
2006:179 

C - U P P S A T S

Saltning av vintervägar
- en otidsenlig metod

 Agne Wikström

Luleå tekniska universitet

C-uppsats
 Rättsvetenskap 

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Samhällsvetenskap

2006:179  - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--06/179--SE



 2

 
 
 

Abstract 
 
The purpose of this essay was to critical revise the effects of strew salt on the common roads 
from a legally, national economic and road safety perspective. For this purpose was a 
comparison of the effects of strewing salt on the common roads and three other alternatives 
made. Argument and statement from Vägverket was a base for the critical revise. Unrequited 
risks for the ecological environment, caused by salt on the roads, have under the progress of 
this work been found. The result of this investigation indicates that the alternative methods 
can defends as well from a legally, national economic and a road safety perspective, as from 
an employment policy perspective. 
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Sammanfattning 
 
 
Syftet med denna uppsats var att kritiskt granska saltningen av de allmänna vägarna ur ett 
rättsligt, samhällsekonomiskt och trafiksäkerhetsmässigt perspektiv. För att nå detta syfte 
jämfördes vägsaltningen och dess konsekvenser med tre andra alternativa metoder. Argument 
och påståenden som Vägverket har gett uttryck för har legat till grund för den kritiska 
granskningen. Obesvarade miljörisker orsakade av vägsaltet har under arbetets gång 
framkommit. Resultatet av denna undersökning visade att de alternativa metoderna kan 
försvaras såväl miljörättsligt, samhällsekonomiskt, trafiksäkerhetsmässigt som 
sysselsättningspolitiskt.    
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1. Inledning 
Saltning av vägar innebär en miljömässig belastning av naturen samtidigt som användningen 
av vägsalt enligt vägverket utgör en nödvändighet för att nå de av regering och riksdag satta 
mål om ett trafiksäkert vägnät till dagens kostnad. Detta innebär sekundärt att en 
samhällsekonomisk och miljömässig målkonflikt verkar råda avseende den ekonomiska 
politiken och en miljömässigt hållbar utveckling. Frågan är om denna inställning som sätter 
ekonomiskt givna ramar för de miljömässiga målen är såväl samhällsekonomiskt försvarbar 
som rättsligt och säkerhetsmässigt hållbar i förhållande till alternativa lösningar.  
 

1.1 Bakgrund 
Kursen rättsvetenskap C ІІ (IER323) utgörs av ett examensarbete som syftar till att träna 
studentens förmåga att analysera rättsregler och rättsfall samt att kritiskt granska 
forskningsresultat. Utifrån detta givna syfte har ämnesvalet för detta arbete fallit på att belysa 
saltningen av de allmänna vintervägarna från olika perspektiv. 
Saltning av de allmänna vintervägarna utgör såväl en ekonomisk som miljömässig 
målkonflikt som en av privatbilisterna starkt kritiserad metod. Samtidigt ser vi allt fler 
negativa förändringar i vår miljö som konsekvenser av industrisamhällets och 
konsumtionssamhällets framväxt, samt en allt större folkmängd. Den uppgift som står att lösa 
är en marknads- och samhällsekonomi som kan anpassas till och bygga på en miljömässigt 
samtida och framtida hållbar utveckling, där saltning av vintervägar utgör en tveksam del av 
denna realitet.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med studien har varit att kritiskt granska saltningen av allmänna vintervägar ur ett 
rättsligt och samhällsekonomiskt perspektiv p.g.a. dess miljöbelastning och 
samhällsekonomiska konsekvenser i förhållande till satta och önskade trafiksäkerhetsmål.    
Intentionen har därför varit att utreda om vägsaltningen är försvarbar eller förkastlig som 
metod för att uppnå tillfredställande framkomlighet och trafiksäkerhet på vintervägarna i 
relation till dess negativa konsekvenser och andra alternativa metoder. 
Den samhällsekonomiska ansatsen har gjorts för att tydliggöra kopplingen mellan, och vikten 
av en politik och samhällsekonomi som tar en hållbar utveckling och miljökvalitetsmål på 
allvar.     
 

1.3 Avgränsning 
Studien analyserar inte kemiska - och ekologiska1 processer som saltningen av vintervägarna 
medför, även om en del kemiska konsekvenser som vägsaltningen medför berörs. 
Ekonomiska beräkningar eller kalkyler har inte gjorts då det gäller rapportens 
samhällsekonomiska ansats. Processrättsliga frågor har inte heller behandlats. 
 

1.4 Metod 
Vägverkets hemsida på Internet har använts som utgångspunkt för denna rapport. Argument 
och påståenden som vägverket ger uttryck för har kritiskt granskats och bemötts från ett 
miljörättsligt och samhällsekonomiskt perspektiv.  
                                                 
1 Ekologi betyder ”läran om organismerna och deras förhållande till miljön” 
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För att lösa uppgiften och dess syfte har en rättsutredning gjorts där relevant lagtext, doktrin, 
förarbeten, praxis, samt information via Internet studerats och tolkats.  
Den samhällsekonomiska ansatsen i rapporten består av ett resonemang om vägsaltningens 
ekonomiska konsekvenser i förhållande till tre alternativa metoder, varav en är rent 
hypotetisk.  

1.5 Disposition 
Den disposition som valts för denna rapport utgörs av en logisk disposition som har 
kombinerats med en motsatsdisposition. Syftet med dispositionsvalet har varit att göra 
rapporten läsvänligare och mer överskådlig för läsaren. 
 

2. Fakta om vägsalt 

2.1 Vägverkets årliga saltförbrukning 
Av främst framkomlighetsskäl, men också av trafiksäkerhetsskäl, används salt (NaCl) för att 
bekämpa halkan vid temperaturer kring noll grader Celsius. Förbrukningen varierar med 
klimatförhållanden och väderlek. Under vintern 2001/2002 användes 265 000 ton salt på det 
statliga vägnätet. Detta innebar en ökning med nästan 20 % jämfört med föregående 
vintersäsong. Ökningen berodde i huvudsak på att antalet halk- och snö- tillfällen ökade. 
Vintrarna 2003/2004 och 2004/2005) låg vägverkets förbrukning av salt mellan 200 000 och 
230 000 ton per år på de statliga vägarna. Detta motsvarar i runda tal en halvering av 
saltförbrukningen sedan topparna i mitten på 1990-talet, då Vägverkets hade en 
årsförbrukning på 450 000 ton.2 (fig.1) 
 

fig.1 Vägverkets årliga saltförbrukning3 

2.1 Vägsaltets beståndsdelar 
Vägsaltet innehåller enligt vägverket 98 % natriumklorid (NaCl). De kvarvarande två 
procenten utgörs till största del av fukt (H2O) och gips (CaSO4), samt mindre än en 
                                                 
2 Vägverket, http://www.vv.se/templates/page3____253.aspx#Salt  
3 Sveriges geologiska undersökning, http://www.sgu.se/sgu/sv/miljo/miljomal/vatten/ratt_vag-2003.htm 

http://www.vv.se/templates/page3____253.aspx#Salt
http://www.sgu.se/sgu/sv/miljo/miljomal/vatten/ratt_vag-2003.htm
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hundradels procent av ämnet natriumferrocyanid (Na4Fe(Cn)6 x 3H2O). Natriumferrocyanid 
är tillsatt för att saltet inte ska klumpa ihop sig. I ämnet är den annars giftiga cyanidjonen 
mycket stabilt bunden till järnet, därför är ämnet enligt verket ofarligt. Vägsaltet innehåller 
ingen dieselolja och inga påvisbara mängder tungmetaller.4  
 
Kommentar: 
Trots att salt utgör ett allmänt och vardagligt använt livsmedel så kan det vid för hög 
koncentration klassificeras som ett gift och således orsaka förgiftning5.  
Gift kan definieras som en substans som i viss koncentration är skadlig för allt levande. Det 
finns dock ingen entydig definition av begreppet ”gift” från naturvetenskaplig synpunkt. 
Toxikologi, klassiskt definierad som läran om gifter och deras verkningar, behandlar numera 
skadliga effekter på organismer av kemiska ämnen i allmänhet. Exponeringsgraden, dvs. den 
dos av ett ämne som organismen utsätts för, bestämmer också om ämnet utövar en giftverkan. 
Giftiga ämnen klassificeras på olika sätt. Utgångspunkten kan vara ämnena själva eller deras 
kemiska egenskaper (t.ex. fettlöslighet, flyktighet, kemisk reaktivitet); indelningen kan också 
göras utifrån vilket organ i kroppen som är mest känsligt (målorgan), i t.ex. lever- eller 
njurskadande ämnen, eller efter vilka effekter ämnena åstadkommer (t.ex. cancer, 
fosterskador) samt effekternas allvarlighetsgrad. 
En indelning som är av betydelse i det praktiska arbetet med olika typer av riskbedömningar 
är den som tar hänsyn till vad man brukar kalla giftighetspotens.”6 
 

2.2 Dödliga doser av vissa ämnen 
Giftighetspotensen varierar kraftigt mellan olika ämnen. LD50 är den dos som orsakar död 
hos 50 % av behandlade försöksdjur, i regel inom 24 timmar efter tillförsel. Nedanstående 
jämförelsetabell visar att salt har en relativt låg giftighetspotens i förhållande till de andra 
exemplifierade ämnena, men att det trots detta kan utgöra ett dödligt gift. Tabellen visar dock 
inte när dosen för skadlig inverkan har nåtts. (fig.2) 
 
Ämne LD 50 

(mg/kg kroppsvikt) 

etanol                10 000 

koksalt (NaCl)                  4 000 

morfin                     900 

fenobarbital                     150 

stryknin                         2 

nikotin                         1 

tetrodoxin                         0,10 

dioxin (TCDD)                         0,001 

botulinumtoxin                         0,000 01 

fig. 2 Visar den mäng av ett visst ämne som utgör en dödlig dos i 50 % av försöksfallen.7  
 

                                                 
4 Vägverket, http://www.vv.se/templates/page3____2060.aspx 
5 Förgiftning = tillstånd av skadlig påverkan på en organism, orsakad av en utifrån kommande substans; som 
medicinsk fackterm även av en i kroppen normalt förekommande substans som kan utöva giftverkan på grund av 
en onormalt hög koncentration i kroppen. Nationalencyklopedin,  
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=178183 
6 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=182288 
7 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=182288 

http://www.vv.se/templates/page3____2060.aspx
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=178183
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=182288
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=182288
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2.3 Opinion mot vägsaltet  
Vägverket visar via en av dess interna länkar en undersökning om privatbilisternas inställning 
till vägsalt i förhållande till deras upplevelse av halkbekämpning. I denna undersökning 
framgår det att privatbilisterna är nöjda med halkbekämpningen men att en majoritet har en 
negativ inställning till vägsalt. Det framgår också att opinionen mot salt är störst i norra 
Sverige. 
 
Privatbilisters inställning till vägsalt Privatbilisters upplevelse av halkbekämpning 

Vägverksregion Nöjda Missnöjda 

Skåne 39 36 

Sydöst 42 39 

Väst 34 42 

Stockholm 36 42 

Mälardalen 34 43 

Mitt 23 54 

Norr 22 55  

Nöjda 

70 

64 

62 

61 

61 

52 

51  

fig.3 Vägverkets undersökning av privatbilisternas inställning till vägsalt och upplevelse av 
halkbekämpning. 
 
Kommentar: 
Det som talar mot användningen av vägsalt i norra Sverige är - förutom vägsaltets negativa 
miljöpåverkan - det kallare klimatet, då det är känt att vid temperaturer från ca minus tio 
grader Celsius och lägre är inte ens en hård vintervägbana speciellt halkig, samtidigt som 
vägsaltet saknar effekt vid dessa temperaturer. Dessutom förekommer ett stort antal mindre 
vägar som inte saltas och där vinterväglag råder, vilket skapar körvana på detta underlag. Att 
opinionen mot salt är störst i norra Sverige är dessutom naturligt eftersom luftfuktigheten i 
norra delen av landet är låg. En låg luftfuktighet i kombination med en nederbörd som har ett 
lågt, eller i princip inget saltinnehåll, innebär att fordonen i norra Sverige normalt sett (d.v.s. 
utan vägsalt) har en mycket lång livslängd ur rostsynpunkt. När man vid vinterväghållningen 
tillför salt på vägarna får det naturligtvis till logisk följd att bilarna även i norra delen av 
landet blir betydligt mer rostbenägna. Som en konsekvens av detta ökas bilisternas kostnader 
för bilvård, reparationer och bilbyten i relation till tidigare kostnader - då sandning användes 
som metod - i betydligt större utsträckning än för bilisterna i södra delen av landet. Att 
opinionen mot vägsalt är kraftigast i norra delen av Sverige har således berättigade grunder. 
Det framgår också av fig. 1 att en majoritet av Sveriges privatbilister är negativt inställda till 
vägsalt, vilket också kan tolkas som ett uttryck för folkviljan om en önskan att slippa 
vägsaltet.  
Samtidigt påstår Vägverket att det måste ta hänsyn till den allt starkare opinionen mot 
vägsaltet och säger att: ”Vi ska sträva efter att minska mängden salt som sprids på vägarna 
utan att vare sig trafiksäkerheten eller framkomligheten försämras. Vi måste också kunna tala 
med saltmotståndare för att komma fram till lösningar som passar så många som möjligt på 
de platser där det finns ett stort motstånd mot saltet.”8 Opinionsundersökningen visar att 
privatbilisterna är negativt inställda till vägsaltet, samtidigt som Vägverket genom minskning 
av mängden salt anser sig gå privatbilisterna till mötes. Frågan är om det är en minskning av 
saltmängden eller en annan halkbekämpningsmetod som majoriteten i undersökningen 
eftersträvar? 

                                                 
8 Vägverket, http://www.vv.se/templates/page3____2054.aspx 

http://www.vv.se/templates/page3____2054.aspx
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3. Relevanta hänsynsregler och mål 

3.1 En hållbar utveckling 
Miljöbalken 1Kap.1§, 1st visar balkens syfte att som övergripande mål främja en hållbar 
utveckling. I rättsregelns andra stycke framgår det genom en uppdelning i fem stycken delmål 
hur miljöbalkens rättsregler ska tillämpas. Med hållbar utveckling menas att genom dagens 
politik och tillämpad lagstiftning se till att samhällsutvecklingen tar nödvändiga miljöhänsyn 
för att nuvarande och kommande generationer skall garanteras en hälsosam och god miljö.  
 
Kommentar: 
I förarbetena9 till miljöbalken anges att målet för regeringens politik innebär att Sverige ska 
vara ett föregångsland och en internationellt pådrivande kraft i strävan att skapa en ekologiskt 
hållbar utveckling. Ekonomisk utveckling och bättre social välfärd skall gå hand i hand med 
skyddet av miljön och hushållningen med naturresurser.10 Andra viktiga led i en politik för en 
ekologiskt hållbar utveckling utgör förverkligandet av en långsiktigt hållbar hushållning med 
landets mark- och vattenresurser samt en utformning av markanvändning och 
samhällsbyggande som slår vakt om den materiella grunden för produktion och välfärd till 
kommande generationer. 
 
 

3.2 Försiktighetsprincipen 
Försiktighetsprincipen kommer till uttryck i 2Kap.3§, 2st miljöbalken. Principen innebär att 
alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet genom iakttagande av rättsliga 
begränsningar, skyddsåtgärder eller övriga försiktighetsmått, skall förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet11 för människors hälsa eller miljön. 
Enligt 2:3, 2st skall de försiktighetsmått som nämns i 2:3, 1st vidtas så snart skäl finns att en 
åtgärd eller verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Kommentar: 
En vetenskaplig osäkerhet om eventuell miljöskada får inte hindra miljörättsliga krav som 
exempelvis krav på bästa möjliga teknik eller förbud för verksamheten.12 
 
Följande sägs i förarbetena: ”De allmänna hänsynsreglerna skall tillämpas av alla som 
bedriver näringsverksamhet och ligga till grund för myndigheternas tillståndsbeslut i enskilda 
ärenden. Vad som är bästa möjliga teknik kommer då att utgöra grund för prövningen av 
frågan om skyddsåtgärder och försiktighetsmått enligt 2 kap. 3 §.” 

                                                 
 9 Prop. 1997/98:45 vol.1, s 157 
10 Prop.1997/98:45 vol.1, s 156 
11 Med skada eller olägenhet avses såväl miljöpåverkan genom utsläpp och andra störningar som utarmande av 
naturresurser eller biologisk mångfald. Detta innebär att olika miljöhänsyn kan komma att ställas mot varandra. 
En metod som medger bättre hushållning med råvaror kan exempelvis innebära större negativ miljöpåverkan 
genom större utsläpp. 
12 Michanek Gabriel och Zetterberg Charlotta, Den svenska miljörätten, s 42 
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3.3 Bästa möjliga teknik 
Med bästa möjliga teknik enligt 2kap.3§ 1st, sista meningen miljöbalken, avses en teknik som 
bygger på den teknik som ett typiskt och välskött företag i branschen klarar. Den rättsliga 
tillämpningen av denna kravregel skall ske genom att objektivt bedöma om det företag som 
granskas eller bedöms, använder sig av en för branschen typisk teknik.13 Om så är fallet så 
skall inte företaget tvingas att använda en dyrare och effektivare teknik även om det skulle ha 
ekonomiska möjligheter härtill. 
 
 
Kommentar: 
Syfte med rättsregeln är att hindra eller motverka att en verksamhet medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön genom användande av bästa möjliga teknik. Det 
anges i förarbetena att vid bedömandet om vad som är bästa möjliga teknik så kan hänsyn 
även tas till teknik som förekommer utanför Sverige.14 
Sett ur ett miljöperspektiv torde plogning av vägarna i kombination med användning av sand 
ge mindre negativ miljöpåverkan i jämförelse med saltning av vägarna, samtidigt som det är 
en beprövad metod som vägverket tidigare har använt sig av. Då kostnaderna för denna metod 
enligt vägverket kraftigt överstiger kostnaderna för dagens metod - där salt används som 
avisningsmedel i syfte att åstadkomma ett trafiksäkert vinterväglag - torde ett krav på 
användning av den tidigare använda metoden vid en första anblick ej kunna ställas ur ett 
”bästa möjliga teknik perspektiv” enligt paragrafens andra stycke p.g.a. stora 
kostnadsökningar. Då det enligt 2:7 MB, ställs krav på en skälighetsavvägning vid 
tillämpning av 2kap. 2-6 §§ MB, så gäller hänsynstagandet till kravreglerna i förhållande till 
rimligheten att uppfylla dessa, d.v.s. efter att en skälighetsbedömning har gjorts. Vid denna 
skälighetsbedömning skall särskilt nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått 
ställas i relation till kostnaderna för dessa, enligt skälighetsregeln15i miljöbalken. 
Det måste dock påpekas att det inte är själva tekniken som är dyrare vid traditionell sandning, 
utan snarare vägverkets driftkostnader för att sköta verksamheten. 
 
 

3.4 Kunskapskrav 
Kunskapskraven anges i 2kap. 2§, miljöbalken enligt följande: 
 
2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa 
sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning 
för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 
 

                                                 
13 Michanek Gabriel och Zetterberg Charlotta, Den svenska miljörätten, s 51 
14 Prop. 1997/98:45 vol. 1, s 216 
15 2 kap. 7 §  miljöbalken 
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Kommentar: 
I förarbetena16 anges regeringens skäl till förslag om ställda kunskapskrav i huvudsak enl. 
följande: 
 

• att det såväl är rimligt som självklart för de flesta att den som skall påbörja en 
verksamhet eller vidta en åtgärd, skaffar sig nödvändig kunskap för att kunna avgöra i 
vilken mån som verksamheten eller åtgärden medför risker för påverkan på 
människors hälsa eller miljön. 

• att regeringen gör en bedömning att skyldigheten att skaffa sig nödvändig kunskap 
rimligtvis måste variera med verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning. 

• att bestämmelsen kommer att få betydelse vid tillståndsprövning av sökt verksamhet, 
samt att kunskapskravet kan komma att preciseras genom villkor i tillstånd. Vid 
överträdelse av ställda villkor så kan tillståndet återkallas. Även olika typer av 
mätningar och utredningar kan föreskrivas. 

• att när en verksamhets miljöpåverkan eller effekten av olika försiktighetsmått inte 
med säkerhet kan fastställas kan frågan om slutliga villkor skjutas på framtiden då 
erfarenheterna av verkningarna erhållits. 

• att verksamhetsutövare är skyldiga att fortlöpande hålla sig underättade om 
verksamheten och dess verkningar på miljön. 

• Att ett framgångsrikt miljöarbete förutsätter att alla tar ansvar för miljön. Ett sådant 
ansvar förutsätter i sin tur kunskap om miljön och hur den påverkas. 

 
 

3.5 Hushållnings- och kretsloppsprinciperna 
Dessa anges i 2kap. 5§, miljöbalken enligt följande lydelse: 
 
5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och 
energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall 
förnybara energikällor användas. 
 
Kommentar: 
Hushållningsprincipen innebär att råvaror och energi skall användas så effektivt som möjligt 
för att minimera förbrukningen. 
Kretsloppsprincipen innebär att det som utvinns från naturen skall på ett uthålligt sätt: kunna 
användas, återanvändas eller återvinnas, samt bortskaffas med minsta möjliga 
resursförbrukning och skada för naturen. 
 

3.6 Produktvalsprincipen (substitutionsprincipen) 
Anges i 2kap. 6§, miljöbalken enl. följande: 
 
6 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika 
att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan 
befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana 
produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i 
fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk 
organism. 
                                                 
16 Prop. 1997/98:45 vol.1, s 211 
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Kommentar: I motiven17 framgår det att Produktvalsprincipens syfte är att tillgodose 
miljöbalkens mål om en hållbar utveckling genom att undvika sådana farliga ämnen och 
beredningar som kan ersättas med mindre farliga motsvarigheter. Undvikandet av dessa kan 
ske inte bara genom att de ersätts utan också genom att en teknik eller metod används som 
leder till att användningen kan begränsas eller helt avvaras. Produktvalsprincipen kan ses som 
en handlingsregel som skall tillämpas i en valsituation. Substitution skall ske när det finns ett 
alternativ som på kort och lång sikt är mindre skadligt. Ett miljömässigt problem är att många 
kemiska produkter och varor ses som harmlösa och ofarliga. I varor eller produkter kan farliga 
ämnen ingå men ofta i så små mängder att de farliga ämnena i varan eller produkten inte anses 
utgöra något problem. Det är dock den totala mängden av kemikalier som kan medföra 
risker.18  
 

3.7 Skälighetsregeln 
7 § Kraven på hänsyn enligt 2 - 6 §§ gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att 
uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och 
andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om 
totalförsvarsverksamhet eller om en åtgärd behövs för totalförsvaret, skall även detta 
förhållande beaktas vid avvägningen. 
Avvägningen enligt första stycket får inte medföra att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 
åsidosätts. 
 
Kommentar: 
Som framgår av rättsregeln skall en skälighetsavvägning ske vid tillämpning av 
hänsynsreglerna 2-6 §§ MB. Vid denna avvägning får inte någon miljökvalitetsnorm enligt 
miljöbalkens 5 kap åsidosättas, enligt paragrafens andra stycke.  
 
En rättslig tillämpning av skälighetsregeln kan följande referat belysa: 
 
Tillstånd till avloppsanläggning 
En kommunal nämnd hade avslagit en ansökan om tillstånd till installation av toalett med 
vattenspolning av fekalier. Lokaliseringen av infiltrationsanläggningen ansågs mindre lämplig 
med hänsyn till risken för förorening av en närbelägen (55 - 66m) dricksvattentäkt. Nämnden 
ansåg att en geohydrologisk undersökning borde ha utförts för att klarlägga eventuella 
sprickor i berggrunden. Miljödomstolen (MÖD)lämnade sökanden tillstånd varvid den 
kommunala nämnden överklagade. Miljööverdomstolen uttalade att kunskapskravet i 2 
kap. 2 § miljöbalken (MB) och de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 3 § MB inte fick 
tillämpas så att orimliga krav enligt 2 kap. 7 § MB ställs på verksamhetsutövaren. 
Eftersom vattentäkten låg uppströms infiltrationsanläggningen och nämnden inte pekat på 
några faktiska förhållanden som gav anledning att befara att vattentäkten skulle kunna komma 
att förorenas fann MÖD att risken för att infiltrationsanläggningen skulle komma att påverka 
vattentäkten var så liten att det inte var rimligt att kräva en kostsam utredning om 
eventuell sprickbildning i berggrunden. En av ledamöterna var av skiljaktig mening.19 
 
 
 

                                                 
17 Prop. 1997/98:45 vol. 1 s 226 
18 Nilsson Annika, Att byta ut skadliga kemikalier, s 350 
19 MÖD 2006:11 
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3.8 Avhjälpanderegeln (förorenaren betalar) 
 
8 § Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört 
skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för 
att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det 
föreskrivs i denna balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten 
uppkomma. 
 
Kommentar: 
Rättsregeln i 2 kap. 8§ MB, avser endast skyldigheten att avhjälpa skador och olägenheter 
som uppkommit på grund av verksamheten, och ansvaret för dessa skador och olägenheter ska 
skälighetsbedömas enligt balkens 10 kap.  Skäligheten av efterbehandlingens omfattning skall 
bedömas enligt kapitlets 4 §.  
Den skälighetsavvägning som skall göras beträffande krav på förebyggande åtgärder 
behandlas därför före bestämmelsen om ansvar för att avhjälpa skador och olägenheter.20 
Vilket kan tolkas som att utrymme finns för att tillämpa försiktighetsprincipen i 2 kap. 3§ MB 
och göra en skälighetsavvägning enligt skälighetsregeln i 2 kap. 7 § MB, då det gäller krav på 
förebyggande åtgärder. 

 

3.9 Stoppregeln  
 9 § Kan en verksamhet eller åtgärd befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig 
betydelse för människors hälsa eller miljön, även om sådana skyddsåtgärder och andra 
försiktighetsmått vidtas som kan krävas enligt denna balk, får verksamheten bedrivas eller 
åtgärden vidtas endast om regeringen finner att det finns särskilda skäl. 
En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett stort 
antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras 
avsevärt.  
Vad som sägs i första och andra stycket gäller inte, om regeringen har tillåtit verksamheten 
enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 §.  
 
Kommentar: 
 
Stoppregeln används när övriga hänsynsregler inte räcker till för att åstadkomma ett 
tillräckligt skydd mot farliga verksamheter. 21 Det framgår av paragrafens tredje stycke att om 
regeringen har tillåtit en verksamhet efter tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 §§,  
gäller inte första och andra stycket i stoppregeln. En tillsynsmyndighet kan trots undantaget 
meddela brådskande förelägganden eller förbud för verksamhet hos en tillståndshavare om 
den bedömer det nödvändigt för att undvika att ohälsa eller allvarlig skada på miljön ska 
uppkomma,22 vilket även framgår av förarbetena.23 
 

                                                 
20 Prop. 1997/98:45 vol. 1 s 235 
21 Prop. 1997/98:45 vol. 1 s 596 
22 26 kap. 9 § fjärde stycket MB 
23 Prop. 1997/98:45 vol. 1 s 596 
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4. Vägverkets syn på vägsaltet och dess användning 
Vägverket har på sin hemsida24 ett antal länkar där verket genom olika argument för fram sin 
syn på varför vägsaltet behövs som halkbekämpningsmedel. Dessa argument har i detta 
avsnitt presenterats och bemötts för att försöka åskådliggöra argumentens hållbarhet. Följande 
relevanta synpunkter och fakta har framkommit samt kommenterats: 
 

4.1 Därför behövs saltet 
Vägverket anser att det måste väga samman och ta flera hänsyn i vinterväghållningen. 
Vägnätet ska vara tillgängligt och trafikerbart dygnets alla timmar och trafikanter ska kunna 
färdas säkert och komfortabelt samt nå sina mål i rimlig tid. Dessa mål ska uppfyllas på ett 
sätt som ger minsta möjliga miljöskada. För att åstadkomma detta har verket valt att använda 
salt i vinterväghållningen. Vägverket anser samtidigt att de helst skulle undvika salt helt och 
hållet, men att det i så fall skulle innebära att framkomlighet och trafiksäkerhet skulle bli 
kraftigt försämrad om målen för vinterväghållningen skall nås till en rimlig kostnad för 
Vägverket och samhället. Därför gör den statliga myndigheten en bedömning att kemiska 
halkbekämpningsmedel som salt är näst intill oersättliga i stora delar av landet för att klara 
vinterväghållningen. Utan salt skulle det bli svårare för trafikanterna att ta sig fram, på grund 
av snö och is på vägbanan samtidigt som säkerheten på de högtrafikerade vägarna skulle 
minska. Det finns inga andra realistiska alternativ säger verket om de ska nå de övergripande 
mål som finns på vägtrafikområdet, mål som handlar om trafiksäkerhet och miljö, men också 
om effektivitet, tillgänglighet och regional balans. Sammantaget är salt effektivast, billigast 
och mest harmlöst av flera alternativ.” 25 
 
 
Kommentar: 
Vägverket påstår att ett trafiksäkert, tillgängligt och trafikerbart vägnät skall finnas dygnets 
alla timmar samtidigt som dessa mål skall uppfyllas på ett sätt som ger minsta möjliga 
miljöskada. Verket ser inga realistiska alternativ till kemiska halkbekämpningsmedel som salt 
för att nå de övergripande målen som handlar om trafiksäkerhet och miljö, men också om 
effektivitet, tillgänglighet och regional balans då saltet är effektivast, billigast och mest 
harmlöst av flera alternativ.  
Den statliga myndigheten ser saltet som det mest harmlösa av olika alternativ till 
halkbekämpning. Samtidigt erkänner verket att vägsaltets långtidseffekter i form av inverkan 
på vattentäkter är relativt dåligt kända, men uppger att forskning om detta pågår.26 Frågan 
uppkommer då hur man kan påstå att saltet är harmlöst då man inte känner till kemikaliens 
miljömässiga långtidseffekter på vattentäkter. Enligt miljöbalkens kunskapskrav så skall alla 
som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skaffa sig erforderlig kunskap utifrån 
verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 
miljön.27  
Vägverket nämner fem mål som övergripande, vilket kan ses som tveksamt. De mål som torde 
göra sig gällande som övergripande är: miljömålet om en hållbar utveckling - då delar i 
miljöbalken bl.a. de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. skall tillämpas vid prövning av 

                                                 
24 Vägverket, Startsida, http://www.vv.se/ 
25 Vägverket, http://www.vv.se/templates/page3____2054.aspx 
26 Vägverket, http://www.vv.se/templates/page3____2055.aspx 
27 2 kap. 2 § miljöbalken 

http://www.vv.se
http://www.vv.se/templates/page3____2054.aspx
http://www.vv.se/templates/page3____2055.aspx
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ärenden enligt väglagen28- och trafiksäkerhetsmålet som anges i samma lag.29 Med dessa mål 
som utgångspunkt kan främst målet om effektivitet ifrågasättas som övergripande mål. Ett 
mål om effektivitet kan ses som ett finanspolitiskt mål då Vägverket i form av statlig 
myndighet är skattefinansierat. I den aspekten kan ett effektivitetsmål snarare ses som ett 
övergripande politiskt mål då budgeten är en regerings viktigaste instrument för styrningen av 
de statliga myndigheterna.30 Om verket har en politiskt beslutad och given budget för att lösa 
sin uppgift innebär det också att de ekonomiska ramarna kan utgöra hinder för att lösa 
väghållningen på ett miljövänligare sätt om inte de politiska ambitionerna finns.  
Vägverket nämner att det helst skulle undvika salt, men att detta inte går utan att försämra 
trafiksäkerheten kraftigt om målen för vinterväghållningen skall kunna nås till en rimlig 
kostnad för Vägverket och samhället. Detta påstående synliggör kopplingen mellan förd 
politik – ekonomiska ramar för verksamheten – och i slutändan möjligheterna till att ta 
nödvändig miljöhänsyn. I direktiven till förvaltningspolitiska kommissionen 1995 framhöll 
regeringen att målen låg fast att stärka den politiska ledningen över förvaltningen och öka 
effektiviteten i verksamheten.31 
 

4.2 Sand i stället för salt 
Om Vägverket skulle gå tillbaka till den tidigare metoden med sand i stället för salt så skulle 
det enligt verket innebära kostnadsökningar eftersom sanden inte ligger kvar på vägbanan 
särskilt länge på de högtrafikerade vägarna. Detta skulle då innebära att man tvingades sanda 
om efter att var 300:e fordon har passerat. Därför kan inte sand ersätta saltet på de 
högtrafikerade vägarna.32 Andra negativa följdkonsekvenser som sandning enligt verket 
skulle medföra är att sopning av vägbanan och underhållet av diken drastiskt skulle öka. Även 
stenskotten skulle öka i antal samtidigt som vi skulle få mer tungmetaller i naturen.33 
 
Kommentar: 
En ökning av sandningsintervallerna skulle med all sannolikhet bli följden för Vägverket om 
det skulle överge vägsaltet för att gå tillbaka till traditionell sandning som metod. Vilket också 
skulle leda till att verket ökade sina koldioxidutsläpp i miljön samtidigt som främst 
driftkostnaderna för vinterväghållningen skulle bli större. En ökad sandanvändning skulle då 
också troligen strida mot hushållningsprincipen34 om enbart en vikt- eller volymmässig 
jämförelse av förbrukningen mellan råvarorna sand och salt gjordes, men däremot inte om 
hänsyn togs till följande resonemang. 
Den största skillnaden mellan råvarorna sand och salt i ett miljösammanhang är att sand som 
råvara finns inom landet och att sand inte är skadligt för miljön. Om tillgången på sand inom 
landet är god innebär det att import av råvaran inte behöver ske. Detta leder till att 
transportsträckorna för sand kommer att understiga transportsträckorna för importerat salt, 
vilket leder till att koldioxidutsläppen totalt sett minskar, i stället för att - som Vägverket 
påstår – öka. När det gäller den av verket påstådda ökningen av koldioxidutsläpp och 
tungmetaller vid sandning, borde dessa även ställas i relation till vägsaltets totala miljömässigt 
negativa konsekvenser i enlighet med Produktvalsprincipen35 och försiktighetsprincipen.36 

                                                 
28 Väglag (1971:948), 3a § 
29 Väglag (1971:948), 4§ 
30 Petersson & Smith, Konstitutionell demokrati, s 108. 
31 Petersson & Smith, Konstitutionell demokrati, s 109. 
32 Vägverket, http://www.vv.se/templates/page3____2062.aspx 
33 Vägverket, http://www.vv.se/templates/page3____2061.aspx 
34 2 kap. 5 § miljöbalken 
35 2 kap. 6 § miljöbalken 

http://www.vv.se/templates/page3____2062.aspx
http://www.vv.se/templates/page3____2061.aspx
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Den hävdade ökningen av tungmetaller är dock tveksam, då definitionen av tungmetall37 är 
dubbeltydig och saltets korrosiva egenskaper medför att fordonen som trafikerar saltade vägar 
rostar i betydligt större utsträckning och i snabbare takt än vad som annars vore fallet. 
Troligen innebär de av saltet i ökad grad orsakade rostangreppen att även tungmetaller frigörs 
i betydligt större utsträckning än det annars skulle göra eftersom rostangreppen bidrar till att 
billack, krom och rostskydds- färg/medel släpper och frigörs. Rostangrepp på bromsskivorna 
leder till en ojämn yta på dessa, vilket torde öka slitaget på bromsbeläggen och därför bidra 
till att en större mängd bl.a. koppar och zink belastar miljön.  
Saltet påverkar också vattentäkter i vägarnas närhet. Varje år blir ett antal dricksvattenbrunnar 
otjänliga. Saltet i brunnarna skyndar dessutom på korrosionen av pumpar, rör, värmepannor 
och hushållsmaskiner enligt Vägverket.38 Det framgår också att Vägverket inte vet vad för 
långsiktiga miljökonsekvenser som vägsaltet medför på grundvattnet, vilket kan ses som 
anmärkningsvärt med tanke på organisationens storlek och den relativt långa tid som vägsalt 
använts.  
En utredning om vad som händer med den normalt giftiga cyanidjonen - som i salt är stabilt 
bunden till järnet och därmed ofarlig - då saltet bidrar till att bilarna rostar måste också göras. 
På grund av korrosion ökar risken för minskad trafiksäkerhet p.g.a. att främst fordonens 
underrede och framvagn blir rostangripna, vilket leder till sämre hållfasthet på bärande delar 
av chassi, framvagn och kaross samt elektriska problem i form av jordfel mm. Detta resulterar 
i sin tur till ett sämre krockskydd och minskad trafiksäkerhet.  
Det åtgår även mer spolarvätska vid färd på en saltad vinterväg då snömodden som bildas 
stänker ner och bildar en film såväl på vindrutan som på bilen i övrigt. En större åtgång av 
spolarvätska bidrar också till en större mängd kemikalier i naturen. Bilförare som glömt eller 
har lite spolarvätska i bilens behållare riskerar då att utsätta sig själv och andra för trafikfara.  
Ökade rostangrepp leder till såväl ökad konsumtion och produktion av reservdelar och 
bilvårdsprodukter, som ökad råvaruåtgång och kortare livslängd på fordonen. En kortare 
livslängd på fordonen får till följd att omsättningshastigheten av dessa ökar vilket leder till 
misshushållning med naturresurser. Resultatet av denna ökade omsättningshastighet är 
gynnsam för samhällsekonomin men ogynnsam för privatekonomin. Omsättningsökningen på 
fordon har såväl miljömässigt positiva som negativa konsekvenser. De positiva 
konsekvenserna kan ses som ett resultat av löpande bättre teknik med tanke på: bränslesnålare 
motorer och allt mer miljöanpassade bilar. De negativa konsekvenserna utgör framförallt den 
miljöbelastning som produktion och transporter av nyproducerade fordon åstadkommer men 
också hanteringen av uttjänt fordonspark bidrar, trots kretsloppstanken.39  

 

                                                                                                                                                         
36 2 Kap. 3 § miljöbalken 
37 Språkvårdsportalen, http://www.svenskaspraket.se/tungmetall.htm 
38 Vägverket, http://www.vv.se/templates/page3____253.aspx   
39 2 kap. 5 §, miljöbalken 

http://www.svenskaspraket.se/tungmetall.htm
http://www.vv.se/templates/page3____253.aspx
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5. Förslag på alternativa metoder till vägsaltning 
Här presenteras tre olika alternativa metoder till vägsaltning, där den tredje och sista får ses 
som problemlösningsförslag med ett helhetsperspektiv som utgångspunkt. 
 

5.1 Alternativ 1 
Innebär att Vägverket ur miljösynpunkt övergår till traditionell sandning.  
Detta förslag innebär med största sannolikhet kostnadsökningar för verket, varför metoden vid 
en skälighetsavvägning utifrån försiktighetsprincipen troligtvis inte är genomförbar. 
Traditionell sandning innebär också att en ökning av sandförbrukning inte skulle stå i relation 
till minskningen av saltförbrukning. Metoden kan trots det försvaras .40 
 

5.2 Alternativ 2 
Denna metod går ut på att en blandning av fint grus och sand används som 
halkbekämpningsmedel.  Detta i syfte att vägbanan inte ska behöva sandas lika ofta eftersom 
det fina gruset inte är lika flyktigt som fin sand och således ligger kvar längre på vägbanan. 
Denna metod bör kompletteras med krav på att bilarna skall vara utrustade med stänkskydd 
för att minimera risk för eventuella stenskott. De längre intervaller mellan sandningstillfällena 
leder till att kostnadsökningarna inte blir lika stora för Vägverket som vid traditionell 
sandning. 
När det gäller den av verket påstådda ökningen av koldioxidutsläpp och tungmetaller vid 
sandning så borde dessa ställas i relation till vägsaltets totala miljömässigt negativa 
konsekvenser41 i enlighet med Produktvalsprincipen42 och försiktighetsprincipen.43 
 

5.3 Alternativ 3 
Detta alternativ utgörs av en hypotetisk lösning som har för avsikt att lösa de målkonflikter 
som råder mellan olika mål och konkurrerande intressen. Alternativet går ut på att se 
problemet utifrån ett helhetsperspektiv, och lyder enligt följande: 
 
Metoden bygger på att använda uppvärmd sand med en större kornstorlek för att sanden dels 
ska bita fast, dels stanna kvar längre på vägbanan, vilket leder till hushållning med råvaran. 
Uppvärmning, rening och silning av sanden kan ske på anpassade industrilokaler, som kan 
kopplas upp till fjärrvärmeverk, eller där det är möjligt utnyttja spillvärme från t.ex. järnverk. 
Vid industrilokalerna sker lastning av varm sand på lastbilar som genom större värmepaket 
och/eller med hjälp av överledning av de varma avgaserna från motorn underhåller värmen på 
den tidigare uppvärmda sanden. Den från silningen överblivna sanden och gruset kan säljas 
efter kornstorlek som t.ex. blästrings- och filtreringssand, trädgårdsgrus m.m.  
Metoden medför att kostnader för genomförandet blir höga med tanke på anpassad teknik, 
lokalbehov, personalbehov m.m. Försäljning av den förädlade råvaran kan dock motverka 
detta. Metoden befrämjar en hållbar utveckling trots ökade koldioxidutsläpp, då dessa ska 
ställas i relation till den totala negativa miljöpåverkan som vägsaltet åsamkar. 
Koldioxidutsläppen kommer också med all sannolikhet att påverkas i positiv riktning genom 
utvecklingen av miljövänligare motorer. 
                                                 
40 Jfr kommentar till punkt 4.2 Sand i stället för salt 
41 Jfr kommentar till punkt 4.2 Sand i stället för salt 
42 2 kap. 6 § miljöbalken 
43 2 kap. 3 § miljöbalken 
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Då Vägverket är en statlig myndighet innebär det att den är skattefinansierad. Samtidigt bidrar 
de fordonsägare som i opinionsundersökningen var negativa till vägsalt med skatteintäkter 
genom bl.a. vägtrafikskatt/fordonsskatt och drivmedelsskatt. Ser man kostnaderna ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv, leder en satsning på alternativet till att fler människor får 
arbete, vilket medverkar till att statens kostnader för arbetslöshetsunderstöd, 
arbetsmarknadsåtgärder och socialbidrag minskas. Resultatet kan ses som ett ekonomiskt 
nollsummespel som samtidigt främjar ett politiskt satt sysselsättningsmål om fler 
människor i arbete. Då metoden innebär att saltet byts ut till sand för att minska 
miljöbelastningen och skydda miljön, tar den hänsyn till såväl försiktighetsprincipens som 
produktvalsprincipens intentioner. Om en skälighetsavvägning enl. 2.7 MB görs av de 
ovan nämnda hänsynsreglerna utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv (då väghållningen är 
skattefinansierad) utgör inte kostnadsökningarna för verksamheten en samhällelig 
kostnadsökning, varför skälighetsavvägningen endast har att ta hänsyn till miljö- och 
hälsoaspekten.   
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6. Slutsatser 
Efter slutförd analys kan det konstateras att saltning av vintervägarna ger negativa bieffekter i 
form av:  
 

• Grundvatten med ökad salthalt och brunnar som därför blir otjänliga. Saltet i 
brunnarna skyndar dessutom på korrosionen av pumpar, rör, värmepannor och 
hushållsmaskiner enligt Vägverket.  

• En sekundär misshushållning med naturresurser p.g.a. att korrosion minskar 
fordonens livslängd, vilket leder till ökad nyproduktion av antalet fordon och således 
en ökad förbrukning av råvaror. 

• En ökning av koldioxidutsläppen i jämförelse med sandning, då råvaran sand finns 
att tillgå i Sverige. Eftersom sand finns inom landet innebär det att import av råvaran 
inte behöver ske. Detta betyder att transportsträckorna för sand kommer att understiga 
transportsträckorna för importerat salt, vilket leder till att koldioxidutsläppen totalt sett 
minskar, i stället för att - som Vägverket påstår - öka. Sandning av vintervägarna ger 
inte upphov till korrosion på fordonen varför livslängden på fordonen vid användandet 
av sand ökar. Följden av en ökad livslängd på fordonen blir en minskad nyproduktion 
och färre transporter av nya fordon och därmed minskade koldioxidutsläpp.  

• En sannolik ökning av mängden tungmetaller i naturen eftersom de av saltet i ökad 
grad orsakade rostangreppen leder till att tungmetaller frigörs i större utsträckning än 
det annars skulle göra eftersom rostangreppen bidrar till att billack, krom och 
rostskydds- färg/medel släpper och frigörs. Rostangrepp på bromsskivorna leder till en 
ojämn yta på dessa, vilket torde öka slitaget på bromsbeläggen och därför bidra till att 
en större mängd bl.a. koppar och zink belastar miljön.  

• En större mängd kemikalier i naturen då det åtgår mer spolarvätska vid färd på en 
saltad vinterväg då snömodden som bildas stänker ner och bildar en film såväl på 
vindrutan som på bilen i övrigt.  

• En genom korrosion minskad livslängd på fordonen utgör en ökad kostnad såväl för 
det allmänna som för transportföretag och privatbilister. 

 
 
Saltningen av vintervägarna medför även att det finns skäl att anta att vägsaltet kan 
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, genom att det under 
arbetets gång uppstått följande oklarheter: 
 
• Vad som händer med vägsaltets cyanidjon i samband med korrosion och saltets 

kontakt med andra ämnen kan inte anses utrett. 
• Det framgår att oklarheter råder om vägsaltets långtidseffekter på grundvattnet. 
• Om kontakten med vägsalt utgör en negativ åldersinverkan på gummit i bildäck och 

torkarblad, vilket i så fall både påverkar trafiksäkerheten, hushållningen med råvaror 
och koldioxidutsläpp genom produktion, är en annan frågeställning som kan ställas. 

• Att oklarheter om vägsaltets hälso- och miljörisker i sig kan leda till att eventuella 
framtida efterbehandlingsåtgärder blir ekonomiskt kostnadskrävande om uppkommen 
skada är svårläkt eller omfattande. 

 
Alla dessa bieffekter som vägsaltet orsakar, men också de frågeställningar som uppkommit, 
leder till att saltning av de allmänna vintervägarna måste anses förkastlig som 
halkbekämpningsmetod. De obesvarade frågeställningarna i sig bör dock utgöra skälig grund 
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för att vidta nödvändiga försiktighetsmått enligt försiktighetsprincipen. Då dessa 
försiktighetsmått skall bygga på att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön, så innebär det praktiskt att ett alternativ till saltet måste hittas. 
Som en konsekvens av tidigare nämnda bör ett produktval enligt produktvalsprincipen ske, 
där vägsaltet förslagsvis byts ut till sand, eftersom produktvalsprincipens syfte är att 
tillgodose miljöbalkens mål om en hållbar utveckling genom att undvika sådana farliga ämnen 
och beredningar som kan ersättas med mindre farliga motsvarigheter. Undvikandet av dessa 
kan ske inte bara genom att de ersätts utan också genom att en teknik eller metod används 
som leder till att användningen kan begränsas eller helt avvaras. Produktvalsprincipen kan ses 
som en handlingsregel som skall tillämpas i en valsituation. Substitution skall ske när det 
finns ett alternativ som på kort och lång sikt är mindre skadligt.44 
Vägverket påstår att sandning leder till koldioxidökning, vilket enligt rapportens analysdel 
enbart gäller för verkets halkbekämpning i sig. Tvärtom leder sandning som metod till att de 
totala koldioxidutsläppen minskar på grund av att långa transporter för import av vägsalt då 
inte behöver ske. Oavsett om det skulle kunna påvisas att någon av de alternativa metoder 
som föreslagits leder till koldioxidökning skall denna ökning ställas i relation till alla 
klarlagda och oklara konsekvenser som vägsaltning medför, och kan medföra.  
Den kostnadsökning för den statliga väghållningen som föreslagna alternativ ger måste också 
ställas i relation till minskade kostnader för arbetslöshetsunderstöd, arbetsmarknadsåtgärder 
och socialbidrag för staten, då fler människor kan ges arbete. Vilket ger såväl miljömässiga, 
ekonomiska, sysselsättningspolitiska, som sociala skäl för att välja sandning som 
halkbekämpningsmetod. Av dessa anledningar bör en skälighetsavvägning av tillämpliga 
hänsynsregler göras utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, då vägverket som sköter 
väghållningen är ett statligt verk och därmed skattefinansierat. Frågan är om det inte kan 
anses vara staten som genom vägverkets försorg bedriver väghållning. Ett 
samhällsekonomiskt perspektiv är också förenligt med det politiska syftet i anslutning till 
miljöbalkens tillkomst, vilket lyder: ” en politik för ekologiskt hållbar utveckling”.45 Om en 
skälighetsavvägning ur ett samhällsekonomiskt perspektiv görs behöver en övergång till 
en annan metod ej vara förenad med ökade kostnader för staten. Vad det då i princip handlar 
om är att staten budgetmässigt omfördelar pengar från arbetslöshetsunderstöd, 
arbetsmarknadsåtgärder och socialbidrag till ett främjande av en hållbar utveckling och 
politiskt uppställda sysselsättningsmål. Vilket som tidigare nämnts innebär ett ekonomiskt 
nollsummespel, varför åtgärden inte är förenad med samhällsekonomiska kostnader. Detta 
betraktelsesätt kräver dock att en politisk vilja och ambition för ett främjande av hållbar 
utveckling finns.  
 
Trafiksäkerhetsmässigt kan traditionell sandning försvaras om sandningsintervallerna blir 
tätare. Tätare intervaller kan också miljömässigt och ekonomiskt försvaras enligt tidigare 
argumentering. 
Den hypotetiska metoden (alternativ 3) är som tidigare nämnts ett försök till helhetssyn för att 
tillgodose olika intressekonflikter och mål. Det faktum att metoden endast är hypotetisk, gör 
att den inte kan försvaras av principen om bästa möjliga teknik, men kan trots det ses som 
ett alternativ som är värt att utveckla och pröva för den regering som tar miljö- och 
sysselsättningsfrågorna på allvar, samtidigt som en ansvarsfull ekonomisk politik bedrivs.  
Av ovanstående nämnda och genom tidigare angivna fakta och frågeställningar dras slutsatsen 
att sandning (oavsett vilket val av föreslagna alternativ som väljs) som 
halkbekämpningsmetod är att föredra framför vintervägsaltning. Denna slutsats kan dras då 
sandning innebär det bästa alternativet såväl miljömässigt, ekonomiskt, sysselsättningsmässigt 
                                                 
44 Nilsson Annika, Att byta ut skadliga kemikalier, s 350 
45 Prop. 1997/98:45 vol. 1 s 156 ff. 
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som socialt. Dessutom är inte sandning förenad med potentiellt okända miljörisker, varför 
sandning är den metod som bäst främjar målet om en hållbar utveckling. 
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7. Diskussion 
Enligt Vägverket utgör användningen av vägsalt en nödvändighet för att nå de av regering och 
riksdag satta mål om ett trafiksäkert vägnät till dagens kostnad. Uttalandet kan ses som att en 
måluppfyllelse av de ekonomiska ramarna nås endast genom att Vägverket använder sig av 
vägsalt framför andra och kostsammare metoder. De politiskt satta ramarna skapar då 
förutsättningarna för verksamhetsutövaren. Givetvis är det så att ekonomin styr de möjligheter 
och val som en stat, företag eller privatperson kan och vill göra, men samtidigt är det förd 
politik som skapar förutsättningarna för ekonomin. Den ekonomiska synen är dock avgörande 
för vilka möjligheter och val som görs av de politiker som har den styrande makten. När det 
gäller halkbekämpningen av vintervägarna uppkommer en intressekonflikt mellan 
ekonomiska, trafiksäkerhetsmässiga, och miljömässiga mål. En prioritering mellan olika mål 
måste således ske om de ekonomiska resurserna är begränsade. Av denna anledning är ett 
samhälleligt helhetsperspektiv nödvändigt för att få ut så mycket nytta och måluppfyllelse 
som möjligt av de begränsade ekonomiska resurserna. Betraktar den styrande makten ett 
statligt verk enbart som en egen resultatenhet med givna budgetramar så får det till följd att en 
samhällelig helhetssyn kan gå förlorad. Det är enligt min mening just vad som skett när det 
gäller de ekonomiska kostnadsramar som är politiskt satta för Vägverket halkbekämpning. 
Kostnadsramar som fokuserar på den enskilda verksamheten för att uppnå statens budgetmål. 
Hur kan då en för Vägverket mer kostnadskrävande halkbekämpning i form av sandning 
förenas med en måluppfyllelse av statsbudgeten? Svaret på den frågan är att en helhetssyn för 
den ekonomiska politiken tillämpas. Den kostnadsökning för den statliga väghållningen som 
föreslagna alternativ ger måste också ställas i relation till minskade kostnader för 
arbetslöshetsunderstöd, arbetsmarknadsåtgärder och socialbidrag för staten, då fler människor 
kan ges arbete. Vilket ger såväl miljömässiga, ekonomiska som sociala skäl för att välja 
sandning som alternativ metod. Resultatet kan ses som ett ekonomiskt nollsummespel som 
samtidigt främjar ett politiskt satt sysselsättningsmål om fler människor i arbete. 
Dock har den svenska finanspolitiken genom medlemskapet i EU att ta hänsyn till de 
konvergenskriterier som kom till genom kravet på en gemensam finanspolitik för de ingående 
medlemsländerna. De fem konvergenskriterierna är: låg inflation, låg ränta, litet 
budgetunderskott, liten statsskuld och stabil valuta. Genom konvergenskriterierna skapas då 
ekonomiska krav som styr utformningen av ett lands politik och sekundärt också 
möjligheterna till att nå andra uppställda mål. Såvida lönekostnaderna inte är 
inflationspådrivande för de personer som får anställning - genom en övergång från saltning till 
någon form av sandning av vintervägarna - så uppfyller den valda alternativa metoden även 
dessa kriterier. Således finns här en möjlighet att praktiskt tillämpa det politiskt satta målet 
om att en ekonomisk utveckling och bättre social välfärd skall gå hand i hand med skyddet av 
miljön och hushållningen med naturresurser. 
 
 
Under tiden som denna uppsats kommit till har det via en tidningsartikel framkommit att en 
ny typ av salt som importerats från Finland visat sig innehålla såväl kvicksilver, bly som 
arsenik. En riskbedömning har gjorts vid Centrum för bergmaterialforskning som visar att 
halterna av nämnda ämnen i vägsaltet är låga samtidigt som metallerna är hårt kemiskt 
bundna och därför svårlösliga. Risken för att metallerna skall dräneras ut till omgivningen 
anses av den orsaken liten. Vägverket ledning i Luleå anser därför att vägsaltet trots sitt 
innehåll är ofarligt, och säger att en fortsatt användning av detta salt därför kommer att ske. 
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Verket kommer dock att ta bort de saltade vägarnas bärlager på de platser där det finns 
vattentäkter.46 
Artikeln påvisar att det använda vägsaltet innehåller giftiga tungmetaller och arsenik. Ämnen 
som inte ska finnas i vägsaltet enligt vägverkets tidigare deklaration om vägsaltets innehåll. 
Den låga halten av dessa ämnen gör det inte legitimt att använda detta vägsalt utifrån 
försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen. Mängden kvicksilver, bly och arsenik som 
riskerar att skapa framtida skador på grundvatten och dricksvatten skall ses utifrån den totala 
mängd vägsalt som verket sprider ut på vintervägarna. En saltmängd som vintern 01/02 
motsvarades av drygt 250 tusen ton. Om man utgår från att ett mjölkpaket fyllt med vägsalt 
skulle väga cirka ett kilo, skulle mängden vägsalt som sprids motsvaras av tvåhundrafemtio 
miljoner mjölkpaket som slängs ut i landets natur.  
Ovanstående fakta, samt de risker för en framtida negativ miljöpåverkan som dessa fakta 
innebär, rimmar illa mot minst två av femton nationella miljömål vars syfte är att komma 
tillrätta med miljöförstöringen. Vägsaltet i sig och dess effekter, samt de ingående ämnena 
såsom; cyanid, bly, kvicksilver och arsenik kan inte ses förenligt med uppställda miljömål 
som t.ex. en giftfri miljö och grundvatten av god kvalitet. Miljömål som baseras på en 
intention om att främja en hållbar utveckling.  
Det åligger således vägverket enligt 2 kap. 1 §, MB, att visa att alla försiktighetsmått och 
förpliktelser enligt 2 kap. MB iakttas, samtidigt som det av tillsyns- och 
prövningsmyndigheter ligger ett ansvar på att bevaka att så verkligen sker. Eller mer 
filosofiskt uttryckt: vi ansvarar inte bara för vad vi gör utan också för vad vi underlåter 
att göra. 
 
 

                                                 
46 Se artikel i Norrländska Socialdemokraten 2006-04-13, s 10 



 24

Källförteckning 
 
Litteratur: 
 
Michanek G, och Zetterberg C, Den svenska miljörätten, Författarna och Iustus förlag AB, 
2004 
 
Nilsson, A, Att byta ut skadliga kemikalier, Nerenius & Santérus, 1997 
 
Petersson & Smith, Konstitutionell demokrati, Författarna och SNS Förlag, 2004 
 
 
Internet: 
 
Nationalencyklopedin, ”förgiftning”, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=178183, 
2006-05-22 
 
Nationalencyklopedin, ”gift”, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=182288, 2006-
05-22 
 
SGU, ”Når vi miljökvalitetsmålet?”, 2006-05-22, 
http://www.sgu.se/sgu/sv/miljo/miljomal/vatten/ratt_vag-2003.htm,  
 
Språkvårdsportalen, 2006-05-22, http://www.svenskaspraket.se/tungmetall.htm,  
 
Vägverket, ”Fakta om snö - is - salt”, 2006-05-22,  
http://www.vv.se/templates/page3____2060.aspx 
 
Vägverket, ”Information om salt på vägarna”, 2006-05-22, 
http://www.vv.se/templates/page3____2054.aspx   
 
Vägverket, ”Mark och vatten”, 2006-05-22, 
http://www.vv.se/templates/page3____253.aspx#Salt 
  
Vägverket, ”Sand istället för salt”, 2006-05-22,  
http://www.vv.se/templates/page3____2061.aspx.  
 
Vägverket, ”Visste du det här om vägsalt”, 2006-05-22, 
http://www.vv.se/templates/page3____2055.aspx,  
 
Vägverket, ”Är saltet ett miljöhot?”, 2006-05-22,  
http://www.vv.se/templates/page3____2055.aspx  
 
 
Offentligt tryck: 
 
Prop. 1997/98:45 vol. 1. Miljöbalk 
 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=178183
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=182288
http://www.sgu.se/sgu/sv/miljo/miljomal/vatten/ratt_vag-2003.htm
http://www.svenskaspraket.se/tungmetall.htm
http://www.vv.se/templates/page3____2060.aspx
http://www.vv.se/templates/page3____2054.aspx
http://www.vv.se/templates/page3____253.aspx#Salt
http://www.vv.se/templates/page3____2061.aspx
http://www.vv.se/templates/page3____2055.aspx
http://www.vv.se/templates/page3____2055.aspx



