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Abstract 
One issue that has been discussed in this essay is whether environmental criminal law pollutes 

criminal law. Since the entry into force of the Environmental Code, only a few people have 

been punished for environmental crimes. This is probably the result of insufficient qualifica-

tions and resources within the Police- and the Prosecutor’s Office. Deficient investigations by 

the Police make it difficult for the Prosecutor to secure convictions. Also the character of the 

trivial offenses has been examined, and these may be considered to complicate the authorities’ 

official selection of crimes reported on to the police and prosecutors. This essay also focuses 

on general prevention in society, its theories and the effectiveness of criminal sanctions. For 

some companies it is more cost-effective to pay a penalty than to obey the law. The deterrence 

effect may be also hard to achieve in relation to companies and individuals with considerable 

amounts of money. The ideal would be if criminals were deterred from their actions through 

fear of being prosecuted, because a high risk of detection exists. Another reason for that could 

account for the mild penalties imposed this far is that most crimes are committed negligently, 

which rules out maximum penalties. Like criminal law, environmental criminal law is non-

discretionary. However, supervisory agencies freely determine which crimes are not to be 

considered as minor and therefore reported to the Police and prosecutors. 
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Sammanfattning 
En fråga som diskuterats i studien är huruvida miljöstraffrätten förorenar straffrätten. Det är 

få som hittills straffats för miljöbrott, trots en ökning av anmälningar sedan miljöbalkens 

införande 1999. Detta har sannolikt att göra med bristande utbildningskompetenser och re-

surser inom polis- och åklagarmyndigheten. När usla utredningar når åklagarens bord fram-

träder små möjligheter till fällande domar. De bagatellartade brottens karaktär har också 

utretts och dessa kan anses komplicera myndigheters urval av brott som anmäls vidare till 

polis och åklagare. Ett annat syfte med studien har varit att belysa allmänpreventionen i 

samhället, dess teorier samt hur pass effektiva olika brottspåföljder är. Många gånger lönar 

det sig för företag att bli straffade istället för att följa lagen, något som kalkyler inom organi-

sationer kan påvisa. Det kan vara svårt att få straffen att framträda som avskräckande när 

privatpersoner och företag innehar i princip obegränsat med resurser och därmed kan ett 

frihetsberövande straff anses mer effektivt. Det optimala vore om brottslingar avstod från 

sina gärningar av rädsla att åtalas på grund av en hög upptäcktsrisk. En annan anledning till 

de hittills harmlösa straffen är sannolikt att de flesta brott begås med oaktsamhet och därmed 

är det inte konstigt att maxstraff inte utdöms av domstolarna. Miljöstraffrätten är liksom all 

annan straffrätt icke förhandlingsbar även om inget hindrar tillsynsmyndigheterna från att 

göra urval av de brott som de anmäler vidare till polis och åklagare. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Miljöstraffrätten – ett styrmedel 

Miljöstraffrätten kan beskrivas som en dynamisk disciplin, vilket många gånger kan ställa till 

problem eftersom det är mycket enklare att sätta upp en regel som, utan undantag, aldrig får 

brytas. Ett exempel på en icke dynamisk handling är mord: mord är aldrig tillåtet (åtminstone 

i Sverige) utan undantag. Miljöförorening däremot är föremål för den mer dynamiska miljö-

straffrätten och kan vara både tillåten och straffbar; det är fullt möjligt att lagligt förorena i 

miljön (till viss del). Vi får t.ex. köra bil och istället för att minska våra utsläpp kan vi, i vissa 

sammanhang köpa utsläppsrätter. På grund av miljöstraffrättens särdrag och svåra gränsdrag-

ning uppkommer frågan om disciplinen förorenar straffrätten. Med begreppet förorening av-

ses om straffrättssystemet tillfogas något som eventuellt är skadligt för själva systemet och 

som dessutom inte hör hemma där.
1
 De viktigaste miljöstraffrättsliga reglerna finns i miljö-

balken men även brottsbalken upptar vissa viktiga brott som till exempel ”spridande av gift 

eller smitta” och ”förgöring” (13 kap 7 och 8 §§
2
). Mycket av den miljöförstöring som pågår i 

Sverige härstammar från vardagliga aktiviteter. Miljöstraffrätten är tänkt att användas som 

styrmedel för att kontrollera beteenden hos både individer och företag och för att minska mil-

jöpåverkan etc. Det är en viktig funktion inte minst för att bidra till miljöbalkens mål om håll-

bar utveckling. Därmed är det av stor betydelse att upptäcktsrisken, tillsynsmyndigheternas 

anmälningsbenägenhet och åklagarnas åtalsbenägenhet är tillräckligt högt ställda.
3
 

På miljöområdet uppmanas medborgarna antingen att agera på ett specifikt sätt eller att under-

låta att agera. Därför är det vanligt med olika former av påtryckningar för att få medborgarna 

till det önskade beteendet i form av vägledning, information och råd. Dessa är vad man brukar 

benämna som mjuka styrmedel något som kan övergå till olika former av sanktioner. En 

sanktion är här något som utdöms av ett offentligt organ som myndigheter eller domstol till 

juridiska- eller privatpersoner, på så vis att denne ådöms straff eller en straffavgift av ett visst 

slag. Tanken bakom sanktionerna är att förebygga ett klandervärt beteende i samhället. Straff 

är en typ av sanktion som endast kan drabba fysiska personer till skillnad från straffavgifter 

som kan drabba både enskilda och juridiska personer. År 2007 genomgick sanktionsavgifterna 

en revidering i miljöbalken efter kritik mot miljöstraffrätten. Kritiken var att ingripandena 

varit allt för få, att övervakningen inte fungerat från ett straffrättsligt perspektiv och att av de 

mål som lett till åtal hade ett för stort antal lett till frikännande domar eller allt för låga straff.
4
 

Avsikten med revideringen var att tydligt markera skillnaden mellan gärningar som är så all-

varliga att fängelse kan följa av brottet och andra gärningar där påföljden stannar vid böter.
5
 

Lagstiftaren har velat åstadkomma ett regelverk där allvarligare överträdelser straffas medan 

mindre allvarliga överträdelser resulterar i sanktionsavgift. Numera efter lagändringen kan 

t.ex. både privatpersoner och näringsidkare drabbas av sanktionsavgifter.
6
 

                                                
1 Se om det sagda Pirjantanniemi (1999) s 793-798. 
2 Till den allmänna straffrätten räknas bestämmelserna i brottsbalken. 
3 Karlmark (2003) s 53. 
4 Den rådande kritiken kan beskrivas som olika genomförandeunderskott i miljölagstiftningen. 
5 Rubenson (2008) s 179. 
6 Karlmark (2003) s 53. 
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1.2 Disposition 

I det inledande kapitlet redogörs för bakgrunden där miljöstraffrätten som styrmedel presente-

ras därefter följer disposition, metod, syfte och avgränsning. Sedan efterföljer kapitel två med 

allmän information om straffrättens begrepp: brott, brottsoffer, straff samt uppsåtliga- och 

oaktsamma brott. Straffrättens grunder förklaras utförligt för att jurister som inte är insatta i 

straffrätt enklare skall förstå studiens olika resonemang. Därav inleds studien med några av 

straffrättens grundläggande begrepp. I det tredje kapitlet diskuteras de vanligaste bestraff-

ningsideologierna i samhället vid utdömande och utformande av straff. I det mest omfattade 

kapitlet nummer fyra har miljöbalkens införande, risksamhället, genomförandeunderskott, 

miljöbalkens kopplingar till brottsbalken och straffbestämmelserna i 29 kapitlet behandlats. 

Miljöbalken behandlas grundläggande för att kunna särskilja dess särdrag från ”vanlig” straff-

rätt. Kapitel nummer fem rör straffens utformande och de olika påföljderna som kan bli aktu-

ella vid miljöbrott. Här presenteras också ett engelskt rättsfall för att påvisa den engelska rät-

tens stringens till skillnad mot den svenska rätten. I nästa kapitel nummer sju har tillsynsmyn-

digheternas uppgifter vid miljöbrott behandlats och kapitlet påvisar hur pass svårt det är att bli 

upptäckt för miljöbrott. I det näst sista kapitlet nummer sju, presenteras åklagarnas uppgifter, 

rättsväsendets prioriteringar, svaga länkar med systemet och bagatellartade brott. Studien av-

slutas i kapitel åtta med en diskussion av resultaten.  

1.2.1 Metod 

I uppsatsen har ett traditionellt rättsvetenskapligt (rättsdogmatiskt) tillvägagångssätt använts 

där de olika rättskällorna lag, lagmotiv, rättsfall och doktrin har studerats. I brist på relevanta 

prejudikat från högsta instans används domar från lägre instanser. Brottsförebyggande rådets 

hemsida har använts för att lyfta fram hur få som fälls för miljöbrott och sidan tycks ge en bra 

bild av antalet miljöbrott även om den inte ger en fullständig bild av antalet faktiska brott, 

statistiken används därför som en indikator på miljöbrottens utveckling. Miljöstraffrätten har 

hittills spelat en blygsam roll i den miljöbrottsforskning som bedrivs i Sverige och därför har 

det varit svårt att hitta material. Följaktligen används en del finska artiklar eftersom rättssy-

stemen påminner om varandra, då Finland tidigare tillhört Sverige. Den finska naturen och 

levnadsstandarden är dessutom mycket lik de svenska förhållandena. Miljöstraffrätten kan 

också anses vara något mer teoretisk och utvecklad i Finland. 

1.2.2 Syfte och avgränsning 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka om miljöstraffrätten ”förorenar” straff-

rätten. En fråga har varit huruvida miljöstraffrätten kan anses förhandlingsbar i praktiken då 

bl.a. olika myndigheter väljer de brott som de vill gå vidare med och om de bagatellartade 

brotten kan ge upphov till problem. Ett annat övergripande syfte med studien är att belysa 

miljöstraffrättens allmänprevention i samhället, dess teorier samt hur pass effektiva olika 

brottspåföljder är. Miljöbrott ses som den mesta centrala straffbestämmelsen att diskutera och 

behandlas därför mer ingående. Studien behandlar främst den svenska rätten och utländsk rätt 

endast översiktligt. Olika certifieringssystem har behandlats för att visa att det finns andra 

möjligheter att främja miljön än genom straffrättsliga regler. Vissa delar av studien belyser 

främst organisationers perspektiv till miljöstraffrätten. 
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2. Straffrätt 

2.1 Internationell påverkan 

2.1.1 Inflytanden på den svenska straffrätten 

Rätten att straffa någon kan uppfattas som en del av den nationella suveräniteten, dvs. varje 

stats självständighet och rätt att bestämma över sin jurisdiktion. Den svenska straffrätten är 

dock inte helt opåverkad av den internationella straffrätten och genom folkrätten kan en stats 

yttersta gränser sättas. Ett exempel på detta är gränsen för i vilken utsträckning som en stat 

kan straffa en gärning som är begången på en annan stats territorium. Genom olika internat-

ionella organ har olika konventioner utarbetats som påverkar staternas straff- och processrätt. 

Dessutom har den internationella utvecklingen lett fram till en internationell straffrätt med 

särskilda brottsmålsdomstolar som handlägger internationella brott. För svensk del har särskilt 

EU-rätten påverkat straffrätten sedan inträdet i unionen och till ganska nyligen har det varit 

den svenska riksdagen som haft den yttersta makten över lagstiftningen. Internationella över-

enskommelser som t.ex. förhandlats fram inom FN eller EU har visserligen påverkat straffrät-

ten men i den utsträckning de varit av större vikt, har det funnits krav på ett ratificerande från 

riksdagen i förväg (för t.ex. rambeslut inom EU) eller i efterhand (andra internationella över-

enskommelser). Tidigare ansåg man att straffrätten låg utanför EU-samarbetet tills Lissabon-

fördraget uttryckligen föreskrev en överstatlig kompetens.
7
 

2.2 Begrepp inom straffrätten 

2.2.1 Brott, straff och brottsoffer 
Att straffrätten är den del av rättsordningen som behandlar brott och straff är inte allt för svårt 

att lista ut. Men vad är det som egentligen kännetecknar ett brott? Det är svårt att karaktärisera 

brottets väsen och det går inte heller att läsa ur ”naturens ordning”. Det är inte heller möjligt 

att ur rättsvetenskaplig forskning bestämma vad som är brottsligt, utan det bestäms genom 

politiska beslut. Det är alltså riksdagen som bestämmer vad som är straffbart och vad som 

skall avkriminaliseras. Straffrätten är ett styrmedel i samhället som innebär att man vill före-

bygga att människor handla på ett visst sätt. På så vis är det alltså möjligt att straffa någon 

som stjäl men straff kan också användas för att inte människor ska underlåta olika handlingar 

som t.ex. att inge självdeklaration. För lagstiftaren är det inte möjligt att kriminalisera alla 

oönskade beteenden och därför har man gjort ett urval av de som anses mest samhällsfarliga.
8
 

Straff är något som lagstiftaren utdömer då en kränkning av en rättsregel uppstått. Tanken är 

att en person som förtjänar ett straff skall ådömas ett sådant eftersom det är moraliskt lämpligt 

när en person som brutit mot en rättsregel får lida i proportion till sina gärningar. Utdömandet 

av straff är motiverat för att upprätthålla den sociala ordningen i samhället och främjar där-

med samhällsintresset.
9
 Att straffrätten är en del av den offentliga rätten framgår av att det 

endast är staten som har makten att straffa någon, staten har alltså monopol på området.
10

  

Brott definieras enligt 1 kap 1 § brottsbalken: ”Brott är en gärning som är beskriven i denna 

balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet.” Ett 

                                                
7 Asp (2011) s 13-14. 
8 Se om det sagda, Wennberg (2005) s 11-15. 
9 Rawls (1955) s 5. 
10 Se om det sagda Strömholm (1996) s 287. 
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straff är enligt 1 kapitlet 3 § BrB antingen böter eller fängelse. För att närmare få reda på vad 

ett straff är bör man studera 25 och 26 kapitlet BrB och olika författningar som avser verkstäl-

lighet av straff.
11

 Viktigt att skilja på är alltså straff som påföljder (fängelse, böter), andra 

rättsverkningar (skadestånd),
12

 särskilda rättsverkningar (företagsbot, förverkande, återkal-

lelse av körkort, utvisning, avskedande) samt annan påföljd för brott (villkorlig dom, skydds-

tillsyn, överlämnande till särskild vård, ungdomsvård, ungdomstjänst och sluten ungdoms-

tjänst).
13

 Det är vanligt att den som döms för brott också måste betala skadestånd och syftet 

bakom detta är att det skall verka reparativt för att kompensera eller lindra en skada eftersom 

skadeståndet har en preventiv effekt. Straffet däremot är repressivt och ger upphov till nytt 

lidande utan att kompensera eller lindra någon skada. Om en tjuv lämnar tillbaka sitt stöld-

gods kan han därmed undgå att ersätta värdet av egendomen, även om han inte undgår 

straffansvaret.
14

 Straff kan endast drabba fysiska personer,
15

 dock kan inte en organisation 

existera utan att fysiska personer företräder denna och därför kan man straffa de fysiska per-

soner som handlat på organisationens vägnar.
16

 

Då det inte framgår direkt i lagtexten vad ett brottsoffer är får man utgå från ”den mot vilken 

brott är begånget eller därav blivit förnärmad eller lidit skada”, enligt 20 kapitlet 8 § 4 st. RB. 

Enligt SOU 1998:40 definieras brottsoffer som ”främst fysiska personer som direkt har drab-

bats av ett brott”.
17

 Inom kriminologin används termen ”offerlösa brott” då något direkt offer 

inte går att finna som vid t.ex. vissa former av miljöbrott.
18

 Det finns olika brottskategorier 

som t.ex. traditionell brottslighet, organiserad brottslighet samt kategorin med offerlösa brott. 

Med sistnämnda kategori avses de fall då brotten sällan går att koppla till något offer men då 

handlingen ändå ses som otillåten enligt lag (som många gånger är fallet på miljöområdet). 

Denna brottstyp har vanligtvis alltså inget identifierbart offer som har ett intresse av att in-

komma med en anmälan om brott.
19

 Det offerlösa brottet kännetecknas ofta av ett överens-

kommet antal deltagare som deltar i den illegala gärningen, att ingen involverad gör en anmä-

lan (även om det är möjligt för utomstående), att deltagarna tror att ingen skadas (även om 

utomstående kan anse motsatsen) samt att brotten ofta kännetecknas av begärliga tjänster eller 

varor. Vid skattebrott är staten målsägare och kan påverka den brottslighet den utsätts för ge-

nom lagar (t.ex. genom straffhot) samt resursstyrningar och därigenom skydda sig.
20

 

2.2.2 Uppsåtliga brott 

Då gärningsmannen förstår vad han gör och utför sina handlingar med vett och vilja, har han 

handlat med uppsåt (latin dolus). Begreppsbildningen är dock något mer preciserad än ovan 

beskrivet. Gärningsmannen behöver inte alltid ha ”viljan” att göra något eftersom han kan 

göra något uppsåtligt utan att se något positivt däri.
21

 Vid de uppsåtliga brotten så skall uppsåt 

föreligga då själva brottsliga gärningen utfördes. Inom den svenska rätten skiljer man mellan 

tre typer av uppsåt: direkt, indirekt
22

 och likgiltighetsuppsåt.
23

 Vid direkt uppsåt har gär-

                                                
11 Jareborg (2005) s 17. 
12 Wennberg (2005) s 12-13. 
13 Jareborg och Zila (2010) s 14. 
14 Wennberg (2005) s 12-13. 
15 von Hofer och Tham (1975) s 268. 
16 Se om det sagda Hemström (2007) s 61.  
17 SOU 1998:40 s 73. 
18 BRÅ (2002) s 28. 
19 Träskman (2010) s 23. 
20 Lindgren (1999) s 86. 
21 Se om det sagda Asp m.fl. (2010) s 310-311. 
22 Dahlström m.fl. (2001) s 14-16. 
23 Se NJA 2004 s. 176, NJA 2004 s. 479 och NJA 2005 s. 732. 
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ningsmannen hundraprocents insikt om att gärningen kommer att inträffa antingen då effekten 

är eftersträvad eller då effekten är det medel för att uppnå syftet/målet. Indirekt uppsåt uppnås 

då gärningsmannen är medveten till hundraprocent att gärningen kommer att inträffa men att 

effekten inte är syftet/målet med handlingen. Resultatet kan vara en bieffekt till handlingen 

eller så saknar gärningsmannen helt ett syfte med handlingen.
 24

 Vid ett likgiltighetsuppsåt är 

inte gärningsmannen helt hundraprocentigt säker på den uppträdande effekten av sin handling 

(men har insett risken och var likgiltig till förverkligande trots effekten).
25

  

2.2.3 Oaktsamma brott 

Att vara oaktsam är att utföra en handling utan att ta hänsyn till riskerna.
26

 Vissa oaktsamma 

handlingar straffas enligt svensk rätt. Oaktsamhet (latin culpa) kan beskrivas som en handling 

som vidtas med en avvikelse från normal aktsamhet. Domstolen bör pröva om beteendet är 

rent objektivt oförsvarligt och riktlinjerna för denna bedömning hämtas från lagregler samt 

andra handlingsnormer. Saknas dessa hjälpregler får domstolen helt enkelt ta ställning till t.ex. 

hur en bonus pater familias skulle handlat
27

 (att handla med den omsorg som en sådan person 

normalt visar i motsvarande situation).
28

 Sedan måste även domstolen ta ställning till om gär-

ningsmannens beteende har avvikit från en normalpersons beteende. Gärningsmannens indi-

viduella egenskaper kan ligga till grund för bedömningen och hänsyn skall också tas till t.ex. 

nedsatt hörsel, syn, erfarenhet och kunskap m.m.
29

 Man väger också in i bedömningen vad 

den misstänkte faktiskt gjort för att inhämta de kunskaper m.m. som behövs på området, något 

som understryks i miljöbalken genom t.ex. dess regler om val av lämplig plats och bästa möj-

liga teknik. För att straffas för oaktsamhet krävs mer än en normal avvikelse.
30

 Det krävs dock 

inte längre stora avvikelser från ett normalt beteende vad gäller miljöbrotten.
31

 Gränsen mel-

lan oaktsamma och uppsåtliga miljöbrott berörs i NJA 2001 s. 579 och NJA 2004 s. 552. 

3. Bestraffningsideologier 

3.1 Teorierna bakom straffens utformande 

3.1.1 Straffrättens allmänprevention 

Om ett visst oönskat beteende ökar ses beteendet som mer skadligt eller potentiellt mer skad-

ligt för samhället och därmed ökar även intresset att intensifiera de straffrättsliga reglerna. 

Vanligt förekommande kritik mot straffrätten är att den har en otillfredsställande relation till 

verkligheten och den inte anpassas till de verkliga behoven eller förhållandena i samhället.
32

 

Det är lagstiftaren i Sverige som besitter makten och därför får man räkna med att det som är 

straffbart kan variera mellan de olika rättsystemen av bl.a. politiska skäl. Det innebär alltså att 

samhällsfarliga brott varierar över tid. I 1734 års lag var det ett brott att falla av från ”vår rätta 

evangeliska lära”, något som idag ses som en mänsklig rättighet. Det var också belagt med 

dödsstraff att ”lasteligen” tala eller skriva något om konungens person. Denna handling har 

                                                
24 Dahlström m.fl. (2001) s 14-16.  
25 Wennberg (2005) s 31. 
26 Asp m.fl. (2010) s 150-151. 
27 Dahlström m.fl. (2001) s 19. 
28 Bergström m.fl. (2002) s 26. 
29 Dahlström m.fl. (2001) s 19. 
30 Karlmark (2009) s 90. 
31 Dom 2005-08-31 i mål B2196-05 och dom 2008-06-04 i mål B 714-06. 
32 Lernestedt (2010) s 120-121. 
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senare omvärderats och dessutom avskaffades dödstraffet 1921 (från 1734 års lag). Andra 

exempel på brott som omvärderats i modern tid är illegal abort och fylleri. Dessa handlingar 

avkriminaliserades år 1974 respektive 1976 efter att de länge setts som allmänfarliga brott.
33

  

Under medeltiden anpassade man straffen efter varje enskild situation och man påstod därmed 

att de omedelbart verkade avskräckande för allmänheten. En brottsling som tagit något kunde 

därför straffas genom att få stå vid skampålen med föremålet i handen. Samma tanke låg 

också bakom stympningsstraffen då dessa skulle verka allmänpreventivt i samhället om 

brottslingen blev av med tungan, handen, öronen eller högra handen. Vid grova religionsbrott 

miste brottslingen sin tunga och vid andra grova brott som dråp eller föräldramisshandel för-

lorade brottslingen sin högra hand innan avrättningen.
34

 Inom civilrätten sysslar man i huvud-

sak med konfliktlösning och då kan det handla om vem som har bäst rätt till egendom som två 

personer anser sig äga. När en domstol istället straffar en tjuv löser man inte någon konflikt 

mellan tjuven och den bestulne. Om domstolen kräver att tjuven skall ersätta den bestulne på 

egendomens värde eller återställa det han stulit, löser den visserligen en tvist men kravet om 

skadeståndsersättning är ett civilrättsligt krav som uppställs vid sidan av straffet.
35

 

Tanken bakom straffbestämmelserna är att de skall förebygga brott och rikta sig till folk i all-

mänhet och alltså inte till den enskilde brottslingen, därför talar man om allmänprevention 

(generalprevention
36

 är när man försöker avskräcka människor från att begå brottsliga gär-

ningar,
37

 något som också kräver normkunskap).
38

 Man talar om allmänprevention genom 

omedelbar avskräckning (allmänhetens avskräckning för brottet och rädsla för myndigheter-

nas offentliga straff), medelbar avskräckning (det uppställda hotet i lagen samt att straff 

kommer att ådömas) och moralbildning. Idag strävar man efter medelbar avskräckning med 

straffet. Skälen som talar mot att begå brott skall vara mycket starkare för den enskilde och 

hotet om straff skall vara verksamt som handlingsskäl mot att handla brottsligt.
39

 

Med avskräckning avses hotet som själva straffet utgör eller med anda ord konsekvenserna 

som orsakas av det utförda brottet.
40

 En jämförelse mellan en delstat i USA med strängare 

lagstiftning vad gäller checkbedrägerier och en annan delstat med mildare lagstiftning, visade 

att en mer enhetlig och effektiv rättstillämpning medförde att dessa brott var vanligare i den 

delstaten med strängare straff där tillämpningen var kontroversiell.
41

 Detta typer på att sankt-

ionerna bör vara avskräckande för lagöverträdare men alltså inte överdrivet stränga som i fö-

regående exempel. Laglydiga medborgare kan också ”diskrimineras” av sämre villkor vid 

”överkriminaliseringar”. Om handlingar som är straffsanktionerade inte blir beivrade av myn-

digheter så anses förhållandet accepterat av samhället och sänder därmed ut fel signaler till 

allmänheten.
42

 Allmänprevention kan också uppstå genom en moralbildande eller moralstär-

kande effekt. Genom höga straffsatser för t.ex. rattfylleribrott, anses människors moralupp-

fattning ändras och den framträdande effekten i samhället blir att alkohol och bilkörning inte 

hör ihop. Det är alltså inte själva straffhotet i detta exempel som avskräcker utan insikten. 

Man kan alltså använda strafflagstiftningen som ett medel i samhället för att inverka på norm-

                                                
33 Wennberg (2005) s 11-13. 
34 Wennberg (2005) s 14. 
35 Wennberg (2005) s 13-14. 
36 Dahlström m.fl. (2001) s 398. 
37 Wennberg (2005) s 13-14. 
38 BRÅ (2002) s 6. 
39 Jareborg och Zila (2010) s 74. 
40 du Rées (2004) s 47. 
41 Zimring och Hawkwins (1973) s 62. 
42 du Rées (2004) s 51. 
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bildningen i samhället
43

 samtidigt som önskan är att bidra till människors socialiseringspro-

cess i samhället är skapad av olika värderingar. En domare kan inte döma ut ett straff med 

hänvisning till allmänprevention i samhället, även om det är påkallat från en upprörd allmän-

het utan att brott är bevisat. Det finns undersökningar som påvisar att straff som är högre än 

tre års fängelse inte har någon allmänpreventiv verkan i samhället som är värd att nämna. Det 

kan inte heller påvisas att dödsstraff är något som har bättre allmänprevention än fängelse. 

Det finns alltså inte något som talar för att de hårdare straffmetoderna skulle vara effektivare. 

Våld från statsmakten kan snarare uppmuntra och lära ut våld till medborgarna. De politiska 

justeringarna av straffskalor och bestraffningspraxis påverkar inte nämnvärt kriminalise-

ringsnivån. Eftersom den uppskattade upptäckts- och bestraffningsrisken är av större bety-

delse än bestraffningen. Vid brott som rattfylleri och trafikbrott är procenten låg för att bli 

bestraffad och därför räknas risken i promille istället för av procent.
44

  

I den svenska politiska debatten på 1980-talet låg fokus på straffrätten och olika avkriminali-

seringar och sänkta straffsatser diskuterades. Trenden omfattade dock inte miljöområdet där 

istället många av straffen kom att höjas.
45

 Senare var det avkriminaliseringar som dominerade 

under tioårsperioden efter brottsbalkens införande och ändringarna som utfördes efter 1976 

innefattade snarare bredare kriminaliseringar enligt Zila. Han påstår också att utvecklingen 

inom specialstraffrätten är svår att precisera närmare mer än att huvudtendenserna efter 

brottsbalkens införande har varit en påtaglig ökning av antalet straffbestämmelser.
46

 I dagens 

samhälle kan inte lagstiftaren eftersträva en enkelhet och klarhet som i de tio budorden. Den 

moderna människans synder är allt för komplicerade för detta och människan förhållande till 

naturen är ett bra exempel på detta.
47

  

3.1.2 Individualprevention 

Ett annat begrepp som riktar sig mot den enskilde brottslingen som ertappas är individualpre-

vention (specialprevention).
48

 Straffet fyller därmed en individualprevention om det lyckas 

avskräcka den enskilde tjuven från att begå ett nytt brott
49

 genom att avskräcka, oskadliggöra 

(inkapacitering), och förbättra (behandling).
50

 Individualpreventionen har dock aldrig vunnit 

genomslag i den svenska straffrätten, vilket kan bero på att det är svårt att finna ett straff som 

fungerar avskräckande på allmänheten och samtidigt anpassar den enskilde brottsligen till 

samhället samt avhåller denne från att begå nya brott.
51

 I folkmun förknippas individualpre-

vention ofta med hårt motiverade straff som dödstraff och kastrering. Möjligheten att förändra 

människor (utan radikala ingrepp) ses idag som mycket begränsade. Behandlingsideologiskt 

motiverad kriminalvård kan lätt resultera i maktmissbruk och kränkning av brottslingar. Da-

gens diskussion om inkapacitering som straffsyfte rör fängelse. Enligt Zila har Bentham 

(1748-1832) tre idéer som dominerat i årtusenden: oskadliggörande, förbättring och avskräck-

ning. Dessa kan ge ett förnuftigt intryck till brottslingar. För vissa människor kanske det räck-

er med en varning istället för bestraffning eftersom människor är olika, vilket medför att sy-

stemet bygger på olika gissningar och förhoppningar. Till viss del är det dock möjligt att 

skrämma folk från att begå brott, utom i vissa fall då bl.a. forskning av unga lagöverträdare 

                                                
43 Dahlström m.fl. (2001) s 399. 
44 Se om det sagda Jareborg och Zila (2010) s 75-79. 
45 SOU 1987:32 s 190, 408-433, SOU 1986:14 s 20 och prop. 1980/81:92. 
46 Zila (1992) s 31-40. 
47 Pirjtanniemi (1999) s 796. 
48 Dahlström m.fl. (2001) s 398. 
49 Wennberg (2005) s 13-14. 
50 Dahlström m.fl. (2001) s 399. 
51 Wennberg (2005) s 13-14. 



8 

 

inte ger belägg för detta. Repressionsnivån bestäms utifrån det enskilda fallet vid individual-

prevention och blir därmed en följd av den dom som fälls.
52

 

3.1.3 Vedergällning 

En annan idé som haft många anhängare vid sidan av preventionstanken är vedergällningstan-

ken som innebär att man bör utdela en rättvis vedergällning istället för att förebygga brott.
53

 

Ofta kopplas vedergällning ihop med bestraffning utanför rättssystemets ram i någon typ av 

religiöst system.
54

 I Gamla Testamentet kan man t.ex. finna vedergällningstanken genom or-

den: ”öga för öga, tand för tand.”
55

 Brottslingen har ådragit sig en skuld som han måste sonas 

genom att själv tillfogas något ont och straffet uppkommer därmed eftersom brott har be-

gåtts.
56

 Vedergällning är dock inte alltid att koppla till hämndlystnad och skiljer sig från ore-

glerad hämnd. Filosofen Kant ställde sig positiv till vedergällning av etiska skäl och påstod att 

på ett brott skall följa ett lidande för brottslingen och att vedergällning därmed låg i rättvisans 

krav. Han påstod vidare att om man straffar en människa för att hindra andra människor från 

att begå brott utnyttjar man denna person.
57

 

Den svenska lagstiftaren har tagit avstånd från så kallade absoluta straffteorier som att ge för-

övaren tillfälle till försoning, förbättring och vedergällning
58

 då det är allmänpreventionstan-

ken som dominerar.
59

 Aspekter som inte tar syfte på lagstiftningsnivå kan vara intressanta att 

diskutera på andra nivåer inom straffrättssystemet. Vedergällningstanken kan dock fortfa-

rande användas i viss mån idag då man diskuterar varför en person skall ådömas straff över-

huvudtaget. På liknande vis är individualpreventionen relevant på verkställighetsnivån, när 

man beslutar om hur konkret straffet skall utdömas.
60

 Tanken bakom vedergällning torde 

många gånger vara svår att frigöra sig från i tanken från brottsoffer och deras anhöriga.
61

 

3.1.4 Proportionalitetsprincipen 

Man talar ofta om straffets proportion till gärningen samt att inte mer ingripande och kost-

samma åtgärder skall används än nödvändigt, eftersom överdriven stränghet är kontraproduk-

tivt.
62

 Man strävar alltså efter proportionalitet mellan en otillåten gärningstyps bestraffnings-

värde och dess straffsats liksom att gärningar med samma bestraffningsvärde skall tilldelas 

efter likartade straffskalor (man strävar efter ekvivalens). Begreppet absolut proportionalitet 

innebär att man till brottet genast kan knyta ett visst straff. Relativ proportionalitet innebär 

istället att ett visst brott förtjänar strängare, samma eller lindrigare straff än ett annat. Tanken 

bakom proportionalitetsprincipen innefattar hur bestraffning skall ske och inte varför. Be-

straffning är något som sker då den tilltalade utför ett brott och domaren i målet är skyldig att 

följa lagen. Principen har en begränsande karaktär för att motverka orättvisa i samhället. Man 

utsätter t.ex. inte brottslingar för samma smärta (i modern straffrätt) som de åsamkat sina of-

fer, majoriteten av brottstyperna förutsätter inte att någon skadas. Proportionalitet och återfall 

                                                
52 Zila (1992) s 83-89. 
53 Wennberg (2005) s 15. 
54 Jareborg och Zila (2010) s 64. 
55 Wennberg (2005) s 15. 
56 Dahlström m.fl. (2001) s 398. 
57 Wennberg (2005) s 15. 
58 Jareborg (2001) s 45-52. 
59 Wennberg (1996) s 8-15. 
60 BRÅ (2002) s 13. 
61 Dahlström m.fl. (2001) s 398. 
62 Asp m.fl. (2010) s 74. 
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är också något som flitigt diskuteras och som är av betydelse huruvida en brottsling som tidi-

gare dömts förtjänar ett strängare straff.
63

  

4. Miljöbalken 

4.1 Miljöstraffrättens grunder 

4.1.1 Miljölagstiftningens utveckling 

Innan miljöbalkens införande var miljöskyddet svagare eftersom systemet inte var systema-

tiskt uppbyggt. Systemet var alltså inte konsekvent då de olika kravtyperna och de processu-

ella reglerna varierade mellan de 16 olika miljölagarna. Därför skulle miljöskyddet bli star-

kare i en enda författning. År 1989 tillsattes miljöskyddskommittén med uppdraget att sam-

ordna den centrala miljölagstiftningen miljöskyddslagen (1969:387), lagen (1985:426) om 

kemiska produkter, hälsoskyddslagen (1982:1080) och renhållningslagen (1979:596). Så 

småningom vidgades uppdraget till att omfatta fler författningar och termen miljöbalken in-

fördes politiskt. Lagstiftaren var vid denna tidpunkt starkt påverkad av begreppet hållbar ut-

veckling från den globala konferensen i Rio om miljö och utveckling 1992. Betänkandet ledde 

fram till en ny proposition men lagstiftningen hindrades 1994 av riksdagsvalet i och med re-

gimskiftet. Det tillsattes en ny miljöbalksutredning som kom att kritiseras på många håll vad 

gäller bl.a. den lagtekniska tekniken och den brådska som lagstiftningstekniken präglades av. 

Regeringen antog 1998 miljöbalken trots kritiken och lagen trädde i kraft 1 januari 1999. Mil-

jöbalken har flera gånger ändrats t.ex. sedan EU-rättens tillväxt och av intresset att förenkla 

för näringslivet.
64

  

Många straffsatser höjdes och flertalet nya straff konstruerades i och med balkens tillkomst. 

Nästan alla straff samlades i balkens 29 kapitel som numera kan anses lättare att överblicka 

med undantag för de bestämmelser som fortfarande finns kvar i brottsbalken. Miljöstraffrätten 

ingår i specialstraffrätten på grund av områdets speciella karaktär och särdrag. De olika upp-

tagna bestämmelserna om miljön är ett försök att styra medborgarna genom normativa styr-

medel som lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter. Det är många faktorer som inver-

kar på hur pass effektiv en lagstiftning är. Om lagstiftningens mål är otydligt utformat kan 

oklarheter uppstå angående tolkningen, vilket i sin tur kan komma att påverka tillämpningen 

av lagen.
65

 Ett straff kan föreskrivas då någon handlar i strid mot ett förbud och släpper ut mer 

förorening än vad ett tillstånd medger eller för att man helt enkelt underlåter att göra något 

som lagen föreskriver som att inge miljörapport.
66

 En straffavgift däremot kan drabba såväl 

fysiska som juridiska personer och kan utgå när ett klandervärt beteende föreligger.
67

 Straff-

rätten på miljöområdet riktar sig ofta till grupper där människor är socialt etablerade och lo-

jala medborgare (för det mesta). Det kan handla om personer som är företrädare för olika of-

fentliga verksamheter eller företräder legala verksamheter. Straffrätten framstår därmed som 

direkt avskräckande genom straffhot och indirekt avskräckande genom moralbildning.
68

 När 

alla krav inte kan tillfredställas på en gång resulterar detta i att lagstiftningen blir ineffektiv, 

trots att den kan ge sken av att vara rättvis och bra, enligt Träskman. Syftet med miljölagstift-

                                                
63 Jareborg och Zila (2010) s 65-71. 
64 Michanek och Zetterberg (2012) s 73-74. 
65 Karlmark (2003) s 53. 
66 Michanek och Zetterberg (2012) s 404-405. 
67 Rubenson (2008) s 179. 
68 BRÅ (2002) s 13. 
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ningen ställs högt i och med intresset av att skydda miljön, ett syfte som endast kan realiseras 

i ringa grad.
69

  

4.2 Risksamhället 

Vid olika risker är det många gånger oåterkalleliga processer som sätter igång förlopp i natu-

ren och dessa faror kan ofta upplevas som osynliga. Ibland kan dessa risker endast upptäckas 

med hjälp av vetenskapen. Fattiga människor är ofta de som är mest utsatta för risker från det 

moderna samhället t.ex. finns det människor i tredje världen som lever intill stora förorenade 

industrianläggningar. Det straffrättsliga systemet har mer och mer uppmärksammat riskerna i 

det moderna samhället. Miljöstraffrätten syftar till att hindra olika kränkningar av miljön i 

välfärdsstaten. Därför är det viktigt att normöverträdelser inte anses accepterat i samhället. I 

speciellt i tyska debattinlägg har man kritiserat straffrätten för att endast utgöra en ”symbolisk 

reglering” som inte leder till en ökad effektivitet. Då kan det bli problematiskt när man försö-

ker korrigera misstag för en ökad effektivitet eftersom miljöstraffrätten kan komma att in-

kräkta på vissa traditionella rättsstatliga principer. Det är enkelt att konstatera att ju viktigare 

en viss handlingstyp är för samhället, desto större risker tillåts. Miljöförstörande verksamheter 

tillåts eftersom de är allmännyttiga och skapar arbetstillfällen. Detta kan dock resultera i att 

attityden i samhället förändras till olika miljöförstöringar. Det finns en risk att det som skadar 

miljön väsentligt kommer att bedömas som lagligt och därför inte anses brottsligt.
70

 Det upp-

komna beteendet kan anses strida mot miljöbalkens mål i 1kapitlet 1 §: 

”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 

nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 

utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.  

Miljöbalken skall tillämpas så att 

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsa-

kas av föroreningar eller annan påverkan, 

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
3. den biologiska mångfalden bevaras, 

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell 

och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 

energi främjas så att ett kretslopp uppnås” 

 

De preventiva sanktionerna i miljöbalken avser att skydda miljöbalkens mål om ekologisk 

hållbar utveckling. Det framgår vidare att kommande generationer skall tillförsäkras en god 

livsmiljö och att naturen har ett egenvärde samt att människorna har ett förvaltaransvar. 

Denna paragraf är alltså styrande för tillämpningen av balken. Ledning för hur man skall nå 

en hållbar utveckling ger miljöbalken där man bör välja den åtgärd eller det beslut som främst 

gynnar hållbar utveckling. Till hjälp för att nå hållbar utveckling är bl.a. enligt motiven de 

nationella miljömålen.
71

 

 

                                                
69 Träskman (2010) s 25. 
70 Nuotio (1991) s 5, 6, 8, 10 och 14. 
71 Karlmark (2009) s 160-161. 
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4.3 Genomförandeunderskott 

4.3.1 Oklarheter med lagtexten 

Områden som från början var tänkta att omfattas av miljölagstiftningen men som slutligen 

inte kom att omfattas kallas enligt Karlmark för genomförandeunderskott. Dessa kan också 

uppstå t.ex. vid lagtekniska brister, misstag, fördröjningar i systemet samt problem med lag-

tolkningen. Problemet med en effektiv miljölagstiftning är att den lätt hamnar i konflikt med 

andra lagar som syftar till att tillvarata enskilda rättigheter som bl.a. rätten att fullt ut få dis-

ponera sin egendom. Miljölagstiftningen kan också komma i konflikt med olika principer som 

proportionalitetsprincipen, legalitetsprincipen m.m. då andra intressen står på spel. Att formu-

lera de mål som lagtexten eftersträvar kan också bli problematiskt eftersom det är svårt att 

täcka in alla situationer. Många genomförandeunderskott minskade när miljöbalken kom att 

täcka upp många av miljöskyddslagens brister och antalet anmälningar utgjorde en tiodubb-

ling jämför med tidigare lagstiftning.
72

 Westerlund menar att dessa genomförandeunderskott 

kan uppstå när materiella regler inte efterlevs fullt ut
73

 och att detta kan undvikas genom att 

reglerna utformas tydligt och ändamålsenligt för att undvika glapp mellan mål och resultat 

som t.ex. misstag, förseningar olydnad m.m. För att undvika att dessa glapp motverkar målen 

kan man antingen införa strängare lagstiftning på området eller omvärdera rättsliga grundsat-

ser och principer. Genomförandeunderskotten är ofta en följd av hur rättsordningen är utfor-

mad och fungerar.
74

 Vissa lagars genomdrivanderegler som av tradition varit svaga innan mil-

jöbalkens tillkomst har därmed inte fått bättre genomslagskraft. Därtill hör som Darpö skriver 

”att tyngdpunkten i genomdrivandet i miljöbalken ligger på förvaltningsrättsliga instrument 

som tillstånd och beslut av tillsynsmyndigheter”
75

 Reglerna måste dessutom fungera ur ett 

straffrättsligt perspektiv, något som inte uppmärksammats tillräckligt.
76

  

De politiska målen är ofta formulerade i allmänna ordalydelser och att mäta deras genomfö-

rande kan därmed bli problematiskt. Kokko skriver bl.a. att det politiska instrumentet som 

finns för att skydda biologisk mångfald i Finland inte fungerar korrekt då regleringen ofta 

saknar bestämmelser, har otillräckliga sanktioner eller inte har några andra garantier för ge-

nomförande och tillämpning, vilket leder till att olika genomförandeunderskott uppstår. Där-

för är det viktigt att man tar reda på syftet med lagen för att se om tanken bakom är att endast 

indikera beteenden i en viss riktning som informativ vägledning, genom sociala och moraliska 

normer utan sanktioner. Har inte lagen ett sådant syfte kan det få förödande konsekvenser för 

dess genomslag. Politiken är aldrig förverkligad fullt ut när genomförandeunderskotten upp-

står. Det finns fördelar med frivilliga styrmedel i samhället då de kan sänka kostnaderna för 

övervakning men risken med dessa instrument är att de riskerar en bristande efterlevnad. 

Straffrättsliga påföljder däremot kan erbjuda garantier för efterlevnad om reglerna är tydligt 

utformade.
77

 Denna framställning kan tyckas orättvis då det tycks som om genomförandeun-

derskott endast existerar i straffbestämmelserna i miljöbalken. Så är inte fallet, utan genomfö-

randeunderskott finns på många områden och ett annat exempel är de miljökvalitetsnormerna 

som inte kommer att uppfyllas inom utsatt tidpunkt.
78

 

                                                
72 Karlmark (2003) s 53. 
73 Strömberg (1999) s 94. 
74 Westerlund (1997) s 60-65. 
75 Darpö (2002) s 227. 
76 Darpö (2002) s 227. 
77 Kokko (2009) s 58, 68, 69 och 74. 
78 Westerlund (1997) s 60-62. 
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4.4.1 Straffbestämmelserna i miljöbalken 

Brotten i 29 kapitlet kan delas upp i två kategorier: brott mot miljön samt brott mot samhällets 

kontrollsystem. Brotten som medför direkt risk för skador på människors hälsa eller miljö är 

de som ansetts mest straffvärda, något som inte alltid återspeglas i miljöbalken. En skärpning 

av de utdömda straffen har kunnat uppmätas men ofta stannar påföljderna fortfarande vid bö-

ter. Skärpningen har främst visat sig när det gäller utdömandet av företagsbot och dess stor-

lek.
79

 Nedan följer en kort uppräkning av straffbestämmelserna i 29 kapitlet miljöbalken.
80

 

 Det allvarligaste brottet i miljöbalken är miljöbrott (1 §) där man straffbelägger ut-

släpp av ämnen i mark, vatten eller luft som kan medföra förorening som är skadlig 

för människor, växter eller djur eller kan medföra annan betydande olägenhet. Man 

har också straffbelagt ändringar av yt- eller grundvattennivån, hantering av avfall el-

ler andra ämnen som kan medföra skadliga effekter som buller, skakning och strål-

ning som skapar olägenheter i miljön. Det krävs inte att en skada kan konstateras, 

utan endast risken räcker för fällande dom. Grovt miljöbrott straffas med upp till sex 

års fängelse och det är inte enbart uppsåtliga gärningar som straffas utan även de 

oaktsamma.
81

 Enligt lagtexten är det inte ett totalförbud mot att förorena eller utsätta 

miljön för risker med undantag för de gånger ett tillstånd finns utfärdat av offentlig 

myndighet, när det kan anses allmänt vedertaget eller då det kan anses försvarligt.
82

 

Beteenden som är allmänt vedertagna undgår också straffansvar, något som är un-

derförstått för alla straffbestämmelser.
83

 

 

 Brott mot områdesskydd (2 §) innebär att gärningsmannen bedriver någon form av 

verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan skada miljön i ett område som åtnjuter 

särskilt skydd (t.ex. skadar ett område eller uppför en byggnad), något som kan leda 

till böter eller fängelse i upp till två år, vid uppsåtliga och oaktsamma brott. Förse-

else mot områdesskydd (2 a §) innebär att brott begåtts redan då gärningsmannen 

överträder föreskrifter eller myndigheters beslut som meddelats enligt 7 kapitlet mil-

jöbalken och straffet innefattar böter vid såväl uppsåtliga som oaktsamma brott.
84

 

Brott mot artskydd är ett fysiskt ingrepp i naturen som är förbjudet (2 b §).
85

 Krimi-

naliseringen kännetecknas av dödande eller skadande av djur eller växter som åtnju-

ter ett skydd enligt 8 kapitlet miljöbalken och gärningen omfattar såväl uppsåtliga 

som oaktsamma brott. Det är inte heller tillåtet att sätta ut vissa växter eller djur en-

ligt paragrafen. Straffskalan är böter eller fängelse i upp till två år, för grovt art-

skyddsbrott är påföljden lägst sex månader och högst fyra år.
86

 

 

 Miljöfarlig kemikaliehantering (3 §) avser (uppsåtliga eller oaktsamma) befattningar 

med kemiska produkter eller varor som behandlats med sådana produkter utan att 

gärningsmannen vidtagit tillräckliga skyddsåtgärder, produktval eller andra försik-

tighetsmått som är nödvändigt och genom denna underlåtelse riskerar eller orsakar 

skada på människor eller miljö. Det andra stycket inrymmer dessutom förbud och 

begränsningar angående kemikaliehanteringen. Straffsatsen är böter eller fängelse i 

                                                
79 Bengtsson m.fl. (2012) s 29:3.  
80 Observera att det inte redogörs fullt ut för alla bestämmelser då det ligger utanför studiens ram. Läs därför 29 

kapitlet miljöbalken och särskilt 2 a, 2 b, 4, 4 a, 5, 6, 8 och 9 §§. 
81 Bengtsson (2010) s 233. 
82 T.ex. Krav på kunskap, branchpraxis och ett i övrigt insiktsfullt och förståndigt agaerande eller uppträdande. 
83 Bengtsson m.fl. (2012)  s 29:7. 
84 Rubensson (2008) s 181. 
85 Michanek och Zetterberg (2012) s 418. 
86 Rubensson (2008) s 181-182. 
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höst två år. Olovlig kemikaliehantering (3 a §) innebär istället att gärningsmannen 

(av oaktsamhet eller uppsåtligen) gör en överträdelse av föreskrifter från kemikalie-

inspektionen eller naturvårdsverket och påföljden är böter. Kemikalieregistrerings-

brott (3 b §) är då någon registreringspliktig importör eller tillverkare importerar 

kemikalier utan registrering eller uppdatering av information eller lämnar oriktiga 

eller ofullständiga uppgifter om i sin registreringsanmälan (uppsåtligen eller av 

oaktsamhet). Brottet kan leda till böter eller fängelse i högst två år och vid grova 

brott fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Ett typiskt exempel på ett grovt 

brott är då någon förtiger hur farligt ett cancerframkallandeämne är så att det ger en 

annan märkning av produkten.
87

  

 

 För miljöverksamheter som drivs utan godkännande, tillstånd, i strid med ett giltigt 

tillstånd eller underlåter att göra en anmälan då det krävs, kan straff inträda för olov-

lig miljöverksamhet (4 §), vid såväl uppsåtliga som oaktsamma brott. Brottet kräver 

inte att skada uppkommit utan endast risken för skada är tillräcklig. Straffet varierar 

mellan böter och fängelse i upp till två år.
88

 Otillåten avfallstransport (4 a §) innefat-

tar bl.a. olika otillåtna transporter (som är uppsåtliga eller oaktsamma) av avfall och 

straffet är böter eller fängelse i upp till två år. 

 

 Att inte inge underrättelser, redovisa oriktiga uppgifter eller att inte lämna olika 

uppgifter som myndigheterna kan kräva enligt miljöbalken, är att göra sig skyldig 

till försvårande av miljökontroll (5 §). Brottet omfattar också olika driftsstörningar, 

föroreningar och skadliga verkningar som skall anmälas till myndigheterna. För fäl-

lande dom krävs uppsåt eller oaktsamhet och straffskalan varierar mellan böter och 

fängelse i upp till två år.
89

 

 

 Bristfällig miljöinformation (6 §) kompletterar straffbestämmelserna om hantering-

en av biotekniska och kemiska organismer. Straffbestämmelsen innefattar fall då 

någon bryter mot bestämmelserna om klassificering och märkning av kemiska eller 

biotekniska organismer enligt 14 kapitlet miljöbalken och EU:s bestämmelser. 

Straffskalan är antingen böter eller fängelse i upp till två år och både de uppståliga 

och de oaktsamma gärningarna straffas.
90

 

 

 Vid nedskräpning (7 §) behöver inte gärningen vara särskilt omfattande, utan det 

kan räcka med ett antal krossade glasflaskor mot gatan eller tömning av en askkopp 

från en personbil
91

 till att sänka fartyg.
92

 Såväl uppsåtliga som oaktsamma gärningar 

kan medföra straffansvar och något krav på att skräpet skall vålla skada eller otrev-

nad föreligger inte.
93

 Miljöbalken innehåller förbud mot nedskräpning som även in-

nefattar den egna tomten.
94

 Brottet straffas med böter eller fängelse upp till ett år.  

Att slänga ifrån enstaka kolapapper och cigaretter är inte straffbart och faller som 

                                                
87 Rubensson (2008) s 182. 
88 Runensson (2008) s 182-183. 
89 Rubensson (2008) s 183. 
90 Rubensson (2012) s 183. 
91 Träskman (2010) s 192. 
92 Michanek och Zetterberg (2012) s 419. 
93 Träskman (2010) s 192. 
94 Rubenson (2008) s 140. 
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regel utanför tillämpningsområde för 29 kap 7 a § (som för övrig reglerar de mindre 

överträdelserna).
95

 

 

 Blankettstraffbud är subsidiära i förhållande till miljöbrott (8 § och 9 §).
96

 Det ska 

vara fråga om en överträdelse av en bestämmelse enligt miljöbalken eller av en före-

skrift som meddelats av regeringen och vissa förutsättningar i straffreglerna ska 

dessutom vara uppfyllda. I flera av bestämmelserna krävs att en uppkommen skada 

kan påvisas medan det i andra fall räcker med risk för skada, paragraferna gäller för 

både de uppsåtliga och oaktsamma gärningarna.
97

 

 

4.4.2 Miljöbalkens kopplingar till brottsbalken 

De viktigaste miljöstraffrättsliga reglerna finns i miljöbalken men även brottsbalken upptar 

vissa viktiga brott som t.ex. ”spridande av gift eller smitta” och ”förgöring” (13 kap 7 och 8 

§§). Om t.ex. miljöbalkens straffregel i 29 kapitlet 1 § ”miljöbrott” konkurrerar med brotts-

balkens regel i 13 kap 7 § ”spridande av gift eller smitta” får miljöbalken ge vika när brotts-

balken medför samma eller strängare straff, enligt 29 kap 11 § 2 st. miljöbalken.
98

 Ett typiskt 

exempel på spridande av gift är föroreningar av vatten och benämningen spridande av gift 

eller spridande av smitta beror på omständigheterna i övrigt. Gärningen ska också framkalla 

allmän fara för människors liv eller hälsa (brottet bygger alltså på ett orsakande av ett visst 

resultat). Om någon släpper ut gifter i naturen kan det bli fråga om brottet vållande till 

kroppsskada (förutsatt att någon orsakats kroppsskada eller sjukdom) eller vållande till annans 

död (då någon avlider till följd av skada).
99

 Man kan också fråga sig om miljöstraffrättens 

brottsliga karaktär är av ekonomisk art. Undersökningar har nämligen påvisat att miljöbrott 

inte avsiktligt begås för att skada miljön utan att de flesta överträdelser begås för att minska 

olika kostnader, öka en vinst eller för att slippa en omständig resa för att göra sig av med far-

ligt avfall. Det finns alltså fall som begås mot bakgrund av olika kalkyler där kostnaden för ett 

eventuellt straff vägs in i bedömningen.
100

 

5. Miljöbrott 

5.1 Uttalanden i propositionen om straffens stränghet 

5.1.1 Verkan av straffen 

I och med miljöbalkens tillkomst var målet att utfärda ett mer effektivt instrument till skydd 

för människors hälsa och miljö. Regeringen uttalade vid miljöbalkspropositionen:  

”Vid bedömningen av hur strängt straff ett visst brott bör föranleda är flera omständighet-
er av betydelse. En viktig omständighet är vilket det intresse är som den aktuella straffbe-

stämmelsen är avsedd att skydda. En annan viktig omständighet är i vilken grad detta in-

tresse träds för när genom brottet, dvs. vilken faktisk skada eller risk för skada som brot-

tet innebär. Till dessa två objektiva omständigheter kommer den subjektiva sidan av brot-
tet, dvs. huruvida gärningsmannen handlat uppsåtligen eller av oaktsamhet och i det se-

                                                
95 Prop. 2010/11:125 s 16-23.   
96 Michanek och Zetterberg (2012) s 419-420. 
97 Michanek och Zetterberg (2012) s 419. 
98 Michanek och Zetterberg (2008) s 404-405.  
99 Ulväng m.fl. (2012) s 36. 
100 Riksåklagaren (1998) s 7. 

http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/PROP_2010_2011_0125_S_0016?versid=146-1-2005
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nare fallet vilken grad av oaktsamhet som förelegat. Vid bedömningen av överträdelser på 

miljöområdet bör beaktas att lagstiftningen omfattar intressen av stort skyddsvärde. Be-

stämmelserna på miljöområdet avser huvudsakligen att skydda sådana fundamentala in-
tressen som våra framtida livsbetingelser, den långsiktiga tillgången till naturresurser 

samt artrikedomen inom ett område.”
101

 

 

Vid miljöbalksbrotten föreskrivs straffansvar ofta vid både uppsåtliga och oaktsamma brott i 

samma bestämmelse till skillnad från brottsbalken där uppsåt vanligtvis är det som skall påvi-

sas. Ett uppsåtligt brott får dock ses mer straffvärt än ett brott som begått av oaktsamhet (sär-

skilt om oaktsamheten är mild). I brottsbalken föranleder mord och dråp avsevärt strängare 

straff än vållande till annans död fast alla tre bestämmelser leder till samma resultat. Domsto-

len skall i första hand ta ställning till om handlingen är straffbar och inte ringa. Domstolen bör 

ha i åtanke när den dömer en oaktsam överträdelse (som ett grovt miljöbrott) att höjt straff-

maximum för flera av brotten mot miljöbalken varit för att ge bättre utrymme för varierande 

påföljder. Domstolen bör också beakta att uppsåtliga brott skall bedömas hårdare än de oakt-

samma.
102

 Motiven betonar att ett medvetet risktagande eller direkt nonchalans kan straffas i 

likhet med ett uppsåtligt handlande även om ett uppsåtligt handlande skall bedömas strängare 

än ett oaktsamt, trots att de oaktsamma gärningarna kan medföra lika allvarliga effekter som 

de uppsåtliga. Motiven betonar vidare att det inte går att bedöma ett oaktsamhetsbrott som 

grovt brott med hänsyn till vad som sägs i 29 kapitlet 1 § 2 st. miljöbalken (utan endast de 

uppsåtliga brotten), av detta följer att det inte blir ett lika strängt straff vid oaktsamhetsbrott. I 

motiven till miljöbalken lämnade regeringen synpunkter om omständigheter som vid brottets 

straffvärde bör anses försvårande och dessa var: att brottet skett systematiskt, att det varit om-

fattande samt att det inneburit stora risker för människor, växter och djur. Dessa omständig-

heter görs i lika hög grad gällande oavsett om brottet är begånget med oaktsamhet eller upp-

såt.
103

  

5.1.2 Strikt grund för ansvar inom den engelska rätten 

Den engelska miljörättens motsvarighet till miljöbalken är 1990 års Environmental Protection 

Act som bygger på ett straffrättsligt genomdrivande. De straffrättsliga reglerna i den engelska 

rätten skiljer sig från de svenska bl.a. genom grunden för ansvar. Den engelska miljöstraffrät-

ten innehåller strikta regler på så vis att varken uppsåt eller oaktsamhet krävs för fällande 

dom, något som domstolarna tidigt accepterat. Tanken bakom är att man ska uppnå en preven-

tiv effekt genom ett system som innehåller stränga bestämmelser. Synen kan illustreras från 

rättsfallet Empress car company som gällde om svaranden i målet orsakat den uppkomna för-

oreningen.
104

 Företaget hade lagrat olja på en fastighet som tappades genom en kran från tan-

ken och eventuellt spill samlades upp. En natt hade kranen stått öppen, vilket lett till att olja 

runnit ut på marken och sedan förorenat ett vattendrag. Det gick inte att reda ut vem som läm-

nat kranen öppen och det fanns inte heller någon slags låsanordning på den. Företagets verk-

samhet var omstridd i området och därför kunde inte ett eventuellt sabotage uteslutas. House 

of Lord ansåg trots detta att bolaget brutit mot lagstiftningen och därmed förorsakat utsläppet. 

Den direkta orsaken till skadan hade uppstått då någon öppnat kranen men händelsen var inte 

att betrakta som varken onormal eller oväntad.
105

 House of Lords uttalade att åklagaren inte 

behöver påvisa att någon i företaget agerat oaktsamt eller uppsåtligt då ett strikt ansvar
106

 fö-

                                                
101 Prop 1997/98:45 s 516-57. 
102 Karlmark (2009) s 383-387. 
103 Prop. 2005/06:182 s 62-63. 
104 Darpö (2002) s 217 och 222-225. 
105 The House of Lords decision in Empress Car Company v National Rivers Authority (1998). 
106 Ett strikt ansvar föreligger i princip enbart vid skadestånd och sanktionsavgifter i den svenska rätten. 



16 

 

relåg. För denna typ av ansvar räcker att något är naturligt, normalt och någorlunda bekant. 

Ansvaret jämställs härmed för vad som kan anses påkallat från allmän synpunkt. En terrorist-

attack är alltså ett exempel på något som inte anses förutsebart. På så vis kan man likställa det 

strikta eller objektiva ansvaret med ett systemansvar som är culpabaserat.
107

 

5.2 Kriminaliseringar enligt miljöbalken 

5.2.1 Miljösanktionsavgifter 

En nyhet som infördes med miljöbalken
108

 och som ersatte miljöskyddsavgifterna i miljö-

skyddslagen
109

 är miljösanktionsavgifter som är ett slags mellanting mellan förvaltningsrätts-

liga och straffrättsliga genomdrivanden. Det är en avgift som kan påföras näringsidkare
110

 och 

numera även privatpersoner
111

 vid vissa mindre överträdelser av lagstiftningen, enligt 30 ka-

pitlet miljöbalken. Det krävs varken oaktsamhet eller uppsåt för att avgiften skall utdömas 

men ett åsidosättande av föreskrifter, underlåtenhet att söka tillstånd eller att göra en anmälan 

inför påbörjandet av en verksamhet eller åsidosättande av villkor i ett tillstånd krävs. De över-

trädelser som är förenande med en avgift framgår ur Förordning (2012:259) om miljösankt-

ionsavgifter.
112

 Miljösanktionsavgiftens lägsta belopp har sänkts (från 5 000 kronor) till 1 000 

kronor medan maxbeloppet ligger på 1 000 000 kronor.
113

 De vanligaste beloppen som ådöms 

privatpersoner ligger mellan 1 000 och 5 000 kronor och kan röra sig om allt från avfallshan-

tering till att ansluta en vattentoalett utan tillstånd. För näringsidkare ligger de vanligaste ut-

dömda beloppen mellan 5 000 och 50 000 kronor, ofta handlar det om åsidosättande av ord-

ning och säkerhet i form av säkerhetsföreskrifter, anmälan samt krav på dokumentation. De 

vanligaste överträdelserna omfattar oftast myndighetsföreskrifter som meddelats av Kemika-

lieinspektionen, Naturvårdsverket och Jordbruksverket. 

Tidigare förutsattes för utdömande av miljöskyddsavgift att Naturvårdsverket förde talan hos 

koncessionsnämnden och verket hade bevisbördan för att en överträdelse skett, att gärningen 

medfört ekonomisk vinning och störning för omgivningen eller för att sådana störningar hade 

uppkommit eller förelåg. Miljöskyddsavgifterna fick ingen riktigt genomslag då beviskraven 

var höga och i princip lika höga som för fällande dom i brottmål. Endast ett fåtal fall fördes 

fram och majoriteten ogillades
114

 (under åren 1981-1999 finns det drygt tio beslut och i hälf-

ten av fallen utdömdes miljöskyddsavgift).
115

 Koncessionsnämnden utdömde dock ett except-

ionellt högt belopp på 11 473 000 kronor enligt KN M 1/96, till en fiskodlare som överträtt 

vissa villkor och bl.a. släppt ut mer fosfor i fodret än den tillåtna mängden samt kraftigt över-

producerat mer fisk än tillståndet medgav. Det utdömda beloppet ansågs svara mot den obe-

höriga ekonomiska vinsten.
116

 Miljöskyddsavgiften ersattes av miljösanktionsavgiften som 

motiverades som mer avskräckande. Den senare kritiserades hårt och motståndarna påstod att 

tämligen bagatellartade regelbrott kunde bemötas med en sanktionsavgift. Från 1 januari 2007 

utvidgades möjligheten att jämka avgiften på grund av individuella omständigheter och kret-

sen som kunde påföras dessa avgifter vidgades. Enligt miljöbalken är det antingen tillsyns-

myndigheten, en kommunalnämnd eller länsstyrelsen som påför miljösanktionsavgiften. En 

                                                
107 Darpö (2002) s 222-223. 
108 Darpö (2002) s 229. 
109 Rubensson (2008) s 187. 
110 Darpö (2002) s 229-230. 
111 Karlmark (2003) s 53. 
112 Darpö (2002) s 229-230. 
113 Prop. 2002/03:54 s 1. 
114 Rubensson (2008) s 187-188. 
115 Michanek och Zetterberg (2012) s 423. 
116 Se även KN M 1/84 då luftfarsverket också tvingades betala ett högt belopp. 
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miljösanktionsavgift kan utfärdas tillsammans med en straffbestämmelse i 29 kapitlet. Vid 

utdömandet av miljösanktionsavgifter gäller lika stränga regler som för brottmål då lojalitets-

principen framträder.
117

 Bevisbördan ligger på den som påstår att en överträdelse inträffat och 

överträdelsen av regelverket skall vara uppenbar.
118

 

5.2.2 Företagsbot och förverkande 

Vid allvarliga brott i näringsverksamhet riktas en företagsbot mot den näringsidkare som be-

gått brottet.
119

 Det krävs att allvarliga överträdelser förekommit i näringsverksamheten samt 

att företagaren försummat vad som skäligen kunnat krävas av att förebygga brottsligheten
120

 

(regeln i 36 kapitlet 7 §§ 1 st. 1 p. BrB tar sikte på fall då näringsidkaren haft bristande kon-

troll över rutinerna för att förebygga brott). Reglerna fångar också upp om brottet begåtts av 

en person med ledande ställning inom företaget grundad på befogenhet att företräda företaget, 

att fatta beslut eller av en person som haft särskild tillsyn eller kontroll i verksamheten (36 

kapitlet 7 §§ 1 st. 2 p. BrB). Bestämmelserna om företagsbot kan endast utdömas på begäran 

av allmän åklagare (ej t.ex. ex officio).
121

 Reglerna utvidgades 2006 för att effektivisera och 

utvidga utdömandet av företagsbot.
122

 Det lägsta beloppet som kan utdömas är 5 000 kronor 

och det högst 10 miljoner, enligt 36 kapitlet 8 § BrB. I beloppet skall den skada eller fara som 

det brottsliga beteendet medfört, brottslighetens omfattning, och förhållande till näringsverk-

samheten vägas in. Eftergift eller nedsättning av beloppet kan också komma på fråga om sär-

skilda skäl finns, 36 kapitlet 10 § BrB.
123

 

Sanktionen förverkande påminner om miljösanktionsavgifter och kan tillämpas då någon bry-

ter mot en miljöstraffrättslig regel och samtidigt gör en ekonomisk vinst. Den uppkomna obe-

höriga vinsten måste betalas till staten. Det är också möjligt att meddela näringsförbud till 

näringsidkare som upprepade gånger brutit mot miljöstraffrättsliga regler.
124

  

5.2.3 Fängelse 

Genom lagändring 2009 är det numera möjligt att döma ut fängelse upp till 18 år för de brott 

som föreskriver livstid, även om propositionen till lagändringen fortfarande medger att 10 år 

är den övre gränsen i straffrättsystemet i allmänhet. Fängelse är något som kan ådömas på 

livstid eller på viss tid och innebär ett frihetsberövande.
125

 I Sverige är maxstraffet sex års 

fängelse för miljöbrott som tidigare nämnts. I Norge, Tyskland och Holland är istället max-

straffet 15 år. I dessa länder utdöms generellt sett strängare straff för brott mot miljön än i 

Sverige. Straffansvar för juridiska personer är inte heller ovanligt i Norge.
126

 Det finns också 

andra varianter än fängelse som intensiv övervakning med elektronisk kontroll, skyddstillsyn 

och villkorlig dom.
127

  

                                                
117 I NJA 2004 s 840 I och II beslutade HD att det var möjligt att utdöma ett straff mot en person då en sankt-

ionsavgift redan påförts och att detta inte stred mot Europakonventionen om dubbel kriminalisering. 
118 Rubensson (2008) s 190-191. 
119 Dahlström m.fl., (2001) s 461. 
120 Bengtsson (2010) s 235. 
121 Jareborg och Zila (2010) s 60. 
122 Michanek och Zetterberg (2012) s 415. 
123 Jareborg och Zila (2010) s 60-61. 
124 Michanek och Zetterberg (2012) s 415. 
125 Jareborg och Zila (2010) s 35. 
126 Karlmark (2003) s 53. 
127 Jareborg och Zila (2010) s 35. 
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Enligt NJA 2006 s 293 hade ett bekämpningsmedel olovligen använts inom ett område för 

vattentäkt. Företaget hade brutit mot ett tillstånd som uteslutande reglerades i Naturvårdsver-

kets föreskrifter. Brotten fanns inte upptaget i någon lag utan utgjorde ett blankettstraffstad-

gande, vilket enligt HD innebar att fängelse inte kunde utdömas. Annorlunda är det då rege-

ringen genom bemyndiganden i lag föreskrivit att en verksamhet inte får bedrivas utan till-

stånd. Då avser alltså inte överträdelsen någon generell föreskrift att en verksamhet inte får 

drivas utan tillstånd och med hjälp av regeln i 8 kapitlet 3 § 2 st. RF, kan fängelse utdömas 

om det finns bestämmelser i lag om överträdelsen (handlingsregeln är då riktad till en be-

stämd adressat). Det bör i tillståndsbeslutet eller i villkoren framgå vad som tillåtet för att det 

inte skall anses komplicerat vad som är straffbart.
128

 Svea hovrätt har genom dom 2010-03-26 

B 4958-09 dömt till fängelse i sex månader för miljöbrott då tolv liter lösningsmedel hällts ut 

i en grusgrop och framkallat fara för förorening av vattentäkter. Enligt RH 2009:17 dömdes 

gärningsmannen till tre månaders fängelse (för vållandet till miljöförstöring enligt äldre be-

stämmelser) efter att bedrivit tvätteriverksamhet och förorenat en kommunal vattentäkt. Äga-

ren till tvätteriverksamheten hade tillstånd att använda det hälsofarliga ämnet tetrakloreten i 

verksamheten. Det var inte bevisat hur den kommunala vattentäkten förorenats men eliminat-

ionsbevisning (som utesluter andra förklaringar till föroreningen) fällde mannen. Att plundra 

utrotningshotade fåglars bon är något som ses som mycket allvarligt och enligt motiven bör 

gärningsmannen eventuellt dömas till ett frihetsberövande straff även om det inte är motiverat 

avseende straffvärdet eller den tilltalades tidigare brottslighet. Lagstiftningen är också tänkt 

att vara sträng vid uppsåtliga utsläpp av kemikalier för ekonomisk vinning.
129

  

5.2.4 Böter  

Det finns tre typer av böter: dagsböter, penningböter och normerande böter enligt 25 kapitlet 1 

§ BrB. Dagsböter innebär att domstolen fastställer ett visst antal dagsböter och sedan hur stor 

varje dagsbot skall vara. Dagsbotens storlek bestäms enligt 25 kapitlet 2 § utifrån den tilltala-

des inkomst, försörjningsskyldighet, förmögenhet och de ekonomiska förhållandena i övrigt. 

Antalet dagsböter bestäms utifrån straffreglerna i 29 kapitlet BrB. Bötesbeloppens storlek kan 

komma att jämkas vid t.ex. ringa brott. Penningböter fastställs istället till ett visst belopp i 

domen och är lägst 200 kronor och högst 4 000 kronor, om inte brottslingen döms för fler 

brott då är beloppet 10 000 kronor (25 kapitlet 3 § och 6 § 3 st. BrB). Normerande böter fast-

ställs istället efter en beräkningsgrund dvs. utifrån värdet av en vara eller hur pass många 

hästkrafter en motor har. Det minsta beloppet är enligt 25 kapitlet 4 § 100 kronor och ingen 

gräns uppåt existerar. Genom strafföreläggande kan åklagaren utfärda penningböter och dags-

böter men alltså inte normerande böter (48 kapitlet 4-12 §§ och 15 § LUL). Böter är något 

som tillfaller staten och böter som inte har kunnat drivas in på talan av åklagare skall omvand-

las till fängelse (dock endast om det är uppenbart att den tilltalande tredskar eller om det av 

särskilda skäl är påtalat från allmän synpunkt).
130

  

5.2.5 Social bestraffning från samhället istället för straff 

Från och med 1900-talet har det utvecklats olika miljöledningssystem som syftar till företag 

och organisationer som frivilligt vill förbättra miljöskyddet. De två mest kända systemen är 

EMAS och ISO 14001. Genom dessa system gör företagen olika miljöutredningar som t.ex. 

har med energiförbrukningen eller avfallshanteringen att göra. Företagen får sedermera anta 

en miljöpolicy med miljömål för verksamheten som visar hur företaget skall kunna leva upp 

                                                
128 Bengtsson m.fl. (2012)  s 29:3-29:4. 
129 Bengtsson m.fl. (2012) s 29:4-29:5. 
130 Jareborg och Zila (2010) s 31-33. 
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till denna. En verksamhet som uppfyller kraven certifieras och dessa organisationer har där-

med enklare att vinna kunder och marknadsandelar. För att detta skall fungera i praktiken 

krävs att konsumenterna efterfrågar dessa typer av certifieringar på marknaden. Dessa system 

kan också leda till olika kostnadsbesparingar inom företagen om de t.ex. lyckas minska sin 

energiförbrukning.
131

  

ISO 14001 (International Standardization Organization) arbetar med att harmonisera internat-

ionella standarder. Det finns också olika systematiska standarder för organisationer och pro-

dukter där organisationsstandarderna delas in i miljöledningssystem, miljörevision och mil-

jöprestanda medan de produktorienterade standarderna innehåller miljömärkning, miljödekla-

rationer och livscykelanalys.
132

 För att ett företag ska erhålla en certifiering enligt ISO 14001 

krävs: 

 Företagen antar en miljöpolicy med miljömål som visar hur företaget skall kunna 

leva upp till denna. 

 Att resurser och system samordnas för att kunna leva upp till miljöpolicyn. 

 Mätningar, övervakningar och utvärderingar av resultaten av miljöarbetet. 

 En ständig granskning och förbättring hos företagets ledning angående miljöled-

ningssystemet.
133

 

EMAS (Eco Mangement and Auditing Scheme) är ett åtagande som belönar och erkänner 

företag som går längre än de lagstadgade miljökraven, miljöledningssystemet bygger på ISO 

14001 men innehåller även ett krav på (årlig) offentlig redovisning.
134

 De godkända EMAS-

företag är sådana som låter externa miljörevisorer löpande granska arbetet och i utbyte får 

företaget använda EMAS logga och visa sitt miljöarbete utåt. EMAS är i grunden en miljöför-

ordning som antagits av EU:s miljöministrar som kom att gälla från 1995 i Sverige. 

De båda uppräknade systemen överlappar varandra och EMAS kan sägas vara ett myndighets-

initiativ på EU-nivå medan ISO 14001 kan sägas vara ett annat initiativ från näringslivet på 

global nivå.
135

  

Miljöbalkskommittén har kommit fram till att behovet av tillsyn inte är mindre hos de certifie-

rade miljöföretagen än för andra aktörer. Däremot kan det vara så att kvalitén på miljötill-

synsarbetet blir bättre och organisationernas egenkontroll kan bli avsevärt enklare. Det är idag 

viktigt för ekonomiska verksamheter att de bedriver miljöarbete och därigenom får signalera 

detta till omvärlden. Om ett företag klassas som miljövänligt och dessutom har investerat 

pengar i detta rykte kan det medföra förödande konsekvenser om organisationen sedermera 

döms och stämplas som miljöbov. Den sociala kostnaden att stämplas som ”kriminell” är ofta 

kopplad till en organisations (eller en individs) investering i en livsstil.
136

 Simpsons hävdar att 

företag är mer känsliga för informella och sociala kostnader än för själva sanktionerna, då 

organisationerna riskerar att bl.a. bli av med sina miljöcertifieringar.
137

 

                                                
131 Michanek och Zetterberg (2012) s 56-57. 
132 Jagers (2010) s 99 och 125-126. 
133 du Rées (2004) s 36. 
134 Se om det sagda du Rées (2004) s 37. 
135 Jagers (2010) s 99 och 125-126. 
136 du Rées (2004) s 63. 
137 Simpsons (2002) s 19. 
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6. Tillsynen 

6.1 Miljöbalkskedjans länkar 

6.1.1 Tillsynsmyndigheternas roller på miljöområdet 

Vilken myndighet som är tillsynsmyndighet över ett särskilt område framgår i miljötillsyns-

förordningen (2011:13). Miljöbrott är så kallade spaningsbrott, vilket medför att det är aktivi-

teten hos de övervakande myndigheterna som bestämmer hur hög brottsnivån är som faktiskt 

anmäls. Få inspektioner (och särskilt oanmälda) besök resulterar i en låg upptäcktsrisk på mil-

jöområdet. En anmälan kan också upprättas av den som själv blivit utsatt för miljöbrott, av 

allmänheten eller av miljöorganisationer.
138

 En tillsynsmyndighet skall anmäla överträdelser 

av lagstiftningen till polis- eller åklagarmyndigheten, vid misstanke om brott enligt 26 kap 2 § 

miljöbalken, om inte gärningen framstår som helt obetydlig.
139

 I specialmotivering till miljö-

balken framgår hur en tillsynsmyndighet inte skall spekulera i om en överträdelse leder till en 

fällande dom eller om brottet är ringa, utan anmäla straffbara överträdelser.
140

 Tillsyn, lagar, 

förordning, tillstånd, straff och sanktioner beskrivs som miljöbalkskedjans länkar som alla 

skall fungera effektivt var och en för sig och tillsammans.
141

 

 

Anmälningsskyldigheten har blivit tydligare genom miljöbalkens införande och det framstår 

numera som meningsfullt att göra en åtalsanmälan, trots att många lagöverträdelser inte leder 

till fällande domar. Det finns dock inget som pekar mot att tillsynsmyndigheterna blivit effek-

tivare eller att de gör fler oanmälda inspektioner utan snarare att förhållandet är det motsatta. 

Antalet ökade anmälningar tyder istället på tydligare uttalanden i lagstiftningen om att anmä-

lan skall upprättas.
142

 Viktigt är att tillsynsresurserna ökar i samma utsträckning som arbetsbe-

lastningen.
143

 Då polisväsendet på miljöområdet inte förmått avsätta de resurser som behövs, 

hinner många brott preskriberas eller så försämras bevisläget avsevärt. Tyvärr medför detta att 

målen ofta skrivs av och att varken åtal eller strafförelägganden blir aktuellt.
144

 Detta menar 

Klarmark medför att tillsynsmyndigheterna ofta underlåter att anmäla i den utsträckning som 

tidigare gjorts efter miljöbalkens införande. Tillsynsmyndigheterna har många gånger också 

ett mycket stort antal verksamheter att utöva sin tillsynsverksamhet över och i kombination 

med få inspektörer leder detta till få tillsynsbesök. Ett annat problem är att de inspektioner 

som utförts ofta anmäls i förväg till verksamhetsutövarna. De flesta brott påträffas istället då 

tillsynsmyndigheterna får in de rapporter som verksamhetsutövarna är skyldiga att inge.
145

 

Man litar alltså i hög grad på att verksamhetsutövarna är ärliga med sina uppgifter och anmä-

ler sina överträdelser.
146

 Problemet är alltså att en stor del av kontrollerna sker genom skriv-

bordsgranskning där verksamhetsutövarna lämnar in rapporter om den egna verksamheten och 

alltså själva rapporterar om brottsligheten, enligt Förordning (1998:901) om verksamhetsutö-

vares egenkontroll. Eftersom lagföringen av brott ökat med miljöbalkens införande är det 

mindre troligt att verksamhetsutövarna är villiga att upplysa myndigheterna om överträdel-

                                                
138 Karlmark (2003) s 54. 
139 Rubenson (2008) s 111. 
140 Prop. 1997/98:45, del 2 s 267 se även 1997/98:45, del 1 s 495. 
141 Karlmark (2003) s 52. 
142 Karlmark (2003) s 53-56. 
143 BRÅ (2002) s 19. 
144 Något som tydligt visar på ett genomförandeunderskott vid användningen av straffreglerna. 
145 Karlmark (2003) s 53-56. 
146 BRÅ (2006) s 61. 
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ser.
147

 Rapporten från Brottsförebyggandet rådet visar att anmälningsbenägenheten varierar 

mellan olika delar i landet. Rapporten belyser också hur de rättstillämpande myndigheterna 

själva anser att åklagare och polisers kunskaper om miljölagstiftningen, benägenheten att 

väcka åtal och utreda brott samt tillsynsmyndigheternas personalresurser som de svagaste 

länkarna mot lagföring av miljöbrott begångna i näringsverksamhet.
148

 

En stor majoritet av de miljöfarliga verksamheterna träffas inte av någon tillståndsplikt. Det 

kan antingen vara verksamheter som påbörjats innan tillståndsplikten infördes, verksamheter 

som aldrig sökt tillstånd, verksamheter som endast kräver anmälan (U-verksamheter är sådana 

verksamheter som varken kräver anmälan eller tillstånd). Dessa verksamheter kan myndighet-

erna ändock komma åt genom att de omfattas av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens 

2 kapitel och därmed utfärda förelägganden, eventuellt förenade med vite. De allmänna hän-

synsreglerna är inte straffsanktionerade utan får straffrättslig betydelse när dessa kommer till 

uttryck i olika generella eller individuella myndighetsbeslut som föreskrifter, villkor, förbud 

m.m.
149

 Tillsynsyndigheterna får meddela förelägganden och förbud de skall också i övrigt 

vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse och däribland se efter att domar och 

andra beslut efterlevs, enligt 26 kap 1 § 2 st. miljöbalken. Förbud och förlägganden kan enligt 

26 kap 14 § och 26 § miljöbalken förenas med vite respektive med verkställighetsförord-

nande.
150

 De olika tillstånden som erhålls av myndigheterna innehåller vanligen produktions-

mängd per år, kapacitet, drift eller ytstorlek (efter vad sökanden uppgivit att verksamheten 

skall omfatta). De mer specificerade kraven anges genom allmänna och särskilda villkor som 

omfattar utformningen av driften, bestämmelser om utsläppsmängd till luft, mark och vatten, 

avfallshantering m.m. Genomdrivandereglerna ställs på sin spets om någon driver en verk-

samhet utan tillstånd eller verksamheter med tillstånd som vidtar förändringar utan att söka 

nytt tillstånd för förändringarna.
151

  

6.2 Statistik på miljöbrott 

År 2007 anmäldes ca 4800 brott mot miljöbalken till åklagarväsendet, av vilka det vanligaste 

brottet var otillåten miljöverksamhet. Flertalet av anmälningarna var inriktade mot miljöpå-

verkande verksamheter som borde haft någon form av tillstånd och den överrepresenterade 

målgruppen av dessa brottslingar var medelålders män. Endast sex procent
152

 av de anmälda 

miljöbrotten 2007 uppklarades med en så kallad personuppklaring (dvs. de gånger som brotts-

ling går att binda till ett brott).
153

 Ofta finns en misstänkt gärningsperson men det kan vara 

svårt att binda denne till brottet med bevis.
154

 Naturvårdsverket utförde 1995 en undersökning 

som visade att en tredjedel av alla tillståndspliktiga verksamheter saknade tillstånd samt att 40 

procent
155

 av de anmälningspliktiga verksamheterna sakande anmälan. Av de 90 000 anmäl-

ningar som omfattades av enkäten blev endast en procent
156

 anmälda för miljöbrott.
157

 Den 

vanligaste straffpåföljden för brott mot miljölagstiftningen är strafföreläggande eller böter. 

Åklagare kan genom strafföreläggande döma till villkorlig dom, villkorlig dom förenat med 

                                                
147 Karlmark (2002) s 69. 
148 BRÅ (2002) s 6. 
149 Darpö (2002) s 226-231. 
150 Prop. 1997/98:45, del 1 s 493-496. 
151 Darpö (2002) s 232. 
152 Träskman (2010) s 28. 
153 Träskman (2010) s 28. 
154 BRÅ (2007) s 338. 
155 Karlmark (2003) s 54. 
156 Karlmark (2003) s 54. 
157 Karlmark (2003) s 54.  

http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/PROP_1997_1998_0045?versid=146-1-2005
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böter eller enbart böter.
158

 Detta trots att det framgår i propositionen att: ”Miljöbrott bör i all-

mänhet betraktas med stort allvar, vilket i många fall innebär att ett bötesstraff inte är tillräck-

ligt för att motsvara brottets straffvärde.” Nedskräpning räknas som ett av de vanligaste brot-

ten som är lätt att upptäcka av myndigheterna och som även kan anmälas av privatpersoner. 

Det är dessvärre mycket vanligt att bevissvårigheter och resursbrister leder till att många brott 

mot miljön skrivs av.
159

 

Fängelsedomar är ovanligt på miljöområdet och under 1982-1998 har enligt statistiken endast 

två dömts till fängelse (för brott mot miljöskyddslagen). Under samma period fick sju perso-

ner villkorlig dom enligt Brottsförebyggande rådets brottsstatistik.
160

 I snitt har fängelse ut-

dömts för miljöbrott ungefär vartannat år under en tioårsperiod (fram till 2007), vilket tyder 

på att straffet är mycket ovanligt.
161

 Under 2010 anmäldes totalt 200 brott mot miljöbalken 

och endast fem procent
162

 av dessa klarades upp med en personuppklaring.
163

 Den redovisade 

statistiken kan illustera ett genomförandeunderskott i 29 kapitlet då fängelsedomar fortfarande 

är ovanligt för brott mot miljön. År 2002 var antalet anmälda miljöbrott ungefär detsamma 

som för antalet anmälda ekonomiska brott. Straffen skiljer sig avsevärt och även vid resurs-

fördelningen. För miljöbrottsbekämpningen avsattes en tiondel av de polis- och åklagarresur-

ser som avsattes för de ekonomiska brotten. Ur en gärningsmans synvinkel kan man därför 

påstå att miljöbrott är de brott som är mest lönsamma att utföra eftersom upptäcktsrisken 

dessutom är låg. Risken för åtal är låg och påföljden blir nästan aldrig något annat än böter.
164

 

Det är ganska sällan som ekobrotten leder till ogillande domar i domstolen, sannolikt på grund 

av att åklagare i hög grad endast driver de brott som de vet leder till fällande domar. Detta är 

något som också ofta kritiserats då detta kan leda till att det selekteras bort brott som är allvar-

liga.
165

 Det är knappast möjligt för miljöstraffrätten att vinna respekt om inte straffen är till-

räckligt preciserade eller ännu värre om det lönar sig att överträda regler. Därför är det viktigt 

vid fällande domar att inte straffen framstår som harmlösa, osannolika eller ekonomiskt lön-

samma till vad som krävs för att lagligen uppfylla kraven för att inte reglerna ska resultera i 

genomförandeunderskott.
166

  

Anledningen till att statistiken ser ut som den gör är enligt en rapport från Brottsförebyggan-

det rådet, brottens komplicerade karaktär och att brotten dessutom kan vara mycket svåra att 

upptäcka. Det kan röra sig om bilmekaniker som häller ut överbliven olja någonstans, trans-

porter av miljöfarligt avfall som sker utan tillstånd eller anmälan och företag som gör otillåtna 

utsläpp. Det är också mycket enkelt för privatpersoner att hälla ut farliga kemikalier i toalet-

ten.
167

 

                                                
158 Träskman (2010) s 28. 
159 Träskman (2010) s 28. 
160 du Rées (2004) s 40-41. 
161 BRÅ (2007) s 343. 
162 BRÅ, http://www.bra.se/bra/brott--statistik/miljobrott.html, hämtat: 2013-05-28. 
163 BRÅ, http://www.bra.se/bra/brott--statistik/miljobrott.html, hämtat: 2013-05-28. 
164 Karlmark (2003) s 56. 
165 BRÅ (2006) s 45. 
166 Se om det sagda Karlmark (2003) s 53. 
167 BRÅ (2006) s 32. 
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7. Åklagarens uppgift 

7.1 Att åtala för miljöbrott 

7.1.1 Rättsväsendets prioriteringar 

Misstänkta överträdelser av miljöbalken anmäls regelmässigt till åklagare som gör urval av 

hur anmälan skall prioriteras. Åklagarnas prioriteringar styrs främst av lagstiftningen men 

påverkas också av domstolarna. Lagstiftaren har olika straffprocessuella tvångsregler som har 

”förtur” som t.ex. när anhållande kommit till användning. Likaså påverkar domstolarna åkla-

garna i sina utdömanden av straff då ett förväntat strängare straff för ett brott får företräde 

framför ett mildare dvs. att åklagaren hellre prioriterar straff med strängare påföljder med inte 

allt för komplicerade utredningar.
168

 Brister vid miljöbrottsutredningar är vanligt hos bl.a. 

poliser och åklagare då det många gånger efterfrågas en kompetens inom naturvetenskap, fö-

retagsekonomi och aktiebolagsrätt.
169

 Om ett visst straff är stadgat för en gärning kan man 

också använda sig av tvångsmedel som häktning, anhållande och husrannsakan i likhet med 

annan brottslighet. Det är allt vanligare att åklagare dömer ut strafförelägganden istället för att 

väcka åtal.
170

 Ett annat allvarligt hot mot miljöbrottsbekämpningen är att domstolarna endast i 

undantagsfall utdömt andra straff än böter.
171

 Miljöbrott är generellt sett underprioriterade av 

rättsväsendet jämför med narkotikabrott, våldsbrott och ekonomiska brott. Det visar sig bl.a. 

när många brott blir liggande hos åklagarna på grund av brist på utredningsresurser (och där-

med kan det vara lättare för en åklagare att utreda ett mer lättutrett brott). Därför kan det 

framstå märkligt för tillsynsmyndigheterna att anmäla brott som ändå inte utreds. Problemet 

med miljöbrott som bortprioriteras är att få åtal leder till en minskad kompetens på miljöom-

rådet i domstolarna. Andra faktorer än polis och åklagare som inverkar på åtalsbenägenheten 

är ekonomiska aspekter och när beslutsfattaren utsätts för kritik. De ekonomiska aspekterna 

skildras i rättegångsbalken om åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning. Inom 

åklagarväsendet förespråkade man också under flera år korta handläggningstider av ären-

den.
172

 Åklagare riskerar också att kritiseras hårt vid nedläggning av olika åtal av bl.a. mass-

media, JO och de som drabbas av beslutet. Det är inte mycket som talar för att åtala miljöbrot-

ten då de är svårutredda brott med låga straffvärden. Därför är det inte heller säkert att fler 

brott uppklaras, även om fler resurser tillsätts.
173

 

7.1.2 Åtalsprövning och åtalsplikt 

I Sverige anmäls överträdelser av miljölagstiftningen till polis eller åklagare vid misstanke om 

brott, den senare prövar förutsättningarna för att väcka åtal.
174

 Bl.a. JO har behandlat att an-

mälningsskyldigheten som innebär att tillsynsmyndigheterna alltid ska anmäla överträdelser, 

oavsett om det är reglerat i lag eller inte då den anses ligga i ”sakens natur”.
175

 Myndigheter 

bör anmäla åtal även om någon annan hunnit före med en anmälan då polis och åklagaren 

annars lätt kan ta tillsynsmyndighetens passivitet som grund för att överträdelsen inte ska an-

ses allvarlig. En förundersökning inleds för att se om det finns tillräckliga grunder för att 

                                                
168 Karlmark (2003) s 56-57. 
169 BRÅ (2002) s 42. 
170 Karlmark (2002) s 59-60. 
171 Karlmark (2002) s 60. 
172 Karlmark (2003) s 56-60. 
173 Karlmark (2002) s 59-60. 
174 Darpö (2002) s 223. 
175 JO 1988 s 382. 
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väcka åtal. Kan åklagaren vänta sig en fällande dom på objektiva grunder så är åtalsplikten 

absolut. Åklagaren måste reda ut om den utförda gärningen är brottslig och sedermera beakta 

alla objektiva och subjektiva faktorer. Åklagaren måste ta ställning till om bevisen är så pass 

starka att fällande dom kan väntas. Finner inte åklagaren tillräckliga skäl för åtal eller om 

slutdelgivning skett med den misstänkte, läggs undersökningen ned (ett så kallat negativt 

åtalsbeslut). En åklagare kan komma att dömas för obefogat åtal om det saknas sannolika skäl 

till fällande dom motsatt räknas det också som tjänstefel då åklagaren inte åtalar om det finns 

tillräcklig bevisning. De vanligaste avskrivningarna av mål brukar motiveras med fraserna 

”gärningen ej brott” eller ”brott kan ej styrkas”. Det är otydligt när de fraserna brukar använ-

das men den senare brukar användas då åklagaren i ett tidigt stadium inte finner att något brott 

överhuvudtaget är begånget. En åklagare är bunden av sitt avskrivnings- eller nedläggnings-

beslut och endast om nya omständigheter tillkommit kan åklagaren återuppta målet igen. En 

tillsynsmyndighet kan begära överprövning av beslutet hos närmaste överordnade instans 

inom åklagarväsendet. Enligt devolutionsprincipen i RB är inte en överprövning att se som 

besvär. Enligt Darpös uppfattning lägger många åklagare ner åtal i situationer då de tvekar 

eller där rättsläget upplevs som oklart, något som dessutom leder till få prejudikat på området. 

Fitger menar istället att om det föreligger ett allmänt intresse kan rättsfrågan tas upp i alla fall 

även då rättsfrågan är oklar. Ekelöf anser att om det finns behov av prejudikat har åklagaren 

åtalsplikt i alla fall, även om det är en jämn vågskål med överväganden som talar emot.
176

 

 

7.1.3 Hallandsåsen  
Sven-Erik Ahlhem lade ner åtalet mot tre företagsledare inom banverket för brott mot 1983 

års vattenlag (VL) i den omtalade grundvattensänkningen på Hallandsåsen. Han återkallade 

också talan mot Banverket vad gällde företagsbot på tre miljoner kronor. Åtalet var resultatet 

av cirka tre års utredningsarbete och inleddes i juni 2000. Efter det väckta åtalet inkom Ban-

verket med ett yttrande av Rolf Strömberg: att bortledande av grundvatten var vattenföretag i 

lagens mening men att åtgärderna ändå inte varit tillståndspliktiga eftersom skadorna inte var 

orsakande av bortledande av grundvattnet, utan i sin helhet orsakade av tunneldrivningen nå-

got som inte var tillståndspliktit enligt VL. Därmed hade varken enskilda eller allmänna in-

tressen skadats genom vattenföretags inverkan på vattenförhållandena enligt 4 kapitlet 2 § st. 

VL. Åklagaren begärde in ett yttrande från Staffan Westerlund som istället menade att: bort-

ledandet av vattnet var vattenföretag och att undantaget från tillståndsplikten inte var möjligt 

då det förutsatte att det inte fanns en risk för skada av åtgärderna. Westerlund påvisade detta 

genom att skadan kunde ha förbyggts genom att grundvatten samlades in och fördes upp i 

Hallandsåsens yta och där återinfilterrades till akvifären.
177

 Dessa två motstridiga yttranden 

ledde till att Alhem beslutade att lägga ner åtalet då rättsläget ansågs oklart med följande mo-

tivering:  

“I den för bedömningen av ifrågavarande brottmål avgörande frågan om tillståndsplikt 

enligt vattenlagen förelegat eller ej har således de sakkunniga, som ingående har yttrat sig 
efter åtals väckande, framfört helt olika slutsatser. Oavsett vilken uppfattning som i strikt 

vattenrättslig mening är den riktiga tillkommer i detta mål den straffrättsliga dimensionen 

att det ankommer på åklagaren att styrka alla för den förda talan relevanta omständigheter 
såväl på den objektiva som på den subjektiva sidan. Den oklarhet i den vattenrättsliga 

frågan som nu uppkommit genom de två sakkunnigas olika bedömningar medför att jag i 

straffrättsligt hänseende anser en sådan betydande oklarhet föreligga i berört hänseende 

                                                
176 Se om det sagda Darpö (2002) s 230-242. 
177 Darpö (2002) s 215-216. 
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att jag inte längre anser mig på objektiva grunder kunna emotse en fällande dom avseende 

brott mot vattenlagen och ett bifall till den förda talan om företagsbot i denna del.”
178

 

Beslutet att lägga ner åtalet fick stor uppmärksamhet och blev föremål för RÅ:s prövning där 

man återkallade Alhems beslut (2001-10-10) och uppdrog åt överåklagare Krister Wearn att 

föra talan i målet.
179

 Flera domar har fallit sedan dess,
180

 dock friades de tre åtalade cheferna 

från banverket för brott mot vattenlagen i både tingsrätt och hovrätt.
181

 HD prövade brottmålet 

om vad som utgjorde tillståndspliktig vattenverksamhet enligt NJA 2005 s. 109. Frågan i må-

let rörde som tidigare nämnt om tunneldrivning (byggande under jorden) utgjorde bortledande 

av grundvatten fast ingen pumpning eller liknande skett. HD kom fram till att det rörde sig om 

bortledande av grundvatten som var en tillståndspliktig verksamhet.  

7.2 Svaga länkar i rättstillämpningen 

7.2.1 Milda straff 

Om en person skövlar urskog som skyddats av behöriga myndigheter och att denne person 

endast döms till 1 200 kronor i böter (en summa som är mindre än för snatteri), är detta ett 

exempel på ett för milt straff. Urskogen går inte att ersätta förrän efter många generationer 

och det avverkade virket är säkerligen värt mycket pengar. Att många åklagare i stor utsträck-

ning får överklaga domar som ovan nämnda är för att domstolarna skall inse allvaret i händel-

sen.
182

 

7.2.2 Bagatellartade lagöverträdelser och miljöbrott 

Ringa handlingar är undantagna från åtal (29 kapitlet 1 och 11 §§ MB) utan att lagstiftaren 

tydligt definierat vad begreppet innebär, tanken bakom är att dessa inte skall belasta rättssy-

stemet. Det är vanligt med kritik mot reglerna om att brott kan som ses som ringa då de kan 

generera i tämligen generösa bedömningar av vad som inte är straffbart och bildar därmed en 

slags ventil i systemet.
183

 Riksåklagaren konstaterade 1998 i ett utfärdade av allmänna råd och 

riktlinjer av den yttre miljön att:  

”de redovisade övervägandena innebär vidare enligt min mening att området för ringa 

brott skall vara väsentligt mindre än vad som utvecklats inom rättstillämpningen. Det 

straffria området är begränsat till förseelser med mycket lågt straffvärde och där det 
närmast framstår som stötande att lagföra gärningen. Detta synsätt bör nu leda till en mer 

strikt tillämpning av regelverket hos polis och åklagare.”
184

  

De ringa lagöverträdelserna omfattar inte alla straffbestämmelser i miljöbalkens 29 kapitel 

som bristfällig miljöinformation (6 §).
185

 

 

                                                
178 Åklagarmyndigheten (2001) dnr. C 01-10-1847-98. 
179 Darpö (2002) s 216. 
180 Något som lämnas utanför denna studie. 
181 http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/lang/hallands%C3%A5stunneln?i_whole_article=true, Nationalencyklope-

din sökord: Hallandsåsen. 

hämtat: 2013-05-28. 
182 BRÅ (2002) s 9. 
183 Träskman (2010) s 15-16. 
184 Karlmark (2009) s 408. 
185 Rubensson (2008) s 185. 
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Tidigare resonerade domstolarna ofta så att ”om ingen skada var skedd så var fallet att be-

döma som ringa.”
186

 Ett exempel på ett kritiserat avgörande är NJA 2003 s. 659. Ett utsläpp 

av dieselolja hade skett och hälsorisker som inte var av ringa betydelse hade kunnat uppstå. 

En måndag morgon rann 500 liter dieselolja ut från en dieseloljecistern då en pump och 

strömbrytare lämnats på under helgen. När tidlåset slog av efter helgen rann dieseloljan ut 

över asfalten, ner i en dagvattenbrunn och genom dagvattenledningen ut till kommunens dag-

vattennät. Ett saneringsföretag och brandkåren informerades snabbt och till följd därav gav 

inte utsläppet någon påvisad negativ effekt på miljön. Enligt HD bedömdes fallet som ringa 

då avvärjningsinsatserna varit snabba och det därmed inte var påvisat att någon beaktansvärd 

fara förelegat för varken djur, växter eller människor. För fällande dom hade krävts att åklaga-

ren kunnat påvisa att all mark inte sanerats samt att det som icke sanerats hade medfört en 

betydande risk för människor, djur eller växter. Innan rättsfallet avgjordes räckte det dock 

med en eventuell hälsorisk enligt Karlmark.
187

  

Den 1 januari 2007 infördes nya brottsbestämmelser för att begränsa de ringa brottens räck-

vidd tillbaka till ett farebrott igen. Regeringen ansåg att det nya förslaget skulle framträda 

genom lagtexten i 29 kap 1§ miljöbalken. Lagstiftningen omfattar idag såväl oaktsamma som 

uppsåtliga gärningar (vilket innebär att 2 § om vållande till miljöförstörning har upphävts). 

Det infördes också straffbestämmelser om försök och förberedelse till grovt miljöbrott i 3 

st.
188

 Numera har utsläppsbrott fullbordats i och med själva utsläppet och man kan därmed 

inte ta hänsyn till olika snabba saneringsåtgärder som man gjort enligt NJA 2003 s. 659 (om-

ständigheterna ska dock ha varit sådana att det typiskt förelegat en risk för skada).
189

 Denna 

risk kan dock vara mycket svår att påvisa i praktiken.
190

 I vissa sammanhang har det framhål-

lits att miljöbrott alltid utgjort ett s.k. farebrott och att miljöbalkens nya lydelse inte inneburit 

någon nyhet, vilket i sig är riktigt enligt paragrafens ursprungliga lydelse (från brottsbalken). 

Exemplet illustrerar ett genomförandeunderskott inom miljöstraffrätten där lagstiftarens av-

sikt knappast varit att tillämpa reglerna i den omfattning som domstolarna gjort.
191

 Det är 

alltså i praxis som regeln haft ett tveksamt genomslag då domstolarna trots anvisningar i för-

arbetena krävde en risk.
192

 Ett annat exempel på hur högt uppställda kraven för fällande dom 

var är ett uttalande från Strömstads tingsrätt 1994:  

”För att J ska kunna fällas till ansvar för miljöbrott krävs övertygande bevisning om att 

bolaget genom sina överutsläpp av fosfor förorenat sjön på ett sådant sätt som medfört el-
ler kunnat medföra betydande olägenheter i miljön.”

193  

Av propositionen framgår:  

”Bedömningen av risken för skada eller olägenhet behöver inte relateras till förhållandena 

på just den plats där utsläppet ägt rum. Vid bedömningen av frågan om föroreningen är 
skadlig bör det för straffbarhet vara tillräckligt att kunna konstatera att det utsläppta äm-

nets egenskaper är sådana att det typiskt sett är förenat med risker att släppa ut ämnet i 

miljön. Den mottagande miljöns beskaffenhet i det enskilda fallet har ingen betydelse för 

den bedömningen.”
194

  

                                                
186 Rubensson (2008) s 185. 
187 Karlmark (2003) s 410. 
188 Karlmark (2009) s 409. 
189 Prop. 2005/06:182 s 142. 
190 Michanek och Zetterberg (2012) s 416. 
191 Prop. 2005/06:182 s 119. 
192 Karlmark (2009) s 184.  
193 TR 1994-03-30 DB 69. 
194 Prop. 2005/06:182 s 59. 
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Propositionen stadgar precis som lagtexten att det typiskt sett räcker att utsläppet kan leda till 

skadliga effekter genom ämnets karaktär som t.ex. giftigt eller cancerframkallande eller i och 

för sig ett ofarligt ämne som dock kan reagera på skadligt sätt tillsammans med andra äm-

nen.
195

 I rättsfallet NJA 2011 s. 39 tillämpades de nya bestämmelserna då ca 350 liter bensin 

läckt ut på marken trots att ingen skada konstaterats (snabba saneringsåtgärder vidtogs). 

Tingsrätten och hovrätten ogillade åtalet till skillnad från HD. Med domen infördes en bety-

dande klarhet hur det straffbara är kopplat till de ringa brotten.
196

  

Vid en bedömning av om en handling skall ses som ringa bör gärningen sättas i relation till 

det intresse som regeln avser att skydda. Om gärningsmannen underlåter att iaktta en före-

skrift om skyddsåtgärder och denna underlåtenhet direkt är sanktionerad med straffansvar 

saknar det betydelse om gärningen är att anse som ringa, om någon skada uppkommit eller 

fara för skada uppkommit. Straffansvaret avser härmed att värna om att skyddsåtgärden inte 

skall förbises. Efter domen NJA 2011 s. 39 har rättsfallet NJA 2003 s 659 betydelse minskat 

avsevärt.
197

 Michanek och Zetterberg bekräftar dock att begreppet ringa fortfarande är oklart, 

vilket kan ses som en genomförandeunderskott eller en ventil i det straffrättsliga systemet. Ett 

annat exempel på en ventil är de gränsvärden i tillståndsvillkor som skrivs med marginal i 

syfte att tillåta ett något större utsläpp än vad som förekommer vid normal drift. Motiveringen 

till att detta intogs i miljöbalken är att det annars skulle leda till betydande nykriminalisering-

ar samt en stor ökad arbetsbelastning för polis, åklagare och domstolar.
198

 

8. Avslutande diskussion 

8.1 Förorenar miljöstraffrätten straffrätten? 

8.1.1 Miljöstraffrätten är komplicerad och gör straffrätten inkonsekvent  

Forskning om miljöbrott handlar om frågor som rör straffrättens gränser. En svår gränsdrag-

ning föreligger ofta om vad som är tillåtet och otillåtet i miljön. Miljöstraffrätten är en förhål-

landevis ny del av straffrätten, vilket medför att den som fenomen ständigt kräver nya lös-

ningar. Enligt lagtexten råder inte totalförbud mot att förorena eller utsätta miljön för risker, 

men all miljöförstöring sker på vår bekostnad. Ekosystemen på jorden samspelar och alla ris-

kerar att drabbas av miljöförstöringen, såväl människor som växter och djur. Människan själv 

utgör sannolikt det största hotet mot miljön och framtida generationer kan bli offer för den 

miljöförstöring som pågår, något som straffbestämmelserna i miljöbalken syftar till att mot-

verka och därför är gärningar som medför eller kan medföra skada straffsanktionerade. 

Miljöbrott hör inte till straffrättens hårda kärna då miljökriminaliseringar inte är det som män-

niskor vanligtvis förknippar med ”brott och straff”.
199

 Det kan te sig märkligt att miljöstraff-

rätten inte får samma uppmärksamhet som andra brottstyper när det gäller resursfördelning 

och utredningskompetens hos poliser och åklagare. Lagstiftaren bör inte genomföra miljökri-

minaliseringar när inte rättsystemet kan tillföra motsvarande resurser för att utreda brotten. 

8.1.2 Miljöbrottens komplicerade karaktär 

Miljöstraffrätten är liksom all annan straffrätt inte förhandlingsbar (dvs. dispositiv) men det 

hindrar inte att tillsynsmyndigheterna gör ett urval av de brott som de anser värda att anmäla 

                                                
195 Michanek och Zetterberg (2012) s 416-417. 
196 Bengtsson m.fl. (2012) s 29:8. 
197 Bengtsson m.fl. (2012) s 29:8-29:9. 
198 Michanek och Zetterberg (2012) s 420. 
199 Pirjantanniemi: (1999) s 794. 
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till polis eller åklagare, vilket i och för sig skulle kunna uppfattas som om miljöstraffrätten är 

förhandlingsbar när bagatellartade brott föreligger. Undermåliga polisutredningar ger dåligt 

underlag till åklagarna som därmed får svårt att få igenom fällande domar i kombination med 

hög arbetsbelastning. När ärendet väl nått åklagarens bord finns det regler att följa om åtalet 

och förhandlingar om åtalsunderlåtelse är i princip inte tillåtet. Åklagarna ser ofta små möj-

ligheter till fällande domar på miljöområdet och de tekniskt komplicerade brotten är ofta de 

som det saknas utredningsresurser till och därför kan det vara enklare att prioritera mindre 

komplicerade brott. Rättsfallet RH 2009:17 är ett typiskt exempel på ett komplicerat miljö-

brott som är svårupptäckt där eliminationsbevisningen uteslöt andra förklaringar till den upp-

komna föroreningen, se härom i avsnitt 5.2.3. Det är alltså vid dessa typer av brott som på-

följden bör bli fängelse. Straffen bör signalera brottets allvarlighet och ”kränkning” av miljön 

samt återspegla samhällets värderingar. Med andra ord bör brottets allvar stå i proportion till 

det utdömda straffet. En potentiell möjlig förorening av straffrätten skulle kunna vara polis- 

och åklagarmyndigheten men då dessa inte ges ordentligt med resurser och kompetens för att 

utreda svåra miljöbrott ligger problemet istället hos politikerna. Ett annat problem med de 

komplicerade miljöbrotten är att det kan vara svårt att upptäcka skadliga effekter snabbt i ett 

område då dessa kan uppträda långt senare då brottet redan preskriberats (t.ex. att människor 

drabbas av cancer i området 20 år efter utsläppet). Andra komplicerade brott innefattar ofta 

bristande kunskaper inom naturvetenskap då t.ex. ett okänt ämne släppts ut och effekterna i 

vatten, luft och mark är okända. Många gånger är olika gärningstyper och miljöskador svåra 

att koppla ihop när miljöproblemen innehar en komplex natur och särskilt i de fall då inget 

brottsoffer går att finna. Kausalförhållandet mellan en uppkommen skada och en gärningstyp 

kan alltså bli problematiskt att finna med konsekvensen att en typ av gärning blir svår att på-

visa. Miljöskador kan också leda till problem i form av vilka tekniska insatser som skall sättas 

in. Staten har tagit på sig rollen som företrädare av miljön och i de flesta fall är det allmänhet-

en eller miljön i sig som blir lidande. Miljöstraffrätten är en del av specialstraffrätten och där-

för kan inte de tekniskt komplicerade brottens karaktär eller de offerlösa brotten förorena 

straffrätten eftersom dessa delar hör till miljöstraffrättens särdrag. 

Reglerna riktar sig kanske främst till aktörerna på marknaden och man litar på att dessa in-

kommer med riktiga uppgifter om sina verksamheter. Troligtvis är det de mest laglydiga aktö-

rerna som ådöms straff medan de mer samvetslösa aktörerna undgår kontroller av tillsyns-

myndigheterna vid egenkontroller. Mörkertalet för antalet verksamheter som fuskar är okänt, 

vilket leder till att en förorening av straffrätten inte kan påvisas. 

8.1.3 Brott som begås med uppsåt och oaktsamhet 

En anledning till de hittills harmlösa straffen har till stor del att del att göra med att flesta brott 

begås med oaktsamhet, slarv och tanklöshet. Därför är det inte märkligt att en domstol väljer 

bort maxstraffet för fängelse och väljer ett lägre fängelsestraff mot i övrigt laglydiga företa-

gare. Fängelse är något som bör användas i sista hand eftersom det är den strängaste påföljden 

där brottslighetens straffvärde och art beaktas samt tidigare brottslighet. Om man jämför en 

oaktsam handling med en uppsåtlig kan det bli enklare att få fram den svåra gränsdragningen 

mellan de olika typerna av brott. Miljöbrott begås oftast inte med direkt uppsåt eller indirekt 

uppsåt, utan troligtvis är kanske den vanligaste formen likgiltighetsuppsåt. Det kan inte stän-

digt anses lämpligt att oaktsamhet straffas i allt för stor utsträckning då dagens samhälle är 

förenat med risker. Därför är det viktigt att de bagatellartade brotten (oavsett uppsåt eller 

oaktsamhet) inte i onödan belastar rättsystemet. Begreppet är svårt att förstå sig på då även de 

ringa brotten faktiskt ”belastar” miljön trots sin karaktär. Det vore konstigt om människor 

med ledande ställningar (som handlat grovt oaktsamt) för samhällsnyttiga verksamheter som 

vidtagit så pass långtgående åtgärder som kan krävas av dem skulle ådömdas maxstraff, då 

detta inte kan anses rimligt. Många verksamheter innebär miljörisker men vissa verksamheter 
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kan vi inte leva utan (som t.ex. vattenkraft eller gruvdrift som är oerhört miljöpåverkande och 

genererar mycket avfall). En handling bör däremot dömas hårdare då gärningen innefattat ett 

medvetet risktagande av allvarligare slag eller om särskild uppmärksamhet eller skicklighet 

inte använts vid gärningens utförande. De oaktsamhetsbrott som medfört att t.ex. en större 

mängd kemikalier förorenat miljön bör bedömas betydligt hårdare om handlingen gått att för-

hindra genom skyddsåtgärder (även om dessa stått högt i proportion till t.ex. ett företags eko-

nomi). Det är inte alltid det går att påvisa att den misstänkte varit oaktsam eller grovt oakt-

sam. Den svenska rätten skiljer sig här från den engelska miljöstraffrätten där domstolarna 

varken kräver uppsåt eller oaktsamhet till grund för ansvar men detta räcker inte för att miljö-

straffrätten ska anses förorena straffrätten. 

8.2 Allmänpreventionen i samhället och brottspåföljdernas effektivitet 

8.2.1 Harmlösa straff och brister i rättstillämpningen 

Det finns jurister som påstår att miljöstraffrätten inte är särskilt viktig, något som motarbetas 

av politikerna som ständigt inför olika skadliga förfaranden då de tycks hoppas mer på miljö-

straffrätten som sådan än skadestånd och miljösanktionsavgifter. Att många förövare undgår 

straffansvar är ingen nyhet och inte heller att de utdömda straffen är låga och därmed undgår 

en del av straffets preventiva effekter. De utdömda straffen får därmed inte ge intryck av att 

det lönar sig med miljöbrott genom att vara harmlösa och ekonomiskt lönsamma. Det bästa 

vore om den potentiella brottslingen kände en stor rädsla av att gripas och åtalas för miljöbrott 

och därför avstod från sina handlingar. När man inte kan tänka sig någon skadeståndsskyldig-

het blir straffrättens preventiva funktion desto viktigare vid de offerlösa brotten.  

För allmänheten och politikerna kan det framstå stötande att domstolarna aldrig utdömt max-

straffet för fängelse vid miljöbrott, något som kan motiveras med att de praktiskt taget aldrig 

dömer ut maximalstraff för något brott. Om brotten oftare skulle resultera i mer avskräckande 

straff som fängelse (istället för de vanligaste påföljderna böter eller strafföreläggande) är det 

troligare att en brottsling överväger att utföra sin handling. Böter kan många gånger vara lind-

rigt, speciellt när det finns organisationer och privatpersoner som innehar i princip obegränsat 

med resurser. Genomförandeunderskott är något som kan hindras om lagstiftning utformas väl 

för att undvika ”ventiler” eller andra oklarheter vid dess tolkning. I de fall då målen skrivs av 

trots höga straff eller när gärningsmannen får böter trots hög straffsats för brottet, kan ses som 

typiska genomförandeunderskott som uppstått i lagtexten genom brister i rättstillämpningen.  

Det är inte alltid lagstiftningen som ställer till problem, utan brister kan även uppstå då dom-

stolarna uppställer mer långtgående krav än lagstiftaren tänkt, som när miljöbrott förbisågs 

som ett farebrott då ”ingen” skada i naturen kunnat påvisas och handlingen därav kom att ses 

som ringa. Det är inte heller klarlagt att andra brottsrubriceringar skulle föranleda fler ut-

dömda straff på området, av stor betydelse är istället respekten för existerande lagregler. Li-

kaså medför fåtalet prejudikat på området att det blir svårare för lägre instanser att utdöma 

straff då tolkningsproblem kan uppstå. I brottsbalken är det vanligast att ett brott endast kräver 

någon form av uppsåt för att vara straffbart till skillnad mot miljöbalken där oftast både upp-

såtliga och oaktsamma gärningar straffas. Trots detta är det få fällande domar för brott mot 

miljön. 

8.2.2 Andra styrmedel än lagar och förordningar  

Många företag kan drabbas hårt av att stämplas som miljöbovar, särskilt om de satsat resurser 

på olika miljöcertifieringar, då aktörerna på marknaden kan komma att efterfråga andra före-

tag istället. Detta är alltså ett exempel på hur marknaden självt kan styra (och även ”tillrätta-
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visa”) ett företags beteende. Det är alltså inte endast hot om rättsliga sanktioner som kan fun-

gera som ett effektivt styrmedel i detta avseende.  

Ekonomiska styrmedel är alltså något som kan användas för att styra aktörernas handlande på 

marknaden. Skatter på utsläpp, avgifter för farliga ämnen eller subventioner för installering av 

ny teknik etc. är exempel på ekonomiska styrmedel som i hög grad styr de val som företagen 

gör. Tillsyn så nära medborgarna som möjligt är också viktigt för att uppnå en lokalkänne-

dom. Det kan många gånger vara svårt för politiker att acceptera att det inte enbart är de eko-

nomiska verksamheterna som skall prioriteras i en kommun då dessa ger intäkter och skapar 

arbetstillfällen. Det kan därmed bli känsligt då en verksamhet som tjänar en hel ort framträder 

som miljöbov. Det är också viktigt att tillsynsmyndigheterna är konsekventa över hela landet 

för att undvika orättvisor och för att inte hota marknadens konkurrensförhållanden. Det är 

viktigt att regelsystemet framstår som principfast för att det skall vinna respekt. 

8.2.3 Miljöstraffrätten är inte skadlig för straffrätten 

Det ovan redovisade torde räcka för att påvisa att miljöstraffrätten varken är skadlig för straff-

rätten eller förorenar den. På vissa områden bör miljöstraffrätten skärpas framför allt när det 

kommer till utdömandet av straff. Enligt mig bör frihetsberövande straff utdömas i högre om-

fattning än tidigare, för att avskräcka från brott vilket troligtvis skulle medföra att miljöstraff-

rätten får ett större genomslag. Straffen måste dock fortfarande stå i proportion till gärnings-

mannen handlande, vilket medför att allt för höga straff inte heller anses rimligt. Mer pengar 

bör avsättas för att bekämpa brottsligheten och framför allt till de bristfälliga utredningarna.  

Om naturen ska vara ett resultat av oss människor och ge kommande generationer goda förut-

sättningar måste vi sträva mot att miljöförstöring ska beaktas som ett allvarligt problem och 

arbeta för att regelsystemet efterlevs. För att jordens befolkning ska må väl måste vi ta hand 

om vår planets hälsotillstånd. Kommande generationer skall inte behöva betala för vår miljö-

förstöring. Vi lånar inte jorden av våra barn utan vi stjäl den och det är inte ens brottsligt!
200

   

  

                                                
200 http://www.docstoc.com/docs/121229508/THE-PROTECTION-OF-THE-ENVIRONMENT, s 2. David 

Brower, American environmental activist, hämtat: 2013-05-28. 
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