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Abstract 
 

The aim of this essay is to examine how the law deals with and regulate damages on 
ecological values. I have examined how the Swedish law handles the question. I have done a 
restriction; I will only examine how environmental legislation regulates the question. The 
answer to the question is simple; the Swedish law dose not regulate the question. The court of 
law has been forced to handle the question many times. Problems start to arise when the 
question if compensation should be paid out for damages on ecological values. Damages on 
ecological values are classified as non-profit damages, and the principal is that compensation 
for non-profit damages should only be paid out when the law prescribes. The court of law has 
several times ordered that compensation for the damages on ecological values should be paid 
out, without virtue of law. Although the legislation don’t handle the question which means 
that compensation should not be paid out, the court has created a right to get compensation for 
damages on ecological values. This is a big problem. Then the next question arise, how should 
the damages be valuated? There is no uniform method of valuation. The court of law has 
based their judgement on the expense that the state has had for the care of wild animals. They 
also based their judgement on the amount that the indict has testified.  
 
I have also examined how the finish law regulates the question. I choose Finland because they 
use another method then the Swedish law. The finish law has created a model for the 
compensation that should be paid out, the finish court of law with that avoid the value 
problems. The finish law has further more chosen to regulate in the environmental damage act 
that compensation should be paid out for damages on ecological values.  
 
Further more I have also chosen to examine the proposal to a new EG-directive on 
environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental 
damage. The directive will not create a big affect on the Swedish law. It’s hard to predict the 
directive, it refers to many other directives. But the environment need something like the 
regulation that the directive stipulate should be introduced into the law of the countries. I will 
only discuss the parts of the directive that regulates damages on ecological values. I have 
studied the law, the preparations of the law, court decisions and doctrine to fulfil my aim of 
the essay.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



  

Sammanfattning 
 
Ekologiska värden är ett ämnesområde som hitintills inte fått någon större uppmärksamhet i 
doktrinen. I den allmänna samhällsdebatten kommer ämnet upp med jämna mellanrum men 
fokusen ligger inte på hur lagstiftningen skulle kunna lösa problemet. Syftet med uppsatsen 
har varit att undersöka hur rätten, d.v.s. lagstiftningen hanterar problematiken kring 
ekologiska värden. Jag har begränsat mig till att undersöka om miljöbalken reglerar frågan. 
Svaret är enkel. Den undersökta svenska lagstiftningen behandlar inte frågan. Domstolarna 
har dock vid ett flertal tillfällen varit tvungna att behandla spörsmålet. Skador på ekologiska 
värden klassas som ideella skador och principen är att ersättning för ideella skador utgår 
endast när det finns särskilt reglerat i lag. Domstolen har dock i vissa fall utan stöd i lag dömt 
ut ersättning för skador på ekologiska värden. Problematiken ligger i att, å ena sidan reglerar 
inte lagstiftningen i frågan vilket innebär att ersättning inte skall utgå. Å andra sidan har 
domstolen genom sin praxis skapat en rätt till att skador på ekologiska värden skall ersättas.  
När domstolen konstaterar att ersättning skall utgå uppkommer nästa problem. Hur skall 
skadan värderas? Någon enhetlig värderingsmetod finns inte i domstolens praxis, domstolen 
har bl.a. dömt ut skadestånd på basis av statens kostnader för viltvården som i och med skadan 
blivit onyttiga. 
 
Jag har även undersökt hur den finska lagstiftningen valt att hantera frågan om ekologiska 
värden. Finland har valt att i den finska miljöskadelagen uttryckligen reglera om, att 
ersättning skall utgå för ekologiska värden.  Den finska lagstiftningen är intressant därför att 
den har valt att ställa upp schabloner för hur stor ersättning som skall utgå vid skador på 
ekologiska värden. De undgår därmed problemet med att värdesätta de ekologiska värdena i 
domstolen.  
 
Slutligen har jag studerat förslag som ligger till ett direktiv om ansvar för att förebygga och 
avhjälpa miljöskador. Jag har endast berört de delar av direktivet som är av intresse, d.v.s. de 
regler som reglerar om ansvar för att förebygga och avhjälpa skador på ekologiska värden. 
Direktivet kommer inte i någon större omfattning att påverka den svenska lagstiftningen. 
Frågan är om det överhuvudtaget kommer att påverka någon av medlemsländernas 
lagstiftning, i alla fall i den riktning som det är tänkt. Direktivet är mycket svåröverskådligt 
och invecklat men tanken är god. Det behövs ett direktiv som reglerar frågan och som skapar 
en gemensam ram för medlemsländernas nationella lagstiftningar. För att uppfylla syftet med 
uppsatsen har jag studerat lagtext, förarbeten, praxis och doktrin.  
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Kapitel 1  
– Inledning – 

 
 
 
 

1.1 Inledning till ämnet 
 
En inledande fråga som man kan ställa sig är: Vad är ekologiska värden? En skog som skadas 
och innehas av en markägare är inte att betrakta som en ekologisk skada utan som en 
sakskada. Den ekologiska skadan skapar inte några privat ekonomiska eller icke-ekonomiska 
förluster. Ett exempel på ekologisk skada kan vara en skjuten örn. Örnen är fridlyst vilket 
innebär att ingen äger örnen. Om örnen inte varit fridlyst skulle skadan istället klassats som en 
sakskada och markägaren skulle få rätt till ersättning minskningen i jakträttens värde.1  
 
Ekologiska värden är ett ämnesområde som tyvärr inte har behandlats i särskilt stor 
omfattning i svenska doktrinen trots att det är och dessutom blir ett allt större problem. 
Omfattningen av tjuvjakten har ökat på senare tid, vilket får till följd att statens kostnader för 
bevarande av viltstammen bara ökar och ökar. Naturvårdsverket presenterade i dagarna sin 
årliga utredning om rovdjursstammen. Utredningen visade på negativa siffror för de 
inventerade djuren i rovdjursstammen. Förra året visade inventeringen 231 säkra föryngringar. 
Riksdagen hade satt upp ett minimimål på 300 föryngringar, det skulle motsvara ca 1 500 
lodjur. För vargen hade riksdagen satt upp ett etappmål på 20 föryngringar, inventeringen som 
skedde vintern 2002/2003 visade dock att föryngringen på vargen var enbart ca 6-7st. Totalt 
fanns det ca 62-79 vargar. Etappmålet för järvar lades på 90 föryngringar dock skedde endast 
25 säkra föryngringar och 34 sannolika. Björnen har man inte kunnat kartlägga via spårsnö 
eftersom denna ligger i ide på vintern.2 Detta anser jag talar starkt för att problematiken kring 
de ekologiska värdena bör få mer uppmärksamhet än vad den hitintills fått. 
 
Ansvar för miljöskador och att värdesätta ekologiska värden kan ses som två vitt skilda 
ämnen, men faktum är att dessa två ämnen har en gemensam beröringspunkt. De medverkar 
till att försöka skydda naturen. Europa och världen har under bara de senaste åren drabbats av 
en rad olika naturkatastrofer, som ex. kan nämnas Torrey Cannon,1967, Tjernobyl, 1986, och 
Exxon Valdez,1984. Hur skall vi kunna undvika skador på milijön? På något sätt måste vi få 
till stånd ett väl fungerande miljöskydd. Ett bland flera sätt att nå ett sådant skydd är att 
fokusera på prevention snarare än reparation av skador. De stora naturkatastroferna, som vi på 
senare tid har haft ”nöjet” att uppleva har medverkat till att skadeståndsrätten har fått allt 
större uppmärksamhet. Det har utvecklats en speciell miljöskaderätt som omfattar vad man 
bl.a. kallar ”rena miljöskador”.  
 
Skapandet av en miljöskaderätt har även uppmärksammats på det internationella planet. Det 
har konstaterats att de traditionella nationella skadeståndsreglerna och principerna är 
otillräckliga. Miljöskaderätten har utvecklats mot ett skärpande och utvidgat skadestånds-
ansvar. Även om miljöskaderätten i grunden bygger på traditionella skadeståndsregler finns 
en hel del skillnader.3  

                                                 
1 Ebbesson, 2003 s.165 
2 http://www.naturvardsverket.se/ 
3 Sandvik, 2002 s.15. Ämnet kommer att behandlas vidare i avsnitt 3.1 
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Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt den svenska och finska lagstiftningen 
hanterar ekologiska värden. På vilket sätt skyddar lagstiftningen preventivt respektive 
reparativt sådana värden? Jag har valt att studera den finska lagstiftningen närmare eftersom 
de har valt en annan väg än den svenska, dock har mina språkkunskaper satt gränser vad 
gäller tillgången på material från den finska doktrinen. Undersökningen i den finska delen 
kommer enbart att baseras på Sandvik’s, doktorsavhandling om ”Miljöskadeansvar”, då det är 
den enda bok som är skriven på svenska som berör den finska miljöskadeståndsrätten. Denna 
del kommer därför att innehålla andrahands källor, det kan dessutom inte uteslutas att min 
framställning blivit en annan om jag hade haft möjligheten att ta del av hur andra författare 
har belyst problematiken.  
 
Vidare kommer uppsatsen att behandla förslaget till direktiv om ansvar för att förebygga och 
avhjälpa miljöskador4. Frågor som skall behandlas är bl.a. om direktivet kommer att påverka 
den svenska miljölagstiftningen vad gäller skyddet av de ekologiska värdena. Slutligen 
kommer även uppsatsen att behandla om det är möjligt att sätta ett pris på ekologiska värden. 
För att kunna genomföra arbetet har jag studerat lagstiftningen, förarbeten, praxisen och 
doktrinen som finns på området för skador på ekologiska värden.  
 
Uppsatsen kommer att inledas med en undersökning av ett ansvarsdirektiv som i skrivande 
stund inte har antagits av Europarådet, dock har ett förslag till direktivets text lagts fram. Vad 
gäller direktivet kommer fokuseringen att ligga på regleringen av skador på ekologiska 
värden. Direktivet behandlar givetvis andra frågor men som i detta avseende inte är av 
intresse. Efter direktivet kommer jag att behandla den svenska miljöskadeståndsrätten och hur 
den har vuxit fram genom den allmänna skadeståndsrätten. I samma kapitel kommer jag även 
att undersöka hur de svenska domstolarna har hanterat problemet med ersättning för skador på 
ekologiska värden. I kapitel 4 kommer jag att göra undersökning av hur ekologiska skador 
hanteras rättsligt i Finland. Jag kommer enbart att undersöka om och i så fall hur miljöbalken 
hanterar problemen med ersättning för skador på de ekologiska värden, i finska lagstiftningen 
kommer jag att undersöka hur den finska miljöskadelagen hanterar problemet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
4 KOM/2002/0017  
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Kapitel 2  
– Direktivet om ansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador – 

 
 
 
 
2.1 Bakgrund och syfte till direktivet 
 
Jag vill inledningsvis återigen påpeka att detta direktiv ännu inte trätt ikraft varför läsaren bör 
uppmärksamma att det kan bli förändringar från det material som jag tagit del av och det 
slutliga. Direktivet finns bifogat i bilaga C. 
 
Anledningen till att direktivet tillkommit är Kommissionens åtagande i 2000 års vitbok. I 
denna föreskrivs det att senast 2003 skall det finnas ett direktiv som reglerar om strikt ansvar 
för miljöskador. Framläggandet av direktivet innebär att det sjätte miljöhandlingsprogrammet 
är inlett. Principen om att förorenaren skall betala är inget nytt inom EG:s lagstiftning, dock 
har det nästan omgående kunnat konstateras att denna princip inte fungerar riktigt som den är 
tänkt. Många gånger går det inte att fastställa vem som är förorenaren. Medlemsstaten har 
därför blivit tvungen att med egna medel reparera skadan, något som ofta inte skett. Många 
medlemsländer saknar i sin nationella lagstiftning regler om de nationella myndigheternas 
behörighet att säkerställa att, de områden där ingen förorenare kan fastställas saneras. Därmed 
kan inte med säkerhet miljömålet sanering av förorenade områden uppnås. En annan viktig 
detalj när det gäller att skapa ett enhetligt regelverk är att det motverkar de som satt i system 
att utnyttja medlemsländernas olika lagstiftningar. Förorenaren kan därför inte välja att flytta 
sin riskabla verksamhet till ett annat medlemsland för att utnyttja ett ”kryphål” i ansvars-
reglerna.5 
 
Inom gemenskapen finns det omkring 300 000 identifierade områden som är klart förorenade 
eller potentiellt förorenade. Europeiska miljöbyrån har beräknat kostnaderna för en partiell 
sanering till mellan 55 och 106 miljader euro. Detta motsvarar 0,6-1,25% av EU:s BNP. I 
Sverige uppgår kostnaderna för sanering till ca 3,5 miljarder kr. Därför är det nödvändigt med 
åtgärder på Europeisk gemenskapsnivå. På detta sätt skapas ett effektivt sätt att hantera 
problemen med förorening av områden och minskad biologisk mångfald.6 Förslaget till 
ansvarsdirektivet bygger på artikel 175.1 i EG-fördraget7.  
 
Direktivet syftar till att skapa bestämmelser för en miljöansvarsordning för att förebygga och 
avhjälpa miljöskador. Ansvarsdirektivet skall bygga upp en ram som bidrar till att miljöskador 
förebyggs eller avhjälps. Förorenarna skall därigenom uppmuntras att vidta förebyggande 
åtgärder, istället för att riskera att de måste bekosta ett ofta mycket dyrbart återställande av 
miljön. Som alla direktiv syftar även detta till att skapa en enhetlig lagstiftning i de olika 
medlemsländerna. Det finns fortfarande länder som saknar särskild lagstiftning om förorenade 
områden. Hit hör bl.a. Grekland och Portugal.8 
 
 

                                                 
5 Motiveringen till KOM/2002/0017 s. 1ff 
6 A. a. s. 3 
7 Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen 
8 Motiveringen till KOM/2002/0017 s. 2ff 
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2.2 Vad innebär direktivet? 
 
Till att börja med kan det redan ur direktivets rubrik konstateras att det inte omfattar person- 
och sakskador, direktivet omfattar enbart skador på miljön. Direktivet har en mycket 
invecklad uppbyggnad. Art. 2 innehåller en rad olika definitioner som får olika betydelse 
eftersom de påverkar ansvarsreglerna olika beroende på vilken typ av verksamhet som det 
gäller. Artikeln är snarare att se som undantag från ansvar än som definitioner av termer. För 
att man skall kunna förstå innebörden av direktivet måste man konsultera en rad andra EG-
direktiv vilket inte gör det pedagogiskt eller särskilt lättöverskådligt. Det hänvisas bl.a. till ett 
konvention9 som är föremål för översyn. Direktivet är ett s.k. ”minimidirektiv”, vilket innebär 
att medlemsstater, om de vill, får behålla eller införa strängare regler än direktivet 
föreskriver.10 Ansvarsdirektivet har inte någon retroaktiv effekt utan gäller bara på skador 
som uppkommit efter det att direktivet trätt ikraft. Det krävs därför att ”myndigheten med 
tillräcklig grad av sannolikhet”11 kan visa att skadan uppstått efter att direktivet trätt ikraft, 
samt att verksamhetsutövaren inte kan visa att skadan uppstått före ikraftträdandet.12 Detta 
innebär att verksamhetsutövarna som anmäler in skador före ikraftträdandet går fri från 
ansvar, dock träder den nationella lagstiftningen in på de skadorna. I vårt fall blir 10 kap. MB 
tillämplig.  
 
I stora drag går direktivet ut på att ansvaret för att åtgärder skall vidtas vid skada läggs på 
verksamhetsutövaren eller den som innehar tillstånd att bedriva verksamheten, men även den 
som är anmälningspliktig för dess utövning.13 Om inte verksamhetsutövaren företar åtgärder i 
syfte att förebygga eller avhjälpa miljöskador skall i andra hand ansvaret läggas på staten. På 
bekostnad av verksamhetsutövaren skall staten utföra åtgärder för förebyggande eller 
avhjälpande av miljöskador. Staten kan därmed välja om den vill kräva återställande eller 
kompensation. Vilket skall ske med hänsyn till vad som befinns lämpligast. I sista hand 
stipulerar direktivet ett ansvar för staten att bekosta åtgärderna. 14 Om t.ex. 
verksamhetsutövaren befinner sig i insolvens träder staten in som ansvarstagare. Ansvaret 
gäller dock inte för att alla typer av verksamheter, när andra EG-direktiv stipulerar om ansvar 
gäller inte detta direktiv. Ett sådant ex. är oljeskador.15 Direktivets regler om att förebyggande 
åtgärder skall vidtas aktualiseras redan när det kan befaras att en skada kan uppkomma.16  
Dessa förebyggande åtgärder är inte detsamma som de allmänna försiktighetsmått som finns i 
MB. Tanken är att det med hjälp av direktivet skall ”växa fram” en försäkring inom 
medlemsländerna som gör det möjligt för verksamhetsutövarna att försäkra sig mot skador 
som kan tänkas uppkomma i och med driften av verksamheten. 
 
Ansvaret kan även omfatta de kostnader som den berörda myndigheten haft för att kunna 
bedöma omfattningen av skadan eller omfattningen av det överhängande hotet om sådan 
skada.17  Det finns dock en begränsning vad gäller ansvaret, direktivet stipulerar en femårig 
preskriptionstid för krav på kostnader för genomförda åtgärder, d.v.s. om staten har ingripigt 
och därigenom orsakats kostnader som verksamhetsutövaren egentligen skulle ha uppburit. 18 

                                                 
9 1989 års konvention om vissa farliga transporter 
10 art. 18 
11 art. 19.2 
12 art. 19 
13 art. 2.1.9 
14 art. 4 
15 art. 3.3 och 3.4 
16 art. 2.12 
17 art. 7 
18 art. 12 
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Preskription vad gäller det allmännas krav på ersättning för utlägg är något som saknas i den 
svenska lagstiftningen, här måste det därmed göras en utredning huruvida det skall införas 
eller inte.19 
 
De verksamheter som är upptagna i bilaga 1 till direktivet har ett strikt ansvar om de orsakar 
en skada eller en omedelbar risk för skada på den biologiska mångfalden. För de 
verksamheter som inte tas upp i bilaga 1 måste det föreligga ett styrkt vållande till skada på 
den biologiska mångfalden hos verksamhetsutövaren för att ett ansvar skall föreligga. Vad 
gäller skador på den biologiska mångfalden är dessa skador närmast att betraktas som en 
ekologisk skada. Direktivet definierar skada som ”en mätbar negativ förändring av en 
naturresurs eller dess funktioner som kan uppkomma direkt eller indirekt och som orsakas av 
någon av de verksamheter som omfattas av detta direktiv”20. Det görs skillnad mellan skada 
på den biologiska mångfalden och på vattenskador. För att en skada skall föreligga på den 
biologiska mångfalden krävs det en skada som på ett allvarligt och negativt sätt påverkar 
miljön. Vad gäller skador på vatten, krävs det att det skall föreligga en skada som på ett 
negativt sätt påverkar vattnets ekologiska status.21 Det krävs alltså en högre grad av skada på 
den bilogiska mångfalden för att direktivet skall bli tillämpligt.  
 
Direktivet kommer inte att i någon större utsträckning beröra 32 kapitlet MB som rör 
miljöskadestånd. Däremot kommer direktivet ev. att få betydelse för reglerna i 10, 2 och 26 
kapitlet dessa kommer dock inte att beröras här.22 Det kan konstateras att direktivet inte tar 
upp några frågor om hur ekologiska värden skall hanteras eller ersättas. Direktivet kommer 
trots allt att ha stor betydelse för de ekologiska värdena eftersom direktivet stipulerar om 
ansvar för förebyggande samt avhjälpande av miljöskador. 
 
I det stora hela kan det konstateras att MB bestämmelser om ansvar, där huvudregeln är att 
verksamhetsutövaren svarar för återställandet av miljön, stämmer överens med direktivets 
regler om ansvar. Dock kan det konstateras att direktivets regler om ansvar vid 
markföroreningar är inskränkta i förhållande till MB regler. Direktivet är ett minimidirektiv så 
några större krav på förändringar av vår lagstiftning kommer troligtvis inte att föreligga. 
Däremot kommer det med all sannolikhet att krävas en översyn av 2:8 MB, vilken stipulerar 
möjlighet till skälighetsjämkning, något sådant förekommer inte i direktivet. Direktivet 
föreskriver ett obegränsat ansvar vid skador på miljön.23 
 
Det som hitintills är sagt medför inte några större problem. Praktiska problem uppkommer när 
direktivet stipulerar att varje enskild individ samt andra berörda parter (t.ex. naturvårds-
organisationer) som blir eller kan bli negativt påverkade av en miljöskada skall ha rätt att 
kräva att tillsynsmyndigheten skall vidta de åtgärder som direktivet föreskriver.24 Detta 
innebär att tillsynsmyndigheten efter att ha inhämtat all relevant information och gett 
verksamhetsutövaren möjlighet att yttra sig skall överväga om ett ingripande skall ske eller 
inte. Myndigheten skall sedan så snart möjligt, dock senast inom 4 månader från anmälan, 
informera om sitt beslut, om beslut inte kunnat fattas skall myndigheten informera om hur 

                                                 
19 Utrett av Bengtsson och Larsson efter en genomförd komparativ studie av svensk lagstiftning i förhållande till 
kommissionens förslag till ansvarsdirektiv. Studien lämnades till Statsrådet och chefen för miljödepartementet 
2002-05-21 s. 7 
20 art. 1.5  
21 art. 2.1.18.a-b 
22 Bengtsson och Larsson, 2002 s. 1  
23 A. a. s. 2 
24 art. 14 



-6-  

arbetet fortgår.25 Varje anmälan som inkommer till myndigheten skall om det begärs prövas 
av domstol eller annat oberoende och opartiskt organ, där även lagligheten av tillsynsmyndig-
hetens handlande kan prövas.26 Dessa regler kan skapa en stor belastning på den svenska 
myndighet som utses som behörig myndighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 art. 14.2-6 
26 art. 15 
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Kapitel 3 
– Ekologisk skada och svensk miljöskadeståndsrätt – 

 
 
 
 
3.1 Allmänt om svensk miljöskadeståndsrätt och förhållandet till allmän 
skadeståndsrätt 
 
Detta kapitel kommer att behandla ämnet miljöskadeståndsrätt, främst ersättning för 
ekologiska skador. Eftersom miljöskadestånd i huvudsak bygger på den allmänna 
skadeståndsrättens grunder kommer det först att ske en snabb genomgång av allmänna 
skadeståndsprinciper.  
 
Skadestånd utgår vid skador. Inom skadeståndsrätten har man valt att göra en kategorisering 
av skador i sak- person- och ren förmögenhetsskada. Den gemensamma faktorn för dessa 
skador är att det har uppkommit någon form av ekonomisk skada. Sakskada innebär att någon 
genom fysiska medel har vållat skada på fysiska föremål, sakskada tar fasta på både lös och 
fast egendom. Personskada har uppstått om en person fysiskt har utsatts för skada.27  Ren 
förmögenhetsskada uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada. Ett 
ex. på en ren förmögenhetsskada kan vara minskade inkomster för livsmedelsbutik p.g.a. att 
en stor väg som tidigare passerat livsmedelsbutiken fått en ny sträckning.28 Vidare finns det 
ytterligare en kategori, nämligen ideell skada. Vad denna kategori skall innehålla är omtvistat. 
En del menar att en ideell skada inte kan tillmätas något ekonomiskt värde med hjälp av en 
objektiv måttstock. Kritik mot denna definition har framförts.29 Kritikerna menar att även 
ekonomiska skador kan innehålla delar som inte kan värdesättas.30 Klart är i alla fall att värdet 
på en ideell skada är högst personligt, ersättning för dessa utgår endast om det finns stöd i lag 
eller avtal. Ett ex. på ett ideellt intresse är naturupplevelser.  
 
Grunden för all skadeståndsrätt är att försätta den skadelidande i den situation som om skadan 
aldrig uppkommit. Skadeståndet har två funktioner den ena är att det skall verka reparativt, 
d.vs. man skall ersätta den skadelidande. Den andra funktionen är att skadeståndet skall 
fungera preventivt. Blotta tanken på att man kan bli ersättningsskyldig skall avskräcka från ett 
visst handlande. Det är dock sällan som den skadeståndsskyldige måste betala skadeståndet 
direkt ur egen ficka, oftast har det tecknats en försäkring. Det får till följd att skadeståndet 
betalas kollektivt, det slås ut på alla som innehar samma försäkring.31 Så frågan är hur stor 
preventiv funktion skadeståndet egentligen har idag?  
 
För att ersättning skall kunna utgå för skador av ovan nämnda art krävs det att adekvat 
kausalitets föreligger, d.v.s. att skadan låg i farans riktning. Det måste finnas ett orsaks-
samband mellan handlande och skada. Vad gäller själva processen, d.v.s. bedömningen om 
skadestånd bör utgå, sker den på samma sätt oavsett om det är fråga om ersättning enligt de 
allmänna skadeståndsreglerna eller enligt reglerna om miljöskadestånd. 32 
                                                 
27 Hellner, 2002 s. 98f   
28 prop. 1972:5 s. 451f 
29 Hellner, 2002 s. 371f 
30 Sandvik, 2002 s. 262 f 
31 Hellner, 2002 s. 37ff 
32 Eriksson, 1995 s. 16f 
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Huvudregeln för att skadestånd skall utgå är att det måste kunna konstateras att det föreligger 
culpa. Culparegeln innebär att handlandet skall ha skett uppsåtligt eller oaktsamt. Vad 
oaktsamhet egentligen innebär går inte att precisera eftersom det ändras med samhällets 
värderingar. Något som inte är att anse som ett oaktsamt beteende idag kan imorgon anses 
vara oaktsamt. För vissa gärningar krävs inte att den skadeståndsskyldige har förfarit oaktsamt 
eller uppsåtligt, den skadeståndsskyldige har då ett strikt ansvar. Regler om strikt ansvar finns 
bl.a. för verksamheter som medför särskilda skaderisker på omgivningen.33 
Skadeståndsreglerna för miljöfarliga verksamheter innehåller i stor utsträckning regler om 
strikt ansvar, om inte skadan beror på vissa orts- eller allmänvanliga störningar.34 
Sammanfattningsvis kan sägas att vid culpaansvar förutsätts att det avsiktliga eller oaktsamma 
handlandet har orsakat skada. Vid strikt ansvar förutsätts att det är den ersättningsgrundande 
händelsen som har orsakat skadan.35 
 
1972 trädde skadeståndslagen ikraft. Den tekniska och industriella utvecklingen som vårt 
samhälle har upplevt det senaste århundradet har bidragit till mycket positivt, utvecklingen 
har dock också haft sina baksidor. Det har skett en kraftig ökning av skaderisker på 
människors hälsa och egendom. Skadorna skedde och sker genom spridning av föroreningar 
från industrier, användning av olika kemiska substanser i jord- och skogsbruk m.m. Listan kan 
göras lång. Dessa mycket allvarliga skador krävde och kräver insatser från samhällets sida. 
1986 var det dags för miljöskadelagen att se dagens ljus. Lagen skulle bidra till att arbetet 
inriktades på att förebygga skador på miljön.36 När miljöbalken skapades valde man att föra in 
reglerna om ersättning för miljöskador i 32 kapitlet. 
 
32 kapitlet i MB är enbart med några få redaktionella ändringar, överförd från den tidigare 
miljöskadelagen. Miljöskadelagen innehöll inte någon egentlig definition av begrepp 
miljöskada, dock framgick det av lagen indirekt vad som avsågs som miljöskada. Detta 
framgår inte heller direkt genom 32 kapitlet MB. I förarbetena till MB kan man utläsa att 
någon förändring inte var tänkt av ersättningsprinciperna.37 Den enda förändringen som 
skedde var att ersättningsreglerna som alla andra regler i miljöbalken skall ses i ljuset av 
miljöbalkens mål och dess grundprinciper, d.v.s. de allmänna hänsynsreglerna. Detta kan 
kanske skapa förvirring. Det är dock inte konstigare än att man vid bedömningen om 
ersättning skall utgå, måste göra en utredning om skadevållaren har uppfyllt vad som 
förväntas av denne.38     
 
32 kapitlet MB tar främst sikte på verksamheter som orsakar miljöskador. Kapitlet skyddar 
inte enbart skador på hälsan och miljön.39 Den skyddar även egendom som inte direkt kan 
räknas till miljön, t.ex. byggnader och lös egendom av olika slag.40 32 kapitlet är inte 
tillämpligt på skador som inte kan värderas ekonomiskt, däremot kan ev. avhjälpanderegeln 
som finns i 2:8 MB tillämpas på icke-ekonomiska skador såsom ekologiska skador. Dock är 
det osäkert med hänsyn till att 2:8 MB enbart uttrycker en allmän princip, d.v.s. att 
förorenaren skall betala. Den uttrycker inte direkt att någon betalningsskyldighet skulle 

                                                 
33 Eriksson, 1995 s. 12f 
34 32:1MB 
35 Eriksson, 1995 s. 13 
36 A. a. s. 22ff 
37 Prop. 1997/98:45 del B s. 341f , 2§, 4-10§§ föreskriver att endast redaktionella ändringar är gjorda och för att 
få en författningskommentar till lagrummen hänvisas man till prop. 1985/86:83 
38 Bengtsson, 2001 s. 135ff 
39 32:1 MB 
40 Se 3,4 och 5§§ 32 kapitlet MB 
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föreligga. Regeln kräver dock att den som bedrivit en verksamhet eller företagit en åtgärd, 
som medfört en skada eller olägenhet på miljön, skall ansvara för denna till dess att den 
upphört eller avhjälpts. Detta skulle kunna medge en ersättnings- och återställningsskyldighet 
för verksamhetsutövaren och för den som företagit en åtgärd även på skador på ekologiska 
värden.41 
 
Vad gäller ersättning för när skador på ekologiska värden skall utgå kan det inledningsvis 
direkt konstateras att rättsläget är mycket osäkert. Vad är det som gör att ersättning på 
ekologiska skador är så problematiska? Ett svar är att det oftast drabbar det allmänna och som 
ovan konstaterats så syftar skadeståndet till att försätta den enskilde i den situation som om 
skadan aldrig inträffat. Skadestånd döms aldrig ut till tredjemansskador. En annan sak som 
gör det problematiskt är att ekologiska skador är mycket svåra att värdera. Skadorna är allt 
som oftast att hänföras till ideella intressen, dock måste man i detta bortse från skador på djur 
och växter med ekonomiska värden exempelvis villebråd.42  
 
Vilka kan yrka på ersättning för skador på ekologiska värden? Med hänsyn till det ovan sagda 
och som tidigare diskuterats är det enbart markägaren, ev. också vissa som innehar 
nyttjanderätt t.ex. jakträttsinnehavare som är berättigad till ersättning, förutsatt att denne har 
lidit en ekonomisk förlust. Möjligheter till att få ersättning för skador på växt- och djurarter 
som inte utnyttjas ekonomiskt är praktiskt taget omöjliga, om man inte kan påvisa att t.ex. en 
växt har ett påtagligt skönhetsvärde. Det kan tänkas att marken är mer värd om den innehåller 
den ifrågavarande växten. Återkommande är dock att markägaren måste påvisa att denne lidit 
en ekonomisk förlust. Vad gäller ersättning för skador på ekologiska värden har inte 
införandet av miljöskadestånd i miljöbalken ändrat rättsläget. Dock finns det en tvist om 
huruvida ett rättsfall43 har ändrat rättslaget för vilka som kan föra talan om ekologisk skada 
när ”starka” naturvårdsintressen ofredas och om ersättning kan utgå.44 
 
Hur är det tänkt att man skall kunna värdesätta ekologiska värden? Målsättningsregeln45 i 
miljöbalken understryker vikten av att ”värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och 
vårdas”46 och att ”den biologiska mångfalden bevaras”47. Detta stadgande finns med i 
miljöbalkens plattform, d.v.s. första kapitlet om inledande bestämmelser. Men varken detta 
stadgande eller något annat stadgande i miljöbalken ger någon förklaring om hur de 
ekologiska värdena skall värderas i ekonomiska termer. Istället betonas snarare enbart dess 
ideella värde d.v.s. naturens skyddsvärde. För att kunna göra en ekonomisk värdering av 
ekologiska värden är vi därför hänvisade till allmänna rättsgrundssatser.48   
 
Bengtsson konstaterar att om ersättning för ekologiska skador kan utkrävas av den åtalade kan 
det uppkomma mycket komplicerade invändningar från den åtalade. Invändningar som 
Bengtsson bl.a. föranar är t.ex. varför ersättning skall utgå för återinplanteringsåtgärder om 
arten, trots att man inte företar några återinplanteringsåtgärder, återkommer av sig själv.49 En 
invändning som enligt mig är högst väsentlig i bedömningen är om ersättning skall utgå. Dock 

                                                 
41 Bengtsson, 2001 s. 159f 
42 A. a. s. 168 
43 NJA 1995 s. 249 detta kommer närmare att diskuteras I avsnitt 3.2 
44 Bengtsson, 2001 s. 169 
45 1:1 MB 
46 1:1 2 st. 2 pkt. MB 
47 1:1 2 st. 3 pkt. MB 
48 Bengtsson, 2001 s. 168 
49 A. a. s. 170 
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är det mycket annat som måste beaktas, t.ex. att även om arten återinplanterar sig själv, tar det 
kanske alldeles för lång tid och att naturen under tiden, för att arten skall återinplantera sig 
själv, tar skada. 
 
Vidare anser Bengtsson att man i bedömningen om ersättning skall utgå, måste ta hänsyn till 
vart skadan har uppkommit. Om en kommun eller stat för talan om ersättning för en skada 
som skett på ett område som är skyddat genom t.ex. naturreservat bör ersättning kunna utgå. 
Detta eftersom kommunen eller staten lagt ned kostnader på att bevara just den miljön som är 
lämplig för exempelvis en viss art. Denna inställning känns för många som logiskt, dock finns 
det problem med det synsättet. Naturreservat upprättas sällan för att enbart skydda en art, utan 
snarare för att bevara ett större naturområde med hela dess innehåll. För att ovanstående skall 
fungera krävs det att skyddet är uppställt för att enbart skydda den art som är ifråga.50 
 
 
3.2 Rättspraxis på ersättning för ekologiska skador 
 
Här kommer ett antal domar, som är mycket betydelsefulla för ersättning för skador på eko-
logiska värden, att återges och diskuteras. Jag vill inledningsvis påpeka att rättsfallen 
innehåller fler åtalspunkter än de som redovisas, jag kommer dock enbart att behandla de 
delar som rör ekologisk skada och värdering av sådan. 
 
Det första rättsfallet51 handlade om Lars S som i december 1987 olovligen jagat järv på 
statens mark vid sjön Rautasjaure i Kiruna kommun. Lars S anklagas för att vid ett tillfälle 
med skjutvapen fällt en järvhona och vid ett annat tillfälle fällt en järvhona med en yxa. 
Staten, genom Länsstyrelsen i Norrbottens län, yrkade skadestånd av Lars S med 50 000 kr 
för envar av de dödade järvhonorna. Järven är att hänföra som ett ekologiskt värde, eftersom 
den är fridlyst och markägaren kan därmed inte åberopa någon ekonomisk förlust. 
 
I TR åberopade Statens Naturvårdsverk bl.a. att det 1981 vid Gällivare TR behandlades ett 
mål som rörde olovlig jakt på björn, då hade Naturvårdsverket gjort ett försök att fastställa ett 
rimligt skadestånd för en björn. Naturvårdsverket kom fram till en summa på mellan 40 000 – 
50 000 kr, detta var baserat på köttvärdet, trofévärdet och rekreationsvärdet eller s.k. 
naturvårdsvärdet. Dock blev det mera komplicerat i ”järvfallet” eftersom det inte finns något 
fastställt värde på järvens kött. Statens Naturvårdsverk kunde däremot konstatera att 
trofévärdet skulle vara mindre, men naturvårdsvärdet på järven skulle vara betydligt högre än 
på björnen med hänsyn till förekomst av arten. Björnen har ett mycket stort 
utbredningsområde det sträcker sig ända från sydeuropeiska länder (dock sällsynt) till 
östeuropeiska länder (där förekomsten är stor). Järven finns enbart i Fennoskandia52 och 
Ryssland, dock finns det ingen riktig utredning om järvens förekomst. 1995 hade Ungern 
utverkat en prislista som angav den summa man tvingades betala om man ertappades med ett 
olagligt fällt djur. Björnen var på denna lista värderad till 50 000 kr.     
 
Som tidigare har diskuterats53 ersätts enbart miljöskador när det är fråga om personskador, 
sakskador och vid brott rena förmögenhetsskador. I detta fall var det dock fråga om en 
ekologisk skada. HD resonerad kring denna problematik och konstaterade att skadan låg på 

                                                 
50 Bengtsson, 2001 s. 172 
51 NJA 1995 s. 249 ”Järvfallet” 
52 Sverige, Finland och Norge 
53 Se avsnitt 3.1 
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gränsen mellan ideell- och ekonomisk skada. Den kunde inte anses vara en ren ekonomisk 
skada eftersom järven är fridlyst och därmed har den inget jaktvärde. Dock sker det oavsett en 
art är fridlyst eller inte en skada på villebrådsbeståndet.  
 
Staten lägger ner mycket pengar på järven varje år genom att skydda den på diverse olika sätt, 
t.ex. genom att ersätta privatpersoner som lider ekonomisk skada på tamdjur. Vidare bekostar 
staten inventeringar för att kunna följa dess utveckling. Detta är kostnader som kommer bl.a. 
av att Sverige har anslutit sig till flera internationella konventioner för bevarandet av den 
biologiska mångfalden, såsom Riodeklarationen. HD konstaterade att de kostnader som staten 
har haft för bevarandet av järven blivit onödiga, därmed ansåg de att staten har lidigt en 
ekonomisk skada. Därför skulle skadestånd utgå med hänsyn till det dödade djurets 
avelsvärde, eftersom artens fortplantningsmöjligheter hade försämrats. HD gick därmed på 
samma väg som underinstanserna gjort och utdömde skadestånd till 20 000 kr för varje 
järvhona. Som grund för skadeståndets storlek låg en skälighetsuppskattning av statens 
kostnader för den fridlysta djurartens bevarande. 
 
JustR Lind valde att göra ett tillägg, att lägga märke till var att tillägget inte skedde för egen 
del varför det kan antas att tillägget stämde överens med majoritetens inställning. Lind förde 
en diskussion om problematiken som uppkom i rättsfallet d.v.s. det har uppkommit en skada 
som inte går att uppskatta i ekonomiska termer. Lind konstaterar att doktrin menade, att det 
finns möjlighet att ersättning skall kunna utgå även för skador som inte har något ekonomiskt 
värde. Strahl har bl.a. gett ett ex. på en fastighetsägare som upptäcker skador på sitt 
prydnadsföremål i villaträdgården. Detta prydnadsföremål tillför inte fastigheten något 
ekonomiskt värde. Det kanske t.o.m. sänker fastighetens värde, trots det är ändå fastighets-
ägaren berättigad till ersättning för reparationen på prydnadsföremålet.54 Detta visar menade 
Lind att trots att ett föremål saknar ekonomiskt värde kan ersättning utgå.  
 
I doktrin har det efter detta rättsfallsavgörande diskuterats huruvida rätten till ersättning blev 
utvidgad, hade HD genom detta avgörande skapat en ekologisk skadeståndsrätt? En av dem 
som diskuterat detta, och som för övrigt ansåg att HD skapat en ekologisk skadeståndsrätt var 
Kleineman.55  
 
Ett problem som Kleineman för fram är att domen om utdömande av skadestånd enbart 
baserar sig på de kostnader som för staten har blivit onyttiga. Vad händer om samma sak sker 
med en djurart som är att anse så sällsynt att den praktiskt taget är totalt utrotad, d.v.s. att 
staten inte har lagt ner några kostnader på artens bevarande, trots detta påträffar en tjuvjägare 
denna art i skogen som denne skjuter? Domstolen kommer i sådana fall inte kunna utdöma 
något skadestånd eftersom det inte förekommer några onyttiga kostnader. Detta fall kan man i 
allra högsta grad tycka är skadeståndsgrundande.56 Dock måste man beakta att alla djur som 
befinner sig inom ett lands gränser inte ligger på listan för bevarande åtgärder även om djuret 
kan klassas som utrotningshotat. Djuret kanske inte skall befinna sig inom landets gränser 
utan skall istället vara under bevarandeåtgärder i ett annat land.  
 
Vidare är Kleineman kritisk till, något som även jag ställer mig kritisk till, domstolarnas 
resonemang kring järvens avsaknad av ett ekonomiskt värde eftersom den är fridlyst, d.v.s. 
det finns inget fastställt köttvärde på järven. Domstolarna har valt att inte betrakta järvens 

                                                 
54 Strahl, 1948 s. 17ff 
55 Kleineman, JT1995/96 s. 101ff 
56 A. a. s. 106f 
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värde på ”svarta marknaden”.57  Jag tror att en järv har ett mycket högt pris på den ”svarta 
marknaden” med hänsyn till dess sällsynthet. 
 
Detta rättsfall är närmast att se som ett epokavgörande rättsfall vad gäller ersättning för skador 
på ekologiska värden, det klargjorde att ersättning kan utgå för skador på ekologiska värden. 
Järvfallet ger upphov till att fyra slutsatser kan dras: 
 

• Sverige har i och med utdömande av skadestånd för de tjuvjagade järvarna anslutit 
sig till den internationella utvecklingen mot att ersättningen skall utgå för skador 
på ekologiska värden. 

• Om skadan går att värdera ekonomiskt skall ersättning utgå. 
• Naturvårdsverket har rätt att föra talan om kränkning av offentliga intressen. 
• Värderingen sker utifrån uppkomna onödiga kostnader, dessa kostnader 

uppkommer från att de har blivit onödiga i och med att skadan uppstod, kostnaden 
kan även uppkomma i samband med skadan. 58 

 
Miljöbalksutredningen har även valt att göra ett uttalande efter att domen fallit i järvmålet. De 
drog slutsatsen att det med stöd av miljöbalkens bestämmelser finns möjligheter, och dessa 
syntes vara goda, att kunna komma till rätta med intrången i naturskyddsintressen.59 
 
I praxis som utkommit efter järvfallet kan man dra slutsatser av att Kleineman hade rätt i sin 
analys efter järvfallet om att HD skapat en ekologisk skadeståndsrätt, i alla fall när det gäller 
skadestånd till staten när fridlysta djur dödas. Det andra rättsfallet60 som skall behandlas rörde 
tjuvjakt på en varg, som även den liksom järven är fridlyst i Sverige. Naturvårdsverket yrkade 
på skadestånd om 100 000 kr som solidariskt skulle utges av renägarna Per Jon F och Magnus 
R. HovR konstaterade att enligt NJA 1995 s. 249 är det fastslaget att ersättning skall utgå. 
HovR förpliktade Magnus R att utge skadestånd till staten med 40 000 kr. Beloppet på det 
utdömda skadeståndet uppgick inte till det yrkande p.g.a. avsaknad av en närmare utredning 
om statens kostnader för bevarandet av vargbeståndet i Sverige. HovR konstaterade därför att 
skadeståndet skäligen kunde sättas till 40 000 kr eftersom denna summa var vitsordad från 
Magnus R. Per Jon F friades från åtal. 
 
Här ser vi med andra ord ett nytt sätt att värdera skador på de ekologiska värdena. Vad hade 
hänt om Magnus R hade vitsordat 10 000kr? Hade HovR fortfarande sett det som skäligt med 
hänsyn till avsaknad av närmare utredning kring statens kostnader för bevarandet av 
vargbeståndet? Svaret är nog nej, förhoppningsvis ansåg HovR att det vitsordade beloppet på 
40 000kr var skäligt och skulle inte ha godkänt ett vitsordat belopp på 10 000kr. 
 
Det tredje rättsfallet61 som är av intresse handlade om tjuvjakt på älg. Detta rättsfall skiljer sig 
från de övriga, eftersom det inte handlar om ekologisk skada. Rättsfallet låg inte på gränsen 
mellan sakskada och ideell skada det rörde sig helt klart om en sakskada, varför domstolen 
konstaterade att ersättning skulle utgå. Det intressanta i detta rättsfall är den värderingsmetod 
som domstolen använder sig av för att fastställa ersättningen för den tjuvskjutna älgen. HD 
gjorde en djupgående utredning av hur värdet på älgarna skulle fastställas. 

                                                 
57 A. a. s. 107 
58 Larsson, 1999 s. 499 
59 Prop. 1997/98: 45 del A s. 567 
60 RH 2000:94 
61 NJA 1980 s. 497 
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Bakgrunden till rättsfallet var att Boris L, Claes Åke H och Kalervo K åtalades för olaga och 
olovlig jakt62 vid ett flertal tillfällen, åtalet delades upp i tio åtalspunkter. Till dessa tio 
åtalspunkter yrkades även skadestånd för slaktvärde, avelsvärde och rekreationsvärde. 
Yrkandena om skadestånd fördes av olika jakträttsinnehavare. 
 
Få älgar säljs levande. Det är därför svårt att uppskatta dess exakta värde. HD konstaterade, 
efter att de tagit del av en omfattande forskningsrapport om älgar, att älgens värde bör delas 
upp i slaktvärde, avelsvärde, trofévärde och jaktligt värde. Slaktvärdet består av både 
köttvärdet och hudvärdet. Om djuret har fällts under icke jakttid skall köttvärdet beräknas med 
hjälp av det i länets slakteriers högsta försäljningspris per kg ostyckat kött vid den närmast 
föregående jakttid. Trofévärdet på älgar varierar beroende på kvaliteter på hornet, såsom 
största bredd, vertikal hornlängd, taggantal m.m.  
 
Vad gäller avelsvärdet har en tabell sammanställts som visar förväntad reproduktion i olika 
ålder av älgen. Avelsvärdet sätts lika med den beräknade reproduktionen. Tabellen är baserad 
på känd legal avskjutning inom olika ålderskategorier och det antal kalvar som kon kan 
förväntas föda i olika åldrar.  
 
Älgens beräknade reproduktion: 
 
 

Kalv fälld före eller under jakttiden    1 kalv 
(tidsperioden från den 1 juli till älgjaktens slut) 
 
Kalv fälld efter jakttiden     2 kalvar  
(tidsperioden från älgjaktens slut till den 30 juni nästkommande år) 
samt ettåring fälld före eller under jakttiden 
 
Ettåring fälld efter jakttiden samt tvååring  3 kalvar 
fälld före eller under jakttiden 
 
Äldre älg     4 kalvar 
 
Att en kalv är mindre värd i reproduktionshänseende är att hänföras till att kalven har sämre 
förutsättningar för att reproducera sig. Den har fortfarande många hinder att överleva. En 
äldre älg har redan avlat fram i genomsnitt 4 kalvar varför den värderas högre ur avelshänsyn.  
 
Slutligen baseras det jaktliga värdet på den ekonomiska förlusten som jakträttsinnehavaren 
förorsakats genom den olovliga jakten, värdet måste fastställas från fall till fall. Inom det 
jaktliga värdet ryms t.ex. de avgifter som uttages vid korttidsupplåtelser av älgjakt. 
 
HD slog fast i sin dom att den förlust som markägarna lidit, d.v.s. att genom jakt tillgodogöra 
sig villebrådet i det aktuella området, skulle kompenseras. Ersättning skulle utgå för de fällda 
djurens avelsvärde. Ersättning för det förlorade slaktvärdet kunde inte utgå eftersom 
markägaren inte äger älgarna som uppehåller sig på markägarens ägor. Jaktliga värdet har inte 
behandlats i domen eftersom HD inte meddelade prövningstillstånd för den delen av talan. 
Det hade inte yrkats på ersättning för trofévärdet vilket medförde att domstolen inte 
behandlad frågan om ersättning för sådan skada skulle utgå. 

                                                 
62 Skillnaden mellan olaga jakt och olovlig jakt ligger i att olaga jakt kränker ett allmänt intresse medan olovlig 
jakt kränker jakträttsinnehavarens jakträtt  
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Det sista rättsfallet63 rörde ersättning för en dödad älg inom ett fridlyst område. Rickard L och 
Jan N åtalades för att den 13 september 1994 vid Säkoknuokke, Jokkmokks kommun, inom 
Sareks nationalpark olovligen jagat älg från en helikopter med skjutvapen. Naturvårdsverket 
yrkade att de åtalade solidariskt skulle utge skadestånd om 8100kr för avelsvärdet och 
50 000kr för rekreationsvärdet. Skador på älgstammen räknas i vanliga fall inte som en skada 
på ekologiska värden eftersom arten inte är fridlyst. Älgen som tjuvskjutits är dock i detta fall 
att se som en skada på ekologiska värden eftersom jakten skett inom ett särskilt skyddat 
område. 
 
Vad gäller värderingen av avelsvärdet anförde Naturvårdsverket för sin talan de normer som 
finns för beräkning av ersättning för villebråd som utarbetats av Svenska jägareförbundet. 
Summan på 8 100kr skulle motsvara köttvärdet för fyra älgkalvar å 60 kg vardera och ett 
köttpris på 34 kr/kg. Rekreationsvärdet beräknas normalt utifrån det jaktliga värdet på viltet, 
detta förutsätter att jakt är tillåtet något som inte förelåg i detta fall. Älgarna är mycket 
värdefulla för Sareks nationalpark, älgen är nämligen mycket populär att filma, fotografera 
och är en stor naturupplevelse för dem som valt att vandra i nationalparken. Älgtjuren som 
jagats tillhörde den mera ovanliga delen av stammen då den var en ”20-taggare”, dessa är 
omtalade över hela världen. Naturvårdsverket valde därför att uppskatta värdet på 
rekreationen utifrån de kostnader som är förknippade med den filmverksamhet som 
Naturvårdsverket hade erfarenhet av. Rekreationsvärdet kunde därför i varje fall inte kom att 
understiga 50 000 kr eftersom filmkostnader uppgår till ca 20 000 kr/min. 
 
HovR valde att enbart döma ut skadestånd för avelsvärdet om 8 100kr. Detta eftersom det i 
tidigare avgörande64 konstaterats att jakträttsinnehavaren har ansetts berättigad till ersättning 
för avelsvärdet. I detta fall ses Staten som jakträttsinnehavare trots att denna inte bedriver 
eller upplåter någon jakt i området. HovR konstaterade att det trots allt har skett en skada på 
älgbeståndet i området. Att skadestånd för rekreationsvärdet inte utgick motiverade HovR 
med att skadan var att anses som en ideell skada och som tidigare konstaterats utgår ersättning 
för ideella skador endast vid stöd i lag. Något sådant lagstöd fanns inte. HovR ansåg vidare att 
staten inte kunde ha några större kostnader för att upprätthålla en fast älgstam i nationalparken 
eftersom älgen i detta område är ett vanligt förekommande djur. 
 
1995 arbetade Länsstyrelsen med ett förslag för hur mycket älgar i olika åldrar var värda. 
Förslaget antogs inte av Svenska Jägareförbundet. Förbundet arbetade fram ett eget förslag, 
men detta kunde inte heller antas. Efter det har inget nytt förslag lagts fram. Det dokument 
som idag finns är från 1977. Värderingen av älgen bygger på köttvärde, avelsvärde, trofévärde 
och "jaktligt" värde. Eftersom älgstammen har genomgått enorma förändringar sedan mitten 
av 70-talet så är resonemanget kring avels- och jaktvärde idag inte överensstämmande, 
trofévärdet är svårt att marknadsvärdera. Köttvärdet utgår från de priser man får då älgar säljs 
till vilthandlare.  
 
Nedstående tabell innehåller det förslag som Svenska Jägarförbundet 1995 lade fram: (då var 
köttet värderat till ca 50:-/kilo) 
 

Älgtjur 1-2 år         16 000 
Älgtjur 3-4 år         20 000 
Älgtjur över 5 år    25 000 
Älgko 1-2 år          16 000 

                                                 
63 RFS 1997:61 
64 Se bl.a. NJA 1980 s.497 
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Älgko 3-4 år        32 000 
Älgko över 5 år       26 000 
Älgkalv efter jakt   11 000 
Kalv före/under jakt   6 000 
 
Det här var alltså ett förslag som sedan inte har varit behandlat och heller inte använts som en 
officiell handling. 
 

Det har varit mycket upprörda känslor när Naturvårdsverket har begärt tiotusental kronor per 
illegalt fällt djur. Svarande i målen åberopar ofta till skydd för deras handling att skyddsjakt65 
har bedrivits, något som enligt lagstiftningen är tillåtet. Att de blir åtalade för jaktbrott skapar 
för många en otrolig ilska, sett ur deras synvinkel har de ju ”bara försökt skydda sin 
tamboskap” att de samtidigt får höga skadeståndsanspråk riktade mot sig gör inte saken bättre. 
I många av rättsfallen har Naturvårdsverket dessutom inte kunnat lägga fram något säkert 
beräkningsunderlag66 för den yrkade summan.  
 

Kapitlet har visat att Naturvårdsverket har haft problem med att visa beräkningsunderlag för 
de yrkade skadestånden. Enligt Johan Bodegård67, räknar Naturvårdsverket fram ersättningens 
storlek genom formeln:  
 

rovdjurAntalet 

rovdjur avgen förvaltninför kostnader  Statens
 

 

Detta innebär att Naturvårdsverket inte tar hänsyn till vilken art som har blivit fälld, utan ser 
objektivt på alla kostnader. I denna beräkningsmetod finns det inte någon urskiljning på om 
det är en varg eller järv som blivit dödad, trots att kostnaderna kan variera kraftigt mellan 
arterna. Detta försvarar Bodegård med att det finns så pass mycket indirekta kostnader som 
inte direkt kan placeras hos en speciell art, det är enligt Bodegård ”omöjligt att särskilja alla 
kostnader”. Just nu pågår en utredning, som tyvärr bara är i inledningsstadiet, utredningen 
skall förhoppningsvis ge svar på när, hur och om Naturvårdsverket skall begära ersättning för 
olovligt och olaga fällt vilt. Naturvårdsverket har tillsvidare valt att inte yrka om ersättning i 
fall som ovan har återgetts. Bodegård meddelade även att i de rättsfall som pågår just nu och i 
de som kommer att överklagas kommer Naturvårdsverket dra tillbaka sitt yrkande om 
ersättning i väntan på utredningen. Ett sådant fall är t.ex. en bonde i Gräsö som tjuvskjutit en 
varg på sina ägor. 68 
 
Jag anser därför att slutsatsen av detta kapitel därmed är att det finns en ekologisk 
skadeståndsrätt framarbetad genom praxis, dock används den för närvarande inte! 
 

 
 

                                                 
65 28§ jaktförordningen 
66 Vad gäller avsaknaden av beräkningsunderlag se t.ex. RH 2000:64 s. 8 ”I avsaknad av en närmare utredning 
om statens kostnader för bevarandet av…” 
67 t.f. chef för viltförvaltningsenheten vid Naturvårdsverket 
68 Mål nr. B98-03 Bonden hävdar att det har varit fråga om skyddsjakt från hans sida och åberopar därför 28§ 
jaktf. som stöd. 
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Kapitel 4 
– Finsk rätt och ekologisk skada – 

 
 
 
 

4.1 Kort om den finska miljöskadeståndsrätten allmänt 
 
Efter en tillsatt utredning i Finland konstaterades att den gällande lagstiftningen saknade 
allmänna stadgande om ersättning för miljöskador. Sedan tidigare fanns en skadeståndslag, 
men den tryggade inte tillräckligt de skadelidandes ställning när det gällde miljöskador.  Den 
finska skadeståndslagen, liksom den svenska, bygger på ansvar p.g.a vållande och förutsätter 
full bevisning vad gäller orsakssambandet, något som vad gäller ersättning för miljöskador 
kan vara mycket svårt. Möjligheterna för att få ut ersättning för skador som inte omfattar 
person- eller sakskador är synnerligen begränsad. 1995 trädde lagen om ersättning för 
miljöskador ikraft i Finland.69 Syftet med lagen var att råda bot på de missförhållanden som 
rådde vad gällde rätt till ersättning för miljöskador. Avsikten med lagen är att den skall utgöra 
ett grundläggande regelsystem om ersättning för miljöskador. Tanken var att den finska 
miljöskadeståndslagen i framtiden skulle kompletteras av internationella förpliktelser. Det 
primära syftet med lagen var och är inte att förebygga eller avvärja miljöskador, dock som 
ovan70 konstaterat verkar regler om skadeståndsskyldighet alltid till viss del preventivt.71 I 
Finland liksom Sverige har miljöskadeståndsrätten utvecklats från grannelagsrättsliga 
principer. Dessa principer rörde dock immissioner.72 Enligt den finska lagen förbjöds ett 
nyttjande av en fastighet eller ett hållande av upplag, om en granne eller annan som kan 
beröras led ett oskäligt besvär genom gnistor, aska, sot, rök, värme, stank, gaser, ånga, 
skakning, buller eller dylikt.73 
 
Den finska miljöskadeståndsrätten har många likheter med den svenska. FMskL har liksom 
den svenska miljöskyddslagstiftningen som tillämpningsområde: verksamheter som orsakar 
skada på sin omgivning, genom: 
 

• förorening av vatten, luft eller mark 
• buller skakning, strålning, ljus, värme eller lukt, eller 
• någon annan liknande störning74 

 
FMskL omfattar inte skador som orsakats genom transporter, detta med hänvisning till att det 
på internationella planet redan finns flertalet internationella konventioner som berör sådana 
skador som Finland valt att ratificerat.  
 
Den finska miljöskadeståndsrätten bygger på principen om strikt ansvar, något som även 
gäller för den svenska miljöskadeståndsrätten.75 FMskL har lättat på kraven för den 
skadelidande att påvisa sambandet mellan ett visst handlande och den uppkomna skadan. 

                                                 
69 Lagen om ersättning för miljöskador finns bifogad i bilaga A 
70 Se avsnitt 3.1 
71 1992 rd – RP 165 s. 16 
72 Sandvik, 2002 s. 123ff 
73 17§ 1 st. FGranneL 
74 1§ FMskL 
75 3§ FMskL 
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Detta har gjorts med hänvisning till att det är näst intill omöjligt att för en enskild visa på 
orsakssambandet mellan en verksamhet och en miljöskada som verksamheten har orsakat. 
Orsakssambandet är ofta förenat med invecklade naturvetenskapliga frågor som är både svåra 
och ekonomiskt krävande. Det finns idag bevisat att en viss typ av utsläpp förorsakar en viss 
typ av skada. Svårigheten ligger oftast i att bevisa att utsläppet kommer från verksamheten 
ifråga. Dessa är skälen till varför den skadelidande skall få ett lindrande vad gäller 
bevisbördan. Enligt 3§ FMskL, uttryckts det som att sambandet mellan orsaken och skadan 
skall vara ”sannolikt”. I motiveringen till lagen har det uttryckts att sannolikheten skall vara 
höggradig, matematiskt skall sannolikheten med säkerhet överstiga 50%.76 Vad gäller 
orsakssambandet, kan konstateras att även på denna punkt följer den svenska och den finska 
skadeståndsrätten varandra hand i hand.  
 
Som ovan konstaterats föreskriver den finska miljöskaderätten att ett strikt ansvar föreligger 
för verksamhetsutövaren. Detta gäller även för den som kan jämföras med 
verksamhetsutövare eller till den som den skadevållande verksamheten har överlåtits till om 
den som mottagit verksamheten varit i ond tro. Detta är viktigt i spårningen av vilka som är 
ersättningsskyldiga.77 
 
Vilka skador skall ersättas enligt den FMskL? Lagen stadgar att ersättning skall utgå för 
skador som inte står i samband med person- eller sakskador, under förutsättning att de inte är 
av ringa betydelse.78 Vad som är av ringa betydelse har överlämnats åt rättstillämparen att 
avgöra. Detta rekvisit är uppställt för att inte uppmuntra allmänheten att väcka talan om 
skadestånd på grund av obetydliga motgångar. Vidare skall skador som orsakats genom brott 
alltid ersättas.79 
 
FMskL 5§ 2st.: 
 

Andra miljöskador än de som avses i 1 mom. ersätts till ett skäligt belopp som skall bestämmas 
utgående från störningens och skadans varaktighet samt den skadelidandes möjligheter att undvika 
eller avvärja skadan. 

 
Enligt förarbetena till lagen kan man utläsa att paragrafen tillkommit för att tillvarata de 
skador som inte kan klassificeras som en personskada, sakskada eller ekonomisk skada. Det är 
alltså fråga om en ideell skada. Om störningen yppar sig genom t.ex. buller, lukt eller 
skakningar som upphört när yrkande om skadestånd väcks kommer yrkandet att avslås enligt 
FMskL. Genom denna paragraf blir det möjligt att få rätt till ersättning.80 Det finns ingen 
motsvarighet till denna paragraf i 32 kapitlet MB. 
 
6§ FMskL saknar delvis motsvarighet i den svenska miljöskaderätten och med hänsyn till 
uppsatsens ämne är den av stort intresse.81  Paragrafen innehåller stadganden om kostnader för 
avvärjande och återställande, närmare bestämt: 
  

 
 
 

                                                 
76 1992 rd – RP 165 s. 22f 
77 7§ FMskL 
78 5§ FMskL 
79 1992 rd 165 – RP s. 25 
80 A. a. s. 26 
81 10 kapitlet MB behandlar till viss del dessa frågor, då kapitlet reglerar om vem som bär ansvaret för 
efterbehandling samt omfattningen av ansvaret. 
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Enligt denna lag ersätts även  
1) kostnader för behövliga åtgärder som någon har vidtagit för att avvärja risken för miljöskador 
som avses i 1 § och som gäller honom eller för att återställa den skadade miljön i sitt tidigare 
skick,  
2) kostnader som myndigheter har åsamkats på grund av åtgärder som har vidtagits i syfte att 
avvärja risken för eller verkningarna av störningar som avses 1 § eller för att återställa miljön i sitt 
tidigare skick, om kostnaderna är skäliga i förhållande till störningen eller risken för störning och 
till den nytta åtgärderna har medfört, och  
3) kostnader för nödvändiga utredningar för avvärjningsåtgärder eller för återställande av miljön 
enligt 1 och 2 punkten.  
Denna paragraf tillämpas inte på kostnader som indrivs enligt 17 § viteslagen (1113/90).  
 

Detta innebär att ersättning skall utgå när enskilda haft kostnader för att kunna avvärja en 
skada eller återställa den skadade miljön. Detsamma gäller enligt punkten två för 
myndigheter. I motiven till paragrafen framgår det att det inte behöver vara fråga om en 
miljöskada som har drabbat eller skadat någon enskild, det kan vara fråga om en störning som 
på ett eller annat sätt kränker ett allmänt intresse, som ex. ges att grundvattnet förorenas. Detta 
innebär återigen att i den finska miljöskadeståndsrätten har man enligt lagtexten rätt till 
ersättning för ekologisk skada.82 Stadgandet visar vidare på att en enskild inte har rätt att föra 
allmänhetens talan, eftersom det för att en enskild skall få föra talan om ersättning förutsätts 
att miljöskadan gäller honom, d.v.s. att störningen hotar eller drabbar ett enskilt intresse. I 
praktiken är detta dock ett problem då det sällan finns någon klar gränsdragning mellan 
allmänna och enskild intressen. Det mesta som kan ses som ett enskilt intresse kan även ses 
som ett allmänt intresse. Därmed är det praktiskt taget omöjligt för den enskilde att föra talan 
vid domstol. En myndighet har dock rätt att föra allmänhetens talan.83  
 
Skillnaden mellan 5 och 6§§ ligger i att den som inte är berättigad till ersättning genom 5§ 
kan vara berättigad till ersättning genom 6§. I 6§ kan ersättning utgå redan vid uppkomsten av 
risk för att en miljöskada skall uppstå. 
 
Den finska lagen om ersättning för miljöskador kan även ge ersättning för framtida skador.84 
Detta återfinns inte i den svenska miljöskadeståndsrätten. Tanken är att om man kan förutsätta 
att en miljöskada kommer att ske, samt att man kan uppskatta dess omfattning redan innan 
skadan uppkommit skall ersättning utgå. Det anses vara skäligt att, vid blotta insikten om att 
en miljöskada kan komma att inträffa samt att det går att förutse dess omfattning, kunna 
utdöma skadestånd till den skadelidande. Detta fall kan uppstå då en störande verksamhet 
inom en nära framtid skall starta sin verksamhet. Nära framtid innebär att verksamheten  
enligt lag skall ha fått tillstånd eller så skall något motsvarande avgörande som i detalj 
fastställer ramarna för verksamheten finnas. Om värderingen blir felaktig är en korrigering i 
efterhand möjlig, dock skall det röra sig om väsentliga förändringar. Det kan till och med bli 
tal om att den skadelidande måste betala tillbaka hela skadeståndet om t.ex. den planerade 
störande verksamheten inte inleds. En korrigering skall ske utifrån en helhetsbedömning där 
alla relevanta faktorer skall beaktas.85 
 
Liksom 32 kap. MB gäller FMskL bara för ersättning i utomobligatoriska förhållanden. 
 
 

                                                 
82 1992 rd – RP 165 s. 26 
83 Sandvik, 2002 s. 291 
84 9§ FMskL 
85 1992 rd – RP 165 s. 29 
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4.2 Hantering av ekologisk skada i lagstiftning och praxis 
 
Som ovan konstaterats kan ersättning för ekologisk skada utgå enligt FMskL. Den som 
påträffas med ett djur som är fredat på ett eller annat sätt blir ersättningsskyldig till det belopp 
som är föreskrivet i ”prislistan”. Den finska lagstiftningen reglerar direkt i lagstiftningen om 
sådana skador.86 Dessa paragrafer hänvisar sedan till uppställda riktgivande värden. Finland 
har alltså samma princip som Ungern87   en ”prislista” för de ekologiska värdena. 
 

59 §   
Förverkandepåföljd  
 
Den som har gjort sig skyldig till en gärning som avses i 58 § skall dömas att till staten förverka 
föremålet för brottet. Dessutom skall det värde som ett fridlyst djur eller en fridlyst växt har som 
representant för sin art dömas förverkat. Miljöministeriet fastställer riktgivande värden för fridlysta 
djur och växter. I övrigt skall 10 kap. 1–4 och 6–11 § strafflagen (39/1889) iakttas i tillämpliga 
delar.  
 

De riktgivande värdena har räknats fram med hjälp av olika metoder som har utvecklats av 
ekologer. För att få fram de olika arternas riktgivande värde har ekologerna utgått från 
arternas reproduktionsförmåga, skyddsbehov och artpopulationernas storlek i Finland. 
Värdena för ryggradsdjur har beräknats fram genom formeln:  
 

markASUV 1200*)/*(=   

  

• V står för artens riktgivande värde. 
• U står för klassificering av artens utrotningshotade ställning. 
• S står för artens skyddsbehov, S består av en skala mellan 0-20. 
• A står för det uppskattade antalet av arten. 
• 1200 mark har räknats fram genom två hållpunkter, den första är havsörnen. 

Värdet av havsörnen har räknats fram genom de kostnader som lagts ner på 
dess skydd, värdet av det frivilliga arbetet som utförts samt donationerna för 
skyddandet av havsörnen. Med hjälp av detta värderades havsörnen till 
44 000 mark. Den andra hållpunkten som bidrog till att ovanstående formel 
skulle multipliceras med 1 200 mark erhölls genom uppskattat värdet på 
vissa smådjur till 100 mark, som motsvarar ca 17 euro.88 De schablonvärden 
som genom denna formel har räknats fram finns att studera i bilaga B. 

 
Enligt finsk lagstiftning skulle järven, som i NJA 1995 s. 249, värderas till ca 8 200 euro. 
Järven finns inte med i Miljöministeriets F 9/2002 eftersom järven ses som vilt och icke fredat 
djur enligt FJaktL 5§, dock fastslås i FJaktF 24§ 2st. att järven är fridlyst. Detta innebär att 
järven enligt 3§ i Miljöministeriets F 9/2002 skall bestämmas på basis av det högsta värdet för 
en besläktad art i förteckningen efter utlåtande av den regionala miljöcentralen.89 
 
 
 
 
 

                                                 
86 Se 59§ FNvL 
87 Se avsnitt 3.2 om rättsfallet NJA 1995 s.249 
88 Sandvik, 2002 s. 383 
89 A. a. s. 383f 
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Kapitel 5 
– Diskussion – 

 
 
 
 
Den första fråga som kräver ett svar är om det över huvud taget är idé att försöka skapa någon 
reglering till fördel för de ekologiska värdena? Anledningen är, till vilken grad kan en 
miljöskada repareras? En miljöskada kan i många fall aldrig återställas i sitt ursprungliga 
skick, dock finns det exempel som visar på motsatsen. Det kan i de allra flesta fall ändå hjälpa 
miljön en bra bit på vägen. Jag anser därför att det är värt att försöka skapa en reglering till 
fördel för de ekologiska värdena eftersom de har en mycket viktig funktion och den del som 
kan återskapas efter en miljöskada kan vara guld värd. Då uppkommer nästa fråga. Hur skall 
miljöskador värderas och hur skall de ersättas på ett ändamålsenligt sätt? Hur omskrivs t.ex. 
ett mindre ekosystem i ekonomiska termer? Skadorna är allt som oftast av en icke-ekonomisk 
art. Detta har varit den röda tråden genom hela uppsatsen där jag försökt att finna svar på hur 
domstolarna har valt att försöka värdera miljöskador. Domstolarnas värdering har baserats på 
allt ifrån andra nationers värderingar till hur stora kostnader staten haft för bevarandet till vad 
den åtalade vitsordat. Frågan som då uppkommer är, vilken av dessa metoder är den som ger 
den bästa uppskattningen? 
 
I rättsfallet NJA 1980 s.497 använde sig domstolen av en värderingsmetod som fastställts av 
en forskare. Detta rättsfall rörde inte ersättning för ekologiska värden men jag anser att det 
innehåller en intressant värderingsmetod. Värderingen baserades bl.a. på älgens värde i 
naturen, trofévärde m.m. inte enbart på statens kostnader. Denna värdering liknar den 
värdering som de finska ekologerna ställt upp i de schablonvärden som tillämpas vid skador 
på ekologiska värden. Jag anser att det system som Finland valt att använda sig av verkar vara 
ett bra system, men som med alla system så finns det garanterat svagheter i det. En svaghet 
med alla schabloner är att de sällan korrekt ersätter skadan. Skadans omfattning varierar alltid 
i omfattning medan schablonerna är statiska. Ytterligare en svaghet med systemet är att det 
kräver mycket jobb, dels när det skall upprättas och dels när det skall uppdateras. Naturen är i 
ständig förändring och jag anser att man bör se över schablonerna i alla fall vart annat år.  
 
Om Sverige skulle välja att upprätta schabloner för värdesättningen av ekologiska värden 
anser jag att det skulle bidra till en större rättssäkerhet. Det skulle även bidra till att 
domstolsprocessen skulle kortas av och därmed bli mindre kostsam. Schabloner skulle även 
bidra till att försäkringsbolag lättare skulle kunna erbjuda lämpliga försäkringar mot 
miljöskador. Då uppkommer nästa fråga hur skall dessa schabloner utverkas? Jag anser att den 
formel90 som de finska ekologerna använt sig av är bra. Den återspeglar artens utrotnings-
hotade ställning, artens skyddsbehov, förekomsten av arten, samt nerlagda kostnader för 
bevarandet av en biologisk mångfald. Det finns säkert andra sätt att värdera de ekologiska 
värdena, men jag saknar kunskaper om ekonomiska värderingsmetoder och överlämnar därför 
den saken till någon annan att utreda. 
 
Vilket syfte skall skadestånden fylla? Skall de sättas så pass högt att de enbart skall syfta till 
att preventivt motverka skador på miljön? Eller skall syftet med skadestånden vara att 
återställa miljön i sitt ursprungliga skick, i den mån det går? Jag anser att det är viktigt att om 

                                                 
90 Se avsnitt 4.2 
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ett skadestånd utdöms så skall det utdömda skadeståndet verkligen kanaliseras till att 
återskapa miljön. Det måste alltså skapas någon form av kontroll så att inte skadeståndet 
blandas med andra pengar och används till helt andra saker än vad som är tänkt. Om inte detta 
fungerar kommer inte skadeståndet att få en reparativ effekt.  
 
Riksdagens mål för rovdjurspolitiken är att det ska finnas livskraftiga stammar av lodjur, järv, 
björn och varg. Som konstaterades redan i uppsatsens inledning uppnås varken etappmålen 
eller målen som är uppsatta för föryngringen för de olika rovdjuren. Att skapa en fungerande 
ekologisk skadeståndsrätt kommer säkert inte att lösa problemet med att de uppsatta målen 
inte uppfylls, men jag tror att det i alla fall kan vara en knuff i rätt riktning. 
 
När det sker en skada på ekologiska värden är det sällan skadan enbart rör det land som 
skadan skedde i. Skadorna och då främst de diffusa ekologiska skadorna är nationellt 
gränsöverskridande. Som diffus skada kan nämnas övergödningen av Östersjön, förtunning av 
ozonlagret m.m. dessa skador är gränsöverskridande skador. Hur skall vi komma tillrätta med 
de gränsöverskridande ekologiska skadorna? Som visats i uppsatsen har vi och grannlandet 
Finland olika sätt att behandla frågan. Ett sätt kan vara genom internationella konventioner. 
Europarådet har bl.a. utfärdat en konvention91 denna har dock inte undertecknats av Sverige. 
Konventionens skadebegrepp är något vidare än 32 kap. MB, enligt konventionen skall även 
ersättning för ekologiska skador utgå. Internationella konventioner skulle inte lösa problemet 
med skador på ekologiska värden, men det skulle lösa problemet med att länderna använder 
sig av olika metoder för att dels behandla frågan och dels värdera skadorna. När det kommer 
till kritan får man inte glömma att internationella konventioner är ett resultat av 
kompromisser. Vad gäller åtgärder för att säkerställa ett visst tillstånd åtgärdas tillkommer 
ofta en skälighetsavvägning som bidrar till att ersättningen för skador på miljön baseras på 
vad som kan anses vara skäligt. Det är med andra ord inte sannolikt att man skulle kunna 
ställa upp så pass stränga regler som det krävs. Jag anser därför att ansvaret måste ligga på de 
enskilda länderna att skapa en ekologisk skadeståndsrätt som fungerar och som preventivt 
motverkar att skador på ekologiska värden uppkommer.  
 
Jag är rädd för att ansvarsdirektivet inte kommer att få särskilt stor genomslagskraft i 
medlemsländerna. Det är skrivet på ett sätt som gör det mycket svårt att snabbt överblicka det, 
och jag befarar att det inte kommer att genomföras p.g.a. dess utformning. Direktivets 
uppdelning mellan skada på biologisk mångfald (ekologisk skada), skada på vattenmiljö och 
skada på markmiljöer tror jag blir mycket svår att göra i praktiken. Det är sällan en påverkan 
på miljön, genom exempelvis förorening, enbart sker på en av de tre komponenterna t.ex. den 
biologiska mångfalden. Det kommer nog med all sannolikhet att uppstå problem när en skada 
skall klassificeras, något som kan äventyra rättssäkerheten vad gäller förutsägbarheten. 
Direktivet kan dock få till följd att problematiken kring skador på ekologiska värden belyses 
och att man inser att det är ett mycket komplicerat ämne som idag inte har en tillfredsställande 
lösning. Direktivet innebär inte att det kommer att ske någon begränsning av ersättning för 
skador på ekologiska värden, däremot tror jag att direktivet kommer att öppna porten för de 
ekologiska värdena… 
 
 
 
 

                                                 
91 Convention on civil liability for damage resulting from activities dangerous to the environment 
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Lag om ersättning för miljöskador 19.8.1994/737 
I enlighet med riksdagens beslut stadgas:  
 
1 §  
Tillämpningsområde  
Som miljöskada enligt denna lag ersätts skador som verksamhet på ett bestämt område har 
orsakat i omgivningen genom  
1) förorening av vatten, luft eller mark,  
2) buller, skakning, strålning, ljus, värme eller lukt, eller  
3) någon annan liknande störning.  
Som verksamhet enligt 1 mom. betraktas också att hålla väg, järnväg, hamn eller flygplats 
samt andra med dessa jämförbara trafikområden.  
Denna lag gäller inte ersättningsansvar som bygger på avtal.  
 
2 §  
Förhållande till annan lagstiftning  
Denna lag gäller inte skador om vilkas ersättning stadgas i någon annan lag.  
Denna lag tillämpas dock även på miljöskador som den skadelidande kan få ersättning för 
med stöd av produktansvarslagen (694/90).  
I lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/20) samt i vattenlagen (264/61) stadgas 
särskilt om de skador som ersätts enligt denna lag.  
Om tillämpningen av denna lag i förfaranden enligt vissa andra lagar stadgas i 12 §.  
I fråga om ersättning för miljöskador tillämpas skadeståndslagen (412/74), om inte något 
annat följer av denna lag.  
 
3 §  
Orsakssamband  
En miljöskada ersätts enligt denna lag, om det kan visas att orsakssambandet mellan den 
verksamhet som avses i 1 § 1 mom. och skadan är sannolikt. Vid bedömningen av 
sannolikheten av orsakssambandet skall uppmärksamhet fästas bland annat vid verksamhetens 
och skadans art samt eventuella andra orsaker till skadan.  
 
4 §  
Skyldighet att tåla störning  
En miljöskada ersätts enligt denna lag endast om det inte kan anses att störningen skäligen 
skall tålas med hänsyn bland annat till de lokala förhållandena och den situation i sin helhet 
som orsakat störningen samt hur allmänt störningen annars förekommer under jämförliga 
förhållanden.  
Skyldighet enligt 1 mom. att tåla störning föreligger dock inte i fråga om skador som har 
orsakats uppsåtligen eller genom brott och inte heller i fråga om personskador eller sådana 
sakskador som inte är ringa.  
 
5 §  
Skada som skall ersättas  
Ersättning för person- och sakskador bestäms enligt 5 kap. skadeståndslagen. En ekonomisk 
skada som inte står i samband med en person- eller sakskada skall ersättas, om skadan inte är 
ringa. Skador som har orsakats genom brott skall dock alltid ersättas.  
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Andra miljöskador än de som avses i 1 mom. ersätts till ett skäligt belopp som skall 
bestämmas utgående från störningens och skadans varaktighet samt den skadelidandes 
möjligheter att undvika eller avvärja skadan.  
6 §  
Kostnader för avvärjande och återställande  
Enligt denna lag ersätts även  
1) kostnader för behövliga åtgärder som någon har vidtagit för att avvärja risken för 
miljöskador som avses i 1 § och som gäller honom eller för att återställa den skadade miljön i 
sitt tidigare skick,  
2) kostnader som myndigheter har åsamkats på grund av åtgärder som har vidtagits i syfte att 
avvärja risken för eller verkningarna av störningar som avses 1 § eller för att återställa miljön 
i sitt tidigare skick, om kostnaderna är skäliga i förhållande till störningen eller risken för 
störning och till den nytta åtgärderna har medfört, och  
3) kostnader för nödvändiga utredningar för avvärjningsåtgärder eller för återställande av 
miljön enligt 1 och 2 punkten.  
Denna paragraf tillämpas inte på kostnader som indrivs enligt 17 § viteslagen (1113/90).  
 
7 §  
Ersättningsskyldiga  
Ersättningsskyldiga enligt denna lag är, även när skadan inte har orsakats uppsåtligen eller 
genom vårdslöshet,  
1) den vars verksamhet har orsakat miljöskadan,  
2) den som är jämförbar med en verksamhetsutövare som avses i 1 punkten, samt  
3) den till vilken den skadevållande verksamheten har överlåtits, om mottagaren vid 
överlåtelsen kände eller borde ha känt till skadan eller en störning som avses i 1 § eller risk 
för dem.  
Den jämförelse som avses i 1 mom. 2 punkten skall ske med beaktande av personens 
bestämmanderätt, hans ekonomiska relation till verksamhetsutövaren och beaktande av den 
ekonomiska nytta som han eftersträvar i verksamheten.  
 
8 §  
Solidariskt ansvar  
De som är ersättningsskyldiga ansvarar solidariskt för miljöskador som verksamheterna i 
fråga sannolikt har orsakat tillsammans.  
Om inte något annat har avtalats, skall ersättningsansvaret fördelas mellan de solidariskt 
ansvariga efter vad som är skäligt med hänsyn till ansvarsgrunden, möjligheterna att 
förebygga skadan och omständigheterna i övrigt.  
Ersättning får dock inte i fråga om den del som överskjuter den berördes andel dömas att 
betalas av den vars andel i att skadan uppstått är uppenbart ringa.  
 
9 §  
Ersättning för framtida skador  
Kan den miljöskada som i framtiden orsakas av en störning uppskattas på förhand, skall 
ersättningen på begäran bestämmas på förhand som en engångsersättning eller som en 
årsersättning. Om förhållandena senare ändras väsentligt eller den uppskattade skadan på 
något annat sätt väsentligt avviker från den skada som har uppstått på grund av störningen, 
kan den på förhand bestämda ersättningen korrigeras efter vad som är skäligt med hänsyn till 
förhållandena.  
När en engångsersättning bestäms på förhand för en skada på en fastighet skall det bestämmas 
att ersättningen skall deponeras, om fastigheten på grund av inteckning eller enligt 
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stadgandena om panträtt för obetald köpeskilling svarar för en fordran eller för en rätt att 
uppbära en viss avkomst i pengar eller varor och ägaren inte visar att rättsinnehavarna har 
samtyckt till att ersättningen får betalas till honom eller om inte domstolen finner att 
egendomen trots miljöskadan klart förmår svara för de rättigheter som belastar den. I fråga om 
deponering och lyftande av ersättningen gäller i tillämpliga delar 7 kap. lagen om inlösen av 
fast egendom och särskilda rättigheter (603/77).  
 
10 §  
Inlösningsskyldighet  
Om en miljöskada leder till att en fastighet blir helt eller delvis onyttig för ägaren eller att det 
blir väsentligt svårare att använda fastigheten för dess ändamål, skall den skadeståndsskyldige 
på ägarens begäran inlösa fastigheten eller en del av den.  
Om en domstol bestämmer att en fastighet eller en del av den skall inlösas, tillämpas i fråga 
om inlösningen lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter.  
Om flera personer har orsakat skadan tillsammans, tillämpas 1 mom. endast i fråga om dem 
vilkas andel i hela skadan är väsentlig. Angående betalda lösenbelopp tillämpas vad som 
gäller i fråga om ersättningar som har betalts med stöd av 8 §.  
 
11 §  
Ersättningsförfarande  
Talan enligt denna lag väcks vid den domstol som med stöd av 10 kap. rättegångsbalken kan 
pröva ett ärende som gäller skadestånd. Talan kan även väckas vid domstolen i den domkrets 
där den verksamhet som vållade miljöskadan pågick eller miljöskadan uppdagades.  
 
12 §  
Tillämpning av lagen vid förfaranden enligt vissa andra lagar  
Om det vid ett förfarande enligt lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter 
eller någon annan därmed jämförbar lag, lagen om allmänna vägar (243/54), lagen om 
enskilda vägar (358/62) eller gruvlagen (503/65) skall bestämmas ersättning för miljöskador 
som avses i denna lag, tillämpas vad denna lag stadgar om ersättningsskyldighet och grunder 
för bestämmande av ersättning, dock inte 8-10 §§. Om en verksamhet enligt en lag som 
nämns ovan i denna paragraf orsakar personskada som skall betraktas som miljöskada, 
tillämpas denna lag.  
 
13 §  
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden  
Denna lag träder i kraft den 1 juni 1995.  
I fråga om ersättning för skada på grund av verksamhet som har utövats innan lagen har trätt i 
kraft tillämpas tidigare lag, även om skadan har visat sig först efter att lagen har trätt i kraft.  
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Nr 9/ 2002  

Given i Helsingfors den 3 januari 2002 
Miljöministeriets förordning 

om riktgivande värden på fridlysta djur och växter 

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 59 § lagen av den 20 december 
1996 om naturskydd (1096/1996):  

1 § 
De riktgivande värdena på fridlysta däggdjur är som följer: 
brandts mustaschfladdermus (Myotis brandti)   101 €  
brandmus (Apodemus agrarius)    67 €  
buskmus (Sicista betulina)    50 €  
dvärgmus (Micromys minutus)    17 €  
dvärgnäbbmus (Sorex minutus)    17 €  
dvärgvessla (Mustela nivalis)    34 €  
fjällämmel (Lemmus lemmus)    67 €  
fjällräv (Alopex lagopus) (fjällbestånd)   7400 €  
flodiller (Mustela lutreola)    5382 €  
flygekorre (Pteromys volans)    1009 €  
fransfladdermus (Myotis nattereri)   1177 €  
gråsiding (Clethrionomys rufocanus)   17 €  
igelkott (Erinaceus europaeus)    101 €  
lappnäbbmus (Sorex caecutiens)   17 €  
långörad fladdermus (Plecotus auritus)   101 €  
mullvad (Talpa europaea)    17 €  
mindre dvärgnäbbmus (Sorex minutissimus)   50 €  
mustaschfladdermus (Myotis mystacinus)   84 €  
nordisk fladdermus (Eptesicus nilssoni)   118 €  
rödsork (Clethrionomys rutilus)    34 €  
saimensäl (Phoca hispida saimensis)   9755 €  
skogslämmel (Myopus schisticolor)   34 €  
taiganäbbmus (Sorex isodon)    50 €  
trädgårdssovare (Eliomys quercinus)   2355 €  
vanlig näbbmus (Sorex araneus)   17 €  
vattenfladdermus (Myotis daubentoni)   118 €  
vattennäbbmus (Neomus fodiens)   17 €  

2 § 
De riktgivande värdena på fridlysta fåglar är som följer: 
backsvala (Riparia riparia)    50 €  
bergand (Aythya marila)   2018 €  
bergfink (Fringilla montifringilla)   17 €  
berglärka (Eremophila alpestris)   3196 €  
berguv (Bubo bubo)   841 €  
bivråk (Pernis apivorus)   757 €  
blåhake (Luscinia svecica)   135 €  
blå kärrhök (Circus cyaneus)   673 €  
blåmes (Parus caeruleus)    17 €  
blåstjärt (Tarsiger cyanurus)    1177 €  
bofink (Fringilla coelebs)    17 €  
brun glada (Milvus migrans)    1514 €  
brun kärrhök (Circus aeruginosus)   1009 €  
brushane (Philamachus pugnax)   420 €  
buskskvätta (Saxicola rubetra)   17 €  
busksångare (Acrocephalus dumetorum)  252 €  
bändelkorsnäbb (Loxia leucoptera)   505 €  
domherre (Pyrrhula pyrrhula)    34 €  
drillsnäppa (Actitis hypoleucos)   34 €  
dubbelbeckasin (Gallinago media)   4373 €  
dubbeltrast (Turdus viscivorus)    84 €  
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duvhök (Accipiter gentilis)    757 €  
dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)   589 €  
dvärgmås (Larus minutus)    505 €  
dvärgsparv (Emberiza pusilla)   589 €  
enkelbeckasin (Gallinago gallinago)   34 €  
fiskgjuse (Pandion haliaetus)    1682 €  
fiskmås (Larus canus)    101 €  
fisktärna (Sterna hirundo)    84 €  
fjällabb (Stercorarius longicaudus)  841 €  
fjällgås (Anser erythropus)    6391 €  
fjällpipare (Charadrius morinellus)  505 €  
fjälluggla (Nyctea scandiaca)   3364 €  
fjällvråk (Buteo lagopus)   757 €  
flodsångare (Locustella fluviatilis)  252 €  
forsärla (Motacilla cinerea)   135 €  
fältpiplärka (Anthus campestris)   135 €  
gluttsnäppa (Tringa nebularia)   505 €  
gransångare (Phylloscopus collybita)   17 €  
gravand (Tadorna tadorna)    589 €  
grå flugsnappare (Muscicapa striata)  17 €  
gråhakedopping (Podiceps grisegena)   420 €  
gråsiska (Carduelis flammea)   17 €  
gråsparv (Passer domesticus)    34 €  
gråspett (Picus canus)   841 €  
gräshoppsångare (Locustella naevia)  50 €  
grönfink (Carduelis chloris)    34 €  
grönsiska (Carduelis spinus)   17 €  
grönsångare (Phylloscopus sibilatrix)  17 €  
gulsparv (Emberiza citrinella)    17 €  
gulärla (Motacilla flava)   34 €  
gyllensparv (Emberiza aureola)    1346 €  
gärdsmyg (Troglodytes troglodytes)   34 €  
gök (Cuculus canorus)   420 €  
göktyta (Jynx torquilla)    202 €  
havsörn (Haliaeetus albicilla)   7400 €  
hornuggla (Asio otus)    673 €  
hussvala (Delichon urbica)    17 €  
häger (Ardea cinerea)    841 €  
hämpling (Carduelis cannabina)   50 €  
härmsångare (Hippolais icterina)  50 €  
hökuggla (Surnia ulula)   1009 €  
höksångare (Sylvia nisoria)    84 €  
jaktfalk (Falco rusticolus)   6391 €  
jorduggla (Asio flammeus)   673 €  
järnsparv (Prunella modularis)    34 €  
kaja (Corvus monedula)   101 €  
kattuggla (Strix aluco)    673 €  
knölsvan (Cygnus olor)   589 €  
koltrast (Turdus merula)   34 €  
kornknarr (Crex crex)    1514 €  
kungsfiskare (Alcedo atthis)   841 €  
kungsfågel (Regulus regulus)    17 €  
kungsörn (Aquila chrycaetos)   4877 €  
kärrsnäppa (Calidris alpina alpina)   118 €  
kärrsångare (Acrocephalus palustris)  50 €  
labb (Stercorarius parasiticus)    505 €  
ladusvala (Hirundo rustica)    34 €  
lappmes (Parus cinctus)    252 €  
lappsparv (Calcarius lapponicus)   168 €  
lappuggla (Strix nebulosa)    1682 €  
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lavskrika (Perisoreus infaustus)    757 €  
ljungpipare (Pluvialis apricaria)    252 €  
lundsångare (Phylloscopus trochiloides)   420 €  
lärkfalk (Falco subbuteo)    1009 €  
lövsångare (Phylloscopus trochilus)   17 €  
mindre flugsnappare (Ficedula parva)   252 €  
mindre hackspett (Dendrocopos minor)   336 €  
mindre korsnäbb (Loxia curvirostra)   34 €  
mindre strandpipare (Charadrius dubius)   84 €  
mindre sumphöna (Porzana parva)   505 €  
mosnäppa (Cilidris temminckii)    336 €  
myrsnäppa (Limicola falcinellus)   505 €  
myrspov (Limosa lapponica)    1346 €  
nattskärra (Caprimulgus europaeus)   505 €  
nordsångare (Phylloscopus borealis)   505 €  
näktergal (Luscinia luscinia)    252 €  
nötkråka (Nucifraga caryocatactes)   336 €  
nötskrika (Garrulus glandarius)    50 €  
ormvråk (Buteo buteo)    757 €  
ortolansparv (Emberiza hortulana)   34 €  
pilfink (Passer montanus)    67 €  
pilgrimsfalk (Falco peregrinus)    4037 €  
pärluggla (Aegolius funereus)    420 €  
ringtrast (Turdus torquatus)    420 €  
rosenfink (Carpodacus erythrinus)  34 €  
roskarl (Arenaria interpres)    336 €  
råka (Corvus frugilegus)    135 €  
rödbena (Tringa totanus)    101 €  
rödhake (Erithacus rubecula)    17 €  
rödspov (Limosa limosa)    757 €  
rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus)   17 €  
rödstrupig piplärka (Anthus cervinus)   336 €  
rödvingetrast (Turdus iliacus)    17 €  
rördrom (Botaurus stellaris)    589 €  
rörhöna (Gallinula chloropus)    252 €  
rörsångare (Acrocephalus scirpaceus)   50 €  
salskrake (Mergus albellus)    673 €  
sidensvans (Bombycilla garrulus)   336 €  
sillgrissla (Uria aalge)    841 €  
silltrut (Larus fuscus)    757 €  
silvertärna (Sterna paradisaea)    84 €  
sjöorre (Melanitta nigra)    757 €  
skogssduva (Columba oenas)    589 €  
skogssnäppa (Tringa ochropus)    84 €  
skräntärna (Sterna caspia)    1850 €  
skäggdopping (Podiceps cristatus)   118 €  
skäggmes (Panurus biarmicus)    84 €  
skärpiplärka (Anthus petrosus)    252 €  
skärsnäppa (Calidris maritima)    1009 €  
slaguggla (Strix uralensis)    757 €  
smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus)   505 €  
smådopping (Podiceps ruficollis)   252 €  
småfläckig sumphöna (Porzana porzana)   252 €  
smålom (Gavia stellata)    1682 €  
småsnäppa (Calidris minuta)    673 €  
småspov (Numenius phaeopus)    336 €  
småtärna (Sterna albifrons)    1850 €  
snatterand (Anas strepera)    252 €  
snögås (Anser caerulescens)    336 €  
snösiska (Carduelis hornemanni)   252 €  
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snösparv (Plectrophenax nivalis)   420 €  
sommargylling (Oriolus oriolus)   252 €  
sparvhök (Accipiter nisus)    505 €  
sparvuggla (Glaucidium passerinum)   420 €  
spillkråka (Dryocopus martius)    841 €  
stare (Sturnus vulgaris)    84 €  
steglits (Carduelis carduelis)    67 €  
stenfalk (Falco columbarius)    841 €  
stenknäck (Coccothraustes coccothraustes)   118 €  
stenskvätta (Oenanthe oenanthe)   34 €  
stjärtmes (Aegithalos caudatus)    252 €  
storlom (Cavia arctica)    841 €  
storskarv (Phalacrocorax carbo)    235 €  
storspov (Numenius arquata)    118 €  
strandskata (Haematopus ostralegus)   135 €  
strömstare (Cinclus cinclus)    589 €  
större hackspett (Dendrocopos major)   34 €  
större korsnäbb (Loxia pytyopsittacus)  67 €  
större skrikörn (Aquila clanga)    6728 €  
större strandpipare (Charadrius hiaticula)   420 €  
svarthakedopping (Podiceps auritus)   420 €  
svarthätta (Sylvia atricapilla)    50 €  
svartmes (Parus ater)    34 €  
svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros)   118 €  
svartsnäppa (Tringa erythropus)   420 €  
svarttärna (Chlidonias niger)    185 €  
svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca)   17 €  
svärta (Melanitta fusca)    673 €  
sydlig kärrsnäppa (Calidris alpina schinzii)   2355 €  
sånglärka (Alauda arvensis)    34 €  
sångsvan (Cygnus cygnus)    2018 €  
sädesärla (Motacilla alba)    34 €  
sävsparv (Emberiza schoeniclus)   34 €  
sävsångare (Acrocephalus schoenobaeunus)   17 €  
talgoxe (Parus major)    34 €  
tallbit (Pinicola enucleator)    336 €  
talltita (Parus montanus)    17 €  
taltrast (Turdus philomelos)    34 €  
tereksnäppa (Xenus cinereus)    3868 €  
tobisgrissla (Cepphus grylle)    101 €  
tofmes (Parus cristatus)    17 €  
tofsvipa (Vanellus vanellus)    101 €  
tordmule (Alca torda)    420 €  
tornfalk (Falco tinnunculus)    1009 €  
tornseglare (Apus apus)    67 €  
trana (Grus grus)    1009 €  
trastsångare (Acrocephalus arundinaceus)   151 €  
tretåig hackspett (Picoides tridactylus)   589 €  
trädgårdsångare (Sylvia borin)    34 €  
trädkrypare (Certhia familiaris)    34 €  
trädlärka (Lullula arvorea)    1009 €  
trädpiplärka (Anthus trivialis)    17 €  
turkduva (Streptopelia decaocto)   252 €  
turturduva (Streptopelia turtur)    252 €  
törnskata (Lanius collurio)    67 €  
törnsångare (Sylvia communis)    17 €  
vaktel (Coturnix coturnix)    4205 €  
varfågel (Lanius excubitor)    252 €  
vattenrall (Rallus aquaticus)    420 €  
videsparv (Emberiza rustica)    84 €  



 Kan rätten hantera ekologiska värden?                                 
Bilaga B 

 

vinterhämpling (Carduelis flavirostris)   336 €  
vitkindad gås (Branta leucopsis)   336 €  
vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos)   4037 €  
ängshök (Circus pygargus)    2018 €  
ängspiplärka (Anthus pratensis)    34 €  
ärtsångare (Sylvia curruca)    17 €  
 
Söder om renskötselområdet är korpen fridlyst och dess riktgivande värde är som följer:  
korp (Corvus corax)    151 €  

3 § 
Det riktgivande värdet på däggdjur och fåglar som inte räknas upp i 1 § och 2 § och på vilt 
som nämns i eller som inte är fridlysta enligt 5 § jaktlagen (615/93) bestäms på basis av 
högsta värdet för en besläktad art i förteckningen. Ett utlåtande av den regionala 
miljöcentralen skall inhämtas om värdet.  

4 § 
De riktgivande värdena på fridlysta kräldjur är som följer: 
hasselsnok (Coronella austriaca)   2523 €  
ormslå (Anguis fragilis)    202 €  
skogsödla (Lacerta vivipara)    17 €  
vanlig snok (Natrix natrix)    252 €  

5 § 
De riktgivande värdena på fridlysta groddjur är som följer:  
mindre vattenödla (Triturus vulgaris)  34 €  
padda (Bufo bufo)   34 €  
större vattenödla (Triturus cristatus)   420 €  
vanlig groda (Rana temporaria)    17 €  
åkergroda (Rana arvalis)    34 €  

6 § 
De riktgivande värdena på fridlysta blötdjur är som följer: 
flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera)   589 €  
tjockskalig målarmussla (Unio crassus)   50 €  

7 § 
De riktgivande värdena på fridlysta fjärilar är som följer: 
allmän ängssmygare (nordl.) (Hesperia comma catena)  420 €  
amathusias pärlemorfjäril (Clossiana titania)   420 €  
apollofjäril (Parnassius apollo)    841 €  
batonblåvinge (Pseudophilotes baton)   1682 €  
blåfläckade lövmätare (Scopula decorata)   1682 €  
boknätfjäril (Hypodryas maturna)   50 €  
dårgräsfjäril (Lopinga achine)    420 €  
fetörtsblåvinge (Scolitantides orion)   420 €  
gråkantad pärlemorfjäril (sydl.) (Clossiana thore thore)  219 €  
gråkantad sergmal (Ethmia terminella)   1261 €  
högnordisk blåvinge (Agriades glandon)   673 €  
kovetenätfjäril (Melitaea diamina)   1261 €  
krönt malmätare (Chloroclystis v-ata)   1261 €  
mnemosynefjäril (Parnassius mnemosyne)   336 €  
smalsprötad bastardsvärmare (Zygaena osterodensis)  1682 €  
smygstekellik glasvinge (Bembecia scopigera)   151 €  
stor guldvinge (Lycaena dispar)    1682 €  
strandlövmätare (Scopula corrivalaria)   673 €  
svartfläckig blåvinge (Maculinea arion)   1177 €  
såpörtmal (Caryocolum petryi)    1682 €  
tandmott (Cynaeda dentalis)    1682 €  
törelskottvecklare (Lobesia euphorbiana)   151 €  
ärenprisnatfjäril (Eurodryas aurinia)   151 €  

8 § 
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De riktgivande värdena på fridlysta skallbaggar är som följer: 
bredkantad dykare (Dytiscus latissimus)   17 €  
cinnoberbagge (Cucujus cinnaberinus)   1682 €  
eremitbagge (Osmoderma eremita)   1682 €  
smalbandad flatdykare (Graphoderus bilineatus)  17 €  

9 § 
De riktgivande värdena på fridlysta sländor är som följer: 
bred kärrtrollslända (Leucorrhinia caudalis)   17 €  
citronfläckad kärrtrollslända (Leucorrhinia pectoralis)  17 €  
grön mosaikslända (Aeshna viridis)   420 €  
pudrad kärrtrollslända (Leucorrhinia albifrons)   17 €  

10 § 
Värdet på en unge som lämnat boet motsvarar det riktgivande värdet på en vuxen individ. I 
övrigt motsvaras en vuxen individ hos däggdjuren av en eller flera ungar i boet, hos fåglarna 
av ägg i boet eller en eller flera ungar i boet och hos andra djur av ett eller flera ägg, en larv, 
en grupp larver eller en puppa. I fråga om fjällvråken och pilgrimsfalken är värdet på ett 
enstaka ägg eller en enstaka unge detsamma som det riktgivande värdet på en vuxen individ.  

11 § 
Ett utlåtande om hur de riktgivande värdena på fridlysta växter och mossor bestäms skall 
inhämtas av den regionala miljöcentralen.  

12 § 
Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2002. Genom denna förordning upphävs 
miljöministeriets beslut av den 23 oktober 1995 om riktgivande värden på fridlysta djur och 
växter (1209/1995).  

Helsingfors den 3 januari 2002 
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2002/0021 (COD) 
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ansvar för att 
förebygga och avhjälpa miljöskador 
(Text av betydelse för EES) 
 
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 
DETTA DIREKTIV 
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 
175.1 i detta, 
med beaktande av kommissionens förslag [54], 
[54] EGT C  
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande [55], 
[55] EGT C  
med beaktande av Regionkommitténs yttrande [56], 
[56] EGT C  
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget [57], och 
[57] EGT C  
av följande skäl: 
(1) Det finns idag många förorenade områden i gemenskapen som medför betydande 
hälsorisker, och den biologiska mångfalden har minskat avsevärt under de senaste årtiondena. 
Om inga åtgärder vidtas riskerar föroreningen att förvärras och den biologiska mångfalden 
kan komma att minska ytterligare i framtiden. Förebyggande och avhjälpande av miljöskador 
i största möjliga utsträckning bidrar till att genomföra de mål och principer för gemenskapens 
miljöpolitik som anges i artikel 174 i fördraget. 
(2) Förebyggande och avhjälpande av miljöskador bör uppnås genom att principen att 
förorenaren skall betala i enlighet med artikel 174.2 i fördraget främjas. En av de 
grundläggande principerna i detta direktiv bör därför vara att verksamhetsutövare vars 
verksamhet har orsakat en miljöskada eller ett överhängande hot om en sådan skada skall ha 
ett ekonomiskt ersättningsansvar. På så sätt motiveras verksamhetsutövare att vidta åtgärder 
och utveckla metoder i syfte att minimera risken för miljöskador och därigenom risken för 
ersättningsansvar. 
(3) Eftersom målet med den föreslagna åtgärden, som är att fastställa gemensamma 
bestämmelser för att förebygga och avhjälpa miljöskador till låg kostnad för samhället, inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på grund av den föreslagna 
åtgärdens omfattning eller verkningar med avseende på annan gemenskapslagstiftning (rådets 
direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar [58], rådets direktiv 
92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter [59], 
samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område [60]), bättre kan 
uppnås på gemenskapsnvå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen, som 
beskrivs i samma artikel, går direktivet inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa 
mål.  
[58] EGT L 103, 25.4.1979, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 
97/49/EG (EGT L 223, 13.8.1997, s. 9).  
[59] EGT L 206, 22.7.1992, s. 7. Direktivet senast ändrat genom direktiv 97/62/EG (EGT L 
305, 8.11.1997, s. 42). 
[60] EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.  
(4) Begrepp som bidrar till en korrekt tolkning och tillämpning av den ordning som inrättas 
genom detta direktiv bör definieras. När ett begrepp kommer från annan relevant 



 Kan rätten hantera ekologiska värden?                                 
Bilaga C 

 

gemenskapslagstiftning bör samma definition användas, så att gemensamma kriterier kan 
användas och en enhetlig tillämpning främjas.  
(5) I definitionen av biologisk mångfald bör det också hänvisas till sådana skydds- eller 
bevarandeområden som har utpekats i enlighet med nationell naturskyddslagstiftning. Hänsyn 
bör ändå tas till särskilda situationer där gemenskapsdirektiv eller motsvarande nationella 
bestämmelser medger vissa undantag från den skyddsnivå som erbjuds miljön.  
(6) När det gäller skador på miljön bör detta direktiv tillämpas på yrkesverksamheter som 
utgör en risk för människors hälsa och miljön. Dessa verksamheter bör i princip identifieras 
genom att det hänvisas till relevant gemenskapslagstiftning i vilken det fastställs vilka krav 
som skall gälla för vissa verksamheter eller aktiviteter som anses utgöra en potentiell eller 
verklig risk för människor eller miljö.  
(7) När det gäller skador på den biologiska mångfalden bör detta direktiv även tillämpas på 
andra yrkesverksamheter än de som redan, genom hänvisning till gemenskapslagstiftning, 
direkt eller indirekt identifieras som en potentiell eller verklig risk för människor eller miljö. 
(8) Det bör tas uttrycklig hänsyn till Euratomfördraget och relevanta internationella 
konventioner samt till gemenskapslagstiftning som innehåller mer omfattande och strängare 
regler om bedrivandet av de verksamheter som omfattas av detta direktiv. När de behöriga 
myndigheternas befogenheter anges i detta direktiv fastställs inga ytterligare bestämmelser om 
vilket lands lag som skall tillämpas. Direktivet påverkar inte tillämpningen av de regler om 
domstolars internationella behörighet som fastställs bland annat i rådets förordning (EG) nr 
44/2001 av den 22 december 2001 om domstols behörighet och om erkännande och 
verkställighet av domar på privaträttens område [61]. Detta direktiv bör inte tillämpas på 
verksamhet som bedrivs i det nationella försvarets intresse. 
[61] EGT L 12, 16.1.2001, s. 1. 
(9) Alla typer av miljöskador går inte att avhjälpa genom en ordning med ersättningsansvar. 
För att en sådan ordning skall vara effektiv måste det finnas en (eller flera) identifierbara 
aktörer (förorenare), skadan måste vara konkret och mätbar, och ett orsakssamband måste 
kunna fastställas mellan skadan och den identifierade förorenaren. En ordning med 
ersättningsansvar är därför inte något lämpligt instrument för att hantera föroreningar av mer 
omfattande, diffus karaktär där det är omöjligt att hänföra de negativa miljöeffekterna till 
vissa enskilda aktörers verksamhet. 
(10) Eftersom förebyggande och avhjälpande av miljöskador direkt bidrar till att genomföra 
gemenskapens miljöpolitik, bör offentliga myndigheter ges ett särskilt ansvar för att 
säkerställa att bestämmelserna i detta direktiv genomförs och tillämpas korrekt.  
(11) För att systemet skall vara ändamålsenligt bör den behöriga myndigheten själv vidta 
åtgärder om de ansvariga verksamhetsutövarna inte vidtar eller är i stånd att vidta nödvändiga 
åtgärder för att antingen förhindra att skador på miljön uppkommer eller avhjälpa sådana 
skador.  
(12) De åtgärder som vidtas för att avhjälpa miljöskador bör vara så effektiva att de garanterar 
att målen för avhjälpande uppnås. Det bör i detta syfte fastställas riktlinjer, vars tillämpning 
bör övervakas av den behöriga myndigheten.  
(13) Lämpliga åtgärder bör vidtas för situationer där flera miljöskador har uppkommit på ett 
sådant sätt att den behöriga myndigheten inte kan sörja för att alla åtgärder som är nödvändiga 
för att avhjälpa skadorna vidtas samtidigt. I ett sådant fall bör den behöriga myndigheten 
kunna bestämma vilken miljöskada som skall avhjälpas i första hand. 
(14) Enligt principen att förorenaren skall betala bör en verksamhetsutövare som orsakar en 
miljöskada eller framkallar ett överhängande hot om en sådan skada i princip bära 
kostnaderna för de åtgärder som är nödvändiga för att förebygga eller avhjälpa skadan. Om en 
behörig myndighet själv eller via en tredje part måste agera i en verksamhetsutövares ställe, 
bör myndigheten se till att få ersättning från verksamhetsutövaren för de kostnader den ådrar 
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sig. Verksamhetsutövarna bör också i slutänden bära kostnaderna för att bedöma miljöskadan 
och, i förekommande fall, för att bedöma ett överhängande hot om att en sådan skada skall 
uppkomma.  
(15) När principen att förorenaren skall betala inte kan tillämpas bör medlemsstaterna se till 
att nödvändiga åtgärder vidtas för att förebygga och avhjälpa skador. I sådana fall bör 
medlemsstaterna anta de bestämmelser som de anser vara lämpliga med hänsyn till deras 
rättsliga system, förutsatt att de på ett effektivt sätt säkerställer finansieringen av de åtgärder 
som är nödvändiga för att förebygga eller avhjälpa skador.  
(16) En verksamhetsutövare som har orsakat en skada på den biologiska mångfalden i 
samband med annan yrkesverksamhet än de som enligt det här direktivet utgör en verklig eller 
potentiell risk för människor eller miljö, bör inte vara skyldig att bära kostnaderna för åtgärder 
som vidtas i enlighet med detta direktiv för att förebygga eller avhjälpa skador, om det inte 
fastställts att verksamhetsutövaren orsakat skadan genom fel eller försummelse.  
(17) Vederbörlig hänsyn bör tas till situationer där skadan eller sannolikheten för skada är en 
följd av vissa händelser som verksamhetsutövaren inte råder över; eller en följd av utsläpp 
eller händelser för vilka verksamhets utövaren har ett uttryckligt tillstånd eller vars skadliga 
verkningar det inte var möjligt att känna till när händelsen eller utläppet ägde rum; eller 
situationer där personer agerar i egenskap av förvaltare och inte begått fel eller försummelse; 
eller där verksamhetsutövare bara uppfyller de rättsliga krav som gäller för deras verksamhet. 
Det kan emellertid i det sammanhanget uppkomma situationer där det är motiverat att 
medlemsstaterna åläggs att agera, även om verksamhetsutövaren inte bör bära kostnaderna för 
åtgärder som vidtas för att förebygga eller avhjälpa skadan. 
(18) Verksamhetsutövarna bör bära kostnaderna för förebyggande åtgärder, om dessa åtgärder 
ändå skulle ha vidtagits av dem för att uppfylla kraven i lagar och andra författningar, 
inklusive villkoren i tillstånd eller godkännanden, som reglerar deras verksamhet.  
(19) Lämpliga åtgärder bör vidtas för att hantera sådana fall där flera verksamhetsutövare har 
orsakat skadan. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att föreskriva antingen solidariskt 
ersättningsansvar eller en proportionell fördelning av det ekonomiska ansvaret enligt rättvisa 
och rimliga principer. 
(20) Behöriga myndigheter bör ha rätt att få ersättning från verksamhetsutövare för sina 
kostnader för åtgärder som vidtas i syfte att förebygga eller avhjälpa skador under en rimlig 
tid efter det att åtgärderna slutförts. 
(21) Det är nödvändigt att sörja för att det finns effektiva metoder för genomförande och 
kontroll av efterlevnad, samtidigt som berörda verksamhetsutövares och andra berörda parters 
legitima intressen tillvaratas. De behöriga myndigheterna bör göra nödvändiga utredningar 
och förbli ansvariga för vissa uppgifter som kräver expertkunnande och skönsmässig 
bedömning, exempelvis när det gäller att bedöma skadans betydelse och att fastställa vilka 
åtgärder som bör vidtas för att avhjälpa den.  
(22) Personer som påverkas eller troligen kommer att påverkas negativt av en miljöskada bör 
ha rätt att begära att den behöriga myndigheten vidtar åtgärder. Miljöskydd är emellertid ett 
diffust intresse, som enskilda personer inte alltid tillvaratar eller är i stånd att tillvarata. 
Behöriga parter bör därför ges en särställning så att de kan bidra till att detta direktiv 
genomförs på ett effektivt sätt. 
(23) Lämpliga förfaranden bör fastställas för att göra det lättare att begära att åtgärder skall 
vidtas, och den behöriga myndigheten bör bland annat vara skyldig att underrätta den berörda 
parten om det inte är möjligt att fatta ett beslut inom rimlig tid.  
(24) Berörda personer och behöriga parter bör ha möjlighet att få den behöriga myndighetens 
beslut, agerande eller brist på åtgärder omprövade.  
(25) Om en miljöskada påverkar eller kan komma att påverka flera medlemsstater, bör dessa 
medlemsstater samarbeta för att säkerställa att det vidtas lämpliga och effektiva förebyggande 



 Kan rätten hantera ekologiska värden?                                 
Bilaga C 

 

åtgärder eller, i förekommande fall, åtgärder för att avhjälpa miljöskadan. 
(26) Medlemsstaterna bör uppmuntra verksamhetsutövarna att teckna lämpliga försäkringar 
eller utnyttja andra former av ekonomisk säkerhet för att få ett effektivt skydd mot de 
ekonomiska skyldigheter som följer av detta direktiv. 
(27) Detta direktiv bör inte hindra medlemsstaterna från att behålla eller införa strängare 
bestämmelser om förebyggande och avhjälpande av miljöskador, och inte heller från att anta 
lämpliga bestämmelser för att förhindra dubbel ersättningsplikt i situationer där en behörig 
myndighet enligt detta direktiv och en person vars egendom berörs av skadan samtidigt gör 
sina anspråk. 
(28) Skador som vållats före utgången av den tidsfrist då direktivet skall vara genomfört bör 
inte omfattas av direktivets bestämmelser, och lämpliga bestämmelser bör fastställas för de 
fall där det är oklart om huruvida en skada vållats efter den dagen. 
(29) Medlemsstaterna bör rapportera till kommissionen om de erfarenheter som vunnits vid 
tillämpningen av detta direktiv, så att kommissionen, med hänsyn tagen till konsekvenserna 
för en hållbar utveckling, kan avgöra om det är nödvändigt att ändra direktivet. 
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 
Artikel 1 
Syfte 
Syftet med detta direktiv är att fastställa bestämmelser på grundval av en miljöansvarsordning 
för att förebygga och avhjälpa miljöskador.  
Artikel 2 
Definitioner 
1. I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges: 
1) ursprungligt tillstånd: det tillstånd som naturresursen och dess funktioner skulle ha befunnit 
sig i om skadan inte hade uppkommit, såvitt kan bedömas på grundval av historiska data, 
referensdata, kontrolldata eller data om stegvisa förändringar (t.ex. antalet döda djur), 
antingen var för sig eller i kombination.  
2) biologisk mångfald: naturliga livsmiljöer och arter som förtecknas i bilaga I till direktiv 
79/409/EEG, eller i bilagorna I, II och IV till direktiv 92/43/EEG eller livsmiljöer och arter 
som inte omfattas av dessa direktiv men för vilka skydds- eller bevarandeområden har utsetts i 
enlighet med nationell naturskydds lagstiftning.  
3) bevarandestatus: 
a) för en livsmiljö: summan av de faktorer som påverkar en naturlig livsmiljö och dess typiska 
arter och som på lång sikt kan påverka dess naturliga utbredning, struktur och funktion samt 
de typiska arternas överlevnad på lång sikt inom den del av medlems staternas europeiska 
territorium som omfattas av fördraget, inom medlemsstatens territorium eller inom livsmiljöns 
naturliga utbredningsområde.  
b) för en en art: summan av de faktorer som påverkar den berörda arten och som på lång sikt 
kan påverka dess naturliga utbredning och storleken på artens population inom den del av 
medlems staternas europeiska territorium som omfattas av fördraget, inom medlemsstatens 
övriga territorium eller inom artens naturliga utbredningsområde.  
4) kostnader: de kostnader som är skäliga med hänsyn till behovet att säkerställa ett korrekt 
och effektivt genomförande av detta direktiv, inbegripet administrativa, rättsliga och 
tillämpningsrelaterade kostnader, kostnader för datainsamling och andra allmänna kostnader 
samt kostnader för övervakning och tillsyn. 
5) skada: en mätbar negativ förändring av en naturresurs eller dess funktioner som kan 
uppkomma direkt eller indirekt och som orsakas av någon av de verksamheter som omfattas 
av detta direktiv.  
6) överhängande hot: en tillräcklig sannolikhet för att en miljöskada skall uppkomma inom en 
nära framtid. 
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7) förvaltare: en person som utsetts i enlighet med nationell lagstiftning för att handha 
insolvens, likvidation, konkurs eller liknande förfaranden.  
8) naturresurs: biologisk mångfald, vatten och jord, inklusive alv.  
9) verksamhetsutövare: en person som bedriver en verksamhet som omfattas av detta direktiv, 
inbegripet den som innehar tillståndet eller godkännandet för denna verksamhet eller den 
person som registrerar eller anmäler en sådan verksamhet.  
10) person: fysisk eller juridisk person.  
11) markförorening eller förorening av jord och alv: en av människors verksamhet orsakad 
direkt eller indirekt tillförsel till jord och alv av ämnen, beredningar, mikroorganismer eller 
andra organismer som kan skada människors hälsa eller naturresurser. 
12) förebyggande åtgärder: åtgärder som vidtas efter en händelse, handling eller försummelse 
som har skapat ett överhängande hot om miljöskada, i syfte att förebygga eller minimera 
denna skada. 
13) yrkesverksamhet: omfattar även ideell verksamhet och tillhandahållande av tjänster till 
allmänheten. 
14) behörig part: person, som i enlighet med de kriterier som fastställs i nationell lagstiftning 
har ett intresse av att sörja för att miljöskador avhjälps, inbegripet organ och organisationer 
vars syfte enligt respektive organs eller organisations stadgar är att skydda miljön och som 
uppfyller den nationella lagstiftningens krav.  
15) återhämtning: de skadade naturresursernas eller funktionernas återgång till sitt 
ursprungliga tillstånd. 
16) avhjälpande: en åtgärd eller kombination av åtgärder som vidtas för att återställa, sanera 
eller ersätta skadade naturresurser eller funktioner eller att tillhandahålla en motsvarighet till 
dessa naturresurser eller funktioner, till exempel 
a) primärt avhjälpande: åtgärder (även naturlig återhämtning) varigenom skadade 
naturresurser eller funktioner återgår till sitt ursprungliga tillstånd, 
b) kompenserande avhjälpande: åtgärder som avser naturresurser eller funktioner på en annan 
plats än den där naturresurserna eller funktionerna har skadats, och åtgärder som vidtas för att 
kompensera för tillfälliga förluster av naturresurser eller funktioner som uppstår mellan 
skadetillfället och återgången till det ursprungliga tillståndet. 
17) funktioner: de funktioner en naturresurs har till nytta för en annan naturresurs eller 
allmänheten.  
18) miljöskada: 
a) skador på den biologiska mångfalden, dvs. skador som på ett allvarligt och negativt sätt 
påverkar den biologiska mångfaldens bevarandestatus,  
b) vattenskador, dvs. skador som negativt påverkar vattens ekologiska status, ekologiska 
potential eller kemiska status i en sådan utsträckning att denna status försämras eller kan 
komma att försämras från en av de kategorier som definieras i direktiv 2000/60/EG, med 
undantag för negativa effekter som omfattas av artikel 4.7 i direktiv 2000/60/EG,  
c) markskador, dvs. skador som utgör ett allvarligt, potentiellt eller verkligt hot mot 
folkhälsan som en följd av förorening av jord eller alv. 
19) värde: den största mängd varor, tjänster eller pengar som en person är villig att avstå från 
för att få en viss vara eller tjänst, eller den minsta mängd varor, tjänster eller pengar som en 
person är villig att acceptera som ersättning för att avstå från en viss vara eller tjänst. En 
livsmiljös eller en arts totala värde inbegriper det värde det direkta nyttjandet av naturresursen 
har för enskilda personer, till exempel för bad, segling eller fågelskådning, och det värde som 
enskilda personer tillskriver livsmiljöer och arter oberoende av det direkta nyttjandet. Hit 
räknas inte enskilda personers inkomstförluster. 
20) vatten: alla typer av vatten som omfattas av direktiv 2000/60/EG. 
21) utsläpp: utsläpp i miljön av ämnen, beredningar, mikroorganismer eller andra organismer. 
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2. De skador på den biologiska mångfalden som avses i punkt 1.18 a omfattar inte negativa 
effekter som är en följd av åtgärder som verksamhetsutövaren har vidtagit med de behöriga 
myndigheternas uttryckliga god kännande i enlighet med genomförande bestämmelserna för 
artikel 6.3 och 6.4 i direktiv 92/43/EEG eller i enlighet med andra bestämmelser i nationell 
lagstiftning som har motsvarande verkan med avseende på livsmiljöer och arter som är 
skyddade enligt nationell naturskydds lagstiftning men som inte omfattas av direktiven 
79/409/EEG eller 92/43/EEG, under förutsättning att dessa nationella bestämmelser erbjuder 
minst motsvarande garantier för bland annat kompensations åtgärder som krävs. 
Skador på den biologiska mångfalden omfattar inte heller negativa effekter som är en följd av 
åtgärder som verksamhetsutövaren vidtagit med de behöriga myndigheternas uttryckliga 
godkännande i enlighet med genomförande bestämmelserna för artikel 9 i direktiv 
79/409/EEG eller artikel 16 i direktiv 92/43/EEG. 
Artikel 3 
Tillämpningsområde 
1. Detta direktiv skall tillämpas på miljöskador som orsakas av utövandet av någon av de 
yrkesverksamheter som förtecknas i bilaga I, och på överhängande hot om att sådana skador 
uppkommer på grund av någon av dessa verksamheter. 
2. Detta direktiv skall tillämpas på skador på den biologiska mångfalden som orsakas av 
utövandet av andra yrkesverksamheter än de som förtecknas i bilaga I, och på överhängande 
hot om att sådana skador uppkommer på grund av någon av dessa verksamheter. 
3. Detta direktiv skall inte tillämpas på miljöskador eller överhängande hot om sådana skador 
som uppkommer till följd av tillbud, för vilka ansvar eller ersättning regleras genom någon av 
följande överenskommelser: 
a) Internationell konvention av den 27 november 1992 om ansvarighet för skada orsakad av 
förorening genom olja. 
b) Internationell konvention av den 27 november 1992 om upprättande av en internationell 
fond för ersättning av skada orsakad av föroreningar genom olja. 
c) Internationell konvention av den 23 mars 2001 om ansvarighet för skada orsakad av 
förorening genom bunkerolja. 
d) Internationell konvention av den 3 maj 1996 om ansvar och ersättning för skada i samband 
med sjötransport av farliga och skadliga ämnen.  
e) Konvention av den 10 oktober 1989 om ansvar för skada i samband med transport av 
farliga varor på väg, järnväg eller inre vattenvägar. 
4. Detta direktiv skall inte tillämpas på sådana kärntekniska risker, miljöskador eller 
överhängande hot om sådana skador som kan orsakas av utövandet av verksamheter som 
omfattas av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen eller av tillbud 
eller verksamheter för vilka ansvar eller ersättning regleras genom någon av följande 
överenskommelser: 
a) Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område, och 
den tilläggskonvention som slöts i Bryssel den 31 januari 1963.  
b) Wienkonventionen av den 21 maj 1963 om skadeståndsansvar för atomskada, och 
Wienkonventionen av den 12 september 1997 om supplerande ersättning vid atomskada. 
c) Gemensamt protokoll av den 21 september 1988 rörande tillämpningen av Wien 
konventionen och Pariskonventionen. 
d) Brysselkonventionen av den 17 december 1971 om skadeståndsansvar vid sjötransport av 
atomsubstans. 
5. Detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av strängare bestämmelser i gemenskaps 
lagstiftningen som reglerar utövandet av någon av de verksamheter som omfattas av detta 
direktiv, eller tillämpningen av gemenskaps lagstiftning som innehåller kollisionsnormer. 
6. Detta direktiv skall inte tillämpas på miljöskador eller överhängande hot om sådana skador 
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som orsakas av en förorening av mer omfattande, diffus karaktär där det är omöjligt att 
fastställa orsakssambandet mellan skadan och vissa enskilda verksamhets utövares 
verksamhet.  
7. Detta direktiv skall inte tillämpas på verksamheter vars enda syfte är att betjäna det 
nationella försvaret. 
8. Om inte annat följer av artikel 11.3 skall detta direktiv inte ge privata parter rätt till 
ersättning för ekonomiska förluster som de kan ha lidit på grund av en miljöskada eller ett 
överhängande hot om en sådan skada. 
Artikel 4 
Förebyggande åtgärder 
1. Om det finns ett överhängande hot om att en miljöskada kan uppkomma skall den behöriga 
myndigheten antingen ålägga verksamhets utövaren att vidta nödvändiga förebyggande 
åtgärder eller själv vidta sådana åtgärder. 
2. Utan att det påverkar eventuella ytterligare åtgärder som den behöriga myndigheten kan 
kräva enligt punkt 1 skall medlemsstaterna ålägga verksamhets utövare, som är eller borde 
vara medvetna om ett sådant överhängande hot, att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 
förebygga miljöskador utan att vänta på att den behöriga myndigheten begär det. 
3. Medlemsstaterna skall, när så är lämpligt och i vart fall när det överhängande hotet om 
miljöskada inte avvärjts trots de förebyggande åtgärder som den berörda verksamhetsutövaren 
vidtagit, ålägga verksamhetsutövare att underrätta den behöriga myndigheten om situationen. 
4. Om verksamhetsutövaren inte fullgör sina skyldighter enligt punkterna 1 eller 2 skall den 
behöriga myndigheten vidta nödvändiga förebyggande åtgärder. 
Artikel 5 
Avhjälpande 
1. Om en miljöskada har uppkommit skall den behöriga myndigheten antingen kräva att 
verksamhetsutövaren vidtar nödvändiga åtgärder för att avhjälpa skadan eller själv vidta 
sådana åtgärder. 
2. Om verksamhetsutövaren inte rättar sig efter ett åläggande utfärdat i enlighet med punkt 1 
skall den behöriga myndigheten vidta nödvändiga åtgärder för att avhjälpa skadan. 
3. Nödvändiga åtgärder för att avhjälpa skadan skall fastställas i enlighet med bilaga II. 
4. Om flera miljöskador har uppkommit på ett sådant sätt att den behöriga myndigheten inte 
kan sörja för att alla nödvändiga åtgärder vidtas samtidigt, skall den behöriga myndigheten ha 
rätt att bestämma vilken miljöskada som skall avhjälpas i första hand. 
När den behöriga myndighten fattar detta beslut skall den bland annat beakta de olika 
skadornas art, omfattning och allvarlighet, och utsikterna till naturlig återhämtning.  
Artikel 6 
Ytterligare bestämmelser om förebyggande åtgärder och avhjälpande 
1. Om inte annat följer av artikel 9.1 skall medlemsstaterna sörja för att nödvändiga åtgärder 
vidtas för att förebygga eller avhjälpa skadan 
a) om det inte är möjligt att identifiera den verksamhetsutövare som orsakat skadan eller det 
överhängande hotet om skada,  
b) om verksamhetsutövaren kan identifieras men inte har tillräckliga ekonomiska resurser för 
att vidta någon av de åtgärder som är nödvändiga för att förebygga eller avhjälpa skadan,  
c) om verksamhetsutövaren kan identifieras men inte har tillräckliga ekonomiska resurser för 
att vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att förebygga eller avhjälpa skadan, eller 
d) om verksamhetsutövaren enligt detta direktiv inte är skyldig att bära kostnaderna för 
nödvändiga åtgärder för att förebygga eller avhjälpa skadan. 
2. De åtgärder som vidtas enligt punkt 1 a, b eller c skall inte påverka den berörda 
verksamhets utövarens ersättningsansvar enligt detta direktiv eller tillämpningen av artiklarna 
87 och 88 i EG-fördraget.  
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Artikel 7 
Kostnadsersättning 
1. Om inte annat följer av artiklarna 8, 9 eller 10 skall den verksamhetsutövare som orsakat 
skadan eller det överhängande hotet om skada ersätta den behöriga myndigheten för de 
kostnader myndigheten haft i samband med åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv 
för att förebygga eller avhjälpa skadan. 
2. Den verksamhetsutövare som orsakat skadan eller det överhängande hotet om skada skall 
också ersätta den behöriga myndigheten för de kostnader myndigheten haft för att bedöma 
miljöskadan eller det överhängande hotet om en sådan skada. 
Artikel 8 
Fördelning av kostnader för vissa skador på den biologiska mångfalden 
Om inte annat följer av artikel 10, skall den verksamhetsutövare som har orsakat en sådan 
skada eller ett sådant överhängande hot om skada som avses i artikel 3.2 bära kostnaderna för 
åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv i syfte att förebygga eller avhjälpa skada 
endast om skadan vållats genom fel eller försummelse.  
Artikel 9 
Undantag 
1. Om inte annat följer av artikel 10, skall detta direktiv inte omfatta miljöskador eller ett 
överhängande hot om sådana skador som orsakas av 
a) väpnade konflikter, fientligheter, inbördeskrig eller uppror, 
b) exceptionella och oundvikliga naturfenomen som det inte är möjligt att skydda sig mot, 
c) utsläpp eller händelser som är tillåtna enligt tillämpliga lagar och andra författningar eller 
enligt tillstånd eller godkännanden som lämnats till verksamhetsutövaren,  
d) utsläpp eller verksamheter som inte ansågs skadliga vid den tidpunkt då de ägde rum, enligt 
den då existerande vetenskapliga och tekniska kunskapsnivån.  
2. Punkt 1 c och d skall inte gälla om verksamhetsutövaren har varit oaktsam. 
3. Om inte annat följer av artikel 10, skall verksamhetsutövaren inte vara skyldig att bära 
kostnaderna för åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv i syfte att förebygga eller 
avhjälpa miljöskador, om skadan eller det överhängande hotet om en sådan skada är en följd 
av  
a) en handling som begåtts av tredje man med uppsåt att vålla skada, och skadan eller det 
överhängande hotet om skada uppkom trots att nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagits,  
b) efterlevnad av tvingande myndighetsåtgärder. 
4. En verksamhetsutövare som agerar i egenskap av förvaltare skall inte personligen bära 
kostnaderna för åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv för att förebygga och 
avhjälpa en skada när denne handlar i enlighet med gällande nationella bestämmelser om 
insolvens, likvidation, konkurs eller liknande ärenden, och inte i övrigt begått fel eller 
försummelse.  
Artikel 10 
Fördelning av kostnader för vissa förebyggande åtgärder 
1. Medlemsstaterna skall sörja för att verksamhetsutövarna alltid bär kostnaderna för 
förebyggande åtgärder som de är skyldiga att vidta enligt de lagar och andra författningar som 
reglerar deras verksamhet , inbegripet villkor i tillstånd eller godkännanden. 
2. Artikel 4 skall inte beaktas när de lagar och andra författningar som avses i punkt 1 
fastställs. 
Artikel 11 
Kostnadsfördelning när skadan vållats av flera parter 
1. Om den behöriga myndigheten med tillräcklig grad av sannolikhet kan slå fast att en skada 
har vållats av flera verksamhetsutövares handlingar eller underlåtelse att handla får 
medlemsstaterna antingen ålägga de berörda verksamhetsutövarna ett solidariskt 
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ersättningsansvar för skadan eller föreskriva att den behöriga myndigheten på ett rättvist och 
rimligt sätt skall fördela kostnaderna mellan verksamhets utövarna, om inte annat följer av 
punkt 2.  
2. Verksamhetsutövare som kan fastställa i vilken utsträckning skadan är en följd av deras 
verksamhet skall endast bära kostnaderna för denna del av skadan. 
3. Detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av bestämmelser i nationell lagstiftning om 
regressrätt. 
Artikel 12 
Tidsfrist för talan om kostnadsersättning 
Den behöriga myndigheten skall, inom fem år efter det att en åtgärd vidtagits i enlighet med 
detta direktiv, ha rätt att inleda förfaranden om ersättning för kostnader i samband med 
åtgärder mot den verksamhetsutövare som har orsakat skadan eller det överhängande hotet om 
skada.  
Artikel 13 
Behörig myndighet 
1. Medlemsstaterna skall utse en eller flera behöriga myndigheter som skall svara för 
utförandet av de uppgifter som anges i detta direktiv. 
Medlemsstater som inte bemyndigar behöriga myndigheten behörighet att fatta eller verkställa 
tvingande beslut skall sörja för att en domstol eller annat oberoende och opartiskt offentligt 
organ har befogenhet att fatta och verkställa sådana beslut. 
2. Oavsett om ett beslut som avses i punkt 1 andra stycket har fattats av den behöriga 
myndigheten, en domstol eller ett annat oberoende och opartiskt offentligt organ, är det den 
behöriga myndigheten som skall fastställa vilken verksamhetsutövare som har vållat skadan 
eller det överhängande hotet om skada, bedöma skadans betydelse och bestämma vilka 
åtgärder enligt bilaga II som skall vidtas för att avhjälpa skadan. 
3. Medlemsstaterna skall se till att den behöriga myndigheten gör de utredningar som är 
nödvändiga för att den skall fullgöra sina skyldigheter enligt detta direktiv, oberoende av om 
någon begäran inkommit enligt artikel 14.  
Den behöriga myndigheten skall ha rätt att begära att verksamhetsutövaren lämnar de 
upplysningar och data som behövs för utredningen.  
Medlemsstaterna skall fastställa närmare bestämmelser om hur den behöriga myndigheten får 
begära sådana upplysningar och data. 
4. Medlemsstaterna skall se till att den behöriga myndigheten kan delegera genomförandet av 
nödvändiga åtgärder för att förebygga eller avhjälpa en skada till en tredje part, eller begära 
att en tredje part genomför sådana åtgärder. 
5. Alla beslut som fattas enligt detta direktiv och i vilka det föreskrivs åtgärder för att 
förebygga eller avhjälpa en skada, skall innehålla en noggrann redovisning av grunderna för 
beslutet. Den berörda verksamhetsutövaren skall snarast underrättas om sådana beslut, och 
skall samtidigt informeras om vilka rättsmedel som står till buds enligt den berörda 
medlemsstatens lagstiftning och vilka tidsfrister som gäller för överklagande. 
Artikel 14 
Begäran om åtgärder 
1. Utan att det påverkar utredningar som den behöriga myndigheten har inlett på eget initiativ 
skall personer som påverkas eller troligen kommer att påverkas negativt av en miljöskada 
samt behöriga organ ha rätt att till den behöriga myndigheten rapportera eventuella 
iakttagelser om miljöskador som de känner till, och begära att den behöriga myndigheten 
vidtar åtgärder i enlighet med detta direktiv.  
2. Den behöriga myndigheten skall kunna kräva att en begäran om åtgärder åtföljs av alla 
relevanta upplysningar och data till styrkande av iakttagelserna om den aktuella miljö skadan.  
3. Den behöriga myndigheten skall ta upp en begäran om åtgärder och de iakttagelser som 
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redovisas däri om dessa med en tillräcklig grad av sannolikhet tyder på att det finns en 
miljöskada.  
4. Den behöriga myndigheten skall ge den berörda verksamhetsutövaren tillfälle att yttra sig 
över begäran om åtgärder och de iakttagelser som redovisas där. 
5. Den behöriga myndigheten skall snarast möjligt, och i vart fall inom en tid som är rimlig 
med hänsyn till skadans art, omfattning och allvarlighet, informera den berörda personen eller 
det behöriga organet om sitt beslut att tillmötesgå eller vägra begäran om åtgärder, och skall 
ange skälen för detta beslut.  
6. Om den behöriga myndigheten trots rimliga ansträngningar inte fattat beslut om en begäran 
att vidta åtgärder inom den tid som avses i punkt 5, skall den senast fyra månader efter det att 
en begäran om åtgärder mottagits informera den berörda personen eller det behöriga organet 
om de mått och steg som den har vidtagit och som den föreslår att vidta för att sörja för att 
detta direktiv kommer att tillämpas inom en tid som är förenlig med direktivets syfte.  
Artikel 15 
Om prövningsförfaranden 
1. En person som har inkommit med en begäran om åtgärder enligt detta direktiv eller ett 
behörigt organ som har inkommit med en sådan begäran skall ha möjlighet att få den behöriga 
myndighetens beslut, handlingar eller underlåtelse att handla prövade i processrättsligt och 
materiellt hänseende i domstol eller av något annat oberoende och opartiskt offentligt organ.  
2. Detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av nationell lagstiftning enligt vilken alla 
möjligheter till administrativ prövning skall vara uttömd innan en rättslig prövning kan 
komma i fråga. 
Artikel 16 
Ekonomisk säkerhet 
Medlemsstaterna skall uppmuntra verksamhetsutövare att teckna lämpliga försäkringar eller 
utnyttja andra former av ekonomisk säkerhet. Medlemsstaterna skall också uppmuntra berörda 
ekonomiska och finansiella aktörer, bl.a. sektorn för finansiella tjänster, att skapa 
försäkringsinstrument eller andra instrument eller marknader för ekonomisk säkerhet. 
Artikel 17 
Samarbete mellan medlemsstaterna 
Om en miljöskada påverkar eller troligen kommer att påverka flera medlemsstater, skall dessa 
samarbeta för att säkerställa att det vidtas ändamålsenliga och effektiva förebyggande åtgärder 
eller, vid behov, åtgärder för att avhjälpa denna skada. 
Artikel 18 
Förhållande till nationell rätt 
1. Detta direktiv skall inte hindra medlemsstaterna från att behålla eller införa strängare 
bestämmelser om förebyggande och avhjälpande av miljöskador, t.ex. om att ytterligare 
verksamheter skall omfattas av kraven om förebyggande och avhjälpande i detta direktiv, om 
att det skall finnas ytterligare ansvariga parter eller om den ekonomiska ansvarsfördelningen 
de ansvariga parterna emellan.  
2. Detta direktiv skall inte hindra medlemsstaterna från att anta lämpliga bestämmelser, 
exempelvis om förbud mot dubbel ersättningsplikt i situationer där en behörig myndighet 
enligt detta direktiv och en person vars egendom berörs av en skada samtidigt gör sina 
anspråk gällande. 
 
Artikel 19 
Tidsmässig tillämpning 
1. Detta direktiv skall inte tillämpas på verksamhet som bedrivits före det datum som anges i 
artikel 21.1. I synnerhet skall direktivet inte tillämpas på skador som vållats av avfall som 
bortskaffats i enlighet med gällande lagstiftning och i godkända avfallshanteringsanläggningar 
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före det datum som anges i artikel 21.1, eller av ämnen som släppts ut i miljön före detta 
datum.  
2. Om den behöriga myndigheten med tillräcklig grad av sannolikhet kan slå fast att 
miljöskadan har vållats efter det datum som anges i artikel 21.1 skall detta direktiv tillämpas, 
om inte verksamhetsutövaren kan visa att skadan vållats före detta datum. 
3. Punkt 2 skall inte gälla verksamhetsövare som, inom ett år efter det datum som anges i 
artikel 21.1, har lämnat in en redogörelse till den behöriga myndigheten för de eventuella 
miljöskador som kan ha vållats av deras verksamhet före detta datum. 
 
Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att den 
redogörelse som verksamhetsutövarna tillhandahåller är tillförlitlig, med avseende på kvalitet 
och trovärdighet. 
Artikel 20 
Rapporter 
Medlemsstaterna skall rapportera till kommissionen om de erfarenheter som vunnits vid 
tillämpningen av detta direktiv senast den [datum (fem år efter det datum som anges i artikel 
22.1)]. De nationella rapporterna skall innehålla de upplysningar och data som anges i bilaga 
III. 
Kommissionen skall på grundval av de nationella rapporterna överlämna en rapport till 
Europaparlamentet, tillsammans med eventuella förslag som den anser vara lämpliga. 
Artikel 21 
Genomförande 
1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för 
att följa detta direktiv senast den 30 juni 2005. De skall genast underrätta kommissionen om 
detta. 
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta 
direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om 
hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda. 
2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i 
nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv och en 
tabell där detta direktiv jämförs med de nationella bestämmelser som antagits. 
Artikel 22 
Ikraftträdande 
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska gemenskapernas officiella tidning. 
Artikel 23 
Adressater 
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 
Utfärdat i Bryssel den  
På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 
Ordförande Ordförande 
 
BILAGA I 
 
VERKSAMHETER SOM AVSES I ARTIKEL 3.1 
 
- Drift av anläggningar som kräver tillstånd i enlighet med rådets direktiv 96/61/EG av den 24 
september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar [62]. 
[62] EGT L 257, 10.10.1996, s. 26.  
- Drift av anläggningar som kräver tillstånd, i enlighet med rådets direktiv 84/360/EEG av den 
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28 juni 1984 om bekämpning av luftförorening från industrianläggningar [63], för utsläpp 
luften av sådana förorenande ämnen som omfattas av det direktivet.  
[63] EGT L 188, 16.7.1984, s. 20. 
- Drift av anläggningar som kräver tillstånd, i enlighet med rådets direktiv 76/464/EEG av den 
4 maj 1976 om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö 
[64], för utsläpp av de farliga ämnen som omfattas av det direktivet. 
[64] EGT L 129, 18.5.1976, s. 23.  
- Drift av anläggningar som kräver tillstånd, i enlighet med rådets direktiv 80/68/EEG av den 
17 december 1979 om skydd för grundvatten mot förorening genom vissa farliga ämnen [65], 
för utsläpp av de farliga ämnen som omfattas av det direktivet. 
[65] EGT L 20, 26.1.1980, s. 43.  
- Drift av anläggningar som kräver tillstånd, godkännande eller registrering, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande 
av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område [66], för utsläpp av de 
farliga ämnen som omfattas av det direktivet. 
[66] EGT L 327, 22.12.2000, s. 1. 
OBS: Direktiven 76/464/EEG och 80/68/EEG skall upphävas den 22 december 2013 i 
enlighet med artikel 22 i direktiv 2000/60/EG; från och med den 23 december 2013 skall 
endast tillämpliga bestämmelser i direktiv 2000/60/EG gälla. Direktiv 2000/60/EG skall alltså 
från och med det datumet beaktas endast när det gäller detta direktiv. 
- Uttag och uppdämning av vatten som kräver förhandsprövning i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG. 
- Avfallshantering, bl.a. insamling, transport, återvinning och bortskaffande av farligt avfall 
och annat avfall, inbegripet övervakning av sådan verksamhet och efterbehandling av 
deponier, som kräver tillstånd eller registrering i enlighet med rådets direktiv 75/442/EEG av 
den 15 juli 1975 om avfall [67] och rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om 
farligt avfall [68]. 
[67] EGT L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 
96/350/EG av den 24 maj 1996 om anpassning av bilagorna IIA och IIB (EGT L 135, 
6.6.1996, s. 32). 
[68] EGT L 377, 31.12.1991, s. 20. Direktivet ändrat genom rådets direktiv 94/31/EG av den 
27 juni 1994 (EGT L 168, 2.7.1994, s. 28). 
Denna hantering omfattar bl.a. drift av deponier som omfattas av rådets direktiv 1999/31/EG 
av den 26 april 1999 om deponering av avfall [69] och drift av förbränningsanläggningar som 
omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 december 2000 om 
förbränning av avfall [70]. 
[69] EGT L 182, 16.7.1999, s. 1. 
[70] EGT L 332, 28.12.2000, s. 91. 
- Tillverkning, användning, förvaring och transport inom ramen för samma företag eller 
utsläpp i miljön av farliga ämnen inom räckvidden för och såsom de definieras i rådets 
direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om 
klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen [71]. 
[71] EGT 196, 16.8.1967, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 
2001/59/EG av den 6 augusti 2001 om anpassning till tekniska framsteg för tjugoåttonde 
gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om 
klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EGT L 225, 21.8.2001, s. 1). 
- Tillverkning, användning, förvaring och transport inom ramen för samma företag eller 
utsläpp i miljön av farliga ämnen inom räckvidden för och såsom de definieras i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning 
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av farliga preparat [72].  
[72] EGT L 200, 30.7.1999, s. 1. Kommissionens direktiv 2001/60/EG av den 7 augusti 2001 
om anpassning till tekniska framsteg av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga preparat (EGT L 226, 22.8.2001, s. 5). 
- Tillverkning, användning, förvaring, transport eller utsläpp i miljön av växtskyddsmedel 
eller verksamma ämnen som används i växtskyddsmedel inom räckvidden för och såsom de 
definieras i rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden [73]. 
[73] EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 
2001/103/EG av den 28 november 2001 (EGT L 313, 30.11.2001, s. 37). 
- Tillverkning, användning, förvaring, transport eller utsläpp i miljön av biocidprodukter eller 
verksamma ämnen som används i biocidprodukter inom räckvidden för och såsom de 
definieras i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om 
utsläppande av biocidprodukter på marknaden [74]. 
[74] EGT L 123, 24.4.1998, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 
2001/87/EG av den 12 oktober 2001 (EGT L 276, 19.10.2001, s. 17). 
- Transport på väg, järnväg, inre vattenvägar eller genom sjö- eller lufttransport av sådant 
farligt eller förorenande gods som avses i bilaga A till rådets direktiv 94/55/EG av den 21 
november 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods 
på väg [75] eller i bilagan till rådets direktiv 96/49/EG av den 23 juli 1996 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg [76] eller enligt 
definitionen i rådets direktiv 93/75/EEG av den 13 september 1993 om minimikrav för fartyg 
som anlöper eller avgår från gemenskapens hamnar med farligt eller förorenande gods [77]. 
[75] EGT L 319, 12.12.1994, s. 7. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 
2001/7/EG av den 29 januari 2001 (EGT L 30, 1.2.2001, s. 43). 
[76] EGT L 235, 17.9.1996, s. 25. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 
2001/6/EG av den 29 januari 2001 ( EGT L 30, 1.2.2001, s. 42).  
[77] EGT L 247, 5.10.1993, s. 19. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 
98/74/EG av den 1 oktober 1998 (EGT L 276, 13.10.1998, s. 7).  
- All innesluten användning, även transport, av genetiskt modifierade mikroorganismer inom 
räckvidden för och såsom de definieras i rådets direktiv 90/219/EEG av den 23 april 1990 om 
innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer [78]. 
[78] EGT L 117, 8.5,1990, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 
98/81/EG av den 26 oktober 1998 ( EGT L 330, 5.12.1998, s. 13). 
- All avsiktlig utsättning i miljön eller transport av genetiskt modifierade organismer inom 
räckvidden för och såsom de definieras i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG 
av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och 
om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG [79]. 
[79] EGT L 106, 17.4.2001, s. 1. 
 
BILAGA II 
 
ATT AVHJÄLPA MILJÖSKADOR  
1. Inledning 
Denna bilaga innehåller föreskrifter som behöriga myndigheter skall följa för att säkerställa 
att skador på miljön avhjälps. 
2. Mål för återställande av miljön 
2.1. Skador på miljön, bl.a. skador på den biologiska mångfalden och vattenföroreningar, kan 
avhjälpas genom att miljön återställs till sitt ursprungliga tillstånd. Enligt punkt 3.2.3 nedan 
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uppnås detta mål i princip genom att skadade livsmiljöer, arter och nyttjandemöjligheter av 
naturresurser eller vatten återställs till sitt ursprungliga tillstånd och genom att förluster som 
uppstått under tiden ersätts. Skador kan avhjälpas genom att den skadade naturresursen 
restaureras eller ersätts, eller genom förvärv av en resurs vars värde motsvarar värdet på den 
skadade naturresursen eller de försämrade nyttjandemöjligheterna, på den plats som 
ursprungligen skadades eller på en annan plats.  
2.2. När skador på miljön avhjälps, vare sig det gäller vattenföroreningar eller skador på den 
biologiska mångfalden, undanröjs samtidigt allvarliga eller potentiellt sett allvarliga risker för 
människors hälsa.  
2.3. I de fall då förorenad jord eller alv innebär allvarliga eller potentiellt sett allvarliga risker 
för människors hälsa skall nödvändiga åtgärder vidtas för att se till att de förorenande ämnena 
kontrolleras, innesluts, minskas eller tas bort så att den förorenade marken kan användas, idag 
och i framtiden, utan risker för människors hälsa. Den troliga framtida användningen av 
marken skall kontrolleras i de planer för markanvändning som gällde när miljöskadan 
uppstod. 
2.4. För att uppnå direktivets mål måste man också ställa krav på ersättning för de förluster 
som uppstår från det datum skadan uppstår till dess att den är avhjälpt.  
3. Att avhjälpa skador  
3.1. Förslag på rimliga åtgärder för att avhjälpa skada 
Förslag på primära åtgärder för att avhjälpa skada 
3.1.1. Den behöriga myndigheten skall lämna förslag på åtgärder för naturlig återhämtning, 
dvs. inga artificiella ingrepp skall göras för att direkt återställa den skadade naturresursen 
och/eller nyttjandemöjligheten till eller i riktning mot deras ursprungliga tillstånd. 
3.1.2. Den behöriga myndigheten skall också ge förslag på åtgärder för att inom ett kortare 
tidsperspektiv direkt återställa naturresursen och nyttjandemöjligheterna till deras 
ursprungliga tillstånd.  
Förslag på kompenserande åtgärder för att avhjälpa skada 
3.1.3. För varje alternativ skall den behöriga myndigheten ta fram kompenserande åtgärder för 
att avhjälpa skadan. Syftet är att ersätta förlorade naturresurser och nyttjandemöjligheter 
under den tid då skadan avhjälps. 
3.1.4. Myndigheten skall se till att de kompenserande åtgärderna utformas med hänsyn till 
tidsaspekten genom att minska det värde som tillskrivs naturresursen och/eller 
nyttjandemöjligheten. 
3.1.5. När den behöriga myndigheten gör en bedömning av de kompenserande åtgärderna 
skall den i möjligaste mån främst ta fasta på åtgärder som ger naturresurser och/eller 
nyttjandemöjligheter av samma typ, kvalitet och värde som de resurser som skadats.  
3.1.6. När myndigheten avgör vilken omfattning åtgärderna behöver ha för att uppnå detta mål 
skall den använda ett rangordningssystem där naturresurs ersätts med naturresurs och 
nyttjandemöjlighet med nyttjandemöjlighet. Med hjälp av detta system kan myndigheten 
avgöra vilken omfattning åtgärderna behöver ha för att kompensera för de naturresurser 
och/eller nyttjandemöjligheter som gått förlorade. 
3.1.7. I första hand skall rangordningssystemet naturresurs-naturresurs eller 
nyttjandemöjlighet-nyttjandemöjlighet användas, men om det inte är möjligt kan man vid 
valet av kompenserande åtgärder använda olika metoder för monetär värdering av det skadade 
området. 
3.1.8. I vissa fall anser den behöriga myndigheten att det är fullt möjligt att uppskatta värdet 
på den skadade naturresursen och/eller nyttjandemöjligheter, men att det inte inom rimlig tid 
eller till rimlig kostad går att uppskatta värdet på den resurs och/eller nyttjandemöjlighet som 
skulle ersätta den som förlorats. Myndigheten kan då göra en monetär värdering av de 
förlorade resurserna och/eller nyttjandemöjligheterna och välja en sådan omfattning på 
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kompensationsåtgärderna att kostnaderna motsvarar det förlorade värdet. 
3.2. Val av åtgärder för att avhjälpa skadan 
3.2.1. När den behöriga myndigheten har tagit fram ett rimligt antal alternativ för återställande 
av miljön, skall den göra en utvärdering av alternativen mot bakgrund av följande: 
1) Åtgärdens konsekvenser för allmänhetens hälsa och säkerhet. 
2) Kostnaden för att genomföra åtgärden. 
3) Sannolikheten att åtgärden skall bli framgångsrikt. 
4) I vilken utsträckning åtgärden bidrar förebyggande och undvikande av oavsiktliga skador i 
framtiden. 
5) I vilken utsträckning åtgärden gynnar naturresursens och/eller nyttjandemöjlighetens olika 
komponenter. 
3.2.2. Om flera alternativ är likvärdiga skall det billigaste väljas. 
3.2.3. Vid bedömningen av de olika alternativen har den behöriga myndigheten rätt att välja 
att avhjälpa skadan med primära åtgärder som inte helt återställer den biologiska mångfalden, 
vattnet eller marken till deras ursprungliga tillstånd. Myndigheten får endast fatta ett sådant 
beslut om det leder till att nyttjandemöjligheter, resurser eller värden som gått förlorade i det 
ursprungliga området kompenseras genom utökade kompenserande åtgärder och återgår till 
samma nivåer som tidigare. Dessa ytterligare kompenserande åtgärder skall fastställas i 
enlighet med bestämmelserna i del 3.1. och denna del av denna bilaga. 
3.2.4. Den behöriga myndigheten skall uppmana verksamhetsutövaren att samarbeta vid 
genomförandet av åtgärderna i denna bilaga så att de skall kunna genomföras effektivt och på 
rätt sätt. Verksamhetsutövaren kan delta bl.a. genom att tillhandahålla lämpliga uppgifter. 
3.2.5. Den behöriga myndigheten skall också uppmana de personer som äger den mark där 
åtgärderna för att avhjälpa skadan genomförs att inkomma med synpunkter som myndigheten 
sedan skall beakta.  
3.2.6. Mot bakgrund av ovannämnda bedömning skall den behöriga myndigheten fatta beslut 
om vilka åtgärder för att avhjälpa skadan som skall vidtas. 
 
BILAGA III 
 
UPPGIFTER SOM AVSES I ARTIKEL 20.1  
 
De nationella rapporter som avses i artikel 20.1 skall omfatta en förteckning över tillfällen då 
miljöskador har inträffat och tillfällen då ersättningsansvaret enligt detta direktiv träder i kraft. 
För varje tillfälle skall följande uppgifter anges: 
1) Datum då miljöskadan inträffade och datum då åtgärder enligt detta direktiv inleddes. 
2) Rättssubjektets eller rättssubjektens industriklassificeringskod. 
3) Typ av miljöskada. 
4) Kostnader i samband med sådana avhjälpande och förebyggande åtgärder som avses i detta 
direktiv: 
- Kostnader som betalats direkt av ansvariga parter. 
- Kostnader som ersatts i efterhand av ansvariga parter. 
- Kostnader som inte ersatts av ansvariga parter (orsaken skall anges). 
5) Ytterligare administrativa kostnader som den offentliga myndigheten ådrar sig varje år i 
samband med inrättande och förvaltning av de administrativa strukturer som krävs för att 
genomföra och kontrollera efterlevnaden av detta direktiv. 
6) Information om ansvariga parter eller behöriga parter har åberopat rättslig prövning 
(parternas namn och resultatet av prövningen skall anges).  
7) Resultatet av åtgärderna för att avhjälpa skadan. 
8) Datum då arbetet avslutades. 
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Medlemsstaterna får i sina rapporter ta med annan information och data som de anser 
värdefulla vid bedömningen av direktivets genomförande, exempelvis kan de ange om det är 
önskvärt att i vissa fall införa begränsat ersättningsansvar. En bedömning av möjligheten att 
införa en sådan gräns bör göras inom tre år från det att direktivet träder i kraft. 


