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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att reda ut det allmännas möjlighet till ersättning för skadade 

miljövärden av ideell karaktär enligt gällande rätt. Fokuset har legat på möjligheter att få ut 

skadestånd för de ideella värdena. Arbetets frågeställningar har också kretsat kring det nyss 

nämnda men även ifall det behövs lagstiftning för att reda ut rättsläget och vad syftet med att 

kräva ersättning för något som primärt inte har något monetärt värde är. Några komparationer 

har även gjorts med kulturvärden och rekreationsvärden. Utgångspunkt har tagits i Järvmålet 

från 1995 samt ”Ideella värden i fastighetsrätten” av Bertil Bengtsson, där ämnet behandlas. 

Metoden har varit rättsdogmatisk för att reda ut förutsättningar till att få ersättning för skadade 

miljövärden. Möjligheten för myndigheter att använda sig av naturvårdsavtal för att skydda 

biologisk mångfald har utretts och jämförts med möjligheten till skadeståndsersättning. Stor 

vikt har också lagts vid att ta reda på vilket sätt staten kan ses som skadelidande för något 

ekologiskt värde.  Det finns ingen direkt lag som reglerar ersättning för ideella miljövärden och 

därför får rättsläget betraktas som oklart. 

Resultaten av utredningen visar på att lagstiftning eller vägledande prejudikat behövs för att ge 

ökad klarhet av rättsläget. Det framgår även att det i dagsläget inte finns någon möjlighet till 

ersättning för skadade miljövärden av ideell karaktär i utomobligatoriska förhållanden. 

Naturvårdsavtal skulle därför kunna vara ett instrument för staten att främja den biologiska 

mångfalden innan skada har skett. 
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1. Inledning 
En man fick 1995 betala ut ersättning för två järvar som han hade dödat genom olovlig jakt. 

Denna ersättning gick till staten och skulle täcka kostnader som staten hade haft för bevarande 

av järvstammen. Högsta domstolen (HD) ansåg att kostnaderna hade blivit onyttiga på grund 

av mannens handlingar.1 HD angav också att det på grund av att järvstammen var fridlyst hade 

stammen inte något ekonomiskt värde. Istället gjordes en skälighetsuppskattning med 

utgångspunkt i de kostnader för bevarandet av järvstammen som staten åtagit sig genom 

anslutning till flera konventioner (Bernkonventionen och konventionen om biologisk mångfald, 

CBD). Justitierådet (JustR). Lind tillade i ett särskilt yttrande2 att rättsfrågan landade i 

gränslandet mellan ekonomisk och ideell skada3, samt att frågan i det aktuella fallet gällde att 

bestämma om rätt till skadestånd kan uppkomma när angrepp skett på intressen som i sig självt 

saknar direkt kommersiellt värde. Lind jämförde även det starka naturvårdsintresset gällande 

skydd av utrotningshotade arter med det kulturella intresse som finns av att skydda fasta 

fornlämningar.4 

 

Professor emeritus Bertil Bengtsson, som kommenterat rättsfallet, menar att det troligtvis inte 

hade utgått något skadestånd om staten inte kunnat visa upp de faktiska kostnaderna som var 

nedlagda för att skydda järvstammen.5 Detta resonemang tillsammans med utgången i rättsfallet 

gör att en del frågor uppstår. Till exempel kan man ställa sig frågan om en järv, en fiskmås eller 

ett träd har något värde ifall man bortser från rena ekonomiska förluster? Finns det en möjlighet 

att få ut ersättning vid förlust av sådant värde som inte primärt är av monetärt slag? Frågorna 

kommer troligtvis bli mer och mer aktuella i och med att statens intresse för att bevara 

ekologiska värden ökar, samt att rättsläget mer än 20 år efter Järvmålet fortfarande verkar vara 

till viss del oklart. 

 

1.1 Syfte, frågeställningar och avgränsning 

Det ovan anförda är utgångspunkten för detta arbete. Syftet med detsamma är att undersöka 

huruvida det finns möjlighet för staten att erhålla ersättning för ideella miljövärden, främst 

kopplat till biologisk mångfald. Arbetet består av en rättsutredning kring statens skyldighet att 

bevara miljön, utifrån miljöbalkens portalparagraf, konventionsåtaganden samt möjligheterna 

till ersättning enligt de allmänna skadeståndsrättsliga principerna i Sverige. För att uppnå detta 

syfte kommer arbetet att utgå ifrån dessa frågeställningar: 

 

• Vilken möjlighet har staten att kräva skadestånd för ideella miljövärden? 

• Vad är syftet med att eftersträva ersättning för något som primärt saknar ett monetärt 

värde? 

• Är rättssystemet i behov av en lagstiftning för att räta ut oklarheter på detta rättsområde? 

Finns det andra möjligheter att få ersättning eller uppnå miljörättens syfte i denna fråga? 

 

Uppsatsen avgränsas till att beröra rättsområdena miljörätt, skadeståndsrätt och avtalsrätt. Stora 

delar av det miljörättsliga kapitlet handlar om statens roll och åtagande, samt hela miljörättens 

funktion utifrån i huvudsak biologisk mångfald. I skadeståndsrätten kommer fokuset att vara 

på syftet med rätten att få ersättning i främst utomobligatoriska förhållanden såsom 

                                                      
1 NJA 1995 s. 253 
2 Se JustR Linds skrivelse under ”domslut”, s. 253 ff. 
3 Se avsnitt ”3.4 Ekonomiska och ideella skador” för en mer utförlig förklaring av begreppen. 
4 NJA 1995 s. 255 
5 Bengtsson (2016), Ideella värden i fastighetsrätten, s. 124. 
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skadeståndslagen (1972:207), härefter kallad SkL, huvudsakligen är riktad emot. Vissa andra 

delar såsom till exempel olika rekvisit som behöver uppfyllas för att skadestånd enligt SkL ska 

utgå, tas också upp. Avtalsrätten berörs genom att naturvårdsavtal tas upp och utreds i 

förhållande till hur det tjänar sitt syfte jämfört med skadeståndsrättens verkan. 

 

1.2 Metod och material 

Metoden för denna uppsats är av rättsdogmatisk karaktär.6 Det innebär att uppsatsen är 

begränsad till att svara på vad som är gällande rätt. Detta kommer att ske med hjälp av en 

rättsutredning som innefattas av de allmänt vedertagna rättskällorna: lag, förarbeten, praxis och 

juridisk doktrin. Uppsatsen kommer att vara begränsad till svensk rätt, men innehåller kortare 

jämförelser med nordisk rätt. De rättskällorna som får störst betydelse inom den miljörättsliga 

och skadeståndsrättsliga delen är främst lag och doktrin. I delen om miljövärden är det främst 

rättspraxis samt doktrin. Framställningen kommer att utgå från lag och framförallt miljöbalken 

(1998:808), härefter kallad MB, samt SkL, för att sedan gå djupare i förarbeten kring lagarna. 

Rättsfallsreferat kommer att finnas, men större delen av rättsutredningen kommer att 

underbyggas av den juridiska doktrinen. 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen kommer att inledas med ett kapitel om miljörätt och dess grundläggande syfte och 

funktion, med fokus på staten och hur dess roll speglas i den svenska miljörätten (2). I korthet 

tas det även upp olika möjligheter för stat att få sina mål för miljön genomförda med hjälp av 

olika juridiska instrument, såsom expropriation eller naturvårdsavtal. En viktig del i detta 

kommer att vara att försöka förklara vad ett ideellt värde innebär, framförallt ideella 

miljövärden då uppsatsens grundtema ligger i dessa termer. Vidare kommer skadeståndsrätten 

att introduceras med hjälp av ett kapitel som behandlar skadestånd i allmänhet liksom 

förutsättningar för att beskriva vad som krävs för att ersättning ska bli aktuellt (3). Kapitlet har 

fokus på grundläggande principer för ersättningsgill skada och syfte som innefattas i 

skadestånd. Därefter knyts de båda rättsområdena ihop kring frågan om ersättning vid skada på 

ideella värden (4). För att fördjupa frågeställningen inkluderas komparationer med andra 

diskussioner om ersättning för ideella värden, till exempel kulturminnen. Till sist besvaras 

uppsatsens frågeställningar i ett diskussionsavsnitt där några korta slutsatser dras (5). 

  

                                                      
6 Kleineman (2018), Rättsdogmatisk metod, s. 21. 
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2. Miljörätten i Sverige 
Miljörätten är som juridiskt rättsområde förhållandevis ungt. Miljörätten har tidigare behandlats 

inom ramen för andra rättsområden, som till exempel speciell fastighetsrätt. Under senare delen 

av 1900-talet har fokus förskjutits från lokala, små konflikter mellan enskilda till skydd av 

allmänna miljöintressen. I Sverige är det idag viktigt att genom lagstiftning försöka skydda 

allmänheten och ekosystem som utsätts för stor påverkan, samt verka för att Sverige ska 

använda sina naturresurser sparsamt. Detta innebär att miljörätten till stor del är av 

offentligrättslig natur och att uppgifter för att konkretisera och förverkliga miljörättens 

målsättningar har lagts på myndigheter.7 Något som är vanligt inom juridiken är att ämnen 

kombineras. Miljörätten är inget undantag. Där förekommer straff- och processrätt tillsammans 

med miljörättsliga regler. Detsamma gäller inte minst skadeståndsrätt där ersättning vid 

miljöskada utgör exempel.8 

 

2.1 Miljörättens unika egenskap 

Miljörätten i Sverige har vissa särdrag i förhållande till andra rättsområden. Mera traditionella 

rättsregler avser att reglera förhållandet mellan individer, men inom miljörätten är det istället 

människans förhållande till naturen som är det centrala. Det är viktigt att rättsregler och 

förhållanden i den yttre miljön samverkar, av hänsyn till målet med rättsområdet. Miljörättens 

regleringar utgår antingen från aktörer som påverkar miljön eller direkt från miljön. Att utgå 

från miljön är endast teoretiskt, och i praktiken är det aktörer som påverkar miljön som reglerna 

tar sikte på.9 Komplexiteten i detta är alltså att behöva se till så att människans lagar samarbetar 

med naturens lagar och den biosfär som styr förutsättningar för liv. Miljörätten har dessutom 

många instrument tillhanda för att konkretisera ”vaga” lagparagrafer. Ett av de bakomliggande 

syftena med MB:s regleringar är att de inte främst är relaterade till verksamheter, produkter 

eller störningsformer som har påverkan på människa, utan snarare påverkan på naturen.10 Ett 

problem som föreligger är en form av kvalitetsbrist när en handling hamnar utanför ramen för 

lagstiftningen. Men syftet med att istället ha en mer vidsträckt lagstiftning är att den är 

miljörelaterad. Det innebär att mänskligt handlande som har negativ inverkan på naturen, gör 

MB tillämpbar.11 Hur förhållandet mellan människan och naturen ska fungera är dock högst 

problematiskt, eftersom människan lever och verkar i naturen.  

 

”Miljön är omgivningen, helheten. Människan och hennes verksamheter är små delar som kan 

inverka på denna helhet men i naturen händer också så mycket, som inte kan kopplas endast 

till mänskliga aktiviteter. Samtidigt kan man ofta inte urskilja vad som är antropogent och vad 

som inte är det i miljöns förändringar. Ändå måste miljön skyddas. Och därför krävs 

lagstiftning direkt anpassad för detta skydd”.12 

 

En rapport från den mellanstatliga organisationen ”Intergovernmental Science-Policy Platform 

on Biodiversity and Ecosystem Services”, IPBES, har visat att på grund av den globala 

uppvärmningen riskerar mellan en halv och en miljon arter är dö ut, och en stor anledning till 

den globala uppvärmningen är på grund av människans levnadsbeteende. Forskningen som är 

                                                      
7 Michanek & Zetterberg (2017), Den svenska miljörätten, s. 29 
8 Michanek & Zetterberg (2017), s. 30 
9 Michanek & Zetterberg (2017), s. 31 
10 Westerlund (1999), Spaltkommentar Miljöbalkens 1-17 samt 24 kapitel, Miljörättslig tidskrift 1999:1 s. 22 
11

 Ibid. 
12 Westerlund (1999), s. 23 
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gjord visar även att människan är tvungen är förändra sitt levnadsbeteende för att arterna ska 

kunna överleva, liksom att människan är beroende av miljön för att överleva.13 

 

2.1.1 Miljöbalkens portalparagraf 

Rent konkret så stadgar denna paragraf14 att hela balkens mål är att främja en hållbar utveckling 

som ska se till att nuvarande och kommande generationer ska kunna tillförsäkras en hälsosam 

och god miljö. Det står explicit att allt det nyligen anförda bygger på insikten att naturen har ett 

skyddsvärde, och att människans rätt att förändra och bruka mark ska samspela med naturen. 

Det vill säga att den ska genom rätten kunna förvaltas. Genom denna bestämmelse reglerades 

begreppet ”hållbar utveckling”.15 Andra stycket skriver explicit att tillämpningen av lagen 

bland annat ska gå ut på att skydda och vårda värdefulla natur- och kulturminnen, samt att 

bevara den biologiska mångfalden. En stor anledning till att staten har fått ett så kallat 

förvaltaransvar för miljön beror på att målen har stadgats av staten. Till följd av detta har ett 

ansvar uppkommit för staten. Staten har det ansvaret när varken etik eller normer har någon 

effekt. När inte heller ekonomiska faktorer har effekt är den sista utvägen att stifta lagar för att 

försöka nå målet. Annars blir sådant som är miljöfarligt tillåtet, och då kommer människor att 

genomföra miljöfarliga handlingar om de ser en egen vinst med det.16 En viktig detalj i 

sammanhanget är dock att regeringsformen (1974:152, RF, 1 kap 2§, (se nedan) samt 

portalparagrafen i MB inte direkt är några juridiskt bindande lagregler. Istället har 

rekommendationer eller mål som satts upp.17 Vid införandet av MB togs det upp i propositionen 

att det inte enbart räcker med att ha bestämmelser utan det behövde finnas hjälpmedel för att 

kunna nå målen.18 Det så kallade ”förvaltaransvaret” kom också till uttryck i bestämmelsen om 

att naturen har sitt egenvärde och att människans agerande ska ses utifrån ett sådant ansvar vid 

olika former av verksamheter som har påverkan på naturen.19 

 

2.2 Statens skyldighet att bevara biologisk mångfald 

 I RF finns ett stycke20 som säger att ”det allmänna” ska främja en hållbar utveckling som ger 

en god miljö för både nuvarande och kommande generationer. Sverige har som stat genom 

undertecknandet och ratificerandet av CBD åtagit sig att bevara biologisk mångfald. Vidare ger 

konventionen staten rätt att ”utnyttja sina naturtillgångar i enlighet med sin egen miljöpolitik”21, 

liksom ett ansvar att bevara sin biologiska mångfald.22 Med detta ges ett svar på frågan vem 

som har ansvar för bevarandet av den biologiska mångfalden, och det återfinns i 1 kap 1§ 2st 

3p MB. Det är också genom konventionen som de så kallade ”Aichimålen” har skapats. Dessa 

är 20 delmål ur en strategisk plan för skyddandet av biologisk mångfald. Genomförandet, som 

har en tidsplan på 10 år (2011-2020) åstadkoms genom att varje land sätter upp egna mål utifrån 

landets förutsättningar.23 I Sverige har målen behandlats i propositionen ”En svensk strategi för 

                                                      
13 Nilsson, Johan, En miljon arter riskerar att försvinna, Svenska dagbladet, 2019, https://www.svd.se/en-

miljon-arter-riskerar-att-forsvinna hämtad 2019-05-10 
14 MB 1 kap 1§ 
15 Michanek & Zetterberg (2017), s. 96 
16 Westerlund (1997), En hållbar rättsordning, s. 20-21 
17 Bengtsson (2002), Miljön och grundlagen – än en gång, s. 274. 
18 Prop. 1997/98:45 s. 8 del 2 
19 Ibid. 
20 RF 1 kap 2§ 3st 
21 Konvention om biologisk mångfald (CBD) Rio de Janeiro 5 juni 1992, SÖ 1993:77, artikel 3, s. 13. 
22 CBD, inledning, s. 3. 
23 Naturvårdsverket, Cbd, 2018. https://www.naturvardsverket.se/cbd, hämtad 2019-04-04 

https://www.svd.se/en-miljon-arter-riskerar-att-forsvinna
https://www.svd.se/en-miljon-arter-riskerar-att-forsvinna
https://www.naturvardsverket.se/cbd
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biologisk mångfald och ekosystemtjänster”.24 Propositionen resulterade i en lagändring i MB 

där 7 kap 11b§ tillfördes.25 

 

2.3 Rättsliga instrument för bevarande av biologisk mångfald 

2.3.1 Egendomsinskränkning och expropriation 

Från den grundlagsskyddade rätten till egendomsskydd som återfinns i RF 2 kap 15§ finns det 

endast ett fåtal undantag. I 2 kap 15§ 1st har det allmänna endast rätt att inskränka en egendom 

i form av mark för ett allmänt intresse. I andra stycket har en ägare rätt till kompensation för en 

förlust av mark när han/hon avstår från mark eller får sin rätt att använda marken inskränkt. 

Kompensationen är i form av en ekonomisk ersättning som enligt grundlagen ska bestämmas 

genom regler i lag. Reglerna återfinns till stora delar i expropriationslagen (1972:719), ExprL.26 

Enligt ExprL 4 kap 1§ ska ägaren till en mark få ersättning i form av fastighetens 

marknadsvärde samt 25 procent som löseskilling eller intrångsersättning. Även övrig skada som 

uppstår genom expropriationen ska ersättas. I denna skada ska det också föreligga en ”adekvat 

kausalitet”27, till expropriationen.28 Den enskildes rätt till sin egendom samt rådighet över den 

är grundläggande principer i svensk juridik. Rätten till sin egendom brukar benämnas som 

negativt bestämd, vilket innebär att det brukar bara sägas vad du inte får göra. Med andra ord 

har en markägare rätt att göra allt som inte är otillåtet.29 

 

2.3.2 Naturreservat och biotopskyddsområden 

Som ett instrument för att bevara biologisk mångfald finns möjligheten för länsstyrelse eller 

kommun att förklara ett område som ett naturreservat enligt MB 7 kap 4§. I och med den 

regleringen får de även förpliktiga ägare av mark att tåla intrång för att tillgodose syftet med ett 

naturreservat.30 Enligt MB 31 kap 2 samt 4§§ så gäller ersättningsreglerna i ExprL även vid det 

intrång som anges i MB 7 kap 6§. Det finns även ett annat instrument, nämligen att upprätta ett 

biotopskyddsområde. Det har regeringen mandat till att göra enligt MB 7 kap 11§. Instrumentet 

är till för att skydda små mark- och vattenområden där det anses finnas nyckelbiotoper som 

behöver ett omedelbart skydd.31 

 

2.3.3 Natura 2000-områden 

Det finns även instrument vars existens bygger på krav från internationellt håll. Ett av dessa är 

möjligheten att inrätta ”Natura 2000-områden”. Det är ett av de viktigaste instrumenten för 

bevarandet av biologisk mångfald.32 Det baserar sig på EU:s fågeldirektiv samt ett art- och 

habitatdirektiv som innebär att medlemsländerna ska utse särskilda bevarandeområden och 

särskilda skyddsområden.33 Fågeldirektivet har till uppgift att skydda och bevara alla levande 

fåglar i EU:s medlemsländer, samt deras bon och livsmiljöer. Art- och habitatsdirektivet riktar 

in sig på att bevara livsmiljöer, vilda djur och växter för att på så sätt främja och bibehålla den 

                                                      
24 Prop. 2013/14:141 
25 Prop. 2013/14:141 s. 7 
26 Julstad (2011), Fastighetsindelning och markanvändning, s. 17-18. 
27 Se avsnitt 3.2.5 om ”adekvat kausalitet”. 
28 Kalbro & Lindgren (2018), Markexploatering, s. 106 
29 Julstad (2011), s. 17 
30 MB 7 kap 6§ 
31 Michanek & Zetterberg (2017), s. 223 
32 Naturskyddsföreningen, Natura 2000 – de viktigaste områdena för biologisk mångfald 

https://www.naturskyddsforeningen.se/natura2000-viktigast-for-biologisk-mangfald hämtad 2019-04-17 
33 Michanek & Zetterberg (2017), s. 233 

https://www.naturskyddsforeningen.se/natura2000-viktigast-for-biologisk-mangfald
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biologiska mångfalden i medlemsländerna.34 Detta är alltså två direktiv från EU. Sverige har 

fått välja hur de ska införa regleringarna i svensk rätt. Detta har gjorts genom ”Natura-2000 

områden” som finns i MB 7 kap 28-29b§§. Medlemsländerna, exempelvis Sverige, har enligt 

de båda direktiven sex år på sig från att kommissionen pekar ut ett område som ska bevaras 

enligt direktiven tills att det ska vara infört ett skydd för området av medlemslandet. Dock så 

är det inget oinskränkt instrument, för dels krävs en bedömning om huruvida en verksamhet 

kan anses störa områden och dels kan regeringen i samråd med kommissionen upphäva 

områden om dess syften inte längre kan göras gällande i det berörda området.35 

 

2.4 Naturvårdsavtal 

Naturvårdsavtal kan ses som ett annorlunda sätt att skydda miljön jämfört med tidigare nämnda 

instrument, och återfinns till viss del i jordabalken (1970:994), JB, 7 kap 3§ 2st. Ett 

naturvårdsavtal kan liknas vid ett naturreservat, men det anses enklare och smidigare för båda 

parter (till exempel stat/kommun och en enskild fastighetsägare) att undvika en tvångsåtgärd i 

form av ett inrättande av naturreservat och istället tillämpa ett frivilligt, ingånget avtal för att 

uppnå samma mål.36 Syftet är enligt Naturvårdsverket att öka engagemanget och bidra till 

delaktighet att nå upp till de olika miljömålen.37 Det är heller inget krav på ersättning utan är 

frivilligt att avtala om det, men regeringen har uttalat i en proposition att tanken med utbetalning 

av ersättning är att avtalsformen ska vara ett attraktivt alternativ till andra skyddsformer. Staten 

anser samtidigt att ersättningsnivåerna bör ses över.38 Det innebär dock att summan inte går att 

jämföra med ersättningen vid exempelvis naturreservat, med anledning av att avtalet är frivilligt 

och gäller under en begränsad tid. En summa som nämns som ett exempel är ett engångsbelopp 

på 8000 kr.39 Detta ska vara ca 60% av avkastningen efter ett 50-årigt avtal.40 Summan uppkom 

efter regeringens ställningstagande i propositionen, och det uppnåddes genom att flera 

myndigheter samt berörda parter kom överens om summan. De kom även överens om att inga 

avtal skulle skrivas där ersättning uteblev.41 Anledningen till att naturvårdsavtal inte regleras i 

sin helhet i JB är på grund av vad som värderas i lagen jämfört med avtalstypen. JB och 

fastighetsrättsliga avtal tar främst upp ekonomisk nytta eller skada, medan naturvårdsavtal 

riktar in sig på ideella värden.42 Avtalet kan alltså gynna både det allmänna och fastighetsägaren 

genom att undvika tvångsåtgärder, men det är heller ingen regelrätt nyttjanderätt utan snarare 

ett så kallat skötselavtal.43 

 

2.5 Miljövärden av ideell karaktär 

Tidigare avsnitt har behandlat vad ett miljövärde kan vara, som till exempel att bevara biologisk 

mångfald. Något som utmärker värden av ideell karaktär är att värdet kan betyda mycket för en 

person men inte något för en annan. En definition i finsk rätt anger att värden av ideell karaktär 

enligt en objektiv måttstock inte kan uppskattas i pengar, när man framförallt pratar om 

                                                      
34 Naturskyddsföreningens webbplats, hämtad 2019-04-17 
35 MB 7 kap 28§ 3st 
36 Bengtsson (2014), Avtal om naturvård, SvJT 2014 s. 256 
37 Naturvårdsverket (2013), Naturvårdsavtal – riktlinjer för tillämpning, s. 12. 
38 Prop. 2008/09:214 s. 73 
39 Naturvårdsverket (2013), s. 20 
40 Ibid, s. 21. 
41 Wahlström, Ulrika, handläggare på fastighetsenheten vid Naturvårdsverket, intervju 2019-05-02 
42 Bengtsson (2014), s. 257 
43 Bengtsson (2014), s. 259 
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ersättning för värdena.44 Värden inom miljön har fått en särställning inom den offentliga rätten 

i bland annat MB:s reglering, till stor del på grund av statens åtagande att bevara den biologiska 

mångfalden. När det gäller miljövärden kan det ofta sägas att de är av intresse för en större 

mängd individer. De spelar också en central roll till att det finns en vilja att avtala om naturvård 

(se ovan).45 Men det blir också en helt subjektiv bedömning av vad ett sådant värde är, och hur 

det värderas. Därför kan bedömningen av miljövärdena innebära problem för värdering och 

eventuella prissättningar av sådana värden.  

 

Att miljövärdena blivit kategoriserade som ideella beror trots allt på att det inte finns någon 

kommersiell bakgrund till dessa värden. Detta bekräftas i portalparagrafen i MB. Istället är det 

hälsoaspekter och självständiga miljöaspekter som är grunden till att dessa värden lyfts. Det 

mest centrala miljövärdet i denna uppsats är framförallt biologisk mångfald, som också har stort 

utrymme i balken. Men även olika biotoper som anses vara utrotningshotade kan ses som ett 

miljövärde. Det ska sägas att det inte finns någon begränsning på vilka miljövärden som kan 

tas med i begreppet ”miljövärde”, då det som tidigare nämnts är en helt subjektiv bedömning i 

fråga. 

 

Det är också av intresse att det inte endast är rättsförhållandet mellan stat och enskild som berörs 

här, utan ideella värden kan också få betydelse vid till exempel fastighetsköp. Miljövärdet för 

en köpare kan spela en roll vid köp av en fastighet utan att priset på fastigheten i sig inte 

påverkas av om värdet föreligger eller inte. Miljövärdena på fastigheten är i stället en helt 

personlig värdering.46 Men det innebär inte heller att det skulle ses som en omöjlighet att kunna 

få ersättning för miljövärdena, om det till exempel skulle diskuteras direkt vid en försäljning av 

mark. 

  

                                                      
44 Sandvik (2002), Miljöskadeansvar, s. 263 
45 Bengtsson (2016), s. 19 
46 Bengtsson (2018), Om ideellt skadestånd – särskilt vid kontraktsbrott, s. 58 
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3. Skadeståndsrättens grunder 

3.1 Huvudsakliga principer 

Skadestånd innebär ersättning för någon typ av liden skada. I skadeståndsrätten finns det två 

olika huvudtyper av skadeståndsskyldighet, inomobligatorisk och utomobligatorisk. Den 

inomobligatoriska skadeståndsskyldigheten råder inom kontraktsförhållande medan den 

utomobligatoriska skadeståndsskyldigheten råder när kontrakt/avtal ej upprättats. Dessa två 

typer kan aktualisera olika lagar och regleringar. Den centrala lagen är, som tidigare nämnts, 

SkL. Lagen behandlar till största delen utomobligatoriska skadeståndsförhållanden, men även 

situationer där ett avtal föreligger utan att det reglerar parternas skadeståndsskyldighet.47 

 

3.1.1 Prevention och reparation 

Skadeståndsrätten brukar sägas ha två huvudsakliga funktioner; prevention och reparation. Den 

mest centrala är den reparativa funktionen. Den visar på det tidigare sagda, att ersättning i 

pengar utgår för någon som lidit skada och att den skadelidande ska få ”plåster på såren”. För 

vissa kan detta ses som självklart, men principen ingjuter en trygghet i samhället att det finns 

möjlighet för en individ att få ersättning ifall en skada uppkommer på exempelvis person eller 

egendom.48 Det är dock ingen garanti, utan vissa förutsättningar ska vara uppfyllda för att 

skadestånd ska bli berättigat. Därför är användandet av olika typer av försäkringar, till exempel 

olycksfallsförsäkring, en vanlig företeelse. 

 

Prevention siktar in sig på andra saker än reparation som syfte. Istället för att fokusera på att 

försöka reparera något som redan har blivit skadat vill det preventiva syftet uppnå en lärdom. 

En förståelse och att lära personen som utfört en handling som inneburit ett skadeståndsansvar 

en läxa. Det innebär att skadeståndet genom det reparativa syftet också uppnår sitt preventiva 

syfte. Men preventionen fungerar inte i sin helhet och dess funktion är omdiskuterad. Ibland 

kan exempelvis olika försäkringar försvaga det preventiva syftet genom att man har en 

ansvarsförsäkring eller liknande. Dessutom handlar individer vårdslöst trots att det finns regler 

som träder in vid sådana beteenden.49 

 

3.2 Objektiva förutsättningar 

Det finns två olika grupper av förutsättningar för när en eventuell skadeståndsskyldighet ska 

utredas: de objektiva samt de subjektiva förutsättningarna. Med hjälp av de objektiva 

förutsättningarna ska vissa kriterier finnas oberoende av individen som har orsakat skadan. De 

olika förutsättningarna går att se som mallar som ska läggas över fallet, och det ska till stor del 

se likadant ut som andra skadeståndsrättsliga fall. Lika fall behandlas på liknande sätt. Dessa 

förutsättningar är något som har kommit fram genom doktrin där författare har sammanfattat 

lagar, förarbeten samt domskäl från rättsfall. De olika förutsättningarna behandlas nedan i större 

eller mindre utsträckning med hänsyn till uppsatsens innehåll och syfte. 

 

3.2.1 Skador enligt lag 

Först och främst måste det klargöras vilka typer av skador som kan bli aktuella inom 

skadeståndsrätten. Enligt SkL 2 kap anges det explicit i lagtexten vilka skadorna är. Det anges 

att den som orsakar skada på person eller sak genom uppsåt eller av vårdslöshet skall ersätta 

                                                      
47 Ramberg (2018), Malmströms civilrätt, s. 325 
48 Hellner & Radetzki (2018), Skadeståndsrätt, s. 37  
49 Hellner & Radetzki (2018), s. 42-43 
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skadan.50 Uppsåt och vårdslöshet tillhör de subjektiva förutsättningarna och kommer därför 

behandlas i ett senare avsnitt. Definitionen av skadorna i SkL 2 kap 1§ ses som rätt självklara, 

men för att förtydliga gäller personskador främst fysiska och psykiska skador på människan 

medan sakskador gäller fysisk skada på fast egendom eller lösa saker.51 Vidare i SkL 2 kap 2§ 

benämns ren förmögenhetsskada som en annan skadetyp. Enligt SkL 1 kap 2§ är det endast en 

ekonomisk skada som uppkommer utan att person eller sakskada uppkommit52. Vid ren 

förmögenhetsskada är det dock viktigt att dra upp riktlinjer för vad som menas med uttrycket 

mer ingående. 2 kap 2§ anger att skadan ska ha skett genom brott, det vill säga att ett brott som 

till exempel bedrägeri53 ska ha varit begånget för att skadestånd sedan ska kunna bli aktuellt. 

Något som är en ren förmögenhetsskada är till exempel om en person driver en matvarubutik 

och någon annan sedan öppnar en butik med liknande utbud och den förre genom det tappar 

kunder och får mindre inkomst. Inflyttningen av en konkurrent skulle kunna ses som en ren 

förmögenhetsskada, men lagstiftarens tanke har varit att begränsa en skadeståndsberättigad 

skada som endast kopplas till brott för att undvika att sådana situationer kan bli föremål för 

skadestånd.54 Däremot finns det andra lagar som kan reglera skadestånd för rena 

förmögenhetsskador, och det ska sägas att SkL 2 kap 1§ endast tar stöd av handlingar som begås 

genom brott.55 När rena förmögenhetsskador uppstår i miljörättsliga sammanhang så är kravet 

på brott lite annorlunda enligt MB 32 kap 1§ 2st. Skadeståndsanspråk sträcker sig längre än det 

gör i SkL och även om ett brott inte har begåtts går det att kräva skadestånd om den rena 

förmögenhetsskadan är av betydelse. Sista skadetypen som finns i lagen är kränkning enligt 

SkL 2 kap 3§. Kränkning innebär att om någon angriper en individs person, frihet, frid eller ära 

genom brott skall denne ersätta den skadan. 

 

3.2.2 Presumtivt ansvarssubjekt 

Det ska finnas en ansvarig för handlingen som har orsakat skadan för att skadestånd ska kunna 

utgå. Det kan vara antingen en fysisk eller en juridisk person. Det kan även finnas fler än ett 

ansvarssubjekt men som regel utreds ansvar separat. SkL 6 kap 4§ säger att det visar sig att om 

flera subjekt ska ersätta samma skada föreligger ett solidariskt skadeståndsansvar. Det innebär 

att ett subjekt kan krävas på all ersättning för att sedan begära regress mot övriga som bedöms 

ansvariga.56 

 

3.2.3 Aktiv handling 

Det måste ha skett en handling som är utförd av det presumtiva ansvarssubjektet; en aktiv 

handling och inte genom passivitet är huvudregeln. Skadorna som anges i SkL 2 kap ska vara 

utförda genom ett aktivt handlande.57 Det finns såklart undantag, ett exempel är 2§ i lagen 

(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. I den bestämmelsen 

kan en kommun bli skadeståndsskyldig om någon ramlar och skadar sig för att kommunen 

underlåtit att sanda en trottoar. I och med det har kommunen varit passiv men kan då ändå 

behöva betala ut skadestånd.58 

 

                                                      
50 SkL 2 kap 1§ 
51 Hellner & Radetzki (2018), s. 101 
52 Bengtsson (2017), Om allmänna skadeståndsrättsliga principer, JT 2017-18 nr 2, s. 267 
53 Återfinns i 9 kap Brottsbalken (1962:700) 
54 Prop. 1972:5 s. 157 
55 Ramberg (2018), s. 342 
56 Radetzki (2005), Praktisk skadeståndsbedömning, s. 17-18 
57 Radetzki (2005), s. 18 
58 Hellner & Radetzki (2018), s. 108 
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3.2.4 Ansvarsfrihetsgrund 

Det får inte föreligga någon form av ansvarsfrihetsgrund för individen ifall denne ska kunna bli 

ersättningsskyldig. De fyra ansvarsfrihetsgrunderna är nödvärn, nöd, samtycke och tjänsteplikt. 

Nödvärn återfinns i 24 kap 1§ brottsbalken (1962:700), BrB, och nöd i 4§ samma lag. Dessa 

två lagregleringar innebär i korthet att handlingar som skulle nå upp till en grad där det normalt 

skulle bli likställt med ett brott anses berättigade och personen kan undgå straffansvar. Vidare 

finns samtycke återgivet i 7§ BrB där en handling inte är brottslig ifall samtycke finns mellan 

personerna, såvida handlingen inte anses ”oförsvarlig”.59 Det finns ytterligare en form av 

ansvarsfrihetsgrund, och det är att en person i tjänst kan undkomma ansvar, tjänsteplikt kallas 

det. Som exempel kan en polis som en tjänsteåtgärd få bruka vapen i syfte att förhindra våld 

eller hot om våld som skulle möta polisen. Detta är i enlighet med 10§ i polislagen (1984:387). 

Handlingen ska stå i rimlig proportion till händelsen för att personen kunna anses berättigad 

ansvarsfrihet. Övervåld är alltså inte förenligt med ansvarsfrihet. 

 

3.2.5 Adekvat kausalitet 

Detta juridiska begrepp är centralt i den objektiva bedömningen vid ett eventuellt 

skadeståndsansvar. Enkelt uttryckt betyder begreppet ”vanligt orsakssamband”, men adekvat 

kausalitet delas upp och har två självständiga betydelser och bedömningar. Orsakssambandet 

(kausalitet) innebär för bedömningen att skadan som ett ansvarssubjekt har orsakat ska ha en 

koppling till den handling som aktivt har utförts. Om inte handlingen hade utförts hade inte 

heller skadan uppstått. Genom det tankesättet ser man kopplingen mellan skada och handling 

som grundläggande. Kring adekvans tittar man på om skadan kan ses som en rimlig följd av 

handlingen, detta för att begränsa ett subjekts ansvar vid slumpmässiga orsakssamband. Det går 

att ställa sig frågan om skadan ”ligger i farans riktning”60 för att försöka få svar om sambandet 

anses vara adekvat. Gränsen mellan ett adekvat och inadekvat (slumpmässigt) samband är dock 

problematiskt. 

 

3.3 Subjektiva förutsättningar 

I bedömningen av de subjektiva förutsättningarna nämns istället sådant som är specifikt för fall 

till fall. Förutsättningar ska, precis som för de objektiva, föreligga men nu kan förhållandena 

förändras. Här beaktas till exempel personliga förhållanden kring handlingen. Frågan kring de 

subjektiva förutsättningarna kan enligt Hellner sammanfattas med: ”Vilket mått av aktsamhet 

är den pliktig att iaktta som ska uppfylla sin skyldighet att undvika skada?”61 

 

3.3.1 Uppsåt (dolus) 

Som tidigare nämnts förutsätter exempelvis skada på person eller sak vållande av en person 

antingen genom uppsåt eller av vårdslöshet. Termen uppsåt är förhållandevis klar och precis, 

att en person ska medvetet ha handlat för att skada en person eller sak. Radetzki skriver att det 

inte bara ska föreligga uppsåt (avsikt) vid handlingen utan också i förhållandet till skadan.62 

 

3.3.2 Oaktsamhet (culpa) 

En mer diffus subjektiv förutsättning är att en handling ska vara culpös, alltså vårdslös eller 

oaktsam. I detta begrepp föreligger det en del bedömning och behöver därför förklaras 

översiktligt. En utgångspunkt är att man tar fram en standard för handlingen som är gjord och 

                                                      
59 Hellner & Radetzki (2018), s. 119 
60 Radetzki (2005), s. 26 
61 Hellner & Radetzki (2018) s. 103 
62 Radetzki (2005), s. 31 
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sedan funderar kring ifall personen avvikit från standarden, samt ifall det finns ursäktande 

omständigheter i fallet som gör att personen inte kunnat handlat annorlunda. Handlingen 

jämförs först och främst med lagar och föreskrifter samt rättspraxis och sedvana. Högerregeln 

inom trafiken är ett bra exempel på en handlingsföreskrift där en överträdelse i regel skulle 

anses vara oaktsam.63 Anges inte handlingsnormen på detta vis görs en fri bedömning för att 

fastställa den. Några stolpar som domstolar brukar ta fasta på vid den fria bedömningen är risk 

för skada, skadans omfattning, möjligheten att förebygga skada samt insikt om risk för skada.64 

Dessa fyra olika kriterier brukar behandlas mot varandra för att sedan få fram svaret på ifall ett 

annat handlande kunde gett ett annat resultat. Culpabedömningen kan även skifta beroende på 

vad för aktivitet och andra omständigheter det handlar om. Det innebär att utgångspunkten är 

risken för skada, och ju större sannolikhet för skada det är samt hur stor skadans storlek är, 

desto mer ökar kravet på att underlåta en handling eller ta till försiktighetsåtgärder.65 I MB 32 

kap går skadestånd även att utkräva när skada har uppstått utan att dolus eller culpa föreligger, 

vilket innebär att ett strikt ansvar kan föreligga i vissa fall. Enligt MB 32 kap 1§ 3st kan 

skadestånd utgå ifall en störning som handlingen har medfört inte kan tålas med hänsyn till 

förhållanden på orten där det skedde eller dess allmänna förekomst under jämförliga 

förhållanden. Därmed är kravet lite annorlunda vid miljöskador inom den speciella 

skadeståndsrätten. 

 

3.4 Ekonomiska och ideella skador 

 
Huvudtypen av skador som brukar vara föremål för skadestånd är skador av ekonomisk natur. 

Exempel på dessa har beskrivits ovan. Skadorna brukar kännetecknas av att de primärt har ett 

monetärt värde och går att helt eller till stor del ersätta med pengar. Den andra typen av skada 

som kan uppstå kan vara av ideell natur.66 Detta innebär en större svårighet att bestämma en 

monetär kompensation än ifall skadan vore av direkt ekonomisk natur. 

 

3.4.1 Person och sakskador 

 
SkL 2 kap 1§ beskriver att det går att få skadestånd för person- och sakskador som orsakats 

genom uppsåt eller av vårdslöshet. Dessa skador kan som sagt delas upp i både ekonomiska 

och ideella skador. 5 kap 1§ beskriver de olika typer av följder du får ersättning för vid 

personskador. Det kan till exempel vara sjukvårdskostnad (1p) eller inkomstförlust (2p). Dessa 

är direkta kostnader som du kan bli återställd för helt genom ekonomisk kompensation. Men 

sedan finns det annat som du enligt samma lagrum kan få ersättning för. Det kan vara ersättning 

för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur, även kallat sveda och värk. Det kan även 

vara men av bestående art och även andra särskilda olägenheter som följer av skadan (3p). Det 

kan vara problematiskt att bestämma om och eventuellt hur mycket en skadelidande ska få i 

ersättning för dessa. När det gäller till exempel psykiska besvär som konsekvens av skadan har 

lagstiftaren sagt att den ska vara medicinskt påvisbar, och det räcker inte med allmänna 

känsloyttringar som är en naturlig följd av händelsen. Ett exempel som ges är att den 

skadelidande blir sjukskriven efter händelsen.67  

 

                                                      
63 Radetzki (2005), s. 32 
64 Ramberg (2018), s. 328 
65 Hellner & Radetzki (2018), s. 131 
66 Radetzki (2005), s. 59 
67 Prop. 2000/01:68 s. 17-18 
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När det gäller sakskada regleras det istället självständigt i SkL 5 kap 7§. Där anges det att 

skadestånd för sakskada omfattar till exempel sakens värde, reparationskostnad och 

värdeminskning (1p), ”annan kostnad till följd av skadan” (2p) samt inkomstförlust till följd av 

sakskadan (3p). Första punktens innebörd är till stor del klarlagd, att värdeersättning utgår vid 

totalskada och ersättning för reparation samt värdeminskning vid en delvis (partiell) skada.68 

Andra punkten är mer av intresse då lagtexten kan ses som en vid och oklar punkt. Förarbeten 

har pekat på så kallad ”stilleståndsersättning.69 Det kan ses som en gottgörelse för kostnader 

som den skadelidande har fått lägga ut (kostnaderna har blivit onyttiga). Ett exempel som ges 

är huruvida en person som fått skador på sin bil och måste ha den på reparation (avsaknad av) 

kan få ersättning för att skatter eller låneräntor blivit onyttiga. Det går även att dra paralleller 

till rättsfallet i första avsnittet (se ovan) där staten fick ersättning för kostnader som blivit 

onyttiga.70 När det gäller de andra typerna återfinns inte rena förmögenhetsskador i fråga om 

ideella skador, då det bara kan vara ekonomiska skador som uppkommer av handlingar som 

utgör sådan skada. Kränkningar är alltid ideella skador som uppkommer och återfinns i SkL 5 

kap 6§, men sådana beräknas inte komma i fråga när det handlar om ideella miljöskador och 

behandlas därför inte något ytterligare. 

  

                                                      
68 Hellner & Radetzki (2018), s. 398 
69 Prop. 1972:5 s. 580 
70 Se ”1. Inledning” samt NJA 1995 s. 249 
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4. Ersättning för ideella miljöskador 

4.1 Allmänt 

Regleringen kring miljöskador finns främst i MB 32 kap. Reglerna gäller dock endast vid 

direkta ekonomiska skador och inte i andra avseenden.71 Frågor kan då uppstå kring vad som 

gäller vid andra skador. Huvudregeln inom skadeståndsrätten är att när det gäller skador av 

ideell karaktär så ersätts inte andra skador än de som finns bestämda i skriven lag eller avtal.72 

Detta är en princip som återfinns i en proposition från 2000 som behandlade ideella skador, 

som dock endast knöt lagrekvisitet till principen.73 Miljöskador av ideell karaktär har således 

hänvisats till viss del till SkL 5 kap och inte i MB 32 kap. Det ska dock sägas att lagarna inte 

utesluter ansvar utan båda kan vara tillgängliga samtidigt i vissa fall.74 Men trots det öppnar 

bland annat Järvmålet upp för utvidgningar i skadeståndsrätten. Där var utgången att om man 

har haft kostnader som ansetts blivit onyttjade, där varken en direkt lag eller ett avtal 

åberopades, kunde kostnaderna ändå anses bli föremål för ersättning genom skadestånd. Frågan 

om att få ersättning för ideella miljöskador kan därför inte helt skrivas av. Ett centralt problem 

i ämnet är avsaknad av direkt ägare och skadelidande. Skada på ekologin kan bli svårt att 

argumentera för och kräva ersättning för, ifall du inte är ägare eller har lagt ner kostnader för 

till exempel bevarande. Men det finns andra typer av ideella skador som har fått större utrymme 

i ämnet som är värda att göra en genomgång av för att sedan göra en komparation med skador 

på ideella miljövärden. 

 

En annan väg som öppnats upp i tidigare avsnitt är frågan om ideella miljövärden vid 

fastighetsköp.75 Där skulle det gå att anse att skadestånd skulle komma i fråga ifall det ligger i 

köparens intresse och frågan har diskuterats vid fastighetsköpet. I sådana fall skulle möjligtvis 

prisavdrag eller skadestånd kunna bli aktuellt.76 

 

En princip som ligger som ett täcke över hela frågan, men främst kring utsläpp och föroreningar 

och inte naturvård, är att ”förorenaren betalar” (polluter pays principle). Det har dock 

argumenterats för att principen även skulle gälla vid naturvård. Enligt nuvarande reglering utgår 

ersättning då skadan som uppkommer på en skog som kalavverkats jämförs med när samma 

skog blir utsatt för förorenade utsläpp. Det saknas en ersättningsrätt för det senare fallet medan 

det först utgår ersättning till markägaren om ett miljökrav hindrar åtgärden.77 Frågan kring 

ersättning var uppe i propositionen till införandet av MB och där var det flera remissinstanser 

som påvisade att MB:s ersättningsregler blev för statiska och det allmännas intresse inte gavs 

något utrymme i frågan.78 Regeringen svarade med att anse att det skulle medföra en del 

problem att införa en princip som stadgade att förvaltande av biologisk mångfald skulle 

förutsätta statligt bidrag. Detta bland annat därför att det är sagt att bevarandet av biologisk 

mångfald är ett allmänt intresse och det ekonomiska ansvaret ska delas av alla. Dessutom sades 

det att ”genom att huvudprinciperna för rätten till ersättning vid rådighetsinskränkningar 

                                                      
71 Bengtsson (2016), s. 122 
72 Sandvik (2002), s. 262 
73 Prop. 2000/01:68 s. 17 
74 Bengtsson m.fl. Miljöbalken (1998:808) (7 juni 2018, Zeteo) kommentaren till 32 kap 1§ 1st 
75 Se avsnitt 2.4 
76 Bengtsson (2018), s. 58 
77 Michanek & Zetterberg (2017), s. 468-469 
78 Prop. 1997/98:45 s. 546 
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numera anges i grundlag är utrymmet snävt för en principiellt ändrad syn på 

ersättningsfrågorna”79. 

 

 

4.2 Prevention och reparation i förhållande till ideella miljövärden 

 

När problematiken kring skadestånd för miljövärden kommer upp, blir frågan vad som ska 

ersättas och vad syftet med att få skadestånd skulle vara. Vem som har rätt till eventuell 

ersättning, om statens rätt att ses som skadelidande, tas upp i ett senare avsnitt.80 Det som är 

sagt är att ett av målen i CBD är att bevara biologisk mångfald. Den biologiska mångfalden kan 

anses besitta ett egenvärde och vara oberoende av oss människor. Professor Bugge tar upp 

liknande frågor, och han frågar sig vad som ska uppnås med skadestånd för ekologiska skador 

och hur ersättningen ska användas för att tjäna dess syfte?81 Bugge tar det vidare genom att 

ställa frågan om skyddet för miljövärden skulle kunna skyddas genom olika regleringar kring 

ersättning. Det skulle till exempel vara till för att stärka skyddet för miljövärdena och på så sätt 

stärka det preventiva syftet med regleringar och förebygga skador.82 Den kanske absolut mest 

centrala och största funderingen är dock vilket syfte reparationen av biologisk mångfald skulle 

ha? Som ett fiktivt fall har en unik biotop blivit skadad av ett bolag som har kört över den med 

en maskin i skogen. Det reparativa syftet blir näst intill obefintligt. Vad ska repareras? 

Dessutom görs reparation genom skadeståndsrätten oftast i pengar. Här finns stora funderingar 

kring skadeståndsrättens verkan på ekologiska skador. Tanken är att preventionen ska komma 

av reparationen, alltså att en ekonomisk sanktion eller liknande ska göra att den som är i en 

liknande situation inte ska göra på samma sätt. Därmed skapar man ett upprätthållande av det 

syftet som skadeståndsregeln är till för att främja. Därför kanske inte reparationen får ett eget 

uppfyllt syfte i sig, men att det i slutändan får det resultatet som önskas. 

 

Kritik har framkommit mot principen vid ersättning av förstörd miljö, där fokuset ligger på 

skadan som människor drabbas av, och sällan på hur miljön i sig skadas. Den mänskliga 

konsumtionen och den mänskliga aspekten av skadan är ofta det mest centrala värdet som 

önskas ersättas.83 En annan kritisk synpunkt är att kommande generationer blir drabbade av den 

nuvarande generationens värdering och prissättning av naturresurser, och får därför ta 

konsekvenserna ifall de blir för lågt satta. Det mest centrala problemet i frågan är problemet 

med ersättning enligt skadeståndsrättens principer med utbytbara värden som ersätts med 

monetära medel.84 Just kring prissättningen skulle en lösning behöva finnas, möjligtvis en 

lösning i rättegångsbalken, RB, 35 kap 5§. Där ges domstolen rätt att uppskatta ett skäligt 

belopp för en uppkommen skada där det kan ses som problematiskt att bestämma 

värdesättningen. En annan lösning skulle kunna vara att ta fram olika pristabeller. 

Trafikskadenämnden har olika tabeller och listor när det gäller skador vid trafikolyckor. Där 

har olika sorters skador värdesatts för att en skadelidande ska kunna se hur mycket ersättning 

denne får vid olika typer av skador, ekonomiska men även ideella. Ersättningen bestäms genom 

                                                      
79 Prop. 1997/98:45 s. 550 
80 Se avsnitt 4.5 
81 Bugge (1999), Forurensningsansvaret: det økonomiske ansvaret for å forebygge, reparere og ersatte skade 

ved forurensning, s. 404. 
82 Bugge (1999) s. 406 
83 Larsson (1999), The law of environmental damage: liability and reparation, s. 547 
84 Ibid. 
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bland annat medicinsk invaliditet i procent.85 Detta verktyg är ett bra exempel på hur ideella 

skador kan värdesättas. Det har bestämts att ersättning ska utgå för skador som uppkommer i 

trafiken och det ska fortfarande vara ekonomiskt mätbart, därför har dessa tabeller gjorts och 

används i hög grad. Detta verktyg borde vara av intresse för förespråkare av värdesättning av 

miljövärden. Genom att bestämma ett värde på olika typer av skador på naturen går det också 

att senare kunna kräva ersättning för dessa, så länge det finns mandat att bedömas som 

skadelidande. 

 

4.3 Jämförelse med kulturvärden 

Kulturella värden har precis som miljövärden blivit speciellt ansedda till att beröra det 

allmännas intresse enligt RF 2 kap 15§ 1st. Det är också oftast den stora massan som blir berörd 

av ingrepp på kulturminnen. Det som begreppet kulturvärden inkluderar kan ibland vara svårt 

att bestämma, men landskapsbilden och fornminnen är två exempel. Just fornminnen är ett bra 

exempel kring jämförelsen med miljövärden. Det finns speciella regler som omfattar 

fornminnen, och det omnämns i kulturmiljölagen (1988:950). I den anges det att det är förbjudet 

att rubba eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning utan tillstånd. Detta kan ibland ses 

som en inskränkning av äganderätten. Precis som kring miljövärden anses det finnas ett ideellt 

intresse som kan tillkomma det allmänna.86  

 

Bengtsson gör även en distinktion att det kan anses besvärligare att ersätta kulturvärden än 

miljövärden.87 Detta beror nästan helt på vad som läggs i de båda värdena. Om man ser till vad 

som läggs i ett kulturvärde kan det vara en fornlämning som är flera tusen år gammal, och på 

andra sidan kring miljövärdet är det en sällsynt och utrotningshotad biotop. Vad av detta har ett 

inneboende värde som anses skulle bli mer skyddat? Fornlämningen är trots allt inget värde 

mer än ett värde från lång tid tillbaka, skapad av människor. När det gäller miljövärdet ska det 

anses kunna ha ett inneboende värde och på så sätt anses värdefullt. Naturen är inget vi 

människor har skapat och därför kan påståendet anses i vissa avseenden missvisande. Ett 

intressant rättsfall angående kulturminnen som också nämns flera gånger i järvmålet är NJA 

1993 s. 753. 

 

4.3.1 NJA 1993 s. 753 (Fornlämningsfallet) 

En person hade i fallet gjort ingrepp på en fornlämning på sin egen fastighet. Fornlämningen 

var skyddad av lagen (1988:950) om kulturminnen som numera heter kulturmiljölagen. 

Rättsfrågan var alltså om staten genom Riksantikvarieämbetet, som hade ansvaret för 

kulturminnesvård, ansågs ha rätt till ersättning för kostnad av utgrävningar. Eftersom 

fornlämningen förstörts så valde staten att använda platsen i forskningssyfte på fornlämningar, 

och det var den kostnaden som staten krävde ersättning för. I HD fick de också rätt till 

ersättning. Den tilltalade ansåg att i och med att utgrävningarna skulle ge staten kunskap och 

nytta, så skulle eventuell ersättning anses som en ekonomisk vinning för staten och därför skulle 

ersättningen jämkas. Detta ansågs inte föreligga enligt HD och jämkning uteblev.88 En likhet 

med Järvmålet är att det var frågan om ersättning i gränslandet mellan ekonomisk och ideell 

natur, men en olikhet var att kostnaden i Fornlämningsfallet var aktuella på grund av ett 

                                                      
85 Trafikskadenämnden, Skador från och med 2002, https://www.trafikskadenamnden.se/siteassets/2.-

skadereglering/tabeller/har-finns-exempel-som-hjalper-dig-att-tyda-mentabellerna/for-skador-fran-och-med-

2002.pdf hämtad 2019-05-02 
86 Bengtsson (2016), s. 151 
87 Bengtsson (2016), s. 152 
88 NJA 1993 s. 759 

https://www.trafikskadenamnden.se/siteassets/2.-skadereglering/tabeller/har-finns-exempel-som-hjalper-dig-att-tyda-mentabellerna/for-skador-fran-och-med-2002.pdf
https://www.trafikskadenamnden.se/siteassets/2.-skadereglering/tabeller/har-finns-exempel-som-hjalper-dig-att-tyda-mentabellerna/for-skador-fran-och-med-2002.pdf
https://www.trafikskadenamnden.se/siteassets/2.-skadereglering/tabeller/har-finns-exempel-som-hjalper-dig-att-tyda-mentabellerna/for-skador-fran-och-med-2002.pdf
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”vetenskapligt ideellt syfte”89 och att det i grunden låg ett företrädaransvar medan det i 

Järvmålet gällde onyttjad kostnad. 

 

4.4 Jämförelse med rekreationsvärden 

En annan komparation som går att göra är med rekreationsvärden. Det är i korthet ett intresse 

som berör avkoppling och fritid. Det ska dock klargöras att vid jämförelsen kring 

rekreationsvärden och miljövärden är det framförallt värdets syfte och innebörd, snarare än 

statens rättighet, som var ett större fokus än jämförelsen med kulturvärden. Frågan är 

framförallt kring minskning av sakens bruks- och nyttovärde när det gäller sakskador, och, som 

professor Sandvik uttrycker det, att ”skadestånd utgått såsom för ekonomisk skada om 

bruksvärdet har kunnat ekonomiseras”.90 

 

4.4.1 NJA 1992 s. 213 (Dragkroksfallet) 

Frågan i målet gällde en familj som skulle åka på semester med bil och husvagn, och där 

dragkroken hade lossnat och skadat både bilen och husvagnen. Familjen krävde ersättning av 

dragkrokstillverkaren för att de behövt använda semesterdagar till att komma till rätta med 

problemet. Det går även att uttrycka sig som att de sökte ersättning för förlust av fritid. HD 

konstaterade precis som i Järvmålet och Fornlämningsfallet att skadan (förlust av fritid) låg i 

gränslandet mellan ekonomisk och ideell skada. HD ansåg också att genom motiven till de då 

relativt nya skadeståndsreglerna i konsumenttjänstlagen (1985:716) samt konsumentköplagen 

(1990:932) kunde sägas innefatta förlust av fritid och värden som direkt inte kunde mätas i 

pengar, samt att förlust av fritid kunde anses vara av ekonomiskt slag.91 Därför ansåg HD att 

de förlorade semesterdagarna var ersättningsberättigade och dömde tillverkaren skyldig att 

betala ersättning. 

 

Ett problem med det här rättsfallet är att HD:s dom är lite för snäv för att kunna göra en 

fullskalig komparation till miljövärden. I frågan görs skadan ekonomisk till stor del på grund 

av den allmänna tendensen att ge förlust av fritid och rekreation allt större betydelse. Eftersom 

den görs ekonomisk anses man också kunna utdöma skadestånd utan större bekymmer. Gör 

man en komparation av detta skulle det innebära att miljövärden skulle behöva lagstiftning samt 

ges större betydelse av allmänheten. Förmodligen är det första en följd av det senare. Dessutom 

behöver miljövärden kunna uppskattas i pengar, vilket är en av de svåraste frågorna. En lösning 

på problemet har nämnts i tidigare avsnitt. 

 

Ett liknande rättsfall kom 2016: Ett par begärde ersättning för förlust av fritid på grund av en 

flygförsening och de krävde flygbolaget på ersättning.92 De hävdade att skadan de begärde 

ersättning för var ideell. Det var frågan om inomobligatoriskt skadestånd då paret och bolaget 

hade ett avtal. HD öppnade dock upp för att se mer nyanserat på ideella skador, men det är svårt 

att dra någon slutsats om rättsläget har förändrats avsevärt i och med domen. Paret ansågs inte 

ha rätt till ersättning då flygförseningen inte kunde anses vara av tillräckligt stor omfattning för 

att flygbolaget skulle utge ersättning för den. Däremot sades det i fallet kring frågan om vad 

som utgör ersättningsgilla ideella skador, att det ska undersökas hur skadan förhåller sig till den 

                                                      
89 Andersson (2017), Ersättningsproblem i skadeståndsrätten: skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer, s. 266 
90 Sandvik (2002), s. 269 
91 NJA 1992 s. 219 
92 NJA 2016 s. 900 
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skadelidandes avtalsintresse.93 Helt i linje med tanken kring en eventuell ersättning för ideella 

miljövärden vid fastighetsköp som Bengtsson skriver om. 

 

4.5  Statens rätt att ses som skadelidande 

En av de mest grundläggande frågorna i det här arbetet är att svara på varför staten skulle ha 

rätt till ersättning för någon typ av skada, till exempel sakskada, förutom när staten är markägare 

eller innehar äganderätten som är huvudregel i skadeståndsrätten.94 Enligt två av de tidigare 

rättsfallen som nämnts ovan går det att hitta två ytterligare möjligheter för staten att kunna få 

skadestånd. Den ena möjligheten är genom Järvmålet från 1995 där staten fick rätt till 

skadestånd genom att den hade haft kostnader för att bevara järvarna från utrotning genom 

konventionsåtagande. Dessa kostnader blev onyttiga genom jaktbrottet och fick därför 

ersättning för det, trots att de inte innehöll någon slags äganderätt över järvarna. Det går att 

kalla det ett ”kostnadsåtagande”, som givit dem rätt att få ersättning.  

 

Kleineman har kommenterat rättsfallet och han drar upp långtgående tankar kring HD:s 

uttalande och framförallt Linds särskilda yttrande. Enligt Kleineman skulle HD genom deras 

dom ha kunnat uttalat sig om att det hade varit fråga om ekologisk skadeståndsrätt.95 Han 

hänvisar till internationella skadeståndsrättsliga diskussioner, där ett ekologiskt skadebegrepp 

blivit alltmer betraktat som självständigt, sett till resten av andra skadebegrepp. Detta eftersom 

det traditionella förmögenhetsskadebegreppet inte täcker in förlusten av miljövärdet i sig. Han 

argumenterar också kring rättsfallet att intresset för att värna en djurart kan gå via den vägen, 

som det gjorde i Järvmålet, men att det vore mer i linje att värnandet skulle kunna stå självmant 

och krävas på ersättning. Argumentet kring att kostnader har ansetts blivit onyttiga anser 

Kleineman vara relativt vagt när det var 2 av ca 150 järvar som hade dödats. Istället förefaller 

det Kleineman rimligt att argumentera för att det handlar om ett ”ideellt skadestånd, men av 

mycket speciell natur”96. Värdet skulle inte knytas till ett förmögenhetsintresse därför att 

järvarna i fråga inte tekniskt sett ägs av staten utan istället är ett värde bortom alla ekonomiska 

marknader. Därmed skulle skadeståndet knytas till en kränkning av ideella miljövärden som 

staten får anses representera. Till slut anser Kleineman att det då skulle handla om ett ”punitive 

damage” i fråga om skadeståndets storlek.97 Detta med hänsyn till miljövärdets relation till 

prevention och reparation i skadeståndssammanhang.98 Bertil Bengtsson har dock ifrågasatt 

dessa argument att det knappast skulle gå att avgöra om utgången blivit densamma ifall det 

istället hade varit en annan skada än den som i detta fall krävdes ersättning på.99  

 

En tolkning av rättsfallet styrker inte Kleinemans argument. Istället vidhålls Bengtssons tankar 

om att det är mer oklart om utgången gällande något annat skadeståndsyrkande än kostnader. 

 

Den andra möjligheten är i Fornlämningsfallet från 1993. Där ansågs staten ha ett så kallat 

”företrädaransvar” för kulturminnesvården och därmed ha rätt till ersättning. Här ägde de inte 

heller marken, men enligt lag var markägarens rätt till användning av sin mark begränsad för 

att fornlämningen låg på hans mark. Det ska tilläggas att HD inte säger mer än att 

Riksantikvarieämbetet hade den rätten och de företrädde staten i frågan. Det är därmed inte sagt 

                                                      
93 NJA 2016 s. 900, se p. 33 i HD:s domskäl. 
94 Hellner & Radetzki (2018), s. 101 
95 Kleineman (1995), Ideell skada eller förmögenhetsförlust – nytt synsätt under framväxt? JT 1995-96 s. 106 
96 Kleineman (1995), s. 108 
97 Ibid. 
98 Se avsnitt 3.1.1 samt 4.2 
99 Bengtsson (2011), Skadestånd för miljöskada, s. 87 



21 

 

något ytterligare kring rätten till skadestånd när det föreligger en ”företrädaransvar”.100 Det 

tolkas i fallet som att Riksantikvarieämbetet begär ersättning för kostnaden av de förändring de 

behöver göra på grund av fastighetsägarens vållande. Det går dock att tolka HD:s skrivning 

kring statens rätt till ersättning som enbart ideell, att fornlämningen skadats i sig och inte för 

vissa kostnader som uppkommit. Detta skulle vara en ren ideell skada i sådant fall. Frågan tas 

inte vidare eftersom det yrkas på skadestånd för kostnader som uppkommit. Det som talar emot 

den tolkningen av HD:s uttalande är dock att inget rättsfall efter 1992 har kommit och bekräftat 

denna tolkning. Därmed lämnas den med att det går att fundera vidare på, men det vore 

intressant om frågan kom upp igen. Bengtsson öppnar också för frågan där han skriver att: 

 

”Ersättning för skadade kulturföremål utan egentligt ekonomiskt värde synes på detta vis kunna 

utdömas till staten (eller någon gång kommunen) när det allmänna har ett särskilt ansvar för 

föremålet, till exempel på byggnader av kulturhistoriskt värde”.101 

 

”Dragkroks-fallet” är svårt att göra någon större analys av då fallet handlar om en enskilds rätt 

till skadestånd. Något som bör understrykas är dock att HD öppnar upp för ideella skador och 

verkar till viss del ha släppt bundenheten till en ekonomisk skada. Det är något som är bra att 

ha med när rena ideella miljöskador kommer på fråga.  

 

En annan fråga som diskuteras i sammanhanget kring rekreation är ersättning för förstörda 

rekreationsmöjligheter när det gäller allemansrätten. Detta är en välkänd rätt som återfinns i RF 

2 kap 15§ 3st. En fråga som det kan öppnas upp för, men inte diskuteras vidare i detta arbete, 

är möjligheten till att kräva ersättning för att till exempel någon har förstört miljö som gjort att 

allmänhetens rekreationsmöjligheter har minskat. Att allmänhetens rätt till den allmänna miljön 

har blivit kränkt på så sätt. I Norge finns det en rätt för kommuner att få ersättning om 

allemansrätten har försvårats. Detta grundar sig i bestämmelser i forurensningsloven och 

vannresursloven samt rättspraxis. I Sverige finns inte några sådana regler och därför kan det 

vara svårt att se möjligheten till det i det nuvarande rättsläget.102 

  

                                                      
100 Se NJA 1993 s. 757 under ”domskäl”. 
101 Bengtsson (2016), s. 153 
102 Bengtsson (2016), s. 143 
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5. Diskussion och slutsatser 
Det finns enligt nuvarande rättsläge ingen möjlighet att som stat (som representerar det 

allmänna) få skadestånd för skador på ideella miljövärden som till exempel biologisk mångfald. 

Huvudregeln som bland annat nämndes i rättsfallet från 1995 och propositionen gäller, att 

ideellt skadestånd utgår endast genom lag eller avtal. Tolkningen av rättsfallet verkar ge samma 

svar, med undantag för vad Kleineman argumenterar. Därför kommer det på dessa grunder vara 

svårt att hävda skadestånd utan att knyta det till kostnader, om staten själv inte är ägare. Utfallet 

i rättsfallet torde definitivt inte blivit annorlunda idag sett till grunderna för domen. Rättsläget 

har inte ändrats till det negativa sett ur statens perspektiv. Därför är en slutsats som går att dra, 

att rättsläget är oförändrat i stora delar. 

 

Syftet med att försöka eftersträva ersättning för något som inte primärt har ett monetärt värde 

är inte i första hand något reparativt, eftersom det vore att försöka ersätta något icke 

ersättningsbart i pengar. Detta är dock tanken med skadestånd för ideella skador och SkL ger 

också uttryck för det i 5 kap 2§ 2st. Däremot ska ett reparativt syfte leda till ett preventivt syfte, 

att den biologiska mångfalden ska bevaras och få ett skyddsvärde genom så kallade ”punitive 

damages”. Att det ska kännas så starkt ekonomiskt att det ska uppkomma ett skydd för ekologin 

på grund av att enskilda väljer bort att skada den biologiska mångfalden. Däremot är det svårt 

att hitta andra ersättningsmöjligheter än den monetära, om det är en unik biotop som inte går 

att återskapa biologiskt. Därmed får det bli acceptans i att ersättning sker monetärt trots att det 

inte har någon verkan i sig. Det har tidigare i uppsatsen visats att forskning säger att något 

behöver göras för att undvika att arter ska dö ut, om vi fortsätter med vår nuvarande 

levnadsstandard. Därför söker människor ”ersättning” för ideella värden, kanske inte direkt för 

sig själva men för miljön som är grunden till människans liv. Det är inte den ekonomiska 

aspekten som önskas utan snarare ligger problemet i vad juridiken har att erbjuda för att lösa 

problemen som finns.  

 

Eftersom det numera är klarlagt att det finns problem och oklarheter kring ersättning för ideella 

miljövärden, men finns det möjligtvis lösningar på dessa problem? Rättspraxis har visat på att 

flera andra grunder att bli berättigad till skadestånd finns, förutom när den skadelidande själv 

äger marken. I järvmålet var det kostnader som blivit onyttiga, och röster har höjts för att HD 

öppnade för ett berättigande till ekologiskt skadestånd i rättsfallet. Dessutom var inte staten 

ägare av järvarna, men fick trots det skadeståndsersättning för dem. Det är en väg till skadestånd 

till det allmänna. Sedan verkar det inte finnas några andra möjligheter i dagsläget till att bli 

berättigat skadestånd för liknande typer av ekologiskt skadestånd. Troligtvis inte heller 

skadestånd för en avsaknad av biologisk mångfald. Däremot är komparationen med 

kulturminnen högst intressant. En tolkning som görs av lagstiftningen samt kring rättsfallet om 

fornlämningen är att den biologiska mångfalden skulle kunna få samma skydd som 

kulturminnen har. Därmed skulle staten kunna få ersättning genom ett så kallat 

”förvaltaransvar” och rubbning eller skada på ekologin som har ansetts kunna blivit skyddat av 

det allmänna som hade ansetts blivit en sakskada. Kring statens förvaltaransvar kan det tyckas 

ha uppkommit redan genom CBD, konventionen om biologisk mångfalds innebörd och 

Sveriges åtagande genom den. Men för att räta ut oklarheter borde ett rättsfall komma där HD 

får klargöra rättsläget, gärna ett ”läroboksprejudikat”, eller att lagstiftning skapas. Det är dock 

ett stort bekymmer kring att försöka med lagstiftning. Olika intressen får vika åt sidan, till 

exempel bolags intressen i att exploatera på mark som skulle resultera i minskade ekonomiska 

kostnader. På ett socialekonomiskt plan skulle det vara bra med straffsanktioner, men dessa 

skulle vara förutsägbara så att företag kunde räkna in dessa i olika budgetar för exempelvis 

expansion. Därmed finns det olika intressekonflikter vid en eventuell lagstiftning och det ser ut 

att vara svårt att få till en lagstiftning. Sedan har det även visat sig att ett företrädaransvar enligt 
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lag ger rätt till att ses som ersättningsskyldig. Detta kanske borde bli en liknande rätt för den 

som har ett förvaltaransvar? Ett alternativ till lagstiftning kan vara att göra likadant som det har 

gjorts kring trafikskador. Om en klar ersättningsnivå sätts ut av till exempel Naturvårdsverket 

kan det vara lättare för olika parter att kräva ersättning, och lättare för domstolar att använda 

sig av, utan att behöva ta sig an ersättningsnivåer med endast hjälp av 35 kap 5§ RB. Det första 

som behöver hända i frågan är dock att parter börjar att se över ifall de ska utkräva ersättning 

för miljövärden. Sedan öppnas frågan upp ytterligare och metoderna som har nämnts blir också 

då aktuella.  

 

En annan metod att ta sig an problematiken är att istället för att straffa fokusera på viljan hos 

individer. Naturvårdsavtal är ett lämpligt instrument för att främja den biologiska mångfalden 

på ett relativt enkelt sätt. Nackdelen som går att se är att ersättningen för att skriva ett 

naturvårdsavtal kan anses vara för låg. För att få större intresse kring att binda upp sig i ett 

naturvårdsavtal borde ersättningen höjas för att på så sätt göra det mer attraktivt för individer. 

Att ett minimibelopp bestäms, är dock till viss del utfört genom att 8000 kr har satts som 

ersättning. Samtidigt kanske avtalet tappar lite av sitt syfte genom att det är till för att individer 

ska ha som prioritet att vilja skydda ekologin och att ersättningen inte ska bli prioriterad viljan 

att skydda miljön. Därför är det inte helt enkelt, men en trolig följd av en höjning är att det 

skulle bli mer attraktivt, men att avtalstypen ska se till att behålla sitt syfte. Avtalen kan ju även 

vara en stor fördel för den enskilde i ett sådant förhållande. Att istället för att behöva lägga ut 

pengar på skadeersättning på miljövärden kan denne få pengar att lägga på andra saker genom 

naturvårdsavtal. Avtalstypen är både ett bättre sätt att skydda ekologin genom att det preventiva 

syftet uppnås och det är mer förmånligt genom att bland annat samhällsekonomin inte tar så 

stor skada. 

 
Vid kontakt med Ulrika Wahlström på Naturvårdsverket menar hon att avtalen inte har så stor 

betydelse för myndigheten vid skyddandet av miljön. De har istället, lite förenklat, en 

valmöjlighet att teckna ett naturvårdsavtal med en markägare där en ersättning på 60% av 

avkastningen för ett avtal på 50 år utgår. Alternativt inrätta ett naturreservat med en ersättning 

på värdet av fastigheten samt 25% i intrångsersättning. Markägare brukar i många fall hellre se 

att deras mark blir ett reservat istället för att ett naturvårdsavtal skrivs. Detta beror ofta på 

ersättningsnivån som skiljer sig en del. Att skriva ett avtal som markägare innebär också 

åtaganden som ofta ses som besvärande. Naturvårdsverket ser heller inte att en höjning av 

ersättningsnivån skulle ge några större inverkningar på avtalens syfte, utan fokuset på viljan att 

skydda miljön ska vara det huvudsakliga vid naturvårdsavtalen. Det fanns dock inga negativa 

synpunkter på en eventuell höjning av ersättningen. När alternativen avtal eller 

skadeståndsersättning ställdes mot varandra sades det att avtalen ofta innehåller bestämmelser 

om vad som händer ifall markägaren bryter mot avtalet. Då förs en civilrättslig process om 

avtalsbrott och därmed kan ersättning fastställas på ett annat sätt, än konkreta bestämmelser i 

allmän skadeståndsrätt. Det vidhölls även att en prissättning av miljön vore lämpligt utifrån hur 

det ser ut med värdering och att det skulle underlätta arbetet både på myndighet och säkerligen 

även i domstol vid miljöskaderättsliga fall.103 

 

Forskare har hävdat att ett liknande avtal som ”Parisavtalet” skulle behövas för att vidare kunna 

bevara och restaurera den biologiska mångfalden, speciellt när Aichi-målen löper ut 2020. Två 

problem som uppkommer är, för det första att avtalen skrivs frivilligt, (men måste ändå ses som 

omöjligt med en annan lösning än frivilliga avtal) och för det andra är det en ekonomisk aspekt 

                                                      
103 Wahlström, Ulrika, handläggare på fastighetsenheten vid Naturvårdsverket, intervju 2019-05-02 
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över det hela.104 Människan verkar obenägen att lägga så pass mycket pengar som behövs för 

att förbättra miljön. Forskarna skriver även att det behövs i första hand tydliga mål i nya avtal. 

Ett förslag är att bestämma ett mål att vår planet ska vara miljövänlig till 50% år 2050.105 Det 

eftersöks även mer upplysning om miljöns konsekvenser av människans beteende. 

Naturvårdsavtal är svåra att se som en lösning på internationellt plan, men däremot är det en 

bra lösning på nationellt plan. Därför måste mer upplysning ges av vad vårt beteende har för 

innebörd för miljön, så opartiskt som möjligt. Det måste även utredas mer om de finansiella 

frågorna kring naturvårdsavtalen ifall det är en fråga som gör att många markägare avstår från 

att skriva avtal. Idag finns det en utbredd klimatskepsis och därför kan information vara svår 

att föra utan att den anses vinklad. Det är problem som måste lösas men får snarare anses vara 

ett samhällsproblem än ett miljöproblem. Dessutom måste samhället komma ifrån tanken på att 

klimatkompensera och istället reducera påverkan på miljön för att en stor skillnad ska kunna 

bli möjlig. 

 

Mer konkreta svar på uppsatsens frågeställningar är följande: 

 

1. Staten har ingen möjlighet att kunna få ersättning för ideella miljövärden utifrån lag eller 

prejudikat. Däremot är rättsfrågan relativt oklar då inget rättsfall har kommit i frågan och därför 

svårt att veta vad en domstol skulle säga. Kleineman gör en tolkning att möjligheten skulle 

kunna ha funnit i Järvmålet. Möjligheten finns i till exempel naturvårdsavtal men då skall 

skadan kunna värderas i pengar. Järvmålet från 1995 ger vid en tolkning ingen större vägledning 

för att rättsfrågan blev lite annorlunda, en ekonomisk skada istället för en ideell skada. Men 

tolkningar som andra har gjort har visat på andra slutsatser. Flera gånger har HD uttryckt att 

ersättning för ideella skador i utomobligatoriska förhållanden som huvudregel ska förutsätta 

lagstöd. Denna princip verkar fortfarande stå fast. Därför ska möjligheten för staten inte anses 

finnas, än vid kontraktsbrott som till exempel naturvårdsavtal. 

 

2. Syftet med att eftersträva ersättning för ett värde som direkt inte har ett monetärt värde är att 

värde i sig måste skyddas. Därför kan ersättning uppfylla ett preventivt syfte och därmed får 

värdet ett slags skydd, en skrämseltaktik. Däremot missar skadeståndsrätten en del i och med 

att det preventiva syftet uppfylls först när skada redan är skedd. Vid ett skyddande av värden 

vill man just undvika att det skadas. Därför kan till exempel naturvårdsavtal kunna uppfylla 

skyddssyftet bättre. 

 

3. Rättsläget behöver klargöras, antingen genom lagstiftning eller genom ett prejudikat som 

fastställer vad som anses föreligga kring ersättning för ideella miljövärden. Med hänvisning till 

principen att ersättning för ideella skador ska förutsätta lagstöd får därför olika typer av 

lagregleringar eftersökas. Detta gäller ifall staten anses önska ersättning i allmän 

skadeståndsrätt. När det gäller skadestånd i kontraktsförhållanden så finns möjligheten till en 

sådan ersättning ifall det är inskrivet att ersättning utgår vid ett kontraktsbrott. Det skulle kunna 

vara att en person skadar miljövärden av ideell karaktär. Naturvårdsavtal verkar vara ett 

juridiskt instrument som staten skulle kunna satsa på för att främja frivilliga insatser för 

bevarande av biologisk mångfald. Men som företrädare för Naturvårdsverket uppger finns 

möjligheten att skapa naturreservat som används i större utsträckning jämfört med 

naturvårdsavtal, dels av ekonomiska men även fundamentala anledningar. Om man vill gå via 

skadeståndsrätten trots allt skulle det gå att testa ”punitive damages” med hjälp av 35 kap 5§ 

                                                      
104 Hance, Jeremy, Scientists call for a Paris-style agreement to save life on Earth, The Guardian, 2018, 

https://www.theguardian.com/environment/radical-conservation/2018/jun/28/scientists-call-for-a-paris-style-

agreement-to-save-life-on-earth hämtad 2019-05-10 
105 Ibid. 

https://www.theguardian.com/environment/radical-conservation/2018/jun/28/scientists-call-for-a-paris-style-agreement-to-save-life-on-earth
https://www.theguardian.com/environment/radical-conservation/2018/jun/28/scientists-call-for-a-paris-style-agreement-to-save-life-on-earth
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RB enligt Kleinemans tankar. Det specifika skadeståndet skulle kunna gå att rikta till skyddande 

av biologisk mångfald och får därmed en preventiv verkan på ersättningen. Detta kräver dock 

en vilja att främja miljövärden, såväl hos politiker som rättsväsende, för att domstolarna ska 

kunna döma ut skadestånd efter eget uppskattande av värdet. 

 

Som slutord kan sägas att skadeståndets syfte är otillräckligt för att nå målet om att bevara 

biologisk mångfald och därför behöver andra vägar sökas. Det är därför lagstiftning eller olika 

former av avtal föreslås som alternativa lösningar. Ytterst är det ett politiskt ställningstagande 

som behövs för att få till långsiktiga förändringar och kunna förbättra ett skydd av ideella 

miljövärden. Ett enstaka avgörande från HD är inte tillräckligt. 
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