skäl är att miljökraven hotar en stats eller en regions sociala och ekonomiska mål,

exempelvis genom förhindrande av en regions utveckling eller negativ påverkan på

arbetsmarknaden. Stöd skall ges endast i den utsträckning och tidslängd som är

nödvändigt. Stöd för forskning och utveckling är inte oförenligt med principen.29

Principen att förorenaren betalar kan implementeras på olika sätt, exempelvis genom

standarder för processer och produkter, genom reglering och förbud och genom olika

slags avgifter. Två eller flera instrument kan användas tillsammans. Endast statliga

myndigheter på central eller regional nivå kan välja instrument.30

2.2.2.2 Principen utökas

OECD har med tiden generaliserat och utökat principen att förorenaren betalar. Från att

ha innefattat endast vissa externa miljökostnader – en delvis internalisering – har

principen alltmer gått mot fullständig internalisering.31

1974 bekräftade OECD att principen att förorenaren betalar är en grundläggande princip

för organisationens medlemsstater. En nyhet var att en medlemsstat genom OECD:s

sekretariat skall meddela andra medlemsstater om den har vidtagit några stödjande

åtgärder.32 Samma år kom OECD fram till att principen skall vara tillämplig även vid

gränsöverskridande föroreningar. Principen skall gälla för alla förorenare i en stat

oavsett om föroreningen påverkar den aktuella staten eller en annan.33

Några år senare poängterade OECD i en rekommendation om oljeutsläpp att förorenare

skall betala hela den kostnad som en statlig myndighet har tagit på sig för att förhindra

och åtgärda oljeskador. Häri inkluderas såväl kostnader för att hålla en beredskap för

dylika situationer som direkta kostnader p.g.a. utsläpp. Skyldigheten att betala gäller

                                                                                                                                         
28 Krämer s 19.
29 Art. 5, Note on the Implementation of the Polluter-Pays Principle, art. 7 – 8.
30 Note on the Implementation of the Polluter-Pays Principle, art. 4 – 6.
31 OECD 1992 1.1. a.
32 The Implementation of the Polluter-Pays Principle, C(74)223, 14 ILM(1975) s 234, även publicerad i
OECD 1992.
33 Principles Concerning Transfrontier Pollution, C(74)224, se OECD 1992.
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dock endast i den mån myndighetens avhjälpande åtgärder är rimliga.34 I en rekommen-

dation om miljöfarliga ämnen kom organisationen fram till att principen att förorenaren

betalar skall tillämpas så långt som möjligt. Verksamhetsutövaren har hela ansvaret för

sin verksamhet, för att förebyggande åtgärder vidtas och för att avhjälpande åtgärder

kan vidtas om en olycka skulle uppstå.35

Principen att förorenaren betalar var i första hand tänkt att tillämpas på kontinuerliga

utsläpp som behövde reduceras till en acceptabel nivå. I slutet av 1980-talet ansåg

OECD den vara tillämplig även vid olyckor.36 Verksamhetsutövaren för en miljöfarlig

verksamhet skall bära kostnaderna för rimliga preventiva och reparativa åtgärder.37

Administrativa åtgärder med preventivt syfte, exempelvis specialstudier inför en

licensiering och inspektion av en verksamhet, kan omfattas av principen.38 Förorenaren

blir dock inte betalningsskyldig för åtgärder av karaktären allmän service eller

ersättning till skadelidande för ekonomiska konsekvenser av en olycka. Även i denna

rekommendation poängteras att förorenaren endast skall betala för åtgärder som är

rimliga.39 Principens syfte är inte att lägga precis alla statliga utgifter på förorenaren,

eller att bestraffa den som inte har några medel att undvika olyckor, utan att fördela den

ekonomiska bördan till den part som har bäst förutsättning att fatta det ekonomiskt mest

effektiva beslutet.40 OECD anger därför att vissa undantag från principen kan vara

berättigade.41 Vidare är förorenaren inte betalningsskyldig om olyckan beror på en

händelse som denne inte kan anses vara ansvarig för, exempelvis en naturkatastrof.42

Försäkringar och fonder, d.v.s. att flera förorenare delar den finansiella risken för

olyckor, anses vara förenliga med principen.43 Förorenaren eller myndigheter kan rikta

krav mot en tredje part som är ansvarig för hela eller en del av olyckan.44

                                               
34 Certain Financial Aspects of Action by Public Authorities to Prevent and Control Oil Spills, C(81)32,
se OECD 1992.
35 Accidents Involving Hazardous Substances, C(88)83, se OECD 1992.
36 The Application of the Polluter-Pays Principle to Accidental Pollution, C(89)99, 28 ILM(1989) s 1320,
även publicerad i OECD 1992.
37 Art. 4.
38 Note on the Application of the Polluter-Pays Principle to Accidental Pollution, art. 9, publicerad i
OECD 1992.
39 Art. 8, 12.
40 OECD 1992 1.1. d.
41 Art. 14 – 16, Note on the Application of the Polluter-Pays Principle to Accidental Pollution, art. 21 –
24.
42 Art. 7.
43 Art. 13, Note on the Application of the Polluter-Pays Principle to Accidental Pollution, art. 27.
44 Art.6, Note on the Application of the Polluter-Pays Principle to Accidental Pollution, art. 25 – 26.
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1991 tog OECD ett steg mot att inkludera kostnader för ekologiska skador, d.v.s. skador

på själva miljön, i principen.45 Även om förorenaren har agerat inom myndigheternas

tillstånds ramar tycks åsikten vara att denne skall betala uppkomna ekologiska skador

om föroreningen kan betraktas som påtaglig eller skadan som väsentlig. Om däremot

graden förorening är låg verkar trenden vara att skadan inte skall ersättas.46

Samma år uppkom funderingar på att utvidga principen till att gälla ersättning till

skadelidande, något som inte tidigare har behandlats av organisationen.47 Efter en

ekonomisk analys konstaterade OECD att principen är berättigad även i detta fall, dock

med vissa undantag.48 Rapporten koncentreras på de fall när miljön inte anses vara i ett

acceptabelt tillstånd och en rad andra fall behandlas inte.49 Försäkring av verksamheten

är förenlig med principen och en begränsning av ersättningen kan vara acceptabel under

vissa förutsättningar.50

Principen att förorenaren betalar omnämns i flera andra OECD-dokument.51 Dessa, och

därmed principen, är inte rättsligt bindande för OECD:s medlemsstater. Staterna får

själva besluta om och i så fall hur de skall implementera rekommendationerna

nationellt.52

2.2.3 EG

1973 antog EG principen att förorenaren betalar i det första handlingsprogrammet för

miljön.53 Två år senare kom principen till uttryck i en rekommendation från rådet som

angav att kostnader skall fördelas enligt enhetliga principer i hela gemenskapen för att

undvika förvrängning av handel och konkurrens, eftersom en sådan förvrängning inte

överensstämmer med en harmonisk inre marknad.54 Miljöskydd skall inte finansieras av

statligt stöd eller att det allmänna betalar. Rådet angav att för gemenskapen enhetliga

                                               
45 The Use of Economic Instruments in Environmental Policy, C(90)177, se OECD 1992.
46 OECD 1992 1.1. c.
47 Compensation for Victims of Accidental Pollution, se OECD 1992.
48 Art. 7 – 13, art. 14.
49 Art. 3 – 6. Exempel på fall som inte behandlas är verksamhetsutövarens uppsåt samt bristande
kausalitet.
50 Art. 19, 20.
51 Se OECD 1992.
52 Birnie s 110, Larsson 1998 s 19.
53 Se vidare avsnitt 3.2.1.
54 EC Council Recommendation 75/436, denna föregicks av Communication by the Commission
regarding cost allocation and action by public authorities on environmental matters, COM(74)233.
Avsnittet bygger även på Westerlund s 66 ff.
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regler om att förorenaren istället skall betala skulle uppmuntra förorenarna att undvika

eller minska föroreningar.

Förorenaren definieras som den som direkt eller indirekt försämrar miljön eller skapar

förutsättningar som medför sådan försämring. Förorenaren skall betala kostnaderna för

de föroreningar som han orsakar oavsett om miljöskadorna inträffar inom eller utanför

det egna landet. Även administrativa kostnader som inte är direkt relaterade till

miljöskyddande åtgärder ingår, däremot inte statens utgifter för tillsynsutrustning och

övervakning. De krav som skall uppnås är de som offentliga myndigheter har lagt fast.

Kostnaderna skall genom lag och administrativa åtgärder placeras så att den bästa

administrativa och ekonomiska lösningen uppnås som mest effektivt bidrar till att

förbättra miljön.

I vissa fall kan principen frångås. Rådet föreskriver att undantag kan ske för redan

befintlig verksamhet om en tillämpning av principen skulle innebära svåra ekonomiska,

sociala eller tekniska störningar. Detta sker genom begränsade tidsfrister eller att

subventioner ges för en viss tid. Ett annat fall är användningen av investeringsstöd som

syftar till att lösa vissa strukturproblem inom industri, lantbruk eller en region. Rekom-

mendationen innehåller även föreskrifter om vissa stödformer som inte alls anses strida

mot principen. Ett exempel är bidrag till allmänna miljöskyddsanläggningar som inom

den närmaste framtiden inte helt kan bekostas av de förorenare som använder sig av

anläggningen. Ett annat exempel är stöd som hjälper vissa förorenare som måste uppnå

en ovanligt hög reningsgrad av sin verksamhet. Slutligen anses inte heller bidrag för att

stimulera forskning och utveckling av miljömässigt bättre teknologi strida mot

principen.

Statliga myndigheter rekommenderas att använda sig av standarder och avgifter eller en

kombination av dessa vid tillämpningen av principen. Verksamhetsutövarna skall själva

lämna in underlag för bedömning av kostnaderna för att hantera föroreningar.

Eftersom principen reglerades i en rekommendation är den inte rättsligt bindande för

unionens medlemsstater.
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2.3 Principens svagheter
Principen att förorenaren betalar har vissa svagheter som innebär att den är svår att

tillämpa i praktiken.

2.3.1 Vem är förorenaren?

OECD så gott som ignorerade vem som skall utpekas som förorenare i de första rekom-

mendationerna. Det ansågs som klart att förorenaren var den person, fysisk eller

juridisk, vars verksamhet hade givit upphov till föroreningen. EG identifierade

förorenaren som den person som direkt eller indirekt orsakar försämring av miljön eller

skapar förutsättningar som leder till försämring.55

Problem att identifiera förorenaren uppstår bl.a. när flera skadeverkande verksamheter –

tillsammans eller p.g.a. varandra – är inblandade, när byte av ägare har skett och när

verksamheten har upphört. Ansvaret kan formuleras olika brett eller snävt.

Vandekerckhove uppmärksammar dessutom att principen, av administrativa och

organisatoriska skäl, endast kan användas vid föroreningar orsakade av näringslivet.

När konsumenten är den faktiska förorenaren, vilket ofta är fallet, måste av praktiska

skäl andra lösningar användas.56

I vissa fall är det inte rimligt att den faktiska förorenaren skall betala eftersom denne

inte har inflytande över hur den förorenande produkten utformas. Som exempel kan

nämnas en bilägare som i praktiken förorenar när denne använder sin bil, men att

betalningsansvaret istället läggs på biltillverkaren som har makten att ändra bilens

utformning. Både ur ekonomisk och ur administrativ synvinkel är det ibland effektivast

att utpeka den person som har en bestämmande roll vid föroreningen än den som

faktiskt ger upphov till den.57

Vem som är förorenaren har i vissa specifika fall klargjorts. OECD har i en

rekommendation definierat vem som skall anses vara verksamhetsutövare vid olyckor.

Däri föreskrivs att verksamhetsutövaren vid en farlig installation är den fysiska eller

juridiska person som under tillämplig lag leder installationen och som är ansvarig för

                                               
55 OECD 1992 1.2.
56 Larsson s 20, 86, Vandekerckhove s 204 f.
57 OECD 1975 s 26, OECD 1992 1.2.
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dess vederbörliga drift.58 Detta förtydligas med att verksamhetsutövaren skall definieras

i lag som är tillämplig i landet för installationen och att vikt skall läggas på kriterier som

ägande av vissa farliga ämnen eller innehav av licens eller tillstånd.

Även inom EG-rätten har förorenaren i vissa fall specificerats. I direktivet om

förbränning av avfall59 anges verksamhetsutövaren vara varje fysisk eller juridisk

person som driver förbränningsanläggningen eller som har delegerat, eller har blivit

delegerad, beslutande ekonomisk makt över den. IPPC-direktivet innehåller en i sak lika

definition.60 I ett ännu inte antaget förslag till reglering av avfallsdeponering61 anges

verksamhetsutövaren vara den fysiska eller juridiska person som är ansvarig för en

deponi. Att en ägare ingår i ansvarskretsen är klart, men förmodligen inte den som

endast har ekonomisk kontroll.62

2.3.2 Hur skall ansvaret avgränsas?

Det första problemet som uppstår när förorenarens ansvar skall avgränsas är att

miljöskadorna måste värderas i pengar. Vad kostar t.ex. det faktum att en mängd

möjliga turister ändrar sina semesterplaner för att vatten och stränder har blivit

förorenade av ett oljeutsläpp?63

Om nu skadorna kan värderas återstår problemet att ange vilka kostnader som skall

betalas. Trenden är att principen allt mer går mot en fullständig internalisering av

miljökostnader, något som framställningen om OECD visar. Ett långtgående mål

föreslås vara att alla kostnader för att uppnå en hållbar utveckling skall internaliseras.

En sådan oinskränkt tillämpning av principen är dock inte särskilt realistisk.64

Slutligen uppstår frågan i vilken utsträckning förorenaren skall betala. Denne kan

kanalisera vidare kostnaderna till konsumenterna eller till någon som är ansvarig för

föroreningen, om denne är någon annan än den som utpekas som förorenare.

                                               
58 C(89)99 art. 2 c, “operator of a hazardous installation”.
59 Directive 94/67 on the incineration of waste, OJ 1994 L 365/34.
60 Directive 96/61 on integrated pollution prevention and control, COM(93)423, reviderat förslag
COM(95)88. Verksamhetsutövaren är varje fysisk eller juridisk person som driver installationen och även
den person som har beslutande ekonomisk makt över den, eller den sådan makt har blivit delegerad till.
61 Proposal for a Directive on the landfill of waste, COM(97)105, OJ 1991 C 190/1, reviderat förslag OJ
1993 C 212/33.
62 Larsson i JT 1995/96 s 336 ff. Larsson behandlar utförligt begreppet “operator” som här har översatts
med verksamhetsutövare.
63 Vandekerckhove s 206.
64 Vandekerckhove s 207, SOU 1994:69 s 85, OECD 1975 s 27.
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Förorenaren kan dela sitt ansvar med andra potentiella förorenare i form av en

försäkring. Om flera förorenare är inblandade måste betalningsansvaret fördelas. Ett

alternativ är proportionellt ansvar där var och en är ansvarig endast för de föroreningar

som de har givit upphov till. Ett annat alternativ är solidariskt ansvar där var och en kan

tvingas att betala allt och sedan har regressmöjlighet mot andra inblandade förorenare.

En viktig fråga är också om ansvaret genom retroaktiv lagstiftning skall utsträckas till

föroreningar som gjordes för länge sedan. Att den som har mest pengar skall tvingas

betala mest, den s.k. deep pocket-teorin, överensstämmer inte helt med principen att

förorenaren betalar eftersom det inte alltid blir den som förorenar som skall betala. Ofta

blir det dock så att den som kan får betala – om förorenaren inte har pengar måste ju

finansieringen komma från annat håll.65

2.3.3 Ansvarsfrågan

Principen att förorenaren betalar pekar inte ut någon som ansvarig i juridisk mening.

Principen är en ekonomisk princip och inte en rättviseprincip. Den är inte till för att

straffa förorenare utan syftar till att väcka medvetande så att miljökostnaderna skall tas

med i beslutsprocessen och att en miljövänlig, hållbar utveckling uppnås. Ända sedan

principens tillkomst har den dock ansetts ge uttryck för både ekonomisk effektivitet och

rättvisa eftersom externa miljökostnader internaliseras samtidigt som förorenaren

belastas med kostnaderna.66

2.4 Avslutande anmärkning
Principen att förorenaren betalar är enligt OECD en ekonomisk princip som med tiden

har blivit en rättslig princip genom att det, utan vidare definitioner, hänvisas till den i

olika rättsliga sammanhang.67

Principens svagheter – att det är svårt att definiera vem som är ansvarig och i vilken

utsträckning – medför dock att principen är öppen för tolkning.68 Denna tolknings-

möjlighet innebär att principen blir svår att tillämpa i praktiken, vilket givetvis leder till

att den i vissa fall inte tillämpas. Vidare är principen sällan rättsligt bindande, något

                                               
65 Vandekerckhove s 207, Larsson 1998 s 86 f. Vidare om deep pocket-teorin se bilaga 2.
66 OECD 1992 1.2, 3, OECD 1975 s 25, 93. De texter som anger principen såsom en rättviseprincip utgör
dock inte OECD:s officiella tolkning av principen, OECD 1975 s 5.
67 OECD 1992 2.
68 Sands s 213.
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som detta kapitel visar och som även illustreras i kapitel tre. Detta sammantaget ställer

till problem eftersom principen att förorenaren betalar måste vara normbildande globalt

för att fungera. Om inte alla stater ställs inför samma villkor uppstår en situation av

olika konkurrenskraft företagen emellan eftersom vissa måste internalisera miljö-

kostnader och andra inte. En annan effekt är att staten måste träda in och betala för

uppkomna miljöskador i de fall förorenaren inte betalar. Detta innebär att miljö-

främjande åtgärder kommer att bero av de respektive staternas ekonomiska situation,

vilja och förmåga att vårda miljön. Vandekerckhove påpekar att principen egentligen

skulle behöva definieras både på nationell och internationell nivå.69

Implementering av principen sker vanligtvis genom ansvarsregler och olika ekonomiska

instrument såsom skatter och avgifter. Andra sätt är direkt kontroll i form av standarder

för produkter och processer samt förbud. Mer kontroversiella instrument är betalning till

förorenaren för att denne skall minska sina föroreningar, olika subventioner och s.k.

föroreningsrättigheter.70 Kapitel tre illustrerar vidare hur principen kommer till uttryck.

                                               
69 Vandekerckhove s 211.
70 Sands s 213, Birnie s 110, OECD 1975.
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3 Principen kommer till uttryck

3.1 Internationell nivå

3.1.1 Explicit uttryck

I ett flertal internationella miljökonventioner antas eller åberopas principen att

förorenaren betalar.71 I dessa konventioner behandlas inte principen särskilt ingående,

vilket antingen tyder på att det inte har ansetts så viktigt vem som skall betala eller att

principen anses vara så välkänd att vidare behandling inte krävs.72

I två internationella konventioner anges principen vara en allmän princip i internationell

miljörätt. Den internationella konventionen om förberedelse, respons och samarbete vid

oljeföroreningar beskriver principen som ”a general principle of international environ-

mental law”. Samma lydelse återfinns i konventionen om gränsöverskridande olyckor.73

Rio-deklarationen74 införlivar således ett redan allmänt accepterat uttalande när

principen tas upp under följande lydelse;75

National authorities should endeavor to promote the internalization of

environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the

approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due

regard to the public interest and without distorting international trade and

investment.

                                               
71 1985 Association of South East Asian Nations Agreement on the Conservation of Nature and Natural
Resources, 1991 Convention on the Protection of the Alps, 1992 Convention on the Protection and Use of
Transboundary Watercourses and International Lakes, 1992 Convention for the Protection of the Marine
Environment of the North-East Atlantic, 1992 Convention on the Protection of the Marine Environment
of the Baltic Sea Area, Sands s 216.
72 SOU 1994:69 s 83.
73 1990 International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1992
UN/ECE Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents, Sands s 216.
74 FN:s andra stora miljökonferens (den första ägde rum i Stockholm 1972) – United Nations Conference
on Environment and Development (UNCED) – ägde rum i Rio de Janeiro 1992. Representanter för
jordens samtliga stater samlades för att finna lösningar på de problem som uppstår kring en hållbar
utveckling (se not 77). Konferensen resulterade i fem dokument; Rio-deklarationen, en principdeklaration
om hållbart skogsbruk, Konventionen om klimatförändringar, Konventionen om biologisk mångfald samt
Agenda 21.
75 The Rio Declaration on Environment and Development, principle 16, 31 ILM(1992) s 874,
Vandekerckhove s 210.
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Deklarationen är inte rättsligt bindande för de undertecknande staterna utan är endast en

policydeklaration. Den kan sägas ha samma status som OECD:s rekommendationer men

på ett globalt plan.76

Principen att förorenaren betalar är numera en av de grundläggande rättsprinciperna

inom internationell miljörätt. Hänvisningar till principen att förorenaren betalar finns i

flera internationella dokument, t.ex. i Brundtlandkommissionens rapport77 och i Rio-

konferensens Agenda 21.78

3.1.2 Implicit uttryck

3.1.2.1 Inledning

I ett antal internationella konventioner återfinns andemeningen med principen att

förorenaren betalar, men vid närmare betraktelse visar det sig att de är oförenliga med

principen eller åtminstone att de inte står i fullständig överensstämmelse med den.79

Enligt folkrätten är respektive stat ansvarig för att tillräckliga åtgärder vidtas vid miljö-

farliga verksamheter. Trots detta har det varit svårt att i internationella konventioner

reglera frågan om staters ansvar gentemot varandra. För att kringgå problematiken har

ett antal konventioner vuxit fram som innebär att skadeståndsansvaret kanaliseras till

den enskilde verksamhetsutövaren. I detta avseende överensstämmer konventionerna

med principen eftersom den som förorenar betalar istället för att detta betalningsansvar

läggs på staten. Skadeståndsansvaret är dock begränsat till ett visst angivet belopp

varefter staten träder in som ansvarsbärare. Det är i detta avseende som konventionerna

är oförenliga med principen.80

Kanaliserat, privaträttsligt ansvar har utformats för endast ett fåtal verksamheter där

skadevållaren relativt lätt kan identifieras. Konventioner av denna typ återfinns dels vid

skador p.g.a. oljeförorening från fartyg och dels vid skador genom kärnteknisk

verksamhet. Liknande reglering finns avseende skador p.g.a. transport av miljöfarliga

                                               
76 Larsson 1998 s 19.
77 Report of the World Commission on Environment and Development (the Brundtland Report), Our
Common Future, 1987. Detta dokument anses ha myntat begreppet hållbar utveckling vilket innebär att
människan har ett förvaltaransvar. Nu levande människor får inte bete sig på ett sätt som skadar miljön
och utarmar naturresurserna – både nuvarande och kommande generationer skall ha en hälsosam och god
miljö att leva i.
78 Larsson 1998 s 19, 45.
79 Birnie s 206.
80 Ebbesson s 64 f.
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ämnen och annan miljöfarlig verksamhet.81 Gemensamt för dessa konventioner är att de

baseras på ett strikt men begränsat ansvar och på ett s.k. andra kompensationssteg

genom en fond eller dylikt.82

3.1.2.2 Oljeförorening från fartyg

Konventionen om ansvarighet för oljeskada83 syftar till att ersätta dem som lidit skada

p.g.a. oljeförorening. Konventionen är förenlig med principen att förorenaren betalar i

den mån att en förorenare utpekas att betala för uppkomna skador. Fartygets ägare

utpekas som ansvarsbärare. De kostnader som denne skall stå för anges mycket vagt

men inkluderar i vilket fall preventiva åtgärder för att minimera skada och rimliga

åtgärder för att återställa miljön. Fartygsägaren är strikt ansvarig men vissa undantag

finns. Fartygsägaren går fri om han kan visa att skadan berodde på krigshändelse, i sin

helhet vållades av tredje man med avsikt eller i sin helhet berodde på att kuststaten

försummat sin skyldighet att svara för underhåll av fyrar eller andra hjälpmedel för

navigering.84 Fartygsägaren är ersättningsskyldig endast upp till ett visst belopp som

förvisso ändras i protokoll till konventionen då och då, men som långt ifrån täcker de

verkliga kostnader som uppkommer vid en oljeförorening. I detta avseende är

konventionen inte förenlig med principen eftersom förorenaren inte alltid kommer att

betala för hela skadan. Fartygsägaren skall hålla sitt fartyg försäkrat eller på annat sätt

hålla bankgaranti för det aktuella beloppet.

Konventionen om internationell oljeskadefond85 syftar till att ersätta dem som i vissa

särskilt definierade fall inte har kunnat erhålla full ersättning genom den ovan

behandlade konventionen. Dessa fall är då ansvar inte utgår enligt ansvarighets-

konventionen, då den ersättningsskyldige saknar medel för att fullgöra sina skyldigheter

enligt ansvarighetskonventionen eller då skadorna överskrider det maxbelopp som

anges i ansvarighetskonventionen. Även här finns dock en övre gräns för ersättning som

genom protokoll successivt justeras, men som inte heller täcker de verkliga kostnader

som en oljeförorening orsakar. Fondkonventionen finansieras genom avgifter som tas ut

                                               
81 COM(93)47 Annex III.
82 KOM(2000)66 avsnitt 4.8.
83 1969 International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage.
84 Den sista undantagsbestämmelsen aktualiserades i ett uppmärksammat svenskt mål – Tsesis-målet,
NJA 1983 s 3.
85 1971 International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil
Pollution Damage.



22

av oljebolagen i importstaterna. Även här behöver förorenaren endast betala upp till ett

visst belopp vilket inte är förenligt med principen.86

3.1.2.3 Kärnteknisk verksamhet

Vad gäller skador orsakade av kärnteknisk verksamhet finns det fyra internationella

konventioner av relevans i detta sammanhang.87 Konventionerna har vissa gemen-

samma grunddrag och även här utpekas en förorenare att betala uppkomna skador enligt

principen att förorenaren betalar. Ansvarsbärare är utövaren av den kärntekniska verk-

samheten. I vissa fall kan dock ansvarskretsen utökas till bl.a. transportörer.

Definitionen av skada är ganska snäv och rena ekologiska skador skulle troligen inte

inkluderas. Verksamhetsutövaren är strikt ansvarig men vissa undantag finns såsom

krig, naturkatastrofer eller skadelidandes medvållande. Verksamhetsutövaren är

dessutom endast ersättningsskyldig till ett visst belopp vilket inte är förenligt med

principen. Liksom för ansvarighetskonventionen för oljeskada finns protokoll som

justerar detta belopp, men det täcker inte de verkliga kostnader som skulle uppstå vid en

kärnenergiolycka. Konventionens parter kan föreskriva såväl lägre som högre

maxbelopp. Verksamhetsutövaren måste ha försäkring eller annan säkerhet för detta

belopp.

Om inte försäkringen räcker är det staten som blir ersättningsskyldig. En av konven-

tionerna föreskriver att en offentlig fond skall tillskapas. Att staten träder in istället för

förorenaren när ett visst skadebelopp uppnås är inte förenligt med principen.88

3.1.3 Avslutande anmärkning

Mot denna beskrivning av principen att förorenaren betalar i internationell miljörätt

måste ställas att det i några av de viktiga internationella konventionerna inte

förekommer någon hänvisning till principen.89 I Rio-deklarationen (citerad ovan) anges

att förorenaren, i princip, skall bära kostnaderna för föroreningarna. Här ges uttryck för

                                               
86 Avsnittet bygger på Ebbesson s 130 ff, Birnie s 292 ff.
87 1960 OECD Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy (Västeuropa), 1963
Convention on Civil Liability for Nuclear Damage (global). Dessa konventioner har gjorts ömsesidigt
tillämpliga genom ett protokoll. De två andra konventionerna behandlar kärnvapenskepp (1962
Convention on the Liability of Operators of Nuclear Ships) respektive sjötransporter av kärnämne (1971
Convention Relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear Material).
88 Avsnittet bygger på Ebbesson s 140 ff, Birnie s 371 ff.
89 1972 Stockholm Declaration (FN:s första stora miljökonferens jmf not 74), 1979 Convention on Long-
Range Transboundary Air Pollution, Konventionen om klimatförändringar och Konventionen om
biologisk mångfald (se not 74), Birnie s 110 och SOU 1994:69 s 84.
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vissa staters ovilja att ytterligare utveckla principen. En grupp stater, bestående av både

utvecklade stater och utvecklingsstater, anser att principen att förorenaren betalar är

tillämplig på nationell nivå men inte internationellt.90

Klart är att principen har betydelse i utvecklade stater, exempelvis inom OECD och EU.

Däremot är det tvivelaktigt om principen tillämpas eller stöds bortom denna kategori

stater. I de internationella förhandlingar där även mindre utvecklade stater är inblandade

lutar det mer åt att utvecklade stater skall hjälpa mindre utvecklade stater att bära deras

extra kostnader för att vidta miljöskyddande åtgärder.91

3.2 EG-rättslig nivå

3.2.1 Gemenskapens handlingsprogram

Utvecklingen av EG:s miljöpolitik återspeglas tydligast i gemenskapens handlings-

program för miljön.92 Gemenskapens första handlingsprogram antogs 1973. Sedan dess

har ytterligare fyra program antagits.93 Principen att förorenaren betalar framkommer

speciellt i första och femte handlingsprogrammet samt betonas i fjärde handlings-

programmet.

Programmen innehåller politiska viljeförklaringar och riktlinjer. Antagandet av

handlingsprogram har hittills skett i form av en deklaration (första programmet) eller en

resolution (andra till femte programmet). Ett handlingsprogram är således inget rättsligt

bindande dokument. Trots detta har handlingsprogrammen betydande inverkan på

utvecklingen av miljölagstiftningen både inom gemenskapen och i medlemsstaterna.

Det första handlingsprogrammet (1973 – 1976) anger elva grundläggande principer för

gemenskapens miljöpolitik, däribland principen att förorenaren betalar. Vidare fastslås

vilka åtgärder som skall vidtas för att förverkliga det som principerna slår fast.

Det andra handlingsprogrammet (1977 – 1981) befäster, och i viss mån vidareutvecklar,

de principer och åtgärder som angavs i det första programmet. I dessa två första

                                               
90 Sands s 213 f.
91 1972 Stockholm Declaration principle 12, 1987 Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer,
Birnie s 110.
92 Avsnittet bygger på Mahmoudi s 45 ff.
93 Första handlingsprogrammet för miljön (gällande perioden 1973 – 1976) OJ 1973 C 112/1, andra
handlingsprogrammet (1977 – 1981) OJ 1977 C 139/1, tredje handlingsprogrammet (1982 – 1986) OJ
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program ansågs begränsandet av föroreningar som det viktigaste problemet och störst

vikt lades därför vid kontrollåtgärder.

Det tredje handlingsprogrammet (1982 – 1986) återspeglar en förändring i attityder och

prioriteringar avseende miljöproblem. Miljöpolitiken skulle nu integreras med

gemenskapens politik inom övriga sektorer. Preventiva åtgärder istället för

kontrollåtgärder betonades.

Det fjärde handlingsprogrammet (1987 – 1992) innehåller en del nya idéer som nu var

möjliga eftersom gemenskapen för första gången hade uttrycklig behörighet inom

miljöområdet.94 Programmet behandlar bl.a. genomförande och kontroll av miljö-

direktiv, samordnande av bekämpande av föroreningar och behovet av internationellt

samarbete. Dessutom betonas ambitionen att bättre definiera miljöansvar och

möjligheten att förorenaren skall ha större ansvar för skador uppkomna p.g.a. produkter

eller processer.95

Det femte handlingsprogrammet (1993 – 2000) har huvudtiteln ”Towards

Sustainability” och fokuserar således på frågan om hållbar utveckling96. Programmet

återspeglar nya inriktningar exempelvis gällande det geografiska perspektivet. De två

första handlingsprogrammen var inriktade på att lösa akuta problem inom gemenskapen.

Det tredje och fjärde programmet konstaterade att problemen inte upphör vid

gemenskapens gränser och att samarbete med tredje stater följaktligen är nödvändigt,

således ett internationellt perspektiv. Det femte programmet, slutligen, har ett globalt

perspektiv och anger att frågor av global natur hotar den ekologiska balansen på vår

planet och därför har högsta prioritet. Det femte programmet syftar till att bryta med

rådande inriktningar och betonar vikten av preventiva åtgärder och förändringar i

beteendemönstret genom att engagera alla samhällssektorer i en anda av delat ansvar.

Tidigare program förlitade sig nästan enbart på lagstiftande åtgärder. Det femte

programmet presenterar fyra kategorier av instrument. En av dessa kategorier är s.k.

marknadsbaserade instrument som är ett uttryck av principen att förorenaren betalar.

Med sådana instrument skall en internalisering av externa kostnader ske i syfte att väcka

                                                                                                                                         
1983 C 46/1, fjärde handlingsprogrammet (1987 – 1992) OJ 1987 C 328/1, femte handlingsprogrammet
(1993 – 2000) OJ 1993 C 138/1.
94 Se vidare avsnitt 3.2.2.1.
95 COM(93)47 avsnitt 2.2.3.
96 Se not 77.
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såväl producenternas som konsumenternas medvetande i riktning mot ett ansvarsfullt

brukande av naturresurserna.97

I en utvärdering av det femte handlingsprogrammet konstaterar kommissionen att

gemenskapen har haft framgång vad gäller skapandet av miljölagstiftning samt nya och

förbättrade instrument för att skydda miljön. Europas miljö börjar förbättras på vissa

områden. Kommissionen anser dock att gemenskapen är långt ifrån en hållbar

utveckling och att det femte programmets mål därmed inte har uppnåtts.

Medlemsstaterna har inte heller implementerat gemenskapens miljörätt i önskad grad.

Ett sjätte handlingsprogram för miljön skall i första hand se till att bristerna i

implementeringen av det femte programmet rättas till samt ta upp nya frågor som har

framkommit. Det nya programmet måste också ta hänsyn till en utökad europeisk union.

Kommissionen betonar vikten av att principen att förorenaren betalar implementeras. En

fullständig internalisering av kostnader, genom skatter och andra ekonomiska

instrument, tas upp som en möjlighet.98

3.2.2 Primär EG-rätt

3.2.2.1 Principen blir gemenskapsrättslig grundlag

Med europeiska enhetsakten99 fick gemenskapen behörighet över ett flertal nya

områden, bland dem miljö. Först 1987 fick således EG uttrycklig behörighet att besluta

om miljöåtgärder. Med enhetsakten infördes avdelning VII bestående av artiklarna 130r,

130s och 130t i Romfördraget. Fyra av de elva principer som angavs i det första

handlingsprogrammet placerades i artikel 130r.2. En av dem var principen att

förorenaren betalar.

Med Maastrichtfördraget100 infördes miljöskyddet även bland de inledande allmänna

gemenskapsprinciperna.101 Miljön behandlades nu i Romfördragets avdelning XVI men

artikelnumreringen var densamma. Nya miljösyften lades till och jämte principen att

förorenaren betalar, som kvarstod oförändrad, skrevs ett antal nya principer in i artikel

130r.2.

                                               
97 OJ 1993 C 138/1 Executive Summary art. 31(ii).
98 COM(1999)543.
99 I kraft 1 juli 1987.
100 Fördraget om Europeiska Unionen, i kraft 1 november 1993.
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Med Amsterdamfördraget102 får miljöskyddet ytterligare betydelse. Några miljö-

principer placeras bland de inledande principerna och ett antal ändringar gäller rätts-

grunderna för miljöbeslut. Miljön behandlas i avdelning XIX bestående av artiklarna

174, 175 och 176. Principen att förorenaren betalar återfinns i artikel 174.2 1st.103

3.2.2.2 Praktiska implementeringsproblem

Med enhetsakten blev principen att förorenaren betalar, utan en definition av principens

egentliga innebörd, gemenskapsrättslig grundlag. Principen antogs då utan undantag.

Från första början har dock statligt stöd tillåtits i vissa fall, något som inte överens-

stämmer med OECD:s formulering av principen.104 OECD accepterade förvisso

tillfälligt stöd och gemenskapens subventioner har vanligtvis varit förenade med krav

om tidsbegränsning. I de fyra första handlingsprogrammen upprätthölls detta krav men i

det femte handlingsprogrammet ifrågasätts inte längre bruket av statligt stöd. Med

Maastrichtfördraget infördes en bestämmelse om att tillfälliga undantag och ekonomiskt

stöd ur sammanhållningsfonden är tillåtet utan att det påverkar tillämpningen av

principen att förorenaren betalar.105 Samma lydelse återfinns i den genom Amsterdam-

fördraget införda artikel 175.5. Principen har således modifierats för att passa den

ekonomiska verkligheten och hänsyn tas till fler aspekter än ekonomisk effektivitet.106

Det råder viss oenighet om vilken status principen att förorenaren betalar egentligen har.

Det faktum att medlemsstaterna valde att ta in principen i Romfördraget talar för att den

har någon rättslig effekt. Krämer är dock av den åsikten att principen inte har någon

direkt rättslig effekt utan är endast en politisk riktlinje.107 Han anger vidare att om

principen vore rättsligt bindande skulle statligt stöd och subventioner vara tvungna att

avskaffas och att det inte kan tolereras att det nästan inte finns några gemenskaps-

rättsliga dokument som omsätter principen i praktiken. I praktiken är det, både

                                                                                                                                         
101 Romfördragets art. 2 föreskrev att gemenskapen skall ha till uppgift att främja en hållbar och icke-
inflatorisk tillväxt som tar hänsyn till miljön (lydelsen har ändrats med Amsterdamfördraget). Art. 3
föreskriver att gemenskapens verksamhet skall innefatta en miljöpolitik.
102 I kraft 1 maj 1999.
103 Avsnittet bygger på Mahmoudi s 55 ff, Mahmoudi i JT 1997/98. För Romfördragets avdelning XIX
Miljö se bilaga 1.
104 Se avsnitt 2.2.2.1, 2.2.3.
105 Vandekerckhove s 255 f.
106 Att gemenskapens praktiska förfarande strider mot OECD:s ursprungliga formulering av principen
uppmärksammas dock i en aktuell rapport; European Commission, The application of the “polluter pays”
principle in Cohesion Fund countries, Office for Official Publications of the European Communities,
2000.
107 Doherty s 380 f.
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nationellt och på gemenskapsnivå, statliga myndigheter som sköter reparativa åtgärder

eftersom det är praktiskt omöjligt att finna förorenarna.108

Principen är således svår att tillämpa i praktiken men är trots detta en av de

grundläggande principer som har påverkat EG:s miljölagstiftning under årens lopp.109

3.2.3 Sekundär EG-rätt

3.2.3.1 Inledning

Principen att förorenaren betalar har explicit kommit till uttryck i vissa direktiv, t.ex.

direktivet om omhändertagande av spilloljor110, direktivet om avfall111, direktivet om

bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB och

PCT)112 och direktivet om giftigt och annat farligt avfall113.114

Gemenskapens handlingsprogram återspeglar hur tyngdpunkten först låg på

kontrollåtgärder för att sedan betona även förebyggande åtgärder.115 Med tiden har dock

ett behov av allmänna regler om civilrättsligt skadeståndsansvar vuxit fram. I

utvärderingen av det femte programmet påpekas att ett ansvarssystem skulle kunna se

till att förorenare betalar för miljöskador.116 I dessa allmänna regler kommer likväl

principen att förorenaren betalar till uttryck. Inget av de hittills framlagda förslagen har

ännu antagits men de är intressanta på så sätt att de visar åt vilket håll

gemenskapsutvecklingen är på väg.

3.2.3.2 Avfallsförslaget

Kommissionen presenterade det första enhetliga systemet för ansvarsfrågor 1989 – ett

direktivförslag om civilrättsligt skadeståndsansvar för skador orsakade av avfall.117

Direktivförslaget reviderades då ett flertal remissinstanser fann det för kontroversiellt

                                               
108 Krämer s 20.
109 Koeman s 4.
110 Direktiv 75/439, OJ 1975 L 194/23. Direktivet ändrades 1987: Direktiv 87/101, OJ 1987 L 42/43.
111 Direktiv 75/442 art. 11, OJ 1975 L 194/39. Direktivet ändrades 1991: Direktiv 91/156, OJ 1991 L
78/32, bestämmelsen om förorenaren betalar hamnade då i art. 15.
112 Direktiv 76/403 art. 8, OJ 1976 L 108/41.
113 Direktiv 78/319 art. 11, OJ 1978 L 326/31. Direktivet ändrades och bytte namn till direktivet om
farligt avfall och är nu tydligt besläktat med 1975 års direktiv om avfall i allmänhet: Direktiv 91/689, OJ
1991 L 337/20 och Direktiv 94/31, OJ 1994 L 168/28.
114 COM(93)47 avsnitt 2.2.3, Vandekerckhove s 203, Mahmoudi 105 ff, 117 f.
115 Se avsnitt 3.2.1.
116 COM(1999)543 avsnitt 9.2.
117 Directive on Civil Liability for Damage Caused by Waste, COM(89)282 och OJ C 251/3, 4/10/1989.
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och 1991 presenterades den reviderade versionen.118 Även den reviderade versionen

bedömdes som för omfattande och direktivförslaget drogs åter tillbaka.

Som ansvarig utpekas producenten av avfallet. Som sådan anges även den som genom

bearbetning, blandning eller på annat sätt förändrar avfallets sammansättning. Även den

som importerar avfall och den som bedriver en avfallsanläggning dit avfallet lagligen

blivit deponerat är ansvarig. Om avfallsproducenten inte kan identifieras är det i sista

hand den som faktiskt råder över avfallet som blir ansvarig.119 Denne är ansvarig för

såväl person- och sakskada som ekologisk skada.120 Ansvaret är strikt och, om det finns

flera ansvariga, solidariskt. Däremot är inte ansvaret retroaktivt såsom den amerikanska

lagstiftningen föreskriver.121 Vissa ansvarsbefriande omständigheter föreskrivs såsom

en vållande tredje man, force majeure och skadelidandes medvållande.122 En

skadelidande måste väcka talan inom tre år efter det att han har blivit medveten, eller

borde ha blivit medveten, om skadan. När det gäller ekologisk skada måste talan

dessutom väckas inom 30 år efter det att störningen inträffade. Ansvarsbärare skall vara

ansvarsförsäkrade eller på annat sätt ha finansiell säkerhet. I övrigt föreskrivs att

nationell lagstiftning skall reglera frågor om talerätt, ersättning och bevisbörda m.m.123

Förslaget om ansvar för skador orsakade av avfall lades åt sidan i väntan på resultatet av

en mer vidsträckt diskussion om skadeståndsansvar för miljöskador i allmänhet.

3.2.3.3 Grönboken

1993 lade kommissionen fram en grönbok124 som behandlar centrala frågeställningar

beträffande ett skadeståndsrättsligt ansvar för alla slags miljöskador. Kommissionen har

försökt dra lärdom av effekterna av den amerikanska lagstiftningen och har inspirerats

av Europarådets konvention på området.125 Grönboken syftade till att skapa debatt inom

gemenskapen, snarare än att föreslå lösningar.126 Kommissionen ansåg att ett skade-

ståndsrättsligt ansvar skulle bidra till implementeringen av principen att förorenaren

                                               
118 Directive on Civil Liability for Damage Caused by Waste, COM(91)219 och OJ C 192/6, 23/7/1991.
119 COM(91)219 art. 2.1(a), 2.2.
120 Art. 3.1, 2.1(c)(d).
121 Art. 3.1, 5.1, 13, för amerikansk lagstiftning se bilaga 2.
122 Art. 6, 7.
123 Art. 10, 11, 4.
124 Green Paper on Remedying Environmental Damage, COM(93)47.
125 Se bilaga 2 och 3.
126 COM(93)47 s 4, 28.
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betalar och ett sådant ansvar beskrevs som en konkret tillämpning av principen.127

Grönboken har två syften. Det första är att utreda frågan om civilrättsligt skadestånds-

ansvar och det andra är att utreda frågan om en kompensationsfond för de fall lösningen

med skadeståndsansvar inte fungerar.128

Vad gäller ansvarsbärare anger kommissionen att kanalisering till den som har expertis,

resurser och faktisk kontroll över verksamheten kan vara en effektiv lösning. En

möjlighet uppges vara att anta Europarådets konvention där en definition anges.

Kommissionen diskuterar huruvida ekologisk skada skall ersättas och även här anges

Europarådet ha en möjlig lösning.129 Vidare lutar kommissionen åt en lösning med strikt

ansvar. Ett mycket vidsträckt strikt ansvar, såsom i den amerikanska lagstiftningen, kan

dock leda till störningar av ekonomin. En begränsning av det strikta ansvaret diskuteras,

vilket dock uppges strida mot principen att förorenaren betalar.130 En diskussion kring

delat respektive solidariskt ansvar förs.131 Retroaktivitet och tidsbegränsningar för

väckande av talan tas inte upp.

Ett civilrättsligt skadeståndsansvar har sina begränsningar. När skadan inte kan

uppskattas, när förorenaren är okänd eller när kausalitet inte kan fastställas är exempel

på tillfällen när en fond skulle vara en bättre lösning. Denna skulle finansieras av de

ekonomiska sektorer med närmast anknytning till en viss typ av skada. Kommissionen

ansåg att en tänkbar lösning vore att ett system med skadeståndsansvar skulle

kompletteras med en kompensationsfond.132

3.2.3.4 Vitboken

Grönboken ligger till grund för den aktuella Vitboken133 vars syfte är att undersöka hur

principen att förorenaren betalar bäst skall tillämpas för att uppnå målen med

gemenskapens miljöpolitik. Kommissionens slutsats är att det lämpligaste alternativet

vore ett ramdirektiv om miljöansvar.134

                                               
127 s 18, 24.
128 s 4, 5.
129 s 7, 26 f, 10.
130 s 6, 25, 9 ff.
131 s 8. Vid delat eller proportionellt ansvar betalar en förorenare endast för sin del av skadan medan
denne vid solidariskt ansvar måste betala för hela skadan och sedan har regressrätt mot övriga förorenare.
132 s 23 ff, 20, 27 f.
133 Vitbok om ersättningsansvar för miljöskador, KOM(2000)66. Vitboken var ute på remiss fram till den
1 juli 2000.
134 Avsnitt 1.3, 1.1, 8.
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I ett sådant ramdirektiv skulle den eller de personer som har kontroll över den

verksamhet som orsakar skadan bära ansvaret.135 Person-, sak- och ekologisk skada

skall ersättas. Verksamhetsutövaren har strikt ansvar för person- och sakskador och för

ekologiska skador som orsakas av sådan farlig verksamhet som regleras i gemenskaps-

lagstiftningen. För skador på biologisk mångfald som orsakas av icke-farlig verksamhet

blir verksamhetsutövaren ansvarig vid vållande. Vissa ansvarsfrihetsgrunder godtas

såsom force majeure, tredje mans inblandning och den skadelidandes medvållande eller

samtycke.136 Direktivet skulle inte ha retroaktiv verkan. Kommissionen anger att det bör

vara medlemsstaternas sak att hantera tidigare föroreningar.137 Frågan om solidariskt

ansvar och tidsbegränsning av väckande av talan tas inte upp. Kommissionen

konstaterar såsom i Grönboken att ett system med skadeståndsansvar inte alltid

passar.138 Ett direktiv bör omfatta bestämmelser om ekonomisk säkerhet för

verksamhetsutövare, men till en början bör en försäkring eller liknande inte vara något

krav. Fonder anges vara ett alternativ för medlemsstaterna att använda sig av för att

hantera tidigare föroreningar och i situationer när ett system med skadeståndsansvar inte

skulle passa. Vidare diskuteras konsekvenser på konkurrens och sysselsättning samt

transaktionskostnader.139 I första hand har staten talerätt och intressegrupper först då

staten inte vidtar åtgärder eller missköter sig.140

Vitboken visar hur ett ansvar för miljöskador kan komma att utformas på

gemenskapsnivå. Kommissionen presenterar en idé om vem som skall utpekas som

ansvarsbärare, vilka skador denne skall ansvara för och i vilken utsträckning. Krämer är

dock skeptisk till att en lagstiftning på området kommer inom en snar framtid. Han

anser att det är föga sannolikt att en effektiv lagstiftning kan komma till stånd.141

                                               
135 Avsnitt 4.4.
136 Avsnitt 4.2, 4.3, 4.5.
137 Avsnitt 4.1.
138 Avsnitt 2.2. Dessa fall är när förorenaren inte kan identifieras, när skadan inte är konkret och
kvantifierbar och när ett orsakssamband inte kan fastställas mellan skadan och den identifierade
förorenaren.
139 Avsnitt 4.9, 7.
140 Avsnitt 4.7.
141 Krämer s 123.
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4 Principen att förorenaren betalar
och den svenska miljöbalken

4.1 Sveriges relation till principen
Sverige var medlem i OECD vid tidpunkten för ursprungsdokumentets tillkomst 1972.

Sverige var således en av de stater som var med och antog rekommendationen om

principen att förorenaren betalar. Rekommendationen är, som redan nämnts, dock inte

rättsligt bindande.

Sverige var också en av de deltagande staterna vid Rio-konferensen 1992 där principen

kom till uttryck på internationell nivå, inte heller här i rättsligt bindande form. Som

biträdande part till ett flertal internationella konventioner har Sverige införlivat

principen i lagstiftningen. Detta gäller främst de konventioner där principen kommer till

uttryck implicit, d.v.s. vid oljeförorening från fartyg och kärnteknisk verksamhet.142

Sverige har inte biträtt Europarådets konvention.143 Däremot är Sverige sedan 1995

medlem av Europeiska Unionen och binds således av såväl primär som sekundär EG-

rätt. Ett direktiv med Vitbokens innehåll skulle innebära vissa nyheter för svensk

lagstiftning. Miljöbalken innehåller en uttrycklig hänvisning till EG-rätten.144

4.2 Miljöbalken
Det fanns tre huvudsakliga skäl till att miljölagstiftningen samlades i en miljöbalk. Det

ena var att miljölagstiftningen var svåröverskådlig, med många tillämpliga lagar som i

vissa fall var motstridiga. Det andra var att många verksamheter föll utanför, eftersom

lagstiftningen hade vissa luckor. Slutligen behövdes skärpningar av lagstiftningen

eftersom allt fler brister i regelverket har upptäckts.145

Miljöbalken har haft en omständlig tillkomst och flera förslag har lagts fram sedan

utredandet av en miljöbalk påbörjades i slutet av 1980-talet.146 1989 tillsattes Miljö-

skyddskommittén för att se över den splittrade svenska miljöskyddslagstiftningen.

Kommittén föreslog först att samla ett mindre antal lagar i en ny miljölag.147 Den

                                               
142 Se avsnitt 3.1.2, Sjölag (1994:1009) 10 kap., Atomansvarighetslag (1968:45).
143 Prop. 1997/98:45 del 1 s 566, telefonsamtal med H Lagergren, Miljödepartementet.
144 MB 1:6, prop. 1997/98:45 del 1 s 194 ff.
145 Holmgård s 7 f, prop. 1997/98:45 del 1 s 1.
146 Stycket bygger på Holmgård s 8 ff, Rubenson s 16.
147 SOU 1991:4 Miljölagstiftningen i framtiden.



32

dåvarande socialdemokratiska regeringen eftersträvade dock en mer omfattande

sammanställning av lagstiftningen, varvid Miljöskyddskommittén föreslog att tolv lagar

skulle samlas i en miljöbalk.148 Den borgerliga regeringen bearbetade Miljöskydds-

kommitténs förslag och beslutade 1994 en proposition om miljöbalk.149 Efter

regeringsskiftet samma år återkallades propositionen och Miljöbalksutredningen fick i

uppdrag att lägga fram ett nytt förslag till miljöbalk. Det nya förslaget omfattade 16

lagar där även vattenrätten ingick. Denna hade utelämnats i tidigare förslag, något som

Lagrådet kritiserade.150 Den socialdemokratiska regeringen föreslog med sin proposition

1997 en miljöbalk som riksdagen antog i juni 1998.151 Miljöbalken trädde i kraft den 1

januari 1999.152

Miljöbalken samlar 15 tidigare miljölagar som vid balkens ikraftträdande upphörde att

gälla. Lagarna tillkom, som uppräkningen nedan visar, under ett långt tidsperspektiv

och ger därför uttryck för olika föreställningar och värderingar.153

Naturvårdslagen (1964:822)

Miljöskyddslagen (1969:387)

Lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten

Lagen (1976:1054) om svavelhaltigt bränsle

Lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark

Renhållningslagen (1979:596)

Hälsoskyddslagen (1982:1080)

Vattenlagen (1983:291)

Lagen (1983:428) om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark

Lagen (1985:426) om kemiska produkter

Miljöskadelagen (1986:225)

Lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

Lagen (1991:639) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel

Lagen (1993:900) om genetiskt modifierade organismer

Lagen (1994:1818) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade
arter

Som en samling av dessa lagar är miljöbalken en mycket omfattande lagstiftning,

indelad i sju avdelningar som består av 33 kapitel och närmare 500 paragrafer. Balken

                                               
148 SOU 1993:27 Miljöbalk: huvudbetänkande.
149 Prop. 1994/95:10 Miljöbalk.
150 SOU 1996:103 Miljöbalken – En skärpt och samordnad miljölagstiftning för en hållbar utveckling.
151 Prop. 1997/98:45 Miljöbalk.
152 SFS 1998:808.
153 Prop. 1997/98:45 del 1 s 185. Ett jämförande paragrafregister mellan tidigare lagar och miljöbalken
samt tvärtom återfinns i prop. 1997/98:45 del 2 bilaga A (s 410 ff).
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har karaktären av en ramlagstiftning och under den finns mer än 30 förordningar.

Dessutom har balken medfört ändringar i ett femtiotal lagar och åtskilliga

förordningar.154

Miljöbalken har kritiserats både för det faktum att ett antal lagar har samlats i en balk

och för urvalet av dessa lagar. De flesta remissinstanser hade samma inställning som

regeringen vad gällde en samordning av den centrala miljölagstiftningen i en balk. Vissa

remissinstanser var dock tveksamma och föreslog istället att befintlig lagstiftning skulle

skärpas och harmoniseras. Andra förslag var att alla regler som riskerar att påverka

miljön skulle samlas i en balk eller att endast de övergripande frågorna skulle regleras i

balken och att övrig miljölagstiftning skulle knytas till den. Lagrådet beklagade att

arbetet hade behövt utföras under tidspress och att djupare analyser borde ha skett både

avseende vilka regelområden som borde ingå i balken och de materiella reglernas

innehåll.155

Regeringen motiverade sitt val av lagar med att dessa hade syften och/eller

tillämpningsområden som var delvis sammanfallande och att de i viss mån överlappade

varandra. En miljöbalk med dessa lagar samlade skulle ge samordningsfördelar och

skulle göra den svenska miljörätten lättare att överblicka och tillämpa. Vissa remiss-

instanser ansåg dock att ytterligare lagar borde ingå i balken, medan andra menade att

en del av de föreslagna lagarna borde utelämnas.156

Miljöbalken skall tillämpas parallellt med andra lagar som reglerar områden som

omfattas av balkens tillämpningsområde men som avser andra frågor. Så var också

fallet före balkens tillkomst, när de olika miljölagarna var tillämpliga parallellt.

Lagrådet uppgav att avgränsningsfrågor skulle få lösas av praxis. Miljöbalken har

samma status som lag i allmänhet och kan inskränkas genom att undantag görs från den

i annan lag. Om en lagregel i balken skulle stå i konflikt med en annan lagregel och inga

föreskrifter finns om vilken regel som skall gälla, skall allmänna rättsgrundsatser

tillämpas. Exempel på sådana rättsgrundsatser är att specialregel går före allmän regel,

                                               
154 För en översikt av miljöbalkens struktur se bilaga 4. Bra introduktion till miljöbalken ger t.ex.
Holmgård och Rubenson.
155 Prop. 1997/98:45 del 1 s 162 ff.
156 Prop. 1997/98:45 del 1 s 185 ff.
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grundlag tar över vanlig lag, lag tar över förordning och att senare stiftad lag tar över

tidigare.157

4.3 Principen i miljöbalken

4.3.1 Inledning

Principen att förorenaren betalar eller begreppet internalisering förekommer inte explicit

i miljöbalken. Däremot innehåller propositionen ett flertal tydliga hänvisningar till

principen och på flera håll i lagtexten kommer principens andemening till uttryck.

4.3.2 Övergripande bestämmelser

4.3.2.1 Allmänna hänsynsregler

Inledning

Miljöbalkens andra kapitel innehåller rättsligt bindande principer och allmänna

hänsynsregler som skall iakttas av alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en

åtgärd som inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet. Reglerna skall beaktas

såväl i det dagliga livet som vid utövande av näringsverksamhet. Hänsynsreglerna

ställer gemensamma krav på alla verksamheter och åtgärder som riskerar att orsaka

olägenhet eller skada för människors hälsa eller miljön, även om en sådan verksamhet

också regleras i annan lag eller förordning.

Remissinstanserna reagerade huvudsakligen positivt på hänsynsreglerna. Vissa ansåg

dock att de var för långtgående medan andra ansåg att de inte alls kan medföra att

balkens mål uppfylls. Kritik riktades mot att hänsynsreglerna är för allmänt hållna och

otydliga, vilket kan medföra tillämpningssvårigheter. Vidare ansågs det svårt att

avgränsa reglerna både i förhållande till andra regler i balken och i förhållande till annan

lagstiftning. Remissinstanserna ansåg att osäkerhet förelåg beträffande reglernas

rättsliga status och räckvidd. Lagrådet angav att hänsynsreglerna är så allmänt hållna

och avsedda för ett så generellt område att det är uppenbart att tolkningsproblem

kommer att uppstå när de ställs mot en mångskiftande praktisk verksamhet.158

                                               
157 Prop. 1997/98:45 del 1 s 190 ff.
158 Prop. 1997/98:45 del 1 s 201 ff.
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Preventiva åtgärder

I miljöbalkens grundläggande hänsynsregel (MB 2:3) kommer en del av principen att

förorenaren betalar till uttryck, nämligen att förorenaren skall betala för preventiva

åtgärder. Paragrafen föreskriver att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en

åtgärd skall vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller

motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Med skada på människors hälsa omfattas såväl fysisk som psykisk skada. Olägenhet för

människors hälsa definieras som en störning som enligt en medicinsk eller hygienisk

bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.159 Även

här avses såväl fysisk som psykisk påverkan. I begreppet skada för miljön inkluderar

regeringen förutom påverkan av utsläpp och andra föroreningar även sådant som att den

biologiska mångfalden utarmas eller misshushållning med s.k. natur-, energi- och

kulturresurser.

Regeringen påpekar att principen att den som förorsakar miljöstörningar skall bekosta

de åtgärder som behövs för att förebygga eller avhjälpa olägenheter fastlades redan i

samband med miljöskyddslagens tillkomst. Motsvarigheter återfinns även i andra lagar

som nu ingår i balken. Principen att förorenaren betalar anges vara en internationellt

vedertagen princip.

Kravet att vidta försiktighetsmått preciseras i viss mån i de följande paragraferna (MB

2:4 – 6). Däri föreskrivs att verksamheter och åtgärder skall lokaliseras till platser som

är lämpliga med hänsyn till miljöbalkens mål och hushållningsbestämmelser. Vidare

skall alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och

energi. Slutligen föreskrivs att kemiska produkter och biotekniska organismer skall

ersättas med mindre farliga produkter eller organismer om det är möjligt.160

Skälighetsregeln

OECD angav i ursprungsdokumentet för principen att det inte var praktiskt eller ens

nödvändigt att minska föroreningarna under en viss nivå. I senare rekommendationer

poängterades att förorenaren endast skall betala för åtgärder som är rimliga. Dessa

tankar återfinns också i miljöbalkens skälighetsregel (MB 2:7).

                                               
159 Definitionen återfinns i MB 9:3.
160 Avsnittet bygger på prop. 1997/98:45 del 1 s 212 ff, del 2 s 14 ff.
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Kraven på hänsyn i de ovan nämnda hänsynsreglerna gäller i den utsträckning det inte

kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid bedömningen av detta jämförs nyttan av

skyddsåtgärderna och försiktighetsmåtten med kostnaderna för dessa. Kraven innebär

att i princip allt skall göras som är meningsfullt för att kraven skall tillgodoses.

Någonstans går dock en gräns, där nyttan för miljön inte uppväger de kostnader som

läggs på försiktighetsmåtten. Redan före balkens tillkomst fanns föreskrifter om

skälighetsavvägningar i vissa miljölagar och även i fall där särskilda föreskrifter inte

fanns förekom nödvändiga avvägningar.

Regeringen anger att det är förhållandena i det enskilda fallet som skall beaktas. Detta

innebär att olika krav kan gälla för näringsverksamhet respektive privatpersoner. Andra

påverkande faktorer är olägenhetens karaktär, såsom farlighet och omfattning, samt

graden av känslighet i den miljö och hos de människor som utsätts. Det ankommer på

verksamhetsutövaren att visa att kostnaden för en åtgärd inte är miljömässigt motiverad

eller att den är orimligt betungande.

Bedömningen av ett försiktighetsmåtts eller en skyddsåtgärds nytta skall styras av

riksdagens miljömål. Att miljömål av detta slag sätter gränsen för vilket miljöskydd som

skall uppnås överensstämmer med OECD:s föreskrifter, då organisationen i ursprungs-

dokumentet för principen angav att statliga myndigheter i respektive land skall

bestämma vad som är godtagbart skick för miljön.161

Reparativa åtgärder

I en annan av miljöbalkens hänsynsregler kommer förorenarens ansvar för reparativa

åtgärder till uttryck (MB 2:8). I paragrafen föreskrivs att alla som bedriver en

verksamhet eller vidtar en åtgärd som medför skada eller olägenhet för miljön ansvarar

för att skadan eller olägenheten avhjälps. Paragrafen innehåller en skälighetsavvägning i

sig genom föreskriften att avhjälpandet av skada skall ske i den omfattning det kan

anses skäligt.

Regeringen anser att, förutom skyldigheten att avhjälpa skador, även skyldigheten att

ersätta värdeminskning p.g.a. skador kan härledas ur principen. Lagrådet upplevde det

som oklart hur den föreskrivna skyldigheten att avhjälpa uppkomna skador förhåller sig

                                               
161 Avsnittet bygger på prop. 1997/98:45 del 1 s 231 ff, del 2 s 24 f.
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till skyldigheten att utge ersättning för olika slags miljöskador som föreskrivs på andra

ställen i balken.

Av praktiska, ekonomiska och miljömässiga skäl bör ibland ansvaret istället bestå i ett

kostnadsansvar. Förorenaren får då stå för kostnaderna för avhjälpandet som i praktiken

utförs av någon annan. Ansvaret enligt denna paragraf kvarstår till dess skadan eller

olägenheten har upphört, oavsett om verksamheten har lagts ned eller överlåtits.162

Stoppregeln

OECD:s formulering av principen innebär att förorenaren endast skall betala för rimliga

åtgärder och att föroreningar inte måste minskas under en viss nivå, d.v.s. att en viss

grad av förorening är acceptabel. Reglering avseende vad som är acceptabelt återfinns i

miljöbalkens stoppregel (MB 2:9), vari anges en absolut gräns för lägsta godtagbara

nivå för miljöskydd.

Trots att miljöbalkens hänsynsregler ställer höga krav kan det hända att en verksamhet

som uppfyller dessa krav ändå får verkningar på miljön som inte kan godtas. Med stöd

av stoppregeln kan regeringen förbjuda verksamheter och åtgärder som orsakar stora

skador. Det räcker med risken att de skadenivåer som anges kan uppkomma för att

stoppregeln skall vara tillämplig. Skadan måste dock kunna förutses med viss

sannolikhet. De sammanlagda effekterna av en verksamhet eller en åtgärd skall beaktas.

Om det finns särskilda skäl kan verksamheten eller åtgärden tillåtas. Det är endast

regeringen som kan meddela ett dylikt undantag från regeln. Verksamheten måste

medföra så stora fördelar från allmän och enskild synpunkt att dessa klart överväger

skadan för att ett undantag skall ske.163

4.3.2.2 Miljökvalitetsnormer

OECD:s tanke om att en viss grad av förorening är acceptabel återkommer i reglerna

om miljökvalitetsnormer. Dessa normer är miniminivåer som måste beaktas vid tillämp-

ningen av hänsynsreglerna. Den skälighetsavvägning som skall ske vid denna

tillämpning får inte medföra att en miljökvalitetsnorm åsidosätts.164

Reglerna om miljökvalitetsnormer finns i miljöbalkens femte kapitel. En miljö-

kvalitetsnorm är en föreskrift om kvaliteten på mark, vatten och luft. Normen anger en

                                               
162 Avsnittet bygger på prop. 1997/98:45 del 1 s 233, del 2 s 25.
163 Avsnittet bygger på prop. 1997/98:45 del 1 s 236 ff, del 2 s 26 ff.
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lägsta godtagbara miljökvalitet utifrån kunskaper om vad människan och naturen tål

utan hänsyn till tekniska och ekonomiska förhållanden. Den kan avse ett visst

geografiskt område eller hela landet.

Miljökvalitetsnormen anger de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som inte får

överskridas eller underskridas efter en viss tidpunkt. Regeringen betonade i proposi-

tionen att en miljökvalitetsnorm inte ger rätt att förorena till den angivna normen utan

anger en gräns varutöver det är förbjudet att förorena.

Miljökvalitetsnormerna är tillämpliga för all verksamhet som faller under miljöbalken.

Kommuner och myndigheter skall se till att miljökvalitetsnormerna uppfylls när de

prövar tillstånd, utövar tillsyn och meddelar föreskrifter. De skall även beakta normerna

vid planering och planläggning. Vid behov skall miljökvalitetsnormer omprövas.

Vad som är godtagbart skick för miljön skall, liksom enligt OECD:s rekommendationer,

bestämmas av statliga myndigheter. Regeringen, eller en förvaltningsmyndighet som

regeringen bestämmer, har således möjlighet att utfärda miljökvalitetsnormer.

Utgångspunkten för föreskrifterna bör vara det miljötillstånd som eftersträvas och som

har ställts upp av riksdagen eller EU.165

4.3.2.3 Miljökonsekvensbeskrivningar

OECD:s rekommendationer illustrerar att allt fler kostnader skall betalas av förorenaren.

I slutet av 1980-talet framgick att administrativa åtgärder med preventivt syfte kan

omfattas av principen. Miljökonsekvensbeskrivningar kan ses som en sådan

administrativ åtgärd och således som en del av förorenarens preventiva ansvar.

Reglerna om miljökonsekvensbeskrivningar finns i miljöbalkens sjätte kapitel. En

miljökonsekvensbeskrivning syftar till att identifiera och beskriva de direkta och

indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra samt att ge en

samlad bedömning av dessa effekter. Beskrivningen skall sedan kunna ge ett bättre

beslutsunderlag vid vissa tillståndsprövningar och dispensärenden.166

                                                                                                                                         
164 MB 2:7 2 st.
165 Avsnittet bygger på prop. 1997/98:45 del 2 s 41 ff.
166 MB 6:3. En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i en tillståndsansökan enligt 9, 11 och 12 kap., vid
tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. samt i dispensärenden där det behövs. Regeringen får föreskriva att en
sådan beskrivning skall finnas även i annan lag, MB 6:1, 2.
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Den som skall bekosta beskrivningen samt förfarandet med miljökonsekvensbedömning

är den tillståndssökande eller den som annars skall upprätta en miljökonsekvens-

beskrivning (MB 6:10). I beskrivningen skall ingå bl.a. de åtgärder som planeras för att

skadliga verkningar skall undvikas, minskas eller avhjälpas, exempelvis hur

verksamheten skall undvika att en miljökvalitetsnorm överträds. Om verksamheten inte

antas medföra en betydande miljöpåverkan behöver beskrivningen inte vara lika

omfattande (MB 6:7).

4.3.3 Särskilda bestämmelser om vissa verksamheter

4.3.3.1 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Reglerna om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns i miljöbalkens nionde kapitel.

Miljöfarlig verksamhet, och viss verksamhet som omfattas av hälsoskydds-

bestämmelserna, är tillståndspliktig. Ett tillstånds rättskraft innebär att förorenaren går

säker för krav från det allmänna avseende det som har prövats vid tillståndsgivningen.

Om förorenaren agerar inom tillståndets ramar behöver denne således inte oroa sig för

ytterligare krav.167 Bestämmelserna i nionde kapitlet är därför intressanta eftersom de

indirekt anger i vilken utsträckning förorenaren skall betala. Reglerna kan även ses som

ett uttryck för OECD:s tanke om att en viss grad av förorening är acceptabel, eftersom

förorenaren går fri så länge denne håller sig inom tillståndets ramar.

I kapitlet definieras inledningsvis miljöfarlig verksamhet, avloppsvatten och olägenhet

för människors hälsa. Verksamheten behöver inte bestå i en aktiv mänsklig aktivitet

utan även en nedlagd soptipp eller avfallsdeponi omfattas.

Verksamheten behöver inte vara miljöfarlig i det enskilda fallet för att utgöra miljöfarlig

verksamhet. Regeringen föreskriver helt enkelt om när krav på tillstånd eller anmälan

för miljöfarlig verksamhet krävs. Om krav skall ställas eller inte beror på de effekter

som utsläppen från olika verksamheter har på miljön.168

Ändringar av någon betydelse av tillståndspliktig verksamhet, som redan fått tillstånd,

kräver nytt tillstånd. Tillstånd kan också tidsbegränsas vilket leder till en automatisk

omprövning där hänsyn skall tas till den senaste tekniska utvecklingen på området och

                                               
167 Tillstånds rättskraft behandlas vidare i avsnitt 4.3.4.2.
168 Större verksamheter tillståndsprövas av miljödomstolar. Något mindre verksamheter prövas av
länsstyrelserna och verksamhet med liten miljöpåverkan prövas av kommunala nämnder. För de minsta
verksamheterna kan anmälningsplikt införas.
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överhuvud nya kunskaper sedan tillståndet utfärdades. Tillsynsmyndigheten kan

förelägga en verksamhetsutövare, vars verksamhet egentligen inte är tillståndspliktig, att

ansöka om tillstånd. Detta gäller såväl planerad verksamhet som pågående, där

tillståndsplikten således blir retroaktiv. En verksamhetsutövare kan också frivilligt söka

tillstånd och därigenom skyddas av tillståndets rättskraft. Vidare skall generella

föreskrifter i vissa fall kunna ersätta den individuella tillståndsprövningen. Föreskrifter

av detta slag kommer främst att meddelas för särskilda branscher och framför allt avse

verksamheter som endast är anmälningspliktig. Regeringen kan även föreskriva om

inskränkningar eller förbud mot vissa utsläpp.169

4.3.3.2 Förorenade områden

I miljöbalkens tionde kapitel finns bestämmelser om förorenade områden, vilka preci-

serar förorenarens reparativa ansvar. Regeringen eftersträvar att förorenade områden

skall efterbehandlas utan att det belastar statsbudgeten och bedömer att principen att

förorenaren betalar skall ligga till grund för reglerna om efterbehandlingsansvar.

Som ansvarsbärare utpekas i första hand verksamhetsutövaren. Även tidigare

verksamhetsutövare kan ställas till svars och regeringen anger att det inte är något krav

på att den nuvarande verksamhetsutövaren skall sökas före en tidigare verksamhets-

utövare. I andra hand är fastighetsägaren ansvarig. Förutsättningarna för att fastighets-

ägaren skall bli ansvarig är dels att någon verksamhetsutövare inte kan utföra eller

bekosta efterbehandling och dels att fastighetsägaren vid köpet av fastigheten kände till

eller borde ha upptäckt föroreningarna. Villaköpare ansvarar dock endast om de hade

vetskap om föroreningarna. Fastighetsägarens ansvar är alltid subsidiärt till en

verksamhetsutövares.

Den ansvarige skall utföra eller bekosta de åtgärder som behövs för att förebygga,

hindra eller motverka skada eller olägenhet för hälsa och miljön. Denne skall också

svara för de utredningskostnader som uppstår vid en förorening. Vid bedömningen av

ansvaret skall en skälighetsbedömning göras. Faktorer som spelar in är om

verksamheten bedrevs på ett vid den tiden accepterat sätt och i vilken grad som

verksamhetsutövaren har bidragit till föroreningen. En samlad skälighetsbedömning

skall ske som kan resultera i fullt, jämkat eller inget ansvar.

                                               
169 Avsnittet bygger på prop. 1997/98:45 del 1 s 336 ff, del 2 s 106 ff.
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Om flera verksamhetsutövare är ansvariga skall de svara solidariskt. Den som visar att

hans bidrag till föroreningen är så obetydligt att det inte ensamt motiverar

efterbehandling skall ansvara för endast den del som motsvarar bidraget. Vid

fördelningen av ansvaret skall främst den omfattning som var och en har medverkat till

föroreningen spela in. Flera fastighetsägare skall likaså vara solidariskt ansvariga.

Regeringen uttalar att den som vetat om föroreningarna bör svara före den som bara

borde insett dem. Vidare anges att den som följer givna tillstånd eller miljöbalkens

regler inte kommer att drabbas av något solidariskt ansvar överhuvudtaget.

Efterbehandlingsansvaret är i viss mån retroaktivt.170 Skyldigheten till efterbehandling

kan inte preskriberas.171

4.3.3.3 Vattenverksamhet

Reglerna om vattenverksamhet finns i miljöbalkens elfte kapitel. Liksom miljöfarlig

verksamhet är vattenverksamhet tillståndspliktig och reglerna indikerar därför i vilken

utsträckning förorenaren skall betala. Så länge förorenaren agerar inom tillståndets

ramar behöver denne inte oroa sig för ytterligare krav från det allmänna. Även här

återkommer OECD:s tanke om att en viss grad av förorening är acceptabel.

En vattenverksamhet får endast bedrivas om den är samhällsekonomiskt motiverad. Om

fördelar från allmän och särskild synpunkt överväger kostnader och skador är

verksamheten tillåten. En särskild regel skyddar fisket. Regeln kan ses som en

precisering av förorenarens preventiva ansvar.

Enligt huvudregeln krävs alltid tillstånd för vattenverksamhet. Tillstånd behövs inte om

det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vatten-

verksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Verksamhetsutövaren har bevisbördan

för att så är fallet och regeringen betonar att det är ett mycket starkt beviskrav. Även om

det inte behövs tillstånd får den som vill bedriva vattenverksamhet ansöka om tillstånd.

För markavvattning finns delvis andra bestämmelser.

Ägaren av en vattenanläggning är ansvarig för dess underhåll. Kraven på skötsel beror

på verksamhetens och anläggningens art och omfattning. Ansvaret innebär att såväl

                                               
170 Lag (1998:811) om införande av miljöbalken (8 §) föreskriver att efterbehandlingsansvaret gäller
miljöfarlig verksamhet vars drift har pågått efter den 30 juni 1969, d.v.s. efter att miljöskyddslagen trädde
i kraft.
171 Avsnittet bygger på prop. 1997/98:45 del 1 s 358 ff, del 2 s 118 ff.
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löpande reparationer som ombyggnad av uttjänta anläggningar skall företas. Regeringen

anger att underhållsskyldigheten skall kvarstå så länge anläggningen finns kvar.

Underhållsskyldigheten flyttas vidare när fastigheten överlåts. För att bli kvitt

skyldigheten måste ägaren riva anläggningen. Den som är skyldig att underhålla en

dammanläggning för vattenreglering är strikt ansvarig för skador som orsakas av ett

dammhaveri. Krig och annan väpnad konflikt friar denne från ansvar.172

4.3.3.4 Täkter, jordbruk och annan verksamhet

Täkter och jordbruk regleras i miljöbalkens tolfte kapitel. Det krävs tillstånd av

länsstyrelsen för täkt av bl.a. berg och grus. Kravet gäller vanligtvis inte för s.k.

husbehovstäkter. Dessa tillstånd har inte samma rättskraft som vid miljöfarlig

verksamhet och vattenverksamhet, men innebär ändå ett visst skydd för förorenaren.

Förorenaren kan enligt propositionen t.ex. inte drabbas av något solidariskt

efterbehandlingsansvar för förorenade områden så länge denne följer givna tillstånd och

miljöbalkens regler.173

Vidare skall intresseavvägningar och hänsynstaganden göras som kan ses som uttryck

för OECD:s accepterande av en viss grad av förorening. En intresseavvägning skall

göras mellan behovet av materialet och de befarade skadorna. Tillståndsplikten

kompletteras av en samrådsplikt som gäller när verksamheten kan komma att väsentligt

ändra naturmiljön. Tillsynsmyndigheten kan förelägga den som har anmält sin

verksamhet för samråd att vidta preventiva åtgärder.

Vad gäller jordbruk föreskriver regeringen att hänsyn skall tas till naturvårdens och

kulturvårdens intressen. Den som skadar naturen i jordbruket kan således stoppas men

föreskrifterna får inte vara så ingripande att de medför inskränkningar i pågående mark-

användning.174

4.3.3.5 Genteknik

Reglerna om genteknik finns i miljöbalkens trettonde kapitel. S.k. innesluten

användning och avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer skall föregås

av en utredning (MB 13:8). Denna motsvarar i viss mån miljöbalkens krav på miljö-

konsekvensbeskrivning som kan liknas vid vad OECD kallade en administrativ åtgärd

                                               
172 Avsnittet bygger på prop. 1997/98:45 del 1 s 371 f, del 2 s 125 ff.
173 Prop. 1997/98:45 del 1 s 360.
174 Avsnittet bygger på prop. 1997/98:45 del 2 s 145 ff.
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med preventivt syfte. En rad faktorer påverkar hur omfattande underlaget måste vara,

t.ex. verksamhetens karaktär och organismens egenskaper.

Vidare föreskrivs krav på tillstånd och skyldighet att anmäla vissa verksamheter.

Tillstånd får ges endast om verksamheten är etiskt försvarbar. Dessa tillstånd har inte

samma rättskraft som vid miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet men innebär,

liksom vid täkter och jordbruk, ett visst skydd för förorenaren. Denna etiska värdering

är en slags intresseavvägning som kan ses som ett uttryck för OECD:s accepterande av

en viss grad av förorening. I detta fall handlar det om att vissa störningar tillåts, eller

som regeringen uttrycker saken – att människan har ett ansvar att förhindra allvarliga

störningar i de ekologiska systemen och att se till att gentekniska tillämpningar inte

upplevs som stötande eller stridande mot god sed och allmän ordning. Användningen av

genteknik får inte heller åsamka onödigt lidande hos djur.175

4.3.3.6 Kemiska produkter och biotekniska organismer

I miljöbalkens fjortonde kapitel finns särskilda regler om kemiska produkter och

biotekniska organismer. Även i detta kapitel finns en regel som i viss mån motsvarar

sjätte kapitlets miljökonsekvensbeskrivning och således kan liknas vid OECD:s s.k.

administrativa åtgärder. Den som tillverkar eller för in en kemisk produkt eller en

bioteknisk organism skall se till att det finns en tillfredsställande hälso- och miljö-

utredning (MB 14:7). Utredningsskyldigheten upphör inte när produkten eller

organismen släpps ut på marknaden. Den utredningsskyldige skall även underrätta

myndigheterna om det efter ett tillstånd eller godkännande kommer fram att produkten

eller organismen kan ha skadliga effekter på hälsa eller miljön.

Regeringen föreskriver inget generellt krav på tillstånd för att importera eller hantera

kemiska produkter eller biotekniska organismer. Tillståndskrav kan ställas vid import

och hantering av särskilt farliga produkter och organismer. Dessa tillstånd skyddar

förorenaren i samma utsträckning som vid täkter, jordbruk och genteknik. Dessutom

kompletteras detta av anmälningsskyldighet samt föreskrifter om godkännande av

kemiska eller biologiska bekämpningsmedel. Regeringen anger att, om det finns

särskilda skäl, undantag kan medges från kravet på tillstånd och godkännande vilket är

                                               
175 Avsnittet bygger på prop. 1997/98:45 del 2 s 158 ff.
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ytterligare ett uttryck för accepterandet av en viss grad av förorening. Särskilda skäl kan

vara användning för forskningsändamål eller annat vetenskapligt syfte.176

4.3.3.7 Avfall och producentansvar

Reglerna om avfall och producentansvar finns i miljöbalkens femtonde kapitel. Reglerna

kan ses som ett uttryck av förorenarens ansvar för preventiva åtgärder, eftersom det

handlar om att återvinna och återanvända samt att hushålla med råvaror och energi. Med

lite fantasi kan man få det till att principen att förorenaren betalar i viss mån kommer till

uttryck eftersom kostnaderna för omhändertagandet av avfall kan komma att

internaliseras i produkternas kostnad eller åtminstone att de externa miljökostnaderna

läggs på konsumenterna som således känner av produkternas verkliga kostnad.177

Föreskrifter kan meddelas om att producenten skall se till att avfall tas om hand på ett

godtagbart sätt (MB 15:6). Vid ett sådant producentansvar kommer de externa miljö-

kostnaderna att internaliseras i produkternas kostnad. Ansvaret kan avse såväl avfallet

från de producerade varorna som förpackningar. Regeringen avser både det fysiska och

det därmed sammanhängande ekonomiska ansvaret för insamling, borttransport,

återvinning, återanvändning och bortskaffande.

Varje kommun ansvarar för att hushållsavfall transporteras till behandlingsanläggningar

och att det återvinns eller bortskaffas (MB 15:8). Detta gäller dock inte avfall som

omfattas av producentansvar. I första hand har således producenten ansvaret. Om

ansvaret åligger kommunen kan de externa miljökostnaderna via avgifter övervältras på

konsumenterna som indirekt känner av produkternas verkliga kostnad.

Föreskrifter kan meddelas om förbud mot deponering av brännbart eller organiskt avfall

samt tillstånds- och anmälningsplikt för transporter av avfall.178

4.3.4 Prövning, tillsyn och påföljder m.m.

I miljöbalkens fjärde, femte och sjätte avdelning finns ett antal bestämmelser som är av

intresse vid en analys av det uttryck som principen att förorenaren betalar tar i balken.

                                               
176 Avsnittet bygger på prop. 1997/98:45 del 2 s 170 ff.
177 Jmf avsnitt 4.3.4.5.
178 Avsnittet bygger på prop. 1997/98:45 del 1 s 424, del 2 s 187 ff.
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4.3.4.1 Prövningen

I OECD:s rekommendationer anges att försäkringar och fonder är förenliga med

principen, vilket handlar om en riskfördelning förorenarna emellan. I praktiken krävs

istället ibland att förorenaren skall ställa säkerhet för sin verksamhet, så t.ex. vid

oljeförorening från fartyg, kärnteknisk verksamhet och enligt somliga EG-rättsliga

direktivförslag. Miljöbalken ställer upp en liknande bestämmelse om säkerhet (MB

16:3). Däri föreskrivs att tillstånd, godkännande eller dispens får göras beroende av att

verksamhetsutövaren ställer säkerhet för kostnaderna för efterbehandling och andra

återställningsåtgärder som verksamheten kan åsamka. Ett fall av detta slag kan vara att

verksamheten förutses avslutas inom viss tid och att det kan föreligga ett

efterbehandlingsbehov. Offentligrättsliga organ omfattas inte av kravet om ställande av

säkerhet. Tillstånd till täkt får lämnas endast om säkerhet ställs för de villkor som skall

gälla. Paragrafen hänvisar till en paragraf i utsökningbalken vari föreskrivs att säkerhet

skall bestå av pant eller borgen inklusive bankgaranti.179

Tillstånd eller dispens och upphävande av dessa får förenas med skyldighet att utföra

eller bekosta särskild undersökning av ett område och särskilda kompensationsåtgärder

för att en verksamhet medför intrång i allmänna intressen (MB 16:9). Undersökningen

kan liknas vid OECD:s s.k. administrativa åtgärder och kompensationsåtgärden kan ses

som en förlängning av förorenarens reparativa ansvar eftersom denne skall betala för

sina intrång. Vid bedömningen av paragrafens tillämpning sker en intresseavvägning

där det har betydelse hur allvarligt intrång som verksamheten orsakar samt vilken nytta

som åtgärder enligt paragrafen medför. Paragrafen innebär ingen inskränkning av det

ansvar som åligger en efterbehandlingsansvarig enligt tionde kapitlet.180

4.3.4.2 Tillstånds giltighet

Reglerna om tillstånds rättskraft finns i miljöbalkens tjugofjärde kapitel. Alla tillstånd

har inte samma rättskraft, men som tidigare påpekats innebär alla ett visst skydd för

förorenaren. Att en myndighet har givit tillstånd, dispens eller godkännande till

förorenarens verksamhet innebär i stort att denne inte kan ställas till svars för sådana

frågor som har prövats.

                                               
179 UB 2:25, prop. 1997/98:45 del 2 s 205.
180 Prop. 1997/98:45 del 2 s 209 f. En liknande bestämmelse om kompensationsåtgärder finns i MB 7:7
som gäller intrång i naturvärde.
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Domar och beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet gäller

mot alla såvitt de avser frågor som har prövats i domen eller beslutet (MB 24:1).

Regeringen anger att en dom av detta slag har en annan materiell rättskraft än en tviste-

målsdom enligt rättegångsbalken. Sådana domar har endast giltighet mellan parterna i

målet medan en dom av det här aktuella slaget binder alla som har kunnat föra talan i

målet.181

Tillståndet ger således en trygghet. Den tillståndshavare som följer villkoren behöver

vanligtvis inte oroa sig för att det allmänna ställer ytterligare krav med stöd av

hänsynsreglerna, åtminstone inte avseende de frågor som har prövats vid tillstånds-

givningen. Tillståndets rättskraft kan dock inskränkas genom möjligheten att ändra,

återkalla samt förbjuda fortsatt verksamhet. Dessutom kan domen angripas med

extraordinära rättsmedel enligt rättegångsbalken.182 En omprövningsdom eller ett

omprövningsbeslut har samma rättsverkan som här har beskrivits.

Tillståndsmyndigheten ges i en rad fall möjlighet att återkalla tillstånd, dispens eller

godkännande samt förbjuda fortsatt verksamhet (MB 24:3). Regeringen anger att

reglerna så långt möjligt bör vara samma för de olika verksamheter som kan förekomma

enligt miljöbalken. Särreglering har endast skett för vattenanläggningar. Exempel på fall

när denna bestämmelse blir tillämplig är när tillståndshavaren har vilselett tillstånds-

myndigheten genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter. Andra fall är när

tillståndet inte följs och avvikelsen inte är av ringa betydelse samt om verksamheten

slutligen har upphört.

Vad gäller miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet kan tillståndsmyndigheten

ompröva tillstånd samt ändra, upphäva eller meddela nya villkor för tillståndet (MB

24:5). Omprövning kan ske efter tio år men regeringen betonar att det inte handlar om

någon obligatorisk omprövning. Andra fall är om verksamheten med någon betydelse

medverkat till att en miljökvalitetsnorm har överträtts samt om förhållandena i

omgivningen har ändrats väsentligt. Ny teknik och för att överhuvudtaget förbättra en

anläggnings säkerhet är andra skäl till en omprövning. Eftersom tillståndsmyndigheten

redan har tillåtit verksamheten finns en bestämmelse som föreskriver att villkoren vid

                                               
181 RB 17:11. Detta innebär även att RB 17:3 (dispositionsprincipen) inte är tillämplig på själva
tillståndsfrågan utan att miljödomstol har officialprövningsskyldighet i fråga om tillstånd skall beviljas
eller ej.
182 RB 58 – 59 kap. Resning och återställande av försutten tid samt klagan över domvilla.
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omprövningen inte får vara så ingripande att verksamheten inte längre kan bedrivas

eller att den avsevärt försvåras. Denna regel återspeglar skälighetsavvägningen bland

miljöbalkens hänsynsregler.183

4.3.4.3 Rättegångskostnader

Reglerna om rättegångskostnader finns i miljöbalkens tjugofemte kapitel. Reglerna

återspeglar i stort en avvägning där förorenaren skall betala om skulden eller ansvaret

ligger på hans sida. Samtidigt sker en intresseavvägning så att förorenaren inte drabbas

av orimliga kostnader.

I mål om utövande av miljöfarlig verksamhet betalas ingen ersättning för rättegångs-

kostnader. Regeringen anför som skäl att det vore att gå för långt att ålägga sökandena

att betala samtliga kostnader eftersom sakägarkretsen är så vid, exempelvis vid luft-

föroreningar. Vid vattenverksamhet är huvudregeln att sökanden skall svara för både

sina egna och motparternas kostnader. Sökanden skall ersätta kostnader för kungörelser,

lokaler m.m. och skall på begäran betala förskott.184

4.3.4.4 Tillsyn

Tillsynen över efterlevnaden av miljöbalken är av högsta betydelse för att reglerna skall

efterlevas. Reglerna om tillsyn finns i miljöbalkens tjugosjätte kapitel. En tillsyns-

myndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att balkens regler

skall efterlevas (MB 26:9). Regeln är tillämplig för all verksamhet som omfattas av

balken. Tillstånds rättskraft får inte begränsas. Tillsynsmyndigheten får dock alltid

meddela brådskande förelägganden eller förbud som är nödvändiga för att undvika

ohälsa eller allvarlig skada på miljön.

Tillsynsmyndigheten kan besluta om rättelse på den felandes bekostnad om denne inte

rättar sig efter ett föreläggande eller förbud som tillsynsmyndigheten har meddelat (MB

26:18). Detta kan vara aktuellt när en snabb handläggning är nödvändig för att

undanröja en hälso- eller miljörisk, men också i bagatellartade fall där tillsyns-

myndigheten enkelt kan rätta till felet. Beslut om rättelse kan meddelas även utan

föregående föreläggande eller förbud, exempelvis om det föreligger en risk för

allvarliga skador och när efterbehandling måste ske och flera verksamhetsutövare är

                                               
183 Avsnittet bygger på prop. 1997/98:45 del 2 s 251 ff.
184 Prop. 1997/98:45 del 2 s 262 ff.
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ansvariga. Tillsynsmyndigheten rättar således till felet, men det är förorenaren som

betalar för rättelsen.

Regeringen anger att verksamhetsutövarna har det främsta ansvaret för att miljöbalkens

regler efterlevs. En verksamhetsutövare vars verksamhet kan skada hälsa eller miljön

skall kontrollera att balkens bestämmelser och för verksamheten särskilt meddelade

villkor efterlevs. Denne skall dessutom hålla sig aktivt informerad om verksamhetens

påverkan av miljön även i den mån det inte handlar om otillåten påverkan (MB 26:19).

Kravet på egenkontroll skall anpassas till varje verksamhet så att det inte får orimliga

konsekvenser.

En verksamhetsutövare skall också utföra undersökningar av sin verksamhet för att

tillsynsmyndigheten skall kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter. Dessa undersökningar

kan liknas vid OECD:s s.k. administrativa åtgärder. Verksamhetsutövaren skall själv

betala dessa undersökningskostnader (MB 26:22). Undersökningspliktens omfattning

beror på förhållandena i det enskilda fallet och begränsas alltid till vad som behövs för

att tillsynsmyndigheten skall kunna fullgöra sina skyldigheter. Regeringen anger att

kraven inte får vara orimliga vilket kan ses som en förlängning av skälighetsregeln i

miljöbalkens andra kapitel. Tillsynsmyndigheten kan även föreskriva att någon annan

än verksamhetsutövaren skall företa undersökningen. Verksamhetsutövaren skall då

ersätta kostnaderna för den undersökning som den fristående expertisen företar.185

4.3.4.5 Avgifter

Tillsynen skall i huvudsak vara avgiftsfinansierad vilket är ett sätt för det allmänna att

övervältra sina kostnader på någon annan. Regler om avgifter finns i miljöbalkens

tjugosjunde kapitel. Regeringen får meddela föreskrifter om skyldigheten att ersätta en

myndighets kostnader (MB 27:2). Bestämmelsen syftar till att verksamhetsutövare skall

kunna åläggas att betala ersättning för direkta utlägg som en myndighet har haft,

exempelvis för provtagning och undersökning av prov. Detta stämmer väl överens med

vad OECD kallade administrativa åtgärder.

Kommuner får ta ut en avgift för det renhållningsarbete som de utför (MB 27:4). På så

sätt sker en slags internalisering av de externa miljökostnaderna, eftersom konsu-

menterna betalar en avgift och därmed indirekt känner av produkternas verkliga

                                               
185 Avsnittet bygger på prop. 1997/98:45 del 2 s 271 ff.
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kostnad.186 Slutligen kan en verksamhetsutövare åläggas en producentavgift (MB 27:7).

Producentansvaret som regleras i miljöbalkens femtonde kapitel är ibland mindre

lämpligt att tillämpa. I vissa fall är det bättre att kommunen har det fysiska ansvaret för

hanteringen och omhändertagandet av avfallet men att ändå producenten har det

ekonomiska ansvaret. Producenten skall i dessa fall betala en producentavgift. Avgiften

beräknas vanligtvis inte efter lokala förhållanden men detta är möjligt i de fall det är

lämpligt. Avgiften kan användas även till att täcka kostnader för information om

hanteringen.187

4.3.4.6 Påföljder

Bestämmelserna som rör miljöbrott har samlats i miljöbalkens tjugonionde kapitel.

Bestämmelserna har så långt som möjligt samlats i brottsbenämningar med tillhörande

brottsbeskrivningar men kompletteras även av blankettstraffbud, d.v.s. straff-

bestämmelser utan fullständig brottsbeskrivning. Beskrivningen anger i dessa fall att en

överträdelse av en materiell regel i en annan paragraf leder till ett visst straff. Den som

begår miljöbrott döms vanligtvis till fängelse eller böter.

I miljöbalkens trettionde kapitel finns dessutom bestämmelser om miljösanktions-

avgifter. En miljösanktionsavgift är en avgift som en näringsidkare skall betala när

denne har åsidosatt en föreskrift eller påbörjat en verksamhet utan att erforderligt

tillstånd har erhållits. Detsamma gäller när han har åsidosatt ett tillstånd eller villkor

som har meddelats vid prövning av just hans verksamhet (MB 30:1). Överträdelsen

behöver inte ha medfört ekonomisk fördel eller olägenhet i det enskilda fallet. Endast i

dessa fall kan miljösanktionsavgift påföras och dessutom krävs att regeringen skall ha

fastställt med vilket belopp avgift skall påföras. Verksamhetsutövaren har ett strikt

ansvar och avgiften tas ut även om åsidosättandet inte har skett uppsåtligen eller av

oaktsamhet. Avgiften skall dock inte tas ut om det är uppenbart oskäligt. Vidare skall

avgiften tillfalla staten.188

Gemensamt för påföljdsbestämmelserna är att de skall bidra till att verksamhetsutövare

håller sig till reglerna och avseende miljösanktionsavgifter att den allmänna noggrann-

heten vid bedrivandet av näringsverksamhet ökar. En förorenare betalar i dessa fall i

                                               
186 Jmf avsnitt 4.3.3.7.
187 Prop. 1997/98:45 del 2 s 289 ff.
188 Prop. 1997/98:45 del 2 s 314 f.
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form av böter eller avgifter. Vad förorenare betalar går dock inte direkt till förbättringar

av hälsa eller miljön utan hamnar i statskassan.

4.3.5 Ersättning och skadestånd

4.3.5.1 Ersättning

I miljöbalkens trettioförsta kapitel finns ett antal regler som kan ses som ett uttryck för

förorenarens reparativa ansvar. Dessa regler avser vattenverksamhet och huvudregeln är

att den som med stöd av ett tillstånd tar i anspråk eller skadar annans egendom skall

betala ersättning för detta.189

4.3.5.2 Skadestånd

Reglerna om skadestånd för vissa miljöskador finns i miljöbalkens trettioandra kapitel,

vilka givetvis ger uttryck för förorenarens reparativa ansvar. Kapitlet motsvarar 1986

års miljöskadelag som har tagits in i miljöbalken med endast redaktionella förändringar

samt en bestämmelse från miljöskyddslagen.190

Såsom skadeståndsansvarig utpekas fastighetsägare eller tomträttshavare som bedriver

eller låter bedriva den skadegörande verksamheten (MB 32:6, 7). Denne ansvarar för

skada som orsakas av honom själv, hans anställda och självständiga medhjälpare.191

Den som brukar fastigheten i sin näringsverksamhet eller i offentlig verksamhet likställs

med fastighetsägare och tomträttshavare. Departementschefen anger som brukare t.ex.

arrendatorer, hyresgäster och servitutshavare.192 Likaså likställs entreprenörer och

andra, som i egen näringsverksamhet utför eller låter utföra arbete på fastigheten, med

ägare och tomträttshavare. Med egen näringsverksamhet avser departementschefen en

självständig företagare. Övriga som brukar fastigheten är ansvariga om skadan har

uppkommit uppsåtligen eller genom vårdslöshet. Som exempel på sådana brukare

uppger departementschefen bl.a. bostadshyresgäster och bostadsarrendatorer. Dessa

                                               
189 Se MB 31:16, 19, 20.
190 Regeringen hänvisar i miljöbalkspropositionen till miljöskadelagens proposition varför avsnittet i
huvudsak bygger på den sistnämnda, prop. 1985/86:83.
191 I det fall en nyttjanderättshavare orsakar skada anger departementschefen att fastighetsägaren eller
tomträttshavaren skall ansvara endast om han är direkt ekonomiskt engagerad i näringsverksamheten som
nyttjanderättshavaren driver på fastigheten.
192 Brukandet behöver inte gälla en hel fastighet eller ett helt hus. För att en verksamhet skall ses som
brukande enligt bestämmelsen måste inte avtal finnas mellan fastighetsägaren och brukaren. Det
avgörande är det faktiska brukandet vilket t.ex. innebär att den som utan lov, i näringsverksamhet,
använder en fastighet för miljöfarlig verksamhet blir skadeståndsskyldig.
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ansvarar endast för skador som de själva orsakar eftersom skadeståndsansvar även för

självständiga medhjälpare ansågs för omfattande.193

Skadestånd skall betalas för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada, d.v.s.

av uteslutande ekonomisk art, som verksamhet på en fastighet har orsakat i sin

omgivning (MB 32:1). För att bestämmelserna skall vara tillämpliga krävs att en skada

har uppstått till följd av en verksamhet på en fastighet. Avgörande är anknytningen av

verksamheten till en fastighet och inte i vilken omfattning fastigheten används. Med

verksamhet på en fastighet avser departementschefen i stort sett alla former av mark-

användning som kan störa omgivningen. Vidare anges att verksamheten inte behöver

vara permanent men att en användning av rörliga störningskällor, såsom transportmedel,

i princip faller utanför lagen. För att bestämmelserna skall vara tillämpliga krävs även

att skadan har drabbat omgivningen. Departementschefen betonar att med omgivningen

avses omgivningen till verksamheten och inte fastighetens omgivning. I de fall de här

aktuella bestämmelserna inte är tillämpliga hänvisar departementschefen till

skadeståndslagen som således får en utfyllande funktion vid miljöskador. Liksom

allmänt inom skadeståndsrätten sträcker sig inte skadeståndsansvaret till tredjemans-

skador vilket innebär att endast den som direkt skadas är berättigad till skadestånd.194

Slutligen tar departementschefen upp frågan om hur rätten till skadestånd förhåller sig

till regler om återställande av skador. I första hand skall den som är ansvarig för skadan

svara för att återställa det som är skadat och först om detta inte sker blir dessa

ersättningsbestämmelser aktuella.

Ren förmögenhetsskada ersätts endast om skadan är av någon betydelse, såvida den inte

har orsakats genom brott. Som riktmärke för vad som är skada av någon betydelse

uppges det självriskbelopp som i normalfallet förekommer i hemförsäkringar och vid

fastighetsskada tas hänsyn till fastighetens totalvärde. Om en skada har bedömts vara av

betydelse skall den ersättas i sin helhet.

Skadeståndsansvaret är strikt utom när den störning som har orsakat skadan är orts- eller

allmänvanlig. Med ortsvanlig menas att skadan skäligen bör tålas med hänsyn till

förhållandena på orten, t.ex. att en ny fabrik förläggs till en industriort som redan har

                                               
193 Prop. 1985/86:83 s 51 ff.
194 Däremot anger departementschefen att även den som har en tillfällig anknytning till den skadegörande
verksamhetens omgivning, t.ex. en trafikant som befinner sig i omgivningen vid tiden för skadan, är
berättigad till skadestånd.
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liknande störningar. Med allmänvanlig menas att hänsyn tas till störningens allmänna

förekomst under jämförliga förhållanden, t.ex. att en fabrik förläggs till en ort som inte

tidigare har någon liknande fabrik och dessa störningar skulle uppstå under samma

förhållanden på en annan ort. Gränsen för vad som tolereras knyts inte till den skada

som uppstår utan till själva störningen, vilket innebär att även alldagliga skador skall

ersättas om de beror på ovanliga störningar. Orts- och allmänvanliga skador är dock

skadeståndsberättigande om de har orsakats med uppsåt eller genom vårdslöshet. Vid

tillämpningen av dessa regler skall en skälighetsbedömning ske.195 Departementschefen

anger att typen av verksamhet kan spela in, vilket t.ex. innebär att den skadelidande kan

få tåla mer om det gäller en allmännyttig verksamhet. Bedömningen skall delvis bero på

de krav som ställs på miljön, vilket märks bl.a. i de normer som myndigheterna ställer

upp för acceptabla störningar. Slutligen bör hänsyn tas till skadans storlek och om den

skadelidande är privatperson, näringsidkare eller ett företag.196

I miljöbalkspropositionen berördes huruvida ekologiska skador skulle ersättas, något

som definierades som skador i miljön till följd av negativ miljöpåverkan. Miljöbalks-

utredningen ansåg, med stöd av bl.a. en dom från Högsta domstolen, att möjligheterna

att komma till rätta med intrång i naturskyddsintressen, såsom förlust av biologisk

mångfald, var goda. Regeringen angav vidare att ersättning för ekologiska skador inte

borde behandlas i detta sammanhang utan att ytterligare analyser krävdes.197 Således har

ekologiska skador inte reglerats i kapitlet.

Skadestånd enligt kapitlet betalas för förorening av vattenområde och grundvatten,

ändring av grundvattennivån, luft- och markförorening, buller, skakning eller annan

liknande störning (MB 32:3).198 Såsom annan liknande störning nämns bl.a. estetiska

skador, d.v.s. förlorade skönhetsvärden, och psykiska immissioner, d.v.s. den oro eller

olust som en verksamhet kan framkalla hos de kringboende eller andra som är berörda

av verksamheten. I lagtexten finns även en regel om bevislättnad avseende orsaks-

sambandet mellan en störande verksamhet och en skada. Denna särskilda bevisregel blir

                                               
195 Departementschefen anger att vissa störningar sällan eller aldrig kan betraktas som orts- eller
allmänvanliga, t.ex. förorening av grundvatten. Reglerna skall inte kunna åberopas när den skadelidandes
hälsa försämras. Däremot borde mindre störningar i viss mån tolereras utan ersättning.
196 Prop. 1985/86:83 s 36 ff.
197 NJA 1995 s 249, prop. 1997/98:45 del 1 s 567.
198 Departementschefen exemplifierar förorening av vattenområde och grundvatten med t.ex. utsläpp av
avloppsvatten respektive avfallstippning. Luftförorening kan vara t.ex. gas och dålig lukt och



53

aktuell först när den skadelidande har visat att det har förekommit en störning som

svaranden ansvarar för samt att en skada har inträffat. Det räcker sedan med att den

skadelidande visar att störningen med övervägande sannolikhet har orsakat skadan. Det

orsakssamband som framkommer med denna bevisregel skall endast ligga till grund för

prövningen av skadeståndskravet. Om adekvat kausalitet, ett rimligt orsakssamband,

inte föreligger skall skadan i vilket fall inte ersättas. Skadestånd skall betalas även för

sprängnings- och grävningsskador (MB 32:4, 5), varvid den särskilda bevisregeln inte är

tillämplig.199

Om flera skadevållare är ansvariga enligt bestämmelserna i trettioandra kapitlet ansvarar

dessa solidariskt (MB 32:8). Om någon av dem istället är ansvarig enligt t.ex.

skadeståndslagen skall allmänna principer om fördelningen av skadeståndsansvaret

mellan solidariskt skadeståndsskyldiga gälla. Detta innebär att ansvaret skall fördelas

efter vad som är skäligt. I den här aktuella bestämmelsen föreskrivs att skadeståndet

skall fördelas efter vad som är skäligt och därmed menar departementschefen ansvaret

mellan de solidariskt ansvariga inbördes. Ansvaret bör fördelas lika mellan de

solidariskt ansvariga om inte omständigheterna föranleder annat. Hänsyn skall vid

bedömningen tas till grunden för skadeståndsansvaret, d.v.s. strikt ansvar respektive

uppsåt eller vårdslöshet, och möjligheterna att förebygga skadan. Även andra faktorer

beaktas såsom i vems intresse ett arbete har utförts samt föreliggande ansvars-

försäkringar och försäkringsmöjligheter. Däremot beaktas inte sannolikhetsgraden för

att olika verksamheter har bidragit till skadan.200

Regeringen övervägde i miljöbalkspropositionen även en för miljöskador längre

preskriptionstid. Skälen ansågs som starka att skadelidande skall få ersättning även för

skador som uppkommer efter lång tid, men försäkringstekniska svårigheter gjorde att

regeringen valde att inte införa en längre preskriptionstid.201 Istället gäller de vanliga

skadeståndsrättsliga preskriptionsreglerna för civilrättsliga anspråk vid ersättning för

miljöskador. Rätten att kräva skadestånd gäller således i tio år efter den skadebringande

                                                                                                                                         
markförorening kan vara läckage av olja samt gift som skadar intilliggande åkermark. Med buller menas
allt olämpligt icke önskat ljud och skakning kan uppkomma i samband med sprängning.
199 Prop. 1985/86:83 s 43 ff.
200 Prop. 1985/86:83 s 55 ff.
201 Det är svårt att försäkra ett ansvar av detta slag till en rimlig kostnad och försäkringen ger endast
skydd så länge det ansvariga företaget består och betalar försäkringspremien. Vidare kan kravet ställas att
försäkringen skall vara i kraft när skadan anmäls för att ersättning skall utgå. Prop. 1997/98:45 del 1 s 566
f.
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handlingen eller, i de fall denna tidpunkt inte kan fastställas, efter den tidpunkt när

störningen upphörde.202 Därefter är den skadelidande hänvisad till miljöskade-

försäkringen.

4.3.5.3 Miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring

Reglerna om miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring finns i miljöbalkens

trettiotredje kapitel vari ett slags gruppansvar, att flera förorenare delar den finansiella

risken, kommer till uttryck. Detta är förenligt med OECD:s formulering av principen.

Alla som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet skall bidra

till dessa försäkringar (MB 33:1). Försäkringarna är subsidiära till den skadestånds-

skyldiges ersättning.

Från miljöskadeförsäkringen betalas ersättning till personer som har rätt till skadestånd

för person- och sakskada enligt trettioandra kapitlet men som inte får skadeståndet

betalt. Detta kan bero på att den skadeståndsansvarige saknar ekonomiska resurser för

att betala, att skadeståndsanspråket är preskriberat eller att det inte kan utredas vem som

är ansvarig (MB 33:2).

Från saneringsförsäkringen betalas ersättning för saneringskostnader som uppkommer

för det allmänna dels när tillsynsmyndigheter begär kronofogdemyndighetens hjälp att

verkställa deras beslut och dels när tillsynsmyndigheten beslutar att rättelse skall ske på

den felandes bekostnad.203 De kostnader som skall ersättas skall vara nödvändiga för att

i förebyggande syfte undanröja skador eller risk för skador på omgivningen. Ersättning

utgår när den som är ansvarig för skadorna inte kan betala (MB 33:3). Regeringen anger

däremot att ersättning inte skall betalas då det inte kan utredas vem som är ansvarig. I

propositionen anges att saneringsförsäkringen bl.a. är till för att minska statens

kostnader för efterbehandling. Även andra lösningar diskuterades såsom att den

ansvarige skall ställa säkerhet för framtida efterbehandlingskostnader eller en fond. En

försäkring har fördelar framför en fond främst när det gäller finansiering, skadereglering

och administration, vilket gjorde att regeringen valde försäkringslösningen. De

kostnader som skall ersättas bör begränsas till följder av miljöfarlig verksamhet.204

                                               
202 Rubenson s 131.
203 Se MB 26:17, 18 samt avsnitt 4.3.4.4.
204 Avsnittet bygger på prop. 1997/98:45 del 1 s 568 ff, del 2 s 344 ff.
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5 Avslutande kommentarer

5.1 Inledning

5.1.1 Principen att förorenaren betalar

Vid en första anblick – och om man ser till ordalydelsen – kan principen att förorenaren

betalar tyckas vara en ersättningsregel och rättviseprincip som uttrycker att förorenaren

skall betala för skadan till den skadelidande fullt ut. Vid närmare eftertanke fastnar

betraktaren redan på det första rekvisitet eftersom det är svårt att definiera förorenaren.

Vad som skall anses vara skada, d.v.s. för vad förorenaren skall betala, orsakar likaså

huvudbry. Utöver sak- och personskada har med eftersträvandet av en hållbar

utveckling ett nytt skadebegrepp, ekologisk skada, introducerats. Vidare är det

intressant att se närmare på vem som är skadelidande. Vem skall ersättas när miljön i

sig har skadats? Hur tillvaratas framtida generationers intressen och vem är berättigad

till ersättning om miljön inte går att återställa? Slutligen är det problematiskt att

uppskatta hur mycket förorenaren skall betala. Svårigheten ligger i att värdera miljön

samt att avgöra i vilken utsträckning förorenaren skall betala. Vad som från början tycks

vara en enkel princip blir med eftertanke en ganska komplicerad problematik.

Vid närmare betraktelse kan även konstateras att OECD med sin formulering inte alls

avsåg att principen skulle vara endast en ersättningsregel och rättviseprincip. Enligt

OECD:s formulering skall förorenarens ansvar vara både preventivt och reparativt.

Förorenaren skall således både förebygga och betala för redan uppkommen skada.

Vidare är begreppet internalisering centralt, d.v.s. externa miljökostnader skall ingå i

produktionskostnaden för en produkt så att priset återger de verkliga ekonomiska

kostnaderna. OECD anger även att gruppansvar är förenligt med principen, vilket

innebär att en grupp förorenare har ett kollektivt betalningsansvar. Ambitionen med

principen är i och för sig att flytta betalningsansvaret för miljöskador från staten till

enskilda förorenare. OECD betonar dock att principen inte är en rättviseprincip som till

varje pris skall lägga alla statliga utgifter på förorenaren. Framför allt är den istället en

ekonomisk princip som syftar till att miljökostnaderna skall uppmärksammas i

beslutsprocesser. Den som kan fatta det ekonomiskt mest effektiva beslutet skall därför

belastas med miljökostnaderna.
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OECD:s formulering av principen är viktig eftersom principen i åtskilliga rättsliga

sammanhang åberopas utan vidare definition. Rimligen borde OECD:s rekommenda-

tioner vara vägledande vid en tolkning av vad som i dessa rättsliga sammanhang

åsyftas. Tyvärr visar det sig att OECD:s definition av principen redan från början var

ganska bristfällig och att den senare endast i vissa hänseenden har förtydligats, främst

avseende vad förorenaren skall betala för. Det råder därför osäkerhet om vad principen

egentligen innebär och dess rättsliga giltighet är följaktligen omdebatterad. Kan för

övrigt en ekonomisk princip bli en rättslig princip enbart genom att åberopas i rättsliga

sammanhang?

Principen att förorenaren betalar framstår efter lite eftertanke som en odefinierad och

föråldrad princip – en teoretisk utopi som kanske är omöjlig att genomföra i praktiken.

Är det egentligen klokt att åberopa en sådan princip i rättsliga sammanhang? Frågan är

om principen att förorenaren betalar endast är ett till synes effektfullt slagord som vid

närmare betraktelse visar sig vara ganska innehållslöst.

5.1.2 Principen i den svenska miljöbalken

Sverige bekänner sig till principen att förorenaren betalar. Mestadels har detta skett

genom principiellt viktiga men icke rättsligt bindande dokument, såsom OECD:s

rekommendationer och Rio-deklarationen. Sverige är dock, som biträdande part till

vissa internationella konventioner och framför allt som medlem av Europeiska Unionen,

rättsligt bundet av principen. Med europeiska enhetsakten blev principen gemenskaps-

rättslig grundlag och återfinns nu i Amsterdamfördraget. Rent teoretiskt är således

Sverige i allra högsta grad bundet av principen och en fråga som då uppkommer är om

Sverige verkligen uppfyller de förpliktelser som följer därav. Med tanke på bristen på

gemenskapsrättsliga dokument som omsätter principen i praktiken, känns inte hotet lika

överhängande att Sverige skulle bryta mot unionens grundlag. Vad finns det att bryta

mot om det är oklart och saknas föreskrifter om vad principen egentligen innebär? Inte

ens i EU där principen finns reglerad i grundlag tycks den tas på så stort allvar att det

anses värt att bättre definiera den.

Regeringen gör inte misstaget att i miljöbalken påstå sig införliva principen att

förorenaren betalar, men i propositionen hänvisas till den – utan någon utförlig defini-
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tion av vad den innebär. Principen kommer även till uttryck på ett flertal ställen i

balken.

Med principen att förorenaren betalar som utgångspunkt kan konstateras att miljöbalken

inte är en heltäckande, konsekvent lagstiftning. Principen framträder inte på ett enhetligt

sätt i balken. Detta kan till stor del förklaras med att 15 lagar från olika tidsepoker har

arbetats samman i balken med i stort sett oförändrat sakligt innehåll. Vid lagarnas

tillkomst såg miljöproblematiken annorlunda ut vilket givetvis har speglats i dem.

Balkens nyskapande moment är främst den systematiska utformningen av bestäm-

melserna för att göra miljölagstiftningen mer lättillgänglig och överskådlig samt de

allmänna hänsynsreglerna, vilka är tillämpliga på all verksamhet. Snart nog övergår

dock balken i en sammanställning av tidigare lagar vars bestämmelser reglerar vissa

specifika verksamheter.

Balken kritiserades redan vid remissförfarandet och lagrådet beklagade i synnerhet att

arbetet utfördes under tidspress och utan djupare analyser. Lagstiftaren tycks ha haft för

bråttom vid skapandet av balken och det är tvivelaktigt om resultatet motsvarar de

förväntningar som fanns på miljöbalken. Trots vissa samordningseffekter kvarstår viss

problematik som fanns före balken tillkomst. Det finns fortfarande överlappande regler

som gör miljölagstiftningen, i vissa hänseenden, svåröverskådlig. Fortfarande special-

regleras vissa verksamheter, vilket borde leda till att övriga verksamheter faller utanför.

Visserligen sägs de allmänna hänsynsreglerna vara tillämpliga på all verksamhet, men

deras rättsliga giltighet kan ifrågasättas.205

Principen att förorenaren betalar kommer till uttryck sporadiskt och inkonsekvent i

miljöbalken, något som framställningen i kapitel fyra visar. I de följande avsnitten

belyses detta faktum från en annan vinkel.

5.2 Rättsfaktum

5.2.1 Vem är förorenaren?

Miljöbalken saknar en gemensam och enhetlig definition av förorenaren eller vem som

skall vara ansvarig. Definitionen av förorenaren har dock skänkts allt mer eftertanke.

                                               
205 Se avsnitt 4.3.2.1. Bengtsson frågar sig hur långt hänsynsreglerna går – är de tillämpliga även t.ex. i
skadeståndsrättsliga sammanhang och vid straff för miljöbrott? Bengtsson s 164 f.
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Av de 15 lagar som har arbetats samman i balken, innehåller de tidigast tillkomna oftast

en vag definition av förorenaren. Bland miljöbalkens nyheter klargörs i större mån vem

som är ansvarig.206

De allmänna hänsynsreglerna innehåller en mycket bred formulering av vem som är

ansvarig. Reglerna är tillämpliga på ”alla”, såväl privatpersoner som verksamhets-

utövare. Varje enskild individ kan således vara förorenare.207

Miljöbalken innehåller även en mängd situations- eller verksamhetsrelaterade

definitioner av förorenaren, där vissa särskilt angivna verksamhetsutövare utpekas. Det

är den ”tillståndssökande” som skall upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. Den som

bedriver miljöfarlig verksamhet benämns ”verksamhetsutövare”. Ansvarig vid vatten-

verksamhet är ”ägaren”, vid täkter och jordbruk ”ägaren eller annan innehavare av

marken”. ”Producenten” skall bekosta avfallshantering och avfall som inte omfattas av

producentansvar omhändertas av ”kommunen”, som dock kan lägga sina kostnader på

konsumenterna. Miljösanktionsavgift skall betalas av ”näringsidkare”.208 I ett flertal

kapitel utpekas även den ansvarige som ”någon” eller ”den som” utför en viss handling.

Exempel på detta finns bl.a. i reglerna om genteknik samt kemiska produkter och

biotekniska organismer, i straffbestämmelserna, i ersättningsreglerna och i reglerna för

miljöskade- och saneringsförsäkring.209

Slutligen definieras förorenaren mer precist på ett fåtal ställen i balken. Detta sker

exempelvis i bestämmelserna om förorenade områden. Före balkens tillkomst var det

oklart vem som var ansvarig för efterbehandling av förorenade områden, men nu

utpekas ”verksamhetsutövaren” respektive ”fastighetsägaren” – begrepp som utvecklas

både i lagtext och i proposition. Ansvarskretsen är inte särskilt vid i jämförelse med

amerikansk rätt. Anknytningen till fastigheten är stark och ett uttryckligt undantag görs

för bank som har förvärvat en fastighet för att skydda fordran.210 Förorenaren preciseras

även i skadeståndsbestämmelserna. Skadeståndsansvariga är ”fastighetsägare”, ”tomt-

                                               
206 Ett exempel är MB 9:6 som bygger på miljöskyddslagen från 1969, vari förorenaren anges vara
”verksamhetsutövaren”. Detta kan jämföras med tionde kapitlet, en av balkens nyheter, och dess
definition av den ansvarige som är betydligt mer utförlig, MB 10:2, 3.
207 Se MB 2:3, 8. Bengtsson påpekar att en privatperson dock knappast riskerar påföljder. Bengtsson s
160.
208 MB 6:10, 9:6, 11:17, 12:4, 15:6, 8, 30:1.
209 MB 13:5, 18, 14:7, 29 kap., 31 kap., 33 kap.
210 MB 10:2, 3 (2 st).
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rättshavare”, ”den som brukar fastigheten i sin näringsverksamhet eller i offentlig

verksamhet”, ”entreprenörer i egen näringsverksamhet” samt ”övriga brukare”.211

Risken med en mycket bred definition av förorenaren är att den är så generell att

tolkningsproblem och osäkerhet om dess rättsliga giltighet uppstår. Risken med

situations- eller verksamhetsrelaterade samt precisa definitioner av förorenaren, är att

vissa skadefall utesluts eller faller emellan bestämmelserna.

5.2.2 För vad skall förorenaren betala?

Principen att förorenaren betalar har successivt innefattat mer och mer av miljö-

kostnaderna, allt större del av kostnaderna har således lagts på förorenaren. OECD

uttryckte detta som att principen har gått från en delvis mot en fullständig inter-

nalisering av miljökostnaderna. Denna utveckling avspeglas även i miljöbalken, vars

allmänna hänsynsregler har ambitionen att vara allomfattande. Bestämmelserna reglerar

förorenarens såväl reparativa som preventiva ansvar. Det preventiva ansvaret innefattar

enligt propositionen även skador på den biologiska mångfalden samt på natur-, energi-

och kulturresurser, d.v.s. ekologiska skador. Det reparativa ansvaret vidareutvecklas

även i bestämmelserna om efterbehandlingsansvar.212

Uttryck av det preventiva och reparativa ansvaret återfinns även i en rad verksamhets-

relaterade bestämmelser. Vid vattenverksamhet föreligger en underhållsskyldighet och

vid täkter och jordbruk skall de åtgärder vidtas, som behövs för att begränsa eller

motverka skada på naturmiljön. Förorenaren har fysiskt och ekonomiskt ansvar för

avfallshantering och i de fall producentansvar inte föreligger skall kommunen återvinna

eller bortskaffa avfall. De kostnader som därvid uppkommer kan via avgifter

övervältras på konsumenter eller producenter. Förorenaren kan vidare tvingas

kompensera för eventuella intrång i allmänna intressen och naturvärde som dennes

verksamhet medför. Likaså skall förorenaren betala ersättning om denne med stöd av ett

                                               
211 MB 32:6, 7.
212 MB 2:3, 8, 10:4. Bengtsson noterar att MB 2:8 genom hänvisningen till 10 kap. tycks tillämplig endast
vid föroreningar, vilket är olämpligt med tanke på att miljön kan skadas genom även annat än
föroreningar. Han frågar sig vidare om 10 kap., som endast avser föroreningar, skall tillämpas analogt på
annan skada. Bengtsson s 162.



60

tillstånd tar i anspråk eller skadar annans egendom. Slutligen skall vissa förorenare

bidra till miljöskade- och saneringsförsäkringen.213

Vad OECD kallade administrativa åtgärder med preventivt syfte återfinns på ett flertal

ställen i balken. I dessa bestämmelser fastslås att det är förorenaren som skall bekosta

utredningar och undersökningar relaterade till verksamheten. Miljökonsekvens-

beskrivningen syftar till att ge ett bättre beslutsunderlag och liknande bestämmelser

finns avseende förorenade områden, genteknik, kemiska produkter och biotekniska

organismer, vid tillståndsgivning samt för att underlätta för tillsyn. Regeringen har även

möjlighet att meddela föreskrifter om skyldighet att ersätta en myndighets kostnader. En

sådan skyldighet regleras även avseende förorenade områden, rättegångskostnader samt

när annan än förorenaren har undersökt den aktuella verksamheten. På förorenaren ställs

även krav på egenkontroll som denne givetvis själv får bekosta.214

Miljöbalken är även utrustad med ekonomiska sanktioner för att tvinga till efterlevnad

av regelverket. Gemensamt för dessa bestämmelser är att förorenaren skall betala för att

denne inte har rättat sig efter miljöbalkens regler. Rättegångskostnader fördelas efter

denna devis och en tillsynsmyndighet kan företa rättelse på den felandes bekostnad.

Främst märks dock detta i påföljdsbestämmelserna där förorenaren betalar i form av

böter och avgifter.215

Slutligen definieras skada mer precist i skadeståndsbestämmelserna. Den som är

ansvarig för skadan skall i första hand återställa det som är skadat, men om detta inte är

möjligt skall skadan istället ersättas. Det som skall ersättas är person- och sakskada

samt ren förmögenhetsskada av någon betydelse. Ekologisk skada regleras således inte i

kapitlet. Skadan skall ha uppstått till följd av en verksamhet på en fastighet.216

Någon fullständig internalisering av miljöskador sker inte i miljöbalken. Bestäm-

melserna är inte enhetliga, balken består istället av verksamhetsspecifika regler och

allmänna hänsynsregler så generella att deras rättsliga giltighet kan ifrågasättas. Den

största inkongruensen är kanske att ekologisk skada tycks inkluderas i de allmänna

hänsynsreglerna, men att det är tveksamt om denna skadetyp är ersättningsgill enligt

                                               
213 MB 11:17, 12:6, 15:6, 8, 27:4, 7, 16:9, 7:7, 31 kap., 33 kap.
214 MB 6 kap., 10:8, 13:8, 14:7, 16:9, 26:22 1 st. MB 27:2, 10:11, 25:8, 26:22 2 st, 26:19.
215 MB 25 kap., 26:18, 29 kap, 30 kap.
216 MB 32 kap.



61

skadeståndsbestämmelserna. I USA ersätts ekologisk skada och både i Europarådets

konvention och i Vitboken föreslås denna skadetyp vara ersättningsberättigande.

Regeringen har dock undvikit denna aktuella fråga och hänvisar till att ytterligare

analyser krävs. Tills vidare anges att befintliga regler borde vara tillräckliga. Vad gäller

miljöskade- och saneringsförsäkringen kan eventuellt kritik riktas mot att avgifterna inte

har tillräcklig anknytning till de verksamheter som orsakar miljöskada.

5.3 Rättsföljd

5.3.1 Till vem skall förorenaren betala?

Förorenarens preventiva och reparativa åtgärder görs till förmån för antingen staten eller

skadelidande. Förorenaren betalar således till det allmänna eller till enskilda, vilket

innebär att förorenaren har både ett offentligrättsligt och ett civilrättsligt ansvar.217

Offentligrättsligt ansvar

Förorenarens ansvar gentemot det allmänna regleras huvudsakligen i bestämmelserna

om efterbehandling av förorenade områden.218 Dessa regler avser skador på den

fastighet där verksamheten bedrivs.219 Den som direkt drabbas av skadan är således

förorenaren själv och den miljö denne råder över. I ett långt tidsperspektiv kränks dock

framtida generationers intressen. Det allmänna bör rimligtvis ha ett övergripande ansvar

för dessa intressen. Den ersättning som förorenaren p.g.a. dessa regler betalar, skulle

därför kunna ses som ett bidrag till säkerställandet av en framtida god miljö.

Regeringen anger utan omsvep att syftet med bestämmelserna är att förorenade områden

skall efterbehandlas utan att det belastar statsbudgeten. Liknande regler som syftar till

att placera kostnaden för skada på den som har orsakat skadan finns på flera ställen i

balken. Tillsynen över balkens efterlevnad skall i huvudsak vara avgiftsfinansierad.

Staten kan på detta sätt få tillbaka det som har betalats p.g.a. förorenarens verksamhet.

Det allmänna kan även i vissa fall använda sig av den av förorenare finansierade

saneringsförsäkringen.220

                                               
217 Darpö i Sv JT 1998 s 877.
218 MB 10 kap.
219 Bengtsson s 199.
220 MB 27 kap., 33 kap.
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Slutligen skall förorenaren betala i de fall denne inte uppfyller sina förpliktelser enligt

balken. Det handlar då om avskräckande böter och avgifter, som inte heller går direkt

till förbättringar av hälsa eller miljö.221 Förhoppningsvis går medlen indirekt, via

statskassan, till dylika åtgärder.

Att förorenaren verkligen betalar beror på om någon avkräver denne betalning. Vad

gäller förorenarens offentligrättsliga ansvar är en effektiv tillsyn av stor betydelse. Utan

det blir regelverket tandlöst.

Privaträttsligt ansvar

Förorenarens ansvar gentemot enskilda regleras i skadeståndsbestämmelserna.222 Dessa

regler avser skador i verksamhetens omgivning. Problemet borde vara sällsynt där en

förorenare betalar, men det är oklart till vem denne skall betala. Vanligare är nog att

någon som tycks vara berättigad till ersättning inte är det, för att denne faller emellan

eller utanför reglerna. Denna situation kan tyckas uppstå i miljöbalken, dels p.g.a.

inkongruens mellan reglerna och dels för att ersättning enligt miljöbalken endast utgår

för vissa definierade skador.223

Skadeståndsreglerna i miljöbalken, tidigare miljöskadelagen, kompletteras dock av

allmän skadeståndsrätt och då främst skadeståndslagen. De främsta skillnaderna mellan

en bedömning enligt miljöbalken och skadeståndslagen avser graden av ansvar samt

kravet på kausalitet. Enligt miljöbalken är skadeståndsansvaret strikt, utom när den

störning som har orsakat skadan är orts- eller allmänvanlig. Sådana skador är

skadeståndsberättigande om de har orsakats med uppsåt eller genom vårdslöshet. Enligt

skadeståndslagen skall skadan endast ersättas om den har orsakats uppsåtligen eller av

vårdslöshet, den s.k. culparegeln.224 Vid tillämpning av skadeståndslagen måste således

bevisas att förorenaren har orsakat skadan avsiktligt respektive oaktsamt eller av

försummelse. Vad gäller beviskravet innehåller miljöbalken en bevislättnad avseende

orsakssambandet mellan en störande verksamhet och en skada, vari anges att över-

vägande sannolikhet är tillräckligt. Inom skadeståndsrätten gäller annars i princip ett

krav på full bevisning om sambandet mellan en inträffad skada och en skadegörande

handling. Vid tillämpning av allmän skadeståndsrätt föreligger således ett högre

                                               
221 MB 29 – 30 kap.
222 MB 32 kap.
223 Inkongruens t.ex. mellan de allmänna hänsynsreglerna och skadeståndsbestämmelserna, de definierade
skadorna anges i MB 32:3.
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beviskrav avseende kausalitet. Att ett fall skall bedömas enligt skadeståndslagen istället

för miljöbalken innebär således högre beviskrav både vad gäller graden av ansvar och

kravet på kausalitet. Det blir därmed svårare att erhålla skadestånd för miljöskador som

inte ersätts enligt miljöbalken. Detta är olyckligt med tanke på att det vanligtvis är

mycket svårt att styrka ett samband mellan en störning och en miljöskada.225

En förutsättning för att förorenaren uppfyller sitt civilrättsliga ansvar är att någon riktar

skadeståndsanspråk mot denne. Som framställningen visar kan det sedan bli proble-

matiskt att erhålla skadestånd p.g.a., för i synnerhet miljöskada, kännbara beviskrav. En

enskild skadelidande kan även under vissa förutsättningar få ersättning från den av

förorenare finansierade miljöskadeförsäkringen.226

5.3.2 Hur mycket skall förorenaren betala?

Den värderingsproblematik som uppkommer vid miljöskada behandlas inte nämnvärt i

miljöbalken. Hur mycket förorenaren skall betala behandlas dock i det att begränsningar

av det tänkta beloppet kommer till uttryck på flera sätt i balken.

Enligt OECD skall förorenaren endast betala för åtgärder som är rimliga och en viss

grad av förorening är acceptabel. Vad som är acceptabelt, med andra ord godtagbart

skick, bestäms av staten. Miljöbalken speglar denna tolerans för miljöskada och vad

förorenaren betalar begränsas därför av diverse skälighets- och intresseavvägningar,

hänsynstaganden och beaktanden av vad som är rimligt.

Bland de allmänna hänsynsreglerna finns skälighetsregler där nyttan ställs mot

kostnaden för åtgärden. Vidare finns stoppregeln som ger regeringen möjlighet att

förbjuda verksamheter och åtgärder som orsakar stora skador. Miljökvalitetsnormer

anger störningsnivåer som inte får över- eller underskridas. Dessa regler står i

förhållande till varandra, eftersom tillämpningen av skälighetsreglerna inte får resultera

i att en miljökvalitetsnorm åsidosätts eller att stoppnivån överskrids.227

Balken innehåller även en mängd situations- eller verksamhetsspecifika skälighets-

avvägningar. Så skall efterbehandlingsansvaret utföras i skälig omfattning,

                                                                                                                                         
224 SkL 2:1.
225 Se även Eriksson s 27, 56.
226 MB 33 kap.
227 MB 2:7, 8, 9, 5 kap.



64

vattenverksamhet skall vara samhällsekonomisk motiverad, vid täkt skall en avvägning

ske mellan behovet av material och de befarade skadorna och endast etiskt försvarbar

genteknisk verksamhet är tillåten.228 Vidare skall rättegångskostnader inte vara orimligt

betungande och förorenarens egenkontroll samt undersökning för att underlätta för

tillsynsmyndigheter skall endast ske i rimlig utsträckning. Slutligen är förorenaren

endast strikt ansvarig så länge skadan inte är orts- eller allmänvanlig.229

För vissa verksamheter krävs tillstånd, som sedan skyddar förorenaren från ytterligare

krav från det allmänna avseende de frågor som har prövats vid tillståndsgivningen.

Frågan är om enskilda skadelidande ändå kan kräva skadestånd enligt skadestånds-

reglerna samt vem dessa skall vända sig mot. Skall förorenaren, som faktiskt fått

tillstånd för sin verksamhet, betala eller skall staten, som kanske felaktigt givit tillstånd

till en skadegörande verksamhet, betala? Tillståndets rättskraft kan inskränkas genom

bl.a. omprövning, återkallande och förbud.230 Även de tillstånd som inte har denna

rättskraft skyddar förorenaren i viss mån, eftersom denne inte blir solidariskt ansvarig

för efterbehandling av förorenade områden så länge denne följer givna tillstånd och

miljöbalkens regler. Balken innehåller även verksamhetsspecifika tillstånds-

bestämmelser.

Vad gäller ansvarsfördelning förorenarna emellan föreskrivs att dessa skall vara

solidariskt ansvariga, både enligt reglerna om efterbehandling av förorenade områden

och enligt skadeståndsbestämmelserna. I reglerna om miljöskade- och sanerings-

försäkring kommer dessutom ett slags gruppansvar till uttryck, eftersom flera förorenare

delar den finansiella risken.231

Förorenarens ansvar begränsas även av tidens gång. Det offentligrättsliga efter-

behandlingsansvaret för förorenade områden är i viss mån retroaktivt,

Efterbehandlingsansvar föreligger inte för miljöfarlig verksamhet vars drift har pågått

före den 30 juni 1969. Ansvaret kan numera inte preskriberas. Det civilrättsliga ansvaret

har en preskriptionstid på tio år. Därefter är den skadelidande hänvisad till miljöskade-

                                               
228 MB 10:4, 11:6, 12:2, 13:13.
229 MB 25 kap., 26:18, 22, 32:1.
230 MB 9 kap., 11 kap., 24:1, 5, 3.
231 MB 10:6, 7, 32:8, 33 kap.
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försäkringen.232 En begränsning i tiden kan vara problematisk, eftersom det kan ta lång

tid innan en miljöskada uppkommer eller uppdagas.

Hur mycket förorenaren betalar begränsas således på ett flertal sätt. Till det allmänna

begränsas beloppet av olika uttryck för tolerans för miljöskada samt av tiden. Till

enskilda kan beloppet begränsas av tiden. Skadeståndsrätt bygger egentligen på idén om

full ersättning. Skadestånd kan dock begränsas av ansvarsfrihetsgrunder och ansvaret

kan bortfalla om den skadegörande är minderårig eller psykiskt sjuk. Vidare kan

skadeståndet jämkas p.g.a. den skadelidandes medvållande eller för att skadeståndet är

oskäligt betungande för den skadeståndsskyldige. Dessa faktorer kan givetvis spela in

även vid miljöskada.233

5.4 Sammanfattning
Principen att förorenaren betalar, som låter bra i teorin men är svår att tillämpa i

praktiken, tycks vara odefinierad och föråldrad. Principen kommer till uttryck

sporadiskt och inkonsekvent i den svenska miljöbalken. Balken saknar en gemensam

och enhetlig definition av förorenaren. Denne definieras istället antingen mycket brett

eller snävare genom verksamhetsrelaterade respektive mer precisa definitioner.

Miljöbalken medför ingen fullständig internalisering av miljöskador. Bestämmelserna

för vad förorenaren skall betala är inte enhetliga, dennes ansvar formuleras såväl

generellt som specifikt. Vem förorenaren skall betala till kan ses från både ett

offentligrättsligt och ett civilrättsligt perspektiv. Förorenaren fullgör sitt ansvar genom

att betala såväl till det allmänna som till enskilda. Hur mycket förorenaren skall betala

begränsas både av olika uttryck för tolerans för miljöskada och av tiden. Vidare kan

allmänna skadeståndsrättsliga regler innebära begränsning av ett skadestånd.

                                               
232 Miljöbalkens övergångsbestämmelser 8 §, MB 10:4 2 st, avsnitt 4.3.5.2.
233 Se även Eriksson s 23, 12 ff.
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BILAGA 1: Romfördraget avdelning XIX Miljö
Art. 174 Mål; internationellt samarbete
1. Gemenskapens miljöpolitik skall bidra till att följande mål uppnås;
– Att bevara, skydda och förbättra miljön.
– Att skydda människors hälsa.
– Att utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt.
– Att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller globala miljöproblem.

2. Gemenskapens miljöpolitik skall syfta till en hög skyddsnivå med beaktande av de olikartade
förhållandena inom gemenskapens olika regioner. Den skall bygga på försiktighetsprincipen och på
principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid källan
och att förorenaren skall betala.

I detta sammanhang skall de harmoniseringsåtgärder som motsvarar sådana krav i förekommande fall
innehålla en skyddsklausul som tillåter medlemsstaterna att av icke-ekonomiska miljömässiga skäl vidta
provisoriska åtgärder, som skall vara föremål för ett kontrollförfarande på gemenskapsnivå.

3. När gemenskapen utarbetat sin miljöpolitik skall den beakta
– tillgängliga vetenskapliga och tekniska data,
– miljöförhållanden i gemenskapens olika regioner,
– de potentiella fördelar och kostnader som är förenade med att åtgärder vidtas eller inte vidtas,
– den ekonomiska och sociala utvecklingen i gemenskapen som helhet och den balanserade

utvecklingen i dess regioner.

4. Inom sina respektive kompetensområden skall gemenskapen och medlemsstaterna samarbeta med
tredje land och med behöriga internationella organisationer. De närmare villkoren för samarbete från
gemenskapens sida kan bli föremål för avtal mellan gemenskapen och berörda tredje parter; avtalen skall
förhandlas fram och ingås enligt artikel 300.

Föregående stycke skall inte inverka på medlemsstaternas behörighet att förhandla i internationella
organ och att ingå internationella avtal.

Art. 175 Förfarande; finansiering; undantag
1. Rådet skall enligt förfarandet i artikel 251 och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén
besluta om vilka åtgärder som skall vidtas av gemenskapen för att uppnå de mål som anges i artikel 174.

2. Med avvikelse från den beslutsordning som anges i punkt 1 och utan att det påverkar tillämpningen
av artikel 95 skall rådet enhälligt, på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet,
Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, besluta om
– bestämmelser av främst skattekaraktär,
– åtgärder som avser fysisk planering, markanvändning – med undantag av anfallshantering och

åtgärder av allmän karaktär – och förvaltning av vattenresurser,
– åtgärder som väsentligt påverkar en medlemsstats val mellan olika energikällor och den allmänna

strukturen hos dess energiförsörjning.

Rådet får på det sätt som anges i föregående stycke definiera de i denna punkt avsedda frågorna i vilka
beslut skall fattas med kvalificerad majoritet.

3. På andra områden skall rådet enligt förfarandet i artikel 251 och efter att ha hört Ekonomiska och
sociala kommittén och Regionkommittén anta allmänna handlingsprogram som anger de mål som skall
prioriteras.

Rådet skall enligt villkoren i punkt 1 respektive punkt 2 besluta om de åtgärder som behövs för att
genomföra dessa program.

4. Utan att det påverkar vissa åtgärder av gemenskapskaraktär skall medlemsstaterna finansiera och
genomföra miljöpolitiken.

5. Om en på bestämmelserna i punkt 1 grundad åtgärd innebär kostnader som anses oproportionerligt
stora för en medlemsstats myndigheter skall rådet, utan att det påverkar tillämpningen av principen att
förorenaren skall betala, i den rättsakt där åtgärden beslutas fastställa lämplig bestämmelse om
– tillfälliga undantag och/eller
– ekonomiskt stöd ur den enligt artikel 161 upprättade sammanhållningsfonden.

Art. 176 Medlemsstaters strängare skyddsåtgärder
De skyddsåtgärder som antas enligt artikel 175 skall inte hindra någon medlemsstat från att behålla eller
införa strängare skyddsåtgärder. Sådana åtgärder måste vara förenliga med detta fördrag. De skall
anmälas till kommissionen.
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BILAGA 2: USA:s lagstiftning

Inledning

I USA finns lagar både på delstatlig och på federal nivå som reglerar hanteringen av

miljöfarliga ämnen och efterbehandling av förorenade områden. Följande framställning

begränsar sig till det federala regelverket.234

Det finns i huvudsak två lagar av relevans i detta sammanhang, RCRA235 och

CERCLA236. RCRA är tillämplig vid pågående verksamhet (aktiv verksamhet) medan

CERCLA skapar ett system för efterbehandling av redan förorenade områden,

exempelvis p.g.a. nedlagd verksamhet (passiv verksamhet).

RCRA

RCRA innehåller regler om bl.a. tillstånd för avfallsanläggningar, krav på lokalisering

och tillsyn. Till reglerna om tillstånd är stränga straffsanktioner kopplade. Såsom

ansvarsbärare utpekas nuvarande och tidigare producenter, transportörer och ägare av

anläggningar för omhändertagande och slutförvaring av miljöfarligt avfall, således en

vid ansvarskrets. Såväl person-, sak- som ekologisk skada skall ersättas.

Verksamhetsutövarens ansvar är strikt och retroaktivt. EPA237 och enskilda – även

sådana som inte är personligt skadelidande – har talerätt gällande begränsningar och

förbud mot verksamheter som inte följer reglerna samt krav på skadestånd eller

reparation.

CERCLA

EPA är ansvarig för implementeringen av CERCLA. De skall i första hand söka efter

potentiella ansvarsbärare som anmodas eller föreläggs att agera på det sätt som

situationen fordrar. I andra hand, om de ansvariga inte kan påträffas eller om dessa

vägrar att sanera frivilligt, har EPA givits vida befogenheter att lokalisera och sanera de

förorenade områdena mot efterkrav. Såsom potentiella ansvarsbärare utpekas den som

har producerat, transporterat eller tagit hand om de miljöfarliga ämnena för behandling

eller slutlig förvaring samt den som äger den miljöskadade marken.238 Person-, sak- och

                                               
234 Avsnittet bygger på Larsson 1998 s 41 f, 60 ff, 91 ff, Larsson i JT 1995/96 s 331 ff, COM(93)47
Annex III.
235 1976 Resource Conservation and Recovery Act.
236 1980 Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act, modifierad genom
SARA, 1986 Superfund Amendments and Reauthorization Act.
237 Environmental Protection Agency, USA:s motsvarighet till Naturvårdsverket.
238 PRP:s potentially responsible parties. Med rättspraxis har kretsen utvidgats ytterligare till att även
inkludera aktieägare, styrelseledamöter och hyresvärdar. Även långivare anses ansvariga om de
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ekologisk skada skall ersättas. Ansvarsbäraren skall betala myndigheter och privata

individer för saneringskostnader. Ansvaret är strikt, solidariskt och retroaktivt.

Potentiella ansvarsbärare kan i vissa fall med lagstöd rikta invändningar mot

utpekandet.239 Syftet med ansvarsbestämmelsen är att finna en potentiellt ansvarig. Den

utpekade har sedan full regressmöjlighet. Med europeiskt synsätt är detta ett mycket

långtgående ansvar. Avfallsanläggningar skall ha sin verksamhet försäkrad i någon

form. En statlig s.k. Superfund har inrättats för att EPA skall kunna vidta den sanering

som krävs. Fonden finansieras dels genom allmänna statsmedel, dels genom skatter på

olja, kemisk industri och en allmän miljöskatt på företag och dels genom återkrävda

medel från ansvariga.

Avslutande anmärkning

Den amerikanska lagstiftningen har utsatts för hård kritik.240 Dess långtgående karaktär

har resulterat i en rad negativa konsekvenser. Lagstiftningen är med en utpräglat vid

ansvarskrets ett praktiskt exempel på deep pocket-teorin. Denna innebär att

skadeståndsansvaret kanaliseras till den som har bäst förutsättningar att betala för

skadorna. När det gäller miljöskador blir denna teori ett komplement till och, enligt

somliga, en naturlig följd av principen att förorenaren betalar. Motståndarna till

lagstiftningen anser dock att systemet är orättvist och svårförutsebart. Systemet har

också kritiserats för höga transaktionskostnader. Åtskilliga rättsliga processer pågår

mellan potentiella ansvarsbärare och EPA. Många inblandade parter och långa,

komplicerade processer medför kostnader som istället skulle kunnat ha använts till

sanering. Lagstiftningen har också påverkat försäkringsbranschen. Med de risker som

verksamhet av detta slag innebär, vägrar försäkringsgivare att försäkra vissa

verksamheter. Vad gäller banker är det svårare för vissa verksamheter att erhålla lån.

EPA:s åtgärder kritiseras för att vara långsamma, otillräckliga och kortsiktiga.

Finansieringen av Superfund kritiseras för att avgifterna till den inte anses ha tillräcklig

anknytning till de verksamheter som har orsakat de miljöskadade områdena.

                                                                                                                                         
klassificeras som en verksamhets ”owner” eller ”operator”. Termen riktar sig snarare mot en persons
utövande kontroll över verksamheten än legala formaliteter.
239 Vid naturkatastrof, krigshandling, handling eller underlåtenhet av fristående tredje man och en
möjlighet att under speciella förutsättningar skydda godtroende köpare av förorenad mark.
240 Avsnittet bygger på SNV-rapport 4188 s 63 f, SNV-rapport 4354 s 121, COM(93)47 Annex III.
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BILAGA 3: Europarådets konvention

Europarådets konvention om skadeståndsansvar för miljöfarlig verksamhet241 har ännu

inte trätt i kraft.242 Konventionen är för EG-stater subsidiär till EG-rätt i de fall reglering

finns på området. Även stater som inte är medlemmar av Europarådet kan biträda

konventionen.243 Såsom ansvarsbärare utpekas ”the operator” – den som övervakar

verksamheten när händelsen sker eller vid permanent avfallsförvaring då skadan blir

känd.244 Ansvarsbäraren skall ersätta person-, sak- och ekologisk skada samt bekosta

preventiva och reparativa åtgärder.245 Ansvaret är strikt och solidariskt. Om en

ansvarsbärare kan visa att han endast till viss del har orsakat skadan, skall han endast bli

betalningsskyldig för denna del av skadan. Konventionen föreskriver inte, till skillnad

från den amerikanska lagstiftningen, retroaktivitet.246 Talan kan inte väckas senare än

tre år efter det att den skadelidande kände till eller borde ha känt till skadan och vem

som var ansvarsbärare. En absolut tidsgräns på 30 år föreskrivs varefter talan i vilket

fall inte får väckas.247 Konventionen innehåller inga regler om försäkringar eller fonder.

I övrigt föreskrivs om tillgång till information, jurisdiktion, erkännande och

verkställighet.248

                                               
241 Council of Europe: Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to
the Environment, 32 ILM(1993) s 1228.
242 Telefonsamtal med H Lagergren, Miljödepartementet.
243 Art. 25.2, 33.1.
244 Art. 2.5 “the person who exercises the control of a dangerous activity”, art. 6.1, 7.1.
245 Art. 2.7, 2.8, 2.9.
246 Art. 6, 11, 5.
247 Art. 17.
248 Art. 13 – 16, 19, 23.
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BILAGA 4: Miljöbalkens struktur

FÖRSTA AVDELNINGEN
ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER
1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde
2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m.
3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden
4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet
5 kap. Miljökvalitetsnormer
6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag

ANDRA AVDELNINGEN
SKYDD AV NATUREN
7 kap. Skydd av områden
8 kap. Särskilda bestämmelser om skydd för djur- och växtarter

TREDJE AVDELNINGEN
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VISSA VERKSAMHETER
9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
10 kap. Förorenade områden
11 kap. Vattenverksamhet
12 kap. Täkter, jordbruk och annan verksamhet
13 kap. Genteknik
14 kap. Kemiska produkter och biotekniska organismer
15 kap. Avfall och producentansvar

FJÄRDE AVDELNINGEN
PRÖVNINGEN AV MÅL OCH ÄRENDEN
16 kap. Allmänt om prövningen
17 kap. Regeringens tillåtlighetsprövning
18 kap. Regeringens prövning av överklagade avgöranden m.m.
19 kap. Förvaltningsmyndigheternas och kommunernas prövning
20 kap. Domstolar
21 kap. Mål i miljödomstol
22 kap. Förfarandet vid miljödomstolarna i ansökningsmål
23 kap. Rättegången i Miljööverdomstolen och Högsta Domstolen
24 kap. Tillstånds giltighet, omprövning m.m.
25 kap. Rättegångskostnader och liknande kostnader

FEMTE AVDELNINGEN
TILLSYN M.M.
26 kap. Tillsyn
27 kap. Avgifter
28 kap. Tillträde m.m.

SJÄTTE AVDELNINGEN
PÅFÖLJDER
29 kap. Straffbestämmelser och förverkande
30 kap. Miljösanktionsavgifter

SJUNDE AVDELNINGEN
ERSÄTTNING OCH SKADESTÅND M.M.
31 kap. Ersättning för ingripanden av det allmänna och vid tillståndsprövning av
vattenverksamhet m.m.
32 kap. Skadestånd för vissa miljöskador och andra enskilda anspråk
33 kap. Miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring
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