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Debatlederen, regeringsrådet Magnus Sjöberg, Sverige

hälsade välkommen och gav några praktiska upplysningar beträffande mötet.

Referenten, docent Staffan Westerlund, Sverige:

Jag ska bara göra en ganska kortfattad inledning. Ämnet heter Straffrättsligt
ansvar för miljöfarlig verksamhet. Jag har valt att tolka ämnet som att det följs av
ett frågetecken medan korreferenten antagligen tar bort frågetecknet och dis-
kuterar ämnet utifrån främst straffrättsliga aspekter. Jag ska bara ta upp två sa-
ker. Den ena rör sanktioner som sådana och jag gör där några mycket allmänna
personliga funderingar. Den andra rör kopplingen mellan reglering och miljön
som sådan.

Det finns alltid en risk när man säger att straffregler inte är lämpliga i olika
sammanhang. Man blir då genast misstänkt för att inte tro på sanktioner. Men jag
tror faktiskt på sådana. Däremot tror jag att sanktioner är ett begrepp som täcker
mycket, och som innebär mycket mer än bara straffrättsliga sanktioner. An-
tagligen har vi i många länder, även de nordiska, haft diskussioner som har gått
ut på att det inte är meningsfullt att sätta upp normer och inte meningsfullt att
föreskriva olika slags sanktioner. Men sanktioner kan ytterst ses som ekonomiska
i någon mening, de medför uppoffringar av olika slag.

Det jag vill påstå utan att nu kunna underbygga det är att beteendevetenska-
perna nog inte är riktigt fullmogna. De bygger till en stor del på observationer.
Men det är alltid lättare att analysera själva observationerna än att analysera det
som har observarats. Och att observera när människor begår brott är ganske lätt.
Men att observera vilka brott som inte begås är naturligtvis mycket svårare. Vad
jeg vill säga med det är att vi har svårt att veta vilka brott som har förhindrats
genom normer och hot om sanktioner.

En del av de teser som har förts fram från beteendevetenskapligt håll rörande
regler och sanktioner förefaller kännetecknas av att man diskuterar, analyserar
och därefter skriver ner resultaten och detta görs kanske ganska elegant. Men är
det för den skull säkert att förutsättningarna för diskussionen och analyserna är
rimligt relevanta? Är det verkligen rimligt att tro att människor inte försöker und-
vika sanktioner? Är det inte i själva verket så att man har en felaktig utgångs-
punkt när man för att utvärdera sanktioner främst studerar dem som har begått
ett brott eftersom man därmed har ett antal människor som kännetecknas av att
de inte har avskräckts av sanktionshot?
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Jag skulle rent allmänt vilja förespråka att vi när vi diskuterar sanktioner - an-
tingen de är straffrättsliga eller av andra slag- accepterar att varken rättsveten-
skap eller beteendevetenskaper ännu är fullmogna. Under den förutsättningen är
det ingen större skada i att då och då tar några steg tillbaka till vanligt sunt för-
nuft och från den utsiktspunkten värdera och kontrollera rimligheten i olika teori-
er. En sådan granskning, utifrån sunt förnuft, leder enligt min mening till att
sanktioner spelar en mycket viktig roll i sådana styrsystem som finns i komplexa
samhällen där många intressen står mot varandra. Om vetenskapen inte kan
underbygga detta, måste vi pröva hypotesen att vetenskapen inte är tillräckligt
utvecklad innan vi utgår från att det vi inte har kunnat observera och beskriva in-
te existerar.

Korreferent professor Per Ole Träskman, Finland:

1. Miljökontroll genom bestraffning

Det hör inte till ovanligheterna att man bland personer som är intresserade av
social samlevnad och kontroll diskuterar straffrättens betydelse. Kärnpunkterna i
en sådan diskussion är utan tvekan kriminaliseringens omfattning, den straffrätts-
liga kontrollens och de straffrättsliga sanktionernas utformning samt kontrollor-
ganens uppbyggnad och funktion.

Med undantag för de mest extrema anhängarna av abolitionismen (d.v.s. den
kriminalpolitiska riktning som helt vill avskaffa den straffrättsliga kontrollen i
samhället) tar man för givet att straffsystemet har en betydelse för att styra män-
niskornas beteende och för att upprätthålla efterlevnaden av sådana normer som
är nödvändiga för samhällets bestånd. Om straffsystemet helt skulle sakna en så-
dan betydelse skulle grunden för att upprätthålla det helt sakna godtagbart för-
svar.

Att straffsystemet accepteras som en nödvändig del av samhällets rättssystem
betyder dock inte att användningen av straffrättsliga medel skulle vara oproble-
matisk eller okontroversiell inom alla verksamhets-och livsområden. Det är knap-
past en underdrift att påstå att speciellt förslag att öka användningen av straff-
rättsliga medel för kontroll av verksamhet inom näringslivet har mötts med stark
skepsis och kritik. En likadan oenighet gäller också ifråga om det meningsfulla i
att använda straffrättslig kontroll för att skydda och bevara miljön.

I denna framställning avser jag att försöka bedöma hur effektiv och funktionell
användningen av straffrättsliga medel för kontroll av miljöfarlig verksamhet är i
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Norden. I detta sammanhang kan min framställning inte bli annant än en skiss
där jag ofta tagit till generaliseringar och förenklingar. En väsentlig sådan förenk-
ling är att jag primärt gör min bedömning utan att bryta ramarna för och be-
gränsningarna inom det traditionella straffsystemet.

I kriminologisk forskning uppställs vanligen följande förutsättningar för att de
straffrättsliga medlen skall verka med en rimlig grad av effektivitet:

a) straffbuden skall vara tillräckligt klara og entydiga för att någorlunda säkert
ange var gränsen mellan tillåtet och förbjudet handlande går. Straf f nor mer na
skall också vara tillräckligt kända för de människor för vilka de gäller så att dessa
kan låta sig rättas av dem;

b) sannolikheten för att lagföring inleds och straffrättsliga medel tillgrips mot
begångna brott skall vara tillräckligt stor för att dom och straff skall framstå som
ett reellt hot;

c) de straff och andra påföljder som utdöms skall vara tillräckligt stränga för att
avstyra att åtminstone de gärningspersoner som handlar med normalt omdöme
och med normal grad av beräkning begår brott.

Hur väl uppfylls dessa förutsättningar vid kontroll genom användning av straff-
rättsliga medel av miljöskadlig eller miljöfarlig verksamhet?

För att bättre kunna belysa olika aspekter av problemen inom miljöstraffrätten
vill jag börja med att relatera två miljöbrottsfall som behandlats vid domstolar i
Finland.

Det första fallet gällde verksamheten inom en stor träförädlingsindustri. Före-
taget hade åren 1978-1985 utan tillstånd utsläppt stora mängder saltsyra och na-
triumhypoklorit i ett vattendrag. Under rättegången fastslogs att de olagliga ut-
släppen omfattat följande mängder saltsyra: år 1978 956 ton, år 1979 915 ton, år
1980 1258 ton, år 19811024 ton, år 1982 1159 ton, år 1983 1052 ton, år 1984 563 ton
och under de fyra första månaderna innan rättegången inleddes år 1984 ännu 73
ton, d.v.s. under drygt sju år sammanlagt c. 6000 ton saltsyra. Mängden olagligt
utsläppt natriumhypoklorit utgjordes av sammanlagt 694 satser a 970 liter per
sats, d.v.s. totalt nästen 700.000 liter.

För brotten åtalades sammanlagt åtta personer som var anställda inom det bo-
lag som ansvarade för utsläppen. Av dessa dömdes fem till straff med stöd av
straffbestämmelser som ingår i vattenlagen. Alla straff var bötesstraff. Det strän-
gaste av dessa fick en chef vid den fabrik där utsläppen skett och löd på 50 dags-
böter. De andra bötesstraffen låg mellan 30 och 40 dagsböter. Det sammanlagda
penningbeloppet för alla ådömda bötesstraff var c. 37 000 mark - andra påföljder
utdömdes ej.

I det andra fallet var den ansvariga en enskild fysisk person, en 18-årig pojke.
En natt mellan fredag och lördag hade han tillsammans med några andra ung-
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domar lösgjort tre papperskorgar från deras ställningar utanför en affär och tömt
ut innehållet i dem på gatan. Han hade därtill krossat ett tiotal ölflaskor. För des-
sa gärningar dömdes han med stöd av avfallshanteringslagen (avfallshanterings-
förseelse) till ett bötesstraff som var lika strängt som det strängaste straffet i det
förra fallet, d.v.s. till femtio dagsböter. Dagsbotens storlek var dock - på grund
av att den dömde helt saknade inkomster - lågt.

2. Kravet på norm tydlighet och normkunskap

Rätt starkt generaliserat kan man säga att gärningar som är farliga eller skad-
liga för miljön vanligen - om särskilt tillstånd av behörig myndighet inte har inför-
skaffats - är olagliga enligt gällande rätt och ofta också belagda med straff. Fort-
farande starkt generaliserat kan man också utgå från att människorna i allmänhet
känner till att vissa gärningar som förstör miljön utgör brott.

Det är dock helt uppenbart att normtydligheten och normkunskapen på mil-
jöstraff r ättens område är betydligt sämre än på många andra områden för straff-
rättslig kontroll. Detta har flera orsaker. En viktig orsak är att de miljöstraffrätts-
liga normerna ofta är splittrade och oenhetliga.

I de nordiska länderna gäller detta särskilt för Finland, där det inte finns någon
enhetlig, central miljövårdslag och där strafflagen fortfarande saknar bestämmel-
ser om miljöbrott. Detta innebär att alla miljörättsliga normer inklusive de mil-
jöstraff r ättsliga normerna finns i olika speciallagar, såsom i vattenlagen (av år
1961), i lag om avfallshantering (av år 1978) samt i luftvårdslagen (av år 1982).

En annan orsak är att miljöstraffbuden också i de fall då dessa ingår i den
egentliga strafflagen i många avseenden är rätt obestämda och därför är svåra att
tolka och tillämpa. Som exempel kan nämnas den bestämmelse om miljöbrott
som ingår i den svenska Brottsbalken (BrB 13:8a). Straffbudet innehåller sådana
rekvisit som „förorening som medför eller kan medföra sådana hälsorisker för
människor eller sådana skador på djur eller växter som inte är av ringa be-
tydelse", och „orsakande av betydande olägenhet i miljön genom förfarande som
inte är allmänt vedertaget".

En tredje viktig orsak till den bristande normtydligheten på miljöstraffrättens
område är dess accessoriska samband med förvaltningsrätten. De miljöstraffrätts-
liga normerna är vanligen på gärningsbeskrivningsnivån sammankopplade med
förvaltningsrätten genom att man i straffbuden har intagit bestämmelser som in-
nebär att miljöskadliga eller miljöfarliga gärningar är straffbara endast om de för-
övats „utan laga rätt", „utan i lag förutsatt tillstånd", „utan att behörig myndighet
tillåtit förfarandet" etc. Straffbudens accessoriska bindning till förvaltningsrätten
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och de miljöförvaltande myndigheternas stora befogenheter att bevilja tillstånd
till miljöskadlig och miljöfarlig verksamhet betyder i praktiken att de miljöstraff-
rättsliga normerna inte är annat än tomma skal som får sitt specifika innehåll av
mer eller mindre detaljerade myndighetsbeslut.

Ett märkbart problem i detta avseende är att de miljöförvaltande organens till-
ståndsbeslut ofta saknar en sådan precisionsnivå som är nödvändig för att fastslå
om en straffbar gärning föreligger eller ej. Tillståndsbesluten är ofta komplicera-
de tekniska instrument utan sådan juridisk exakthet som den straffrättsliga legali-
tetsprincipen förutsätter av straffbud. Trots att en gärning uppfyller de rekvisit på
miljöbrott som uppställts i ett straffbud som ingår i lag är en fällande dom inte
möjlig om inte gärningen bevisligen också strider mot bestämmelserna i ett sådant
tillståndsbeslut som fattats av behörig miljöförvaltande myndighet.

De miljöstraff r ättsliga normernas bristande tydlighet leder också till en bristan-
de kunskap om vad som är tillåtet och vad som är belagt med straff. På miljö-
straffrättens område finns många sådana gråzoner där den handlande inte med
säkerhet vet om det han/hon företar sig är tillåtet eller förbjudet. Denna kun-
skapsbrist har konsekvenser också för myndigheternas kontrollverksamhet. Ju
osäkrare det är om en viss verksamhet står i srid med lag och beviljade tillstånd
desto större insatser förutsätts av kontollmyndigheterna för att leda i bevis att en
straffbar lagöverträdelse föreligger.

Ett klart belägg för att sådana bevissvårigheter ofta finns i brottmål som gäller
gärningar mot miljön är den stora andelen åtal som just i dessa fall i praktiken har
förkastats i brist på bevis. Som exempel kan nämnas att c. 24% av de straff an-
språk som åren 1983-1987 i Finland framställdes vid allmän underrätt för brott
mot de centrala miljölagarna förkastades av domstolen på grund av bristande be-
visning. Störst var andelen förkastade åtal vid de brott där straff anspråket grun-
dades på bestämmelserna i vattenlagen. Nästan vartannat åtal (d.v.s. 42% av alla
åtal) förkastades härvid.

3. Kravet på sanktionssannolikhet.

Säkra uppgifter om miljöbrottslighetens totala omfattning finns inte att tillgå
och därför vet vi inte heller hur omfattande den dolda miljöbrottsligheten är.
Bl.a. av den information som finns om de miljöförvaltande myndigheternas be-
nägenhet att själva inleda brottsutredning eller att anmäla uppdagade lagöverträ-
delser till polismyndigheterna för vidare åtgärder kan vi dock sluta oss till att
sanktionssannolikheten på miljöbrottslighetens område varit och sannolikt fort-
farande är mycket låg.
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På basen av empiriska uppgifter som jag själv har insamlat i Finland över hur
de miljöförvaltande myndigheterna har reagerat på överträdelser av olika miljö-
lagar som kommit till deras kännedom har jag uppskattat att kanske bara en eller
två lagöverträdelser på hundra medför att ett brottmålsförfarande inleds. Då den-
na uppskattning om den dolda brottsligheten kombineras med uppgiften om att
ytterligare ett av fyra straffyrkanden i de milj öbrottsrättegångar som verkligen
initieras förkastas på grund av bristande bevisning, står det klart att en potentiell
miljöbrottsling inte behöver se risken för upptäckt, lagföring och fällande dom
som speciellt stor.

Orsakerna till att sannolikheten för att straffrättsliga reaktioner tillgrips mot
miljöbrott är liten kan dels förklaras av brister i tillsynssystemet och dels av attity-
der och rutiner som de miljöförvaltande myndigheterna har tillägnat sig.

Miljötillsynen inklusive tillsynen av att överträdelser av miljölagarna inte sker
ankommer i huvudsak på de miljöförvaltande myndigheterna. Den brottskontrol-
lerande verksamhet som polisen utför utsträcker sig däremot bara marginellt till
miljöbrotten och vanligen då först när anmälan om brott har inkommit av en mil-
jöförvaltande myndighet eller från allmänheten. I motsats till vad fallet är ifråga
om de flesta andra brott är den centrala kontrollmyndigheten för miljöbrottens
vidkommande en annan myndighet än en polismyndighet.

De miljöförvaltande myndigheternas uppgifter är dock till myket stor del andra
än utövandet av repressiv laglighetskontroll. Miljöförvaltningens huvuduppgifter
ligger i själva verket på miljöplanering och annan preventiv verksamhet för att på
förhand skydda miljön, t.ex. i form av beviljande av tillstånd för verksamhet som
kan vara farlig för eller som kan skada miljön. Dessa uppgifter kräver ofta tek-
niskt och naturvetenskapligt kunnande, vilket också har lett till att de myndig-
hetspersoner som handhar miljöförvaltningsupgifter ofta har en annan utbildning
än juristens.

Detta reflekteras sedan i myndigheternas attityd till den repressiva miljökont-
rollen: de administrativa tillsynsmyndigheterna ser problemen med miljöskadan-
de och miljöfarliga utsläpp huvudsakligen som tekniska och inte som rättsliga
problem. Genom överläggningar och annat samråd med dem som ansvarar för
den miljöförstörande verksamheten försöker tillsynsmydigheterna utarbeta en så-
dan teknisk lösning som kan förhindra utsläpp i framtiden. Om en sådan lösning
kan nås anses problemet ofta vara ur världen. Att de ansvariga genom sin verk-
samhet redan har gjort sig skyldiga till brottsliga gärningar förskjuts helt i bak-
grunden och brottmålsförfarande initieras därför ej.

Skillanden mellan den brottsselektion som sker genom å ena sidan de miljöför-
valtande myndigheternas beslut och å andra sidan inom den allmänna polisdomi-
nerade brottskontrollen kan belysas genom att jämföra det tidigara relaterade fal-
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let med 18-åringen som dömdes för avfallshanteringsförseelse när han skräpade
ner en gata med papper och krossade ölflaskor och följande fall där besluten fat-
tades av en miljöförvaltande myndighet. Också detta exempel är från Finland.

Ett företag hade ansökt om tilstand att i sin verksamhet behandla problemav-
fall. I samband med behandlingen av denna ansökan företog den tillståndsbe-
viljande myndigheten mätningar av de utsläpp som företagets verksamhet gav
upphov till. Det konstaterades då att de rökgaser som företaget släppte ut årligen
innehöll bl.a. 10 kg bly, 170 g kadmium, 35 g arsen, 800 kg zink och 2.400 kg
damm. Vid syn på själva fabriksplatsen fann man att företagets verksamhet hade
lett till tydliga skador på växtligheten. Den tillståndsbeviljande myndigheten, som
samtidigt var tillsynsmyndighet, förpliktade företaget att utarbeta en sådan plan
för den fortsatta verksamheten som skulle minska utsläppen till en godtagbar ni-
vå. Andra åtgärder ansågs inte vara nödvändiga i detta skede trots att de skador
som konstaterats var följd av verksamhet som skett utan vederbörligt tillstånd och
som därför var straffbar enligt lagen om avfallshantering.

En jämförelse mellan de två relaterade fallen berättigar enligt min mening till
att tala om en klar snedvridning av kontrollen. Polismyndigheternas brottskont-
rollerande verksamhet är bara till en liten del inriktad på miljöbrott. Detta leder
till att miljöbrott som begås inom ramen för ordnad ekonomisk verksamhet (av
företag) sällan observeras av polisen. Kontrollen av dessa brott ankommer på de
särskilda miljötillsynsmyndigheterna. Deras inställning till miljöbrott och miljö-
överträdelser är betydligt liberalare än polisens inställning till brott, varför brotts-
selektionen blir en helt annan i detta fall än ifråga om brott i allmänhet. De små
miljöbrott - vanligen begångna av enskilda fysiska personer - som polisen in-
griper mot (sådana som 18-åringens nedskräpning) får därför orimliga proportio-
ner i jämförelse med objektivt sett betydligt allvarligare fall av förskämning av
miljön.

4. Kravet på sanktionsstränghet.

Den straffrättsliga diskussionen i de nordiska länderna har ofta under de senas-
te åren berört begreppet „straffvärde"'. Detta begrepp har tagits till hjälp i två
skilda sammanhang, dels för att uppställa straffskalorna för olika brott och dels
för att utmäta lämplig påföljd för ett begånget brott.

I det första fallet är straffvärde (eller mer exakt abstrakt straffvärde) ett mått
på hur allvarligt ett visst brott är i förhållande till andra brott. Man tänker sig helt
enkelt att olika brottsliga gärningar placeras in på en viss grovhetsskala med stöd
av det straffvärde som de tillskrivs. I det andra fallet är straffvärde (eller konkret



434 Per Ole Träskman

straffvärde) ett mått på svårigheten av en viss begången brottslig gärning. Detta
straffvärde bestäms i det enskilda fallet av de rättstillämpande myndigheterna.

Miljöbrottens abstrakta straffvärde har klart stigit under de senaste decennier-
na i alla nordiska länder. Som exempel kan nämnas att fängelse högst sex år nu-
mera kan utdömas för vissa grova miljöbrott både enligt lagstiftningen i Finland
och i Sverige.

I fråga om det konkreta straffvärdet för miljöbrott är läget mer komplext. I
Finland har t.ex. miljöbrott bara i mycket få - och då ofta i rätt udda fall - be-
dömts vara så allvarliga att fängelsestraff har utdömts. Det normala straffet för
miljöbrott i Norden är bötesstraff.

En jämförelse av straf f nivån i olika nordiska länder försvåras i detta fall av
olikheter i lagstifningen. I Finland och i Sverige är dagsbotssystemet det huvud-
sakliga system för bötesstraff, medan penningböter är den huvudsakliga formen
för böter i Danmark och i Norge. I de två sistnämnda länderna kan också bolag
dömas till bötesstraff och också i Sverige kan juridiska personer dömas till straff-
rättsliga påföljder. I Finland har ett system som inbegriper straffrättsligt ansvar
för juridiska personer ännu inte realiserats också om detta planeras bli genomfört
i samband med den totalrevision av strafflagen som nu håller på att genomföras.

Dessa olikheter i lagstiftningen i de nordiska länderna reflekteras klart också i
storleken på de bötestraff som utdömts för miljöbrott. I dagsbotssystemet skall
brottets grovhetsgrad beaktas vid fastställandet av antalet dagsböter, medan grov-
hetsgraden saknar betydelse för dagsbotens storlek mätt i pengar. Att brottet be-
gåtts inom ramen för ett företag är i Finland något som överhuvudtaget inte be-
aktas vid fastställande av bötesstraffets storlek. Då straffet bestäms utgående från
den ansvariga fysiska personens enskilda skuld och förmögenhetsställning blir de
utdömda straffen inte större då brotten begåtts inom ramen för planerad närings-
verksamhet än vad de blir då den fysiska personen handlat helt på eget bevåg.

I Danmark och Norge leder systemet med penningböter till att bötestraffen
mätt i pengar kan bli betydligt större än vad de blir t.ex. i Finland, eller i de fall i
Sverige då företagsbot ej utdöms. I miljösaker kommer detta särskilt tydligt till
uttryck i flera sådana fall som under de senaste åren har lett till straff i Norge.
Den genomsnittliga bötesnivån för miljöbrott under sluten av 1980-talet låg på
mer än 100.000 norska kronor och de högsta bötesstraffen i ett enda miljöbrotts-
mål var på 2 miljoner kronor. Det är uppenbart att de strängaste penningstraffen
för miljöbrott i Norden i detta nu utdöms i Norge.

Nationella jämförelser av straf f nivån för miljöbrotten å ena sidan och för andra
liknande brott å andra sidan visar (med möjligt undantag för Norge) att det kon-
kreta straffvärde som miljöbrotten tillmäts inte är särskilt högt. En jämförelse
mellan straffen för olika miljöbrott visar också att det planmässiga i den miljö-
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skadliga eller miljöfarliga verksamheten inte har tillskrivits någon tydlig straff-
höjande effekt. De två fall från finsk rättspraxis som jag har relaterat ovan är ex-
empel på detta. Det är dock skäl att notera att man i vissa fall i Finland under de
allra senaste åren också har dömt de ansvariga (inklusive det företag inom vilket
den miljöförskämmande verksamheten skett) att förverka den ekonomiska nytta
som dessa haft av brottet.

En samlad bedömning av saktionssträngheten vid miljöbrott anger dock fort-
farande att de utdömda påföljderna har varit rätt lindriga i jämförelse med på-
följderna för andra brott. Det genomsnittliga konkreta straffvärdet för miljöbrott-
en är lägre än vad det abstrakta straffvärde som lagstiftaren tillskrivit dem egent-
ligen ger anledning att anta. Inom miljöstraffrätten hotar man med betydligt
allvarligare påföljder än dem som verkligen används.

5. Konklusion

Vilken blir konklusionen av denna beskrivning? Enligt min mening kan den in-
te bli någon annan än att den straffrättsliga kontrollen av gärningar som är farliga
för eller som direkt skadar miljön inte har fungerat effektivt. Det finns mycket
tydliga brister ifråga om alla de tre grundläggande förutsättningarna för ett väl-
fungerande straffsystem: de straffbud som finns är alltför oklara och diffusa för
att ha den handlingsstyrande funktion som de förutsätts ha, sanktionssannolik-
heten är så låg att särskilt skrupelfria aktörer genom enkel sannolikhetskalkyl kan
tillåta sig ordentliga klipp på miljöns bekostnad och de utdömda påföljderna är
ofta så lindriga att de saknar både individualpreventiv och allmänpreventiv ver-
kan.

Den normala rättspolitiska responsen på denna konklusion är med säkerhet ett
program för att rätta till bristerna i syfte att därigenom göra de straffrättsliga
medlen mer effektiva. Vissa punkter för reformer är givna. För att öka straff-
budens klarhet och tydlighet kan man samla åtminstone de mest centrala straff-
buden till en enda lag (t.ex. genom att inta dem i den egentliga strafflagen) och
vinnlägga sig om att brottsbeskrivningarna utformas så tydligt och fullständigt
som möljligt. Detta är en reform som i detta nu håller på att genomföras t.ex. i
Finland i samband med totalrevisionen av strafflagen.

Miljöstraffrättens accessoriska samband med förvaltningsrätten förutsätter där-
till att särskild hänsyn till den straffrättsliga legalitetsprincipens krav också tas i
de tillståndsbestämmelser för miljöfarlig verksamhet som de miljöförvaltande
myndigheterna utfärdar. Ett fungerande system förutsätter ju faktiskt att varje
punkt i dessa bestämnmelser är så exakt att den vid behov också fungerar som en
del av ett straffrättsligt system.
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Sanktionssannolikheten kan ökas genom effektivare tillsyn. Om de nuvarande
tillsynsmyndigheterna inom miljövården inte är lämpliga för att sköta den straff-
rättsliga kontrollen och om man finner att det inte heller är lämpligt att i större
utsträckning förplikta polisen att ta hand om denna sektor, kan man väl tänka sig
att skapa en sådan särskild kontrollmyndighet som såsom sin enda uppgift har att
övervaka miljöfarlig verksamhet och utredningen av miljöbrott (m.a.o. en sär-
skild „miljöpolis").

En ökad sanktionsannolikhet kan också uppnås genom att ge allmänheten (en-
skilda individer eller organisationer på miljövårdens område) större befogenheter
att initiera och att som sakägare driva brottmålstalan i fall som gäller deras
„egen" miljö. För att tvinga de miljöförvaltande myndigheterna till större aktivi-
tet kan man också öka deras straffrättsliga ansvar, t.ex. genom att kriminalisera
Underlätelse från deras sida att förhindra (förebygga) miljöskadlig eller miljöfarlig
verksamhet som en särskild form av miljöbrott. Detta föreslås redan nu att bli re-
aliserat genom en lagreform i (Förbundsrepubliken) Tyskland.

Sanktionssträngheten kan mycket lätt ökas genom att fullt ut använda de möj-
ligheter som redan nu finns i lag. Den diskrepans mellan det abstrakta och det
konkreta straffvärdet som finns vid miljöbrott gör det befogat att kräva strängare
straff för konkreta brott. För miljöbrott som begåtts inom ramen för ett företags
ekonomiska verksamhet är det också viktigt att de ekonomiska påföljder som ut-
döms är så stora att den ekonomiska vinning som företaget har haft helt elimine-
ras genom sanktionerna. Detta är ju även det mål som uppsatts bl.a. inom ramen
för den s.k. Brundtlandrapporten. Det uppställda målet kan mycket väl nås ge-
nom att använda förverkandepåföljder (konfiskation) och andra ekonomiska på-
följder (inklusive böter) som direkt kan riktas mot juridiska personer. Också öka-
de straffhot i lag för miljöbrott kan övervägas (höjt abstrakt straffvärde). I (För-
bundsrepubliken) Tyskland är det t.ex. aktuellt att för vissa av miljöbrotten höja
straffen till högst tio år fängelse.

Alla dessa och andra liknande reformer (som t.ex. en ökad användning av ab-
strakta faredelikt i stället för konkreta faredelikt eller skadedelikt) kan förefalla
välmotiverade eller kanske till och med oundgängliga. Ändå är jag tverksam.
Mina tvivel grundas på följande fakta:

Straffrätten är ett rättsområde med vissa inbyggda begränsningar. Man kan med
fog säga att straffrätten inte till sin karaktär lämpar sig för att förebygga sådana kom-
plexa samhällsproblem som uppstår till följd av stridiga intressen och värderingar.

De straffrättsliga lösningarna fungerar bäst då fråga är om sådana gärnings-
bundna konflikter mellan enskilda individer, där ett repressivt samhällsingripan-
de genom ett nästan rituellt förfarande och med iakttagande av traditionella rätts-
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säkerhetsgarantier tryggar de involverade parternas krav på rättvisa. Straffrätten
kan inte - utan att man ger avkall på dess mest positiva funktioner, d.v.s. den
moralbildande och moralförstärkande effekt som ett fungerande straffrättssystem
besitter - uttänjas in absurdum till ett redskap för målinriktad politisk styrning.
De legitimitetskrav som sammanknippas med kriminalisering och bestraffning
ställer klara gränser för bestraffning av personer vilkas skuld till ifrågavarande
gärning inte har bevisats klart och entydigt. T.ex. objektivt straffansvar och om-
vänd bevisbörda i brottmål är därför lösningar som på lång sikt kan undergräva
den symbolfunktion som idag förknippas med fällande straffdom.

Många människor är idag starkt oroade för miljöförstöringen. Ju enklare det
blir att observera sådana förändringar omkring oss som kan förklaras av en ska-
dad miljö desto större kommer denna oro att bli. Detta skapar också ett tryck på
samhällets beslutsfattare att göra något. En lösning som ofta används i situationer
av detta slag, då de politiska förväntningarna att göra något ökar, är att kriminali-
sera eller uppkriminalisera vissa gärningar. Historien visar att det är lätt att skapa
nya brott.

Då den straffrättsliga regleringen utbyggs eller effektiveras låter man kanske
bli att fästa uppmärksamhet vid att de straffrättsliga styrmedel som man väljer att
lyfta fram i själva verket ersätter styrmedel som är mer effektiva men politiskt
svårare att förverkliga.

Detta är med säkerhet också fallet då det gäller att förhindra miljöförskäm-
ning. Då man talar om användningen av straffrättsliga medel som skydd för mil-
jön glömmer man lätt bort att den miljöförstöring som skett och hela tiden sker
till största delen är ett resultat av helt laglig verksamhet och att de miljöskador
som är en effekt av uppsåtligt brottsligt handlande i jämförelse med den tillåtna
förstöringen är både små och marginella. Att ändra på brottsbeskrivningen för ett
miljöbrott så att det samlar in några nya fall per år eller att öka straffet för detta
från sex till tio år fängelse är kanske ingenting annat än en politisk skenmanöver
för att dölja allt det som inte görs.

Till detta kommer den risk för snedvridning som alltid förefaller föreligga vid
användningen av straff. Straff tycks alltid drabba sådana hårdast som i något av-
seende är svaga eller udda. Vad finns det som garanterar att en uppkriminalise-
ring av gärningar mot miljön i praktiken används på ett annat sätt än de krimina-
liseringar som redan nu finns. Vår trygghet och vår tro pa en lycklig framtid blir
knappast större av att miljön förstörs genom sådan verksamhet som vi och våra
samhällen bedömmer vara nödvändig av ekonomiska orsaker, medan vi vet att
tonåriga huliganer som skräpar ner gator och krossa ölflaskor inte längre döms
bara till böter utan till fängelse.
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Professor Inge Lorange Backer, Norge:

Jeg kan med en gang si at hvis vi hadde hatt denne diskusjonen for ti år siden,
kunne nok korreferenten ha tegnet et mer enhetlig bilde enn han har gjort her i
dag. Det som er skjedd i mellomtiden - og kanskje aller mest i de siste to år - er
at man i Norge har vist en bestemt vilje til å ta straffesystemet i bruk når det gjel-
der overtredelser av miljøvernlovgivningen. Og det er en endret holdning som
har funnet sted både hos miljøvernmyndighetene og hos påtalemyndigheten, og
også hos domstolene.

Den nåværende norske riksadvokat har meget bevisst prioritert miljøkriminali-
tet blant de områder som påtalemyndigheten setter først på sin liste. Det har hatt
betydning etterforskningsmessig og når det gjelder nedleggelse av straffepåstand.
Som ledd i prioriteringen er det opprettet en særskilt etterforskningsenhet for
økonomisk og miljømessig kriminalitet. Initiativene fra miljøvernmyndighetene
og påtalemyndigheten er fulgt opp av domstolene, med de resultater som korre-
ferenten viste. Det gjelder først og fremst på forurensningssiden, men vi har også
fått retningslinjer for annen miljøkriminalitet - jeg tenker her på ulovlig jakt og
egginnsamling m.m.

På dette området tror jeg ganske meget på allmennprevensjonen, slik også re-
ferenten antydet for sin del. Det dreier seg ofte om kriminalitet som består i be-
visst planlagte aktiviteter. Og det er overtredelser som ofte begås av sterke grup-
per - blant de straf f elte i Norge har vi f. eks. en av våre fremste industribedrifter,
Norsk Hydro. Jeg stiller meg derfor litt spørrende til det synspunkt korreferenten
fremførte - at strafferettssystemet her uten videre vil få den drivende effekt som
vi har sett på mange andre områder. Men jeg er helt enig med ham og referenten
i at vi på ingen måte skal la straffesystemet stå alene her - det må ses som et sup-
plement og ytterste sanksjonsapparat ved siden av de forvaltningsrettslige
tvamngsmidler, ikke minst forvaltningsrettslig tvangsmulkt i gjennomføringsøye-
med.

Den andre grunnen til at jeg anser det viktig med en oppgradering av det
strafferettslige system her, er den verdimessige markering. Både lovverket og
samfunnets sanksjonsapparat bør gi et uttrykk for miljøverdier som står i samsvar
med den alminnelige oppfatning i samfunnet. Tidligere ble strafferettssystemet
brukt for å markere eiendomsrettens verdi. Det er nå tid for å markere mil-
jøverdiene. Denne markeringen kan medvirke til å skape et grunnlag for sterkere
miljøvern, slik at forurensningen som i dag er lovlig, kan bli reagert mot i fremti-
den.

Med dette utgangspunkt har jeg lyst til å kommentere et par spørsmål som gjel-
der utformingen av straffelovgivningen. Jeg starter med det spørsmål som korre-
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ferenten reiste om en samling av straffebestemmelser og straffere aksjoner ved-
rørende miijøovertredelser i den alminnelige straffelov. Etter min mening er det-
te tiltaket - dvs. om straffebestemmelsene står i den alminnelige straffelov eller i
særlover - kanskje av mindre reell betydning: Jeg er ikke sikker på om plasserin-
gen har mye å si for straffebestemmelsenes effekt. Om de bør samles for pedago-
giske formål, er det en oppgave som kanskje like gjerne kan ivaretas på annen
måte og av andre enn lovgiverne.

Et annet spørsmål, som både referenten og korreferenten har tatt opp, gjelder
utformingen av de strafferettslige gjerningsbeskrivelser. De går inn for at det her
er nødvendig med en eksakt presisering av de handlinger som anses straffbare.
Meget kan sies til fordel for dette standpunkt, men det kan likevel settes spørs-
målstegn ved det. Innenfor vår veitrafikklovgivning har vi i Norge statuert en al-
minnelig aktsomhetsplikt, som stadig skal være grunnlag for strafferettslig for-
følgning, og hvor tolkingen er utpenslet gjennom en omfattende praksis. Vi har
en lignende formulering i vår generelle produktkontrollov. Jeg ser ikke bort fra at
hvis man får en slik bestemmelse, så vil man få en tilsvarende utvikling som vi har
sett innenfor veitrafikksektoren. Det er derfor ikke uten videre grunn til å for-
kaste slike generelle bestemmelser som grunnlag for strafferettslige sanksjoner.

For det tredje sier det nærmest seg selv at dersom strafferettssystemet skal ha
mulighet for å virke effektivt, så er man avhengig av offentlig påtale. Iallfall har
vi et eksempel som illustrerer betydningen av dette. I vår skogbrukslovgivning
inngår det en straffebestemmelse, men det heter der at overtredelse bare påtales
etter begjæring fra skogoppsynet. I medhold av skogbruksloven er det gitt for-
skrifter av hensyn til friluftsinteressene i de store skogområdene omkring Oslo.
Men til tross for overtredelser er det nesten aldri skjedd noen form for straf f efor-
følgning, hvilket bl.a. henger sammen med den spesielle påtaleregelen. En an-
meldelse fra miljøvernmyndighetene eller frivillige organisasjoner er ikke nok til
at påtalemyndigheten kan aksjonere.

For det fjerde noen ord om den abstrakte strafferamme som lovgivningen fast-
setter. Her er jeg enig med korreferenten i at det fremdeles trengs en revisjon av
vår lovgivning. Strafferammen står ikke i noe rimelig forhold til de alvorligste for-
urensningstilfellene: Etter den norske forurensningsloven er strafferammen inntil
fem års fengsel, mens den for grovt tyveri går opp til seks år. Og enda verre er
det etter produktkontrolloven, som brukes til å regulere utslipp av bl.a. PCB:
Der er strafferammen bøter eller fengsel inntil tre måneder. I samme lov er det
en bestemmelse om taushetsplikt når det gjelder foretakshemmeligheter: Der er
straffen bøter eller fengsel inntil to år!

Jeg har lyst til slutt å supplere korreferentens opplysninger om den konkrete
straffutmålingen i noen norske saker. Det er her også en tendens til å ta i bruk
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inndragningsinstituttet, parallelt med den ordinære straffutmåling, men det pågår
en diskusjon om forholdet mellom de to. Som et eksempel kan jeg nevne den po-
tetbearbeidende industri ved Mjøsa: Her har et par bedrifter vært utsatt for bøter
på 1-1/4 mill. kr. og tilsvarende beløp i inndragning.

En slik straffereaksjon ville være helt umulig hvis man ikke hadde bestem-
melser om objektivt selskapsansvar som rammer anonyme feil. Slik den norske
forurensningsloven er formulert, rammer den imidlertid ikke kumulerte feil - og
det anser jeg som en svakhet. Jeg forstår ikke helt korreferentens skeptiske hold-
ning til bestemmelsen om objektivt selskapsansvar. Denne er etter min mening en
forutsetning for å ha håp om å kunne gjøre et effektivt straffansvar gjeldende
overfor næringsvirksomheter og andre større organisasjoner som overtrer mil-
jø vernlovgivningen. Hvis man ikke har mulighet for å gripe inn overfor disse
overtrederne med hjemmel i straffelovgivningen, kan den slagside som korre-
ferenten var inne på, bli enda mer påtakelig, idet strafferettssystemet i så fall bare
kan brukes overfor de enkelte individer som overtrer loven.

Den norske loven har vært tatt i bruk ikke bare mot private foretak, men også
mot det offentlige. En kommune som ikke hadde sitt søppelanlegg i orden og
brant avfall i strid med de konsesjonssatte vilkårene, og i strid med forurensnings-
myndighetenes pålegg, ble i Høyesterett idømt en bot på 150 000 kr.

Man kan nok stadig diskutere om de strafferettslige sanksjoner som praktiseres
i Norge i dag er adekvate i forhold til overtredelsene. Men det er ikke tvil om at
det har vært en sterk bevegelse i de siste par årene, og jeg tror den vil fortsette i
tiden fremover.

Avdelingsdirektör Kjell Haagensen, Norge:

Jeg har lyst til å komme med noen få betraktninger på bakgrunn av at jeg i de
siste tre årene har hatt ansvar for et nordisk forskningsprosjekt omkring for-
urensning. Justisdepartementene i alle de nordiske landene unntatt Island har
deltatt i dette prosjektet som har til hensikt å finne fram til hva som er flaskehal-
ser når det gjelder håndteringen av denne type lovbrudd. Prosjektet er nå ferdig
og rapporten vil bli behandlet på et fagseminar i Helsingfors høsten 1990. Jeg
kanskje foregriper framleggelsen av rapporten når jeg tar ordet her i dag, men det
må være forsvarlig å gi en liten forsmak på konklusjonene.

Jeg er for størsteparten enig i hva referenten og korreferenten og andre har
sagt her idag, og vil da ikke komme mer inn på dette. Jeg vil derimot forsøke å
framstille noen betraktninger vedrørende de saker vi har behandlet i vårt forsk-
ningsprosjekt.
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Som et utgangspunkt tror jeg at det er lett å overdrive strafferettens evne som
problemløser når det gjelder denne typen lovbrudd. Jeg tror at strafferetten er
helt nødvendig, men ikke tilstrekkelig til å kunne komme denne type av lovbrudd
til livs. Jeg tror videre at vi her må ha en samordning av de virkemidler vi har
utenfor strafferetten, nemlig konsesjonslovgivning, forsikringsordninger, erstat-
ningsbestemmelser og ikke minst de hjemler vi har for administrative tiltak som
allerede finnes i de nordiske forurensningslovene. Det er her blant annet hjem-
mel til å bruke tvangsmulkter og stanse virksomheter som ikke er ønskelig.

Jeg tror at ved en kombinasjon av disse virkemidlene kan vi komme fram til en
mer effektiv håndhevelse av lovgivningen rettet mot forurensningslovbrudd. Det
viser seg at det er ytterst få saker som har vært gjenstand for straff i Finland. Det
samme gjelder Norge. I 1986 registrerte vi her 143 forurensningssaker, hvorav
bare 18 ble anmeldt. I perioden 1983-1989 har vi 62 anmeldte saker hvor det bare
er reist tiltale i 6 av sakene. (3 av disse sakene endte med forelegg). Dette er me-
get beskjedne tall.

I praksis har frihetsstraff ikke blitt brukt, men istedet bøter. Enten etter det
finsk-svenske dagsbotsystemet eller etter det danske-norske bøtesystemet. Man
kan jo gjerne diskutere om strafferammene skal være fengsel inntil 5 eller 6 år,
men det synes lite betydningsfullt når vi idag ikke anvender fengselsstraff på slike
lovbrudd.

Det er alt blitt sagt at i Norge er bøtene gått opp til 11/2 til 2 mill. kroner. Men
her må bøtenes størrelse sammenlignes med inntektene ved lovbruddet - det er
det som er avgjørende. Om en bedrift får bøter på 2 mill. kr. men samtidig opp-
når en inntekt eller innsparing på 50 mill. kroner, er det klart at bøtene ikke veier
så tungt eller har noen vesentlig almenpreventiv, avskrekkende effekt.

Og så er det straffebetingelsene som her er meget viktige. Vår straffeprosess er
innstilt på å håndtere de tradisjonelle vinningslovbrudd. I hele Norden er det
denne typen lovbrudd som dominerer i kriminalstatistikken.

Ved forurensningslovbrudd - og annen økonomisk kriminalitet - er situasjonen
gjerne annerledes. Svært ofte begås ikke slike lovbrudd engang av personer, men
av selskaper eller organisasjoner. Dette kompliserer straffeforfølgningen som er
basert på en prosess tilpasset den tradisjonelle kriminaliteten med personlige gjer-
ningsmenn.

Blant de saker vi har innenfor vårt materiale finnes det eksempler på lovbrudd
hvor det er utvist skyld i tradisjonell strafferettslig forstand. Men vi finner også en
rekke saker som må kunne karakteriseres som uhell, hvor det er vanskelig å finne
noen enkeltperson som har utvist noe forsett eller kvalifiserende uaktsomhet.
Også dette kompliserer straffeforfølgningen.

Til slutt har jeg lyst til å si noen få ord om hvilke reformer jeg kan tenke meg
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kunne være aktuelle. For det første tror jeg at man må gi mer kompetanse til de
organer som skal behandle disse sakene. Jeg tenker her særlig på politiet som mu-
ligvis unntatt Danmark - ikke har den nødvendige utdannelse og kapasitet til å
håndtere miljølovbrudd på en helt ut tilfredsstillende måte.

Jeg tror videre at vi kan nå et stykke på vei en prioritering av eksisterende res-
surser. Jeg tror kanskje at straffesystemet kan gis en bedre effektivitet på denne
måten. Men samtidig må løsningene også finnes utenfor straffesystemet. Slik jeg
ser det burde de store sakene fortsatt henvises til straffesystemet. De mindre sa-
kene kan imidlertid tenkes avgjort ved en meget enkelt straffeprosessuell eller ad-
ministrativ behandlig. På denne måten ville man få frigjort kapasitet ved såvel
politi, påtalemyndighet som ved domstolene.

Jeg vil også igjen få understreke betydningen av en samordning av den relevan-
te lovgivningen. Allikevel må man være klar over at i videste forstand er for-
urensning et internasjonalt problem. Eksempelvis kommer en meget vesentlig del
av Nordens forurensningsproblemer ikke fra vår egen industri og virksomheter,
men fra utslipp i andre deler av Europa. Dette understre ker at i siste omgang er
forurensningene et internasjonalt problem som kailer på internasjonale løsninger.

Justitierådet Staffan Vängby, Sverige:

Per Ole Träskmans beskrivning av den svenska miljöstraffrätten är - som var
att vänta - alldeles korrekt och jag behöver alltså inte ägna tid till att beskriva
den. Vi har samma bekymmer i Sverige som i Finland med tillämpningen av
miljöstraffrätten. Detta gäller trots att brottsbalken upptar två olika typer av
miljöbrott och trots att vi har en miljöskyddslag som också innehåller straffbe-
stämmelser. Brottsbalkens bestämmelser om miljöbrott tillämpas dock inte i
praktiken. Det beror på att dessa brott är utpräglade fare-och effektdelikt och på
att bestämmelserna gör undantag för vad som är tillåtet eller vedertaget eller an-
nars försvarligt. Åklagarna vågar då inte försöka styrka fare-och effektrekvisiten
eller motbevisa påståenden om att något undantag är tillämpligt. De åberopar i
stället bestämmelserna i 45 § miljöskyddslagen, som innehåller blankettstraffbud
med hänvisning till konkreta föreskrifter eller villkor.

Vad är då att göra? Enigheten har varit stor i denna diskussion om att straff-
rätten har en normativ funktion. Vi skall därför inte ge upp straffrättens be-
tydelse på området. Kriminaliseringen av osanna skattedeklarationer har medfört
att sådana gärningar inte längre accepteras av medborgarna, även om de fort-
farande förekommer i stor utsträckning. Genom straffbestämmelser kan man på
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samma sätt inskärpa det förkastliga i att smutsa ner miljön. Det gäller dock att
kriminalisera bara de gärningar som verkligen framstår som straffvärda.

Under diskussionen har sagts mycket om utbildning av polis, om centraliserad
utredning och så vidare. Jag är något tveksam beträffande effekterna av sådana
åtgärder. Erfarenheterna av motsvarande insatser mot annan ekonomisk krimina-
litet visar att bara ett fåtal poliser blir tillräckligt skickliga. Dessa kan genomföra
utmärkta utredningar men man blir tvungen att begränsa antalet ärenden och allt-
så prioritera utredningar av de allvarligaste miljöbrotten.

Jag skulle alltså vilja förorda att man kriminaliserar de allvarligaste miljööver-
trädelserna, när man vill inskärpa det förkastliga och statuera exempel för att
åstadkomma moralbildning. I motsats till Per Ole Träskman tror jag inte att man
skall samla alla viktiga miljöstraffbud i brottsbalken. Dessa bestämmelser skulle
bli alltför omfattande och den delen av balken få en slagsida i förhållande till an-
dra delar. Men å andra sidan tror jag att det är viktigt för att inskärpa miljö-
brottens allvar att de allvarligaste brottstyperna behandlas i brottsbalken, tillsam-
mans med andra allmänfarliga brott som exempelvis mordbrand.

Andra bestämmelser om miljöbrott bör med fördel kunna samlas i en allmän
miljölag. Det blir troligen svårt att undvika blankettstraffbud i en sådan lag.
Kriminalisering måste knytas till överträdelser av konkreta föreskrifter, villkor
och så vidare. Det bör ändå vara möjligt att beskriva dessa gärningar på ett mer
pedagogiskt sätt än enbart genom att hänvisa till andra föreskrifter och gärna ock-
så ge dem egna brottsrubriceringar.

Jag tror inte på kriminalisering av allmänna aktsamhetsregler. Sådanna finns i
Sverige i exempelvis lagen om kemiska produkter. Den allmänna aktsamhets-
regeln där byggs nu ut med en bestämmelse om den så kallade substitutionsprin-
cipen, som innebär att en producent som använder sig av en viss kemisk produkt
skall byta ut den mot en mindre farlig produkt när så är möjligt. Överträdelser av
dessa regler är kriminaliserade. Men det måste vara svårt att uppnå fällande dom
för överträdelser av allmänna aktsamhetsregler. Jämförelsen med trafikbrotts-
lagen haltar eftersom den lagen kan tillämpas på grundval av ett stort antal kon-
kreta handlingsnormer i den allmänna vägtrafiklagstiftningen.

Sonn nyss sagts bör man använda sig av kriminalisering vid allvarligare överträ-
delser av miljöreglerna. Mot företag bör man i stor utsträckning kunna använda
ekonomiska sanktioner. Vår ordförande i dag har som riksåklagare förordat
liberalisering av de svenska bestämmelserna om företagsbot. Som dessa är utfor-
made och med de förarbeten som finns torde de vara tillräckliga. Man bör und-
vika att objektivisera företagsboten eftersom den nuvarande utformningen ger en
värdefull möjlighet att rikta allvarligt klander mot företag som med vett och vilja
eller vårdslöst överträder miljöskyddsbestämmelser.
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Företagsboten förutsätter liksom andra straffrättsliga sanktioner att åklagaren
bevisar att ett brott begåtts, även om brottslingen kan vara en anomyn person
inom företaget. Man bör också när uppsåt eller oaktsamhet inte kan bevisas
kunna använda sig av sanktionsavgifter som den nuvarande miljöskyddsavgiften i
Sverige. Den har visserligen tillämpats bara i ett fåtal fall men det beror på det
sätt på vilket den är konstruerad, Det är inte lätt att finna på någon ny modell
men möjligheten bör prövas.

I Sverige arbetar miljöskyddskommittén med en översyn av bl a miljöstraff-
rätten. De synpunkter jag här framfört är dock mina egna.

Professor Erik Boe, Norge:

Jeg hørte på korreferentens inniegg med en litt deprimert følelse. Javisst skal
det mye til for å få et effektivt sanksjonsapparat gjennom strafferetten. Men vi
må passe oss så vi ikke havner i en ond sirkel. På den ene siden er oppdagelses-
risikoen så liten at de aller flest kan spekulere i å overtre miljøvernlovgivningen
uten synderlig fare for å bli tatt. På den annen side er påtalemakt og domstoler
nødt til å holde seg til hevdvundne strafferettslige og straffeprosessuelle forutset-
ninger. Skulle bedriften bli dømt, blir boten gjerne så lav at den har beskjeden
avskrekkingsverdi. Dette vet tilsynsmyndighetene. Dilemmaet for dem er hvor
hardt de skal kjøre fram antatte miljøforbrytelser når enden på visa kanskje blir
at synderen går fri pga beviskraven eller i høyden får en bot som er så lav at den
nærmest oppmuntrer til å fortsette med lovbruddene. Så alvorlige følger som
miljøforbrytelser får for oss alle i årene som kommer, ser jeg behovet for å møte
kriminalitetsformen med strengere reaksjoner både strafferettslig og forvaltnings-
rettslig. Jeg hører til dem som tror at det aller viktigste er å sette inn innsatsen på
forvaltningssiden, altså å intensivere kontrollen med at lovverket blir respektert
og med at vilkårene for utslipp blir respektert. Men jeg vil ikke skyve fra meg
strafferettstanken for det. Kanskje må vi anlegge en utradisjonell tankegang om-
kring sanksjonsapparatet. Det er behov for å gi bøter i en størrelsesorden som
svir. Kr.2 mill. i bot - som høres mye ut - er riktignok ingenting for en bedrift
som tjener 50 mill. på milj øfo rbry teisen, jeg er enig i hva som er blitt sagt om det.
Men pessimismen må likevel ikke få ta overhånd. Et tall på 2 mill. er såpass høyt
at media kan komme til å interessere seg for saken, og det er noe bedriften fryk-
ter - ja, vel så mye som straffen i seg selv. Hvem vil bli hengt ut i media? Kom-
mer saken først på dagsorden i mediene, risikerer bedriften å tape noe som er
viktige re for dem enn pengene, nemlig goodwill. Å bli en bedrift som balanserer
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på kanten av loven, og som blir straffet med en bot på 2 mill., vil få konsekvenser
for bedriften. Mange vil gjøre mye for å unngå dette stemplet. Sånn sett tror jeg
at de indirekte konsekvensene av å skjerpe bøtenivået kan virke avskrekkende.
Det blir mer enn en symbolsk verdi å slå til i enkelte tilfelle sånn som vi har gjort i
Norge i de siste årene. Jeg kunne også tenke meg å få hjemmel for et fond som
skulle brukes til to formål. Dels til å betale bøter på vegne av bransjen når det
ikke er mulig å peke ut hvem som er synderen. Dels til å gjøre det stikk motsatte
av straff, nemlig til å premiere foretak som kan påvise at de overholder konse-
sjonsvilkårene (!), og som forsøker å legge opp til en reduksjon av utslipp eller å
gå over til mer miljøvennlig teknologi etc. Hver bedrift i bransjen måtte ha plikt
til å betale en sum til fondet sånn at de tjener på det hvis den virkelige for-
urenseren blir kjent („Det var du som sto for utslippet!") eller hvis de kan påvise
at de seiv opptrer spesielt miljøforsvarlig. Altså en form for kombinasjon av straf-
ferett og positiv forvaltningsrett. Det er ikke sikkert at dette er en farbar vei, men
det er verdt å tenke gjennom ordningen for å klare å bryte ut av en ond sirkel,
som lammer oss som jurister hvis vi stiller oss så negative til strafferettens mulig-
heter innenfor miljøsektoren.

Referenten, docent Staffan Westerlund, Sverige:

Här vill jag ta upp endast två saker. Mycket av den här förda diskussionen an-
gick frågan hur rättsordningen har fungerat fram till nu. Det har sagts, helt rik-
tigt, att det mesta av den förorening vi nu har är laglig. Mitt perspektiv har liknat
det som debattörerna också har haft, nämligen att samhällena borde ha högre
krav på detta område. Alltfler inser eller tror sig inse att här finns stora, för
mänsklighetens välfärd helt avgörande, problem som måste lösas genom resurs-
hushållning. Inte minst ur det perspektivet är det intressant att diskutera sank-
tionssystem och olika former för att utforma och påverka detta system. Styrfrå-
gan är egentligen av en storleksordning som mänskligheten aldrig har stått inför
tidigare. Exempel på så stora problem som vi kan se är den globala uppvärm-
nignen. Om man på allvar vill försöka förhindra en sådan klimatförändring, och
förutsatt att den relativt väl underbyggda forskningen på det området är rätt-
visande, så tyder detta på att mänskligheten här står inför uppgifter den aldrig ti-
digare har mött.

Det har i diskussionen sagts att detta till stor del är internationella problem.
Men praktiskt taget allt som är internationellt viktigt måste ändå genomföras
nationellt. Det är i nationerna vi har olika rättsordningar, olika kulturella och
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rättssystematiska förutsättningar. I Norge är det delvis norsk verksamhet som på-
verkar men man tror gärna att det mesta kommer utifrån, i Sverige är det delvis
svensk verksamhet som påverkar men man tror att det mesta kommer utifrån,
och på Åland säger man att allt kommer utifrån. Men svenska, norska och andra
kusters vatten är särskilt starkt förorenade och det måste innebära att det närlig-
gande landet betyder särskilt mycket för varje kuststräcka. Det är alltså i själva
verket huvudsakligen nationella problem vi här har.

Avslutningsvis vill jag försöka göra en sammanfattning av de infallsvinklar eller
perspekiv, som använts av korreferenten och av mig som referent liksom av andra
deltagare.

Jag tror inte vi har varit särskilt oeniga. Vi har haft olika ingående, olika om-
fattande, beskrivningar av såväl möjligheter som svårigheter när det gäller miljö-
skydd och naturresursanvändning. Vi har vidare haft en diskussion om olika typer
av straffrättsliga instrument. Jag har inget att invända mot de gjorda inläggen.
Vad jag har försökt göra är att med utgångspunkt inte i de etablerade rättliga
disciplinerna, utan med utgångspunkt från miljöproblem som sådana, diskutera
olika typer av miljöbrottslighet och sanktioner mot sådana.

Inte heller när det gäller att så snabbt som möjligt minimera miljöpåverkan
föreligger, tror jeg, några stora skillnader i framförda uppfattningar. Ett problem
som måste uppmärksammas är emellertid att om vi utvidgar saktionssystemet,
oavsett om vi gör detta genom att infoga ytterligare regler i de befintliga straff-
regelsystemen eller genom regler av mera administrativ karaktär, så måste vi ef-
tersträva att behålla den grundläggande typ av rättssäkerhetsaspekt som i långa
tider har varit en stomme i straffrätten. Vi kan inte för sanktioner av traditionell
typ ändra på bevisbördeprinciper och sådana rättssäkerhetsprinciper för då öpp-
nar vi för ett jordskred på andra rättsområden. Men olagliga miljöpåverkande
verksamheter måste lätt kunna stoppas.

Korreferenten professor Per Ole Träskman, Finland:

Det är enbart en aspekt som jag skulle vilja anföra som avslutning. Straffrätten
är ett system som har använts och som fortfarande används för att styra enskilda
fysiska personers beteende. Detta har lett till att vi inom straffrättssystemet har
inbyggt en hel del rättssäkerhetsgarantier som vi i dag tycker är viktiga och cen-
trala. Alla bestämmelser som gäller för brottmålsrättegången, alla bestämmelser
som finns låt oss säga i de internationella människorättighetsdokumenten o.s.v.
Det är också helt klart att allt detta bidrar till att få fram det som jag själv anser



Strafferetligt ansvar for miljöfarlig virksomhed 447

vara den mest positiva funktionen i ett fungerande straffsystem, nämligen den
moralbildande och den moralförstärkande effekten. Det som vi nu står inför det
är att i större utsträckning styra icke fysiska personers beteende alltså bolagsbe-
teende. Detta gör att vi i framtiden måste utveckla någon form för bolagsstraff-
rätt och i den kan man bl.a. använda sig av andra typer av sanktioner och sanno-
likt bl.a. också acceptera objektivt ansvar. Jag tror alltså att vi är tvungna, om vi
ska styra bolagsbeteende att utarbeta en ordning som visserligen har vissa straff-
rättsliga aspekter men som är helt annorlunda än det system som gäller fysiska
personer.

Debatledaren, regeringsrådet Magnus Sjöberg, Sverige

tackade referenten, korreferenten och andra deltagare i diskussionen.


