
Eldre miljøskader - er noen ansvarlige i dag? -
seksjonsmøte

Debattleder en, høyesterettsdommer Gunnar Aasland, Norge: Rettslige spørsmål
i tilknytning til forurensninger har i lang tid hatt en betydelig, og vi kan vel gjer-
ne si sørgelig, aktualitet. Dette viser seg også ved at emner i tilknytning til for-
urensning har vært tatt opp en rekke ganger ved de nordiske juristmøter. Det kan
være av interesse å notere at forurensningsspørsmål var oppe ved de to siste
møter som ble holdt her i Oslo, i 1969 og i 1984, foruten at slike spørsmål har
vært fremme ved flere av de mellomliggende møter.

Emnet for møtet i 1969 var ganske generelt: «Miljøforstyrrelse som nasjonalt
og internasjonalt rettslig problem». Ved møtet i 1984 var emnet noe innsnevret,
men stadig meget vidt; nemlig «Erstatningsspørsmål ved forurensning». Denne
gangen er emnet ytterligere innsnevret, idet det er begrenset til et avgrenset
erstatningsspørsmål. Spørsmålet om erstatning for eldre miljøskader. Og man
kan vel da litt upresist si at det gjelder erstatning for forurensende utslipp eller
handlinger som ligger så langt tilbake i tid at det kan være usikkert om noen er
ansvarlige, og i tilfelle hvem.

Dette emnet er jo utvilsomt aktuelt. Det vil man se ved å følge med i pressen.
Og spørsmålene er til dels omtvistet og burde kunne gi grunnlag for en fruktbar
debatt. Ikke minst er det interessant at det synes å være en brytning mellom ulike
rettslige hovedsynspunkter, som kan ha ledet til ulike grunnholdninger i de
enkelte nordiske lands rett. De ulike grunnholdninger til rettsspørsmålet kommer
klart frem i det referat som er utarbeidet og fremlagt av Hans Chr. Bugge.

Referenten, professor Hans Chr. Bugge, Norge: Som formannen sa, kan emnet
virke snevert, men det er et tema som i aller høyeste grad vokser mellom hendene
på en når man arbeider med det. Det kan virke trivielt, men det inneholder svært
mange prinsipielle juridiske spørsmål. Det reiser seg i mange forskjellige vari-
anter, som vi skal se. Og det er egentlig helt umulig å dekke dette temaet på en
adekvat måte, både i et referat som skal være i prinsippet på 15 sider, og i denne
diskusjonen. Det sier noe om kompleksiteten i emnet at den nye danske jord-
forurensningslov, som ble vedtatt i juni i år, og som dekker en viktig del av dette
tema, er på nærmere 100 omfattende paragrafer. Om det må være så komplisert,
er jo en annen sak, men allikevel; det gir en indikasjon.

Jeg har altså måttet forenkle emnet meget i mitt referat, og jeg skal også her
forsøke å få frem de mer prinsipielle spørsmålene. Først litt om begreper, for de
som ikke har hatt tid å lese referatet på forhånd: «Eldre miljøskader» betyr ikke
nødvendigvis at skadene er eldre. De kan være høyst aktuelle, de kan oppstå nå,
eller det kan være risiko for fremtidige skader. Det er årsakene som ligger tilba-
ke i tid. Det er tidsdifferansen, og det at det har skjedd ting i mellomtiden - det
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kan være overdragelse av en eiendom eller andre forhold - som er det karakte-
ristiske, og som skaper problemene. Spørsmålet om tilbakevirkende lovgivning
- retroaktivitetsproblematikken - er en del av emnet, men det er ikke den enes-
te. Forurenset grunn - såkalte «gamle synder» - er et typisk eksempel, og mye
av diskusjonen vil naturlig dreie seg om det. Men det kan også tenkes andre typer
av eldre miljøskader.

Så kan man spørre hva slags «ansvar» vi snakker om? Det praktisk viktige er
det generelle, offentlig baserte, ansvar for å forebygge og forhindre miljøskade,
eventuelt for å rette på oppståtte skader. Det er altså et ansvar for å treffe nød-
vendige tiltak. Det oppstår ofte et behov for å presisere dette ansvaret gjennom
et offentlig pålegg om å treffe visse tiltak, om å foreta opprydding osv. Spørs-
målet blir i vår sammenheng: Hvem kan eventuelt et slikt pålegg rettes mot?

Så er det situasjonen hvor et pålegg eller en plikt ikke oppfylles, og hvor
offentlige myndigheter selv må iverksette nødvendige tiltak. Da blir spørsmålet:
Hvem kan i så fall gjøres ansvarlig? Hvem kan det offentlige rette sine krav mot
og få sine utgifter refundert fra? Dette glir over i det rent erstatningsrettslige
spørsmål: Hvem er ansvarlig for eventuelle skader som påføres andre interesser
gjennom dette? Det er altså en skala fra den alminnelige tiltaksplikt, som er
offentligrettslig basert, over i privatrettslige erstatningsansvarsregler. Og selv om
det ofte vil være en sammenheng, så er det ikke sikkert at disse spørsmålene skal
løses - eller kan og bør løses - på samme måte.

Det er også andre ansvarsspørsmål. Vi kan tenke på straffansvar, vi kan tenke
på det ansvar en seiger av en eiendom kommer i overfor kjøper ved at det viser
seg at eiendommen f.eks. er forurenset. Dette berører det temaet som var oppe før
lunsj, om due diligence, og det går også over i andre former for privatrettslig
ansvar. Vi lar det ligge, men det er sikkert noen som kan berøre det i diskusjonen.

Satt på spissen kan man si at det er to hovedproblemer: Spørsmålet er for det
første om den som i sin tid stod for den handlingen eller virksomheten som har
medført situasjonen - den opprinnelige forurenser - kan trekkes til ansvar i dag,
selv om det har gått lang tid og mye har skjedd. For det andre er det spørsmål om
den nye eier av en forurenset eiendom er ansvarlig i forskjellige relasjoner, også
hvis vedkommende hadde vært i god tro i forbindelse med eiendomservervet.
Fokus rettes ofte mot disse to situasjonene. Men det er klart at også andre pro-
blemer kan oppstå. Det er mange andre parter som kan komme i ansvar. Vi kan
tenke på konkurssituasjonen, vi kan tenke på konsernproblemet, altså forholdet
datterselskap og morselskap, vi kan tenke på långivere generelt, vi kan tenke på
leiere og brukere - i det hele tatt er det et vell av aktører kan trekkes inn i bildet.
Og da sprer feltet seg ut i mange retninger; det møter alminnelige regler innen
konkursretten, innen selskapsretten osv. Dette gjør området finmasket og proble-
matisk.

La meg oppsummere noen av mine hovedpunkter veldig kort: For det første
legger jeg i mitt referat vekt på å diskutere hvordan reglene bør ta hensyn til alle
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de interesser som berøres i denne situasjonen, og på hva som er en rimelig avvei-
ning av de forskjellige interessene. Fokus rettes ikke utelukkende mot de aktører
som er aktuelle, men spørsmålet er: Hvilke hensyn bør regiene, totalt sett, vare-
ta? Her kommer miljøhensynet og «forurenseren skal betale-prinsippet» sterkt
inn. Det er et veldig sammensatt prinsipp. Det er et prinsipp som i sin kjerne går
ut på at miljøkostnadene skal internaliseres - skal belastes den virksomhet som
bedriver en miljøskadelig virksomhet. I dét ligger at det ikke skal være offentli-
ge budsjetter som skal dekke regningene. Det skal heller ikke være skadelidte
som sitter igjen med tapet. Det er den som har stått for forurensningen som even-
tuelt skal kompensere. Bak dette prinsippet ligger hensynene til økonomisk
effektivitet og rettferdighet. Prinsippet gir en hovedretning for løsningen av disse
spørsmålene, men det gir ikke svar på hvem blant alle disse mulige aktører som
bør ha ansvaret og sitte med regningen til syvende og sist.

Jeg har beskrevet de forskjellige typer ansvar, fra det offentligrettslige over i
det privatrettslige erstatningsansvar. Jeg mener, som det fremgår, at det er en rik-
tig måte å se det på. Altså, man begynner i den offentligrettslige tiltaksplikten.
Det er selve utgangspunktet for diskusjonen. Det er for øvrig også utgangspunk-
tet i vår egen lovgivning. Og jeg mener at lovgiveren bør stå nokså fritt til å
bestemme hvem som skal være ansvarlig i forskjellige relasjoner.

Videre tror jeg det er viktig å fokusere på den aktuelle tilstand. Hva mener jeg
med det? Jo, det skal være den nåværende tilstand - risikoen som foreligger -
som danner grunnlaget for ansvarsvurderingen. Alternativet er å rette fokus - å
bygge ansvar — primært på den opprinnelige handling. Dette sier jeg med tanke
på den danske situasjonen, hvor en kanskje har gått i motsatt retning. Da ledes
man veldig fort inn i en privatrettslig, erstatningsrettslig tankegang, mens jeg
mener det riktige må være å ta utgangspunkt i behovet for å rette på en uaksep-
tabel tilstand. Det er utgangspunktet for ansvaret, og grunnlaget for ansvaret. Da
blir løsningene, blant annet av problemet med foreldelse, adskillig enklere, fordi
plikten foreligger så lenge tilstanden består. Den foreldes ikke. Da blir også retro-
aktivitetsspørsmålet - spørsmålet om tilbakevirkning - mindre problematisk. Det
kan oppstå, men det blir lettere å løse. Og endelig; partenes avtaler seg imellom
kan - i alle fall som hovedregel - ikke være avgjørende. Det partene kan avtale,
er hvem som dem imellom skal bære byrdene til slutt, ikke hvem som kan påleg-
ges opprydding, eller stå erstatningsansvarlig utad.

Korreferenten, lektor Peter Pagh, Danmark: Som det vil fremgå er jeg enig med
Hans Christian Bugge i udgangspunktet for analysen, men grundlæggende uenig
i konklusionerne og dele af præmisserne herfor. Mens Bugge argumenterer for,
at den oprindelige forurener og den nuværende grundejer er objektivt ansvarlig
for de «gamle synder», og stort set afviser indsigelser om forældelse og tilbage-
virkende kraft - mener jeg modsat, at det er staten, der som en «trustee» i forhold
til de kommende generationer har ansvaret for genopretning, og at det er staten,
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der har ansvaret for, at borgerne har mulighed for at undgå de sundhedsrisici, som
ældre miljøskader medfører.

Mine synspunkter lægger sig herved relativt tæt op af den løsning, som er
valgt i dansk ret, hvor ansvar med tilbagevirkende kraft afvises, således at for-
ureneren skal bedømmes efter culpa på grundlag af datidens handlenormer - og
ligeledes beskyttes af den 20-årige absolutte forældelsesfrist. Tilsvarende afviser
dansk ret et objektivt grundejeransvar for de «gamle synder». Derimod har lov-
giver forudsat, at det er en offentlig opgave at sikre fornødne afværgeforanstalt-
ninger og genopretning efter de gamle miljøskader.

For at vise, hvor vores synspunkter deler sig - og hvorfor vi er uenige - er der
behov for først at fremdrage, hvor vi er enige:

Jeg er enig med Bugge i, at tidligere tiders forurening og affaldsbehandling i
dag udgør et alvorligt miljøproblem, som vi på den ene eller anden måde er nødt
til at gøre noget ved. Så langt er der politisk enighed i alle nordiske lande.
Spørgsmålet som vi skal diskutere er: om nogen er ansvarlige i dag? Jeg vil erin-
dre om, at emnet for denne drøftelse ikke omfatter ethvert form for ansvar, men
begrænser sig til det privatretlige erstatningsansvar for økonomiske tab forårsa-
get af ældre miljøskader, hvor dog tillige indrages den offentligretligt betingede
«tiltakspligt».

Jeg kan ligeledes tilslutte mig, at analysen af dette spørgsmål må tage
udgangspunkt i, hvilke forhold reglerne om eldre miljøskader skal regulere - og
at dette ikke kan besvares uden at tage stilling til et andet spørgsmål, nemlig:
Over for hvem vil nogen i givet fald være ansvarlig? Eller, med referentens ter-
minologi; der må først tages stilling til, hvilke interesser der berøres, og hvilke
hensyn som ønskes varetaget.

Det er så vidt jeg kan bedømme ved den analytiske tilgang til spørgsmål, at
grunden lægges til den efterfølgende uenighed om resultatet. Så vidt jeg forstår
Hans Christian Bugge, er vi enige om, at de ældre miljøskader kan ramme fem
forskellige interesser: (i) de fremtidige generationer - hvis miljøskaden må for-
ventes at være vedvarende, (ii) folkesundheden - hvis miljøskaden udgør en trus-
sel for borgerne, som de ikke har mulighed for at undgå, (iii) naboer til den ejen-
dom, hvor den gamle miljøskade er opstået - hvis miljøskaden har bredt sig eller
kan brede sig, (iv) nuværende ejer af den forurenede ejendom - hvis miljøskaden
er opstået på en ejendom, og (v) almenhedens brug af miljøet - hvis miljøskaden
f.eks. skyldes tidligere deponering af affald i havet. Uenigheden på dette punkt
kan reduceres til, at Bugge som en selvstændig interesse anfører «hensynet til
selve miljøet». Efter min opfattelse dækkes hensynets indhold af tre af de oven-
nævnte interesser: fremtidige generationer, folkesundheden og almenhedens brug
af miljøet. Jeg finder det derimod misvisende, at tillægge en ubestemmelig gen-
stand som «miljøet» retlig interesse, når indholdet af denne interesse determine-
res af de tre øvrige faktorer. Det er disse hensyn - og ikke besværgelser om rent
miljø - som bestemmer om og i hvilket omfang, der skal ske genopretning.
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Den anden uenighed i den indledende fase af analysen er anskuelsesmåden.
Som jeg forstår Bugge er synspunktet, at ansvaret beror på en prioritering og
afvejning af de ovennævnte interesser og hensyn med to andre typer interesser,
nemlig: (i) forurenerens, dvs. den eller de som i sin tid forårsagede miljøskaden,
og (ii) «skattebetalerne» - med baggrund i at de offentlige miljømyndigheder
«eventuelt må bekoste oppryddingstiltakene, hvis ikke andre kan trekkes til
ansvar». I sig selv kan jeg ikke være uenig heri, hvis der i hensynet til forurene-
ren også indlægges retssikkerhedshensyn, indretningssynspunkter og lignenede.
Når jeg alligevel mener, at anskuelsesmåden er uheldig, skyldes det to forhold:

For det første forekommer det ikke meningsfuldt at fastlægge ansvar uden
først at mere præcist at bestemme: for hvad? Forskellene i virkninger af gamle
miljøskader er så betragtelige, at de ikke adækvat kan behandles under ét. Og det
er i den sammenhæng ikke tilstrækkeligt at angive erstatning for økonomiske tab
som fælles nævner.

For det andet mener jeg, at Bugge i analysen går uden om den grundlæggende
teoretiske ansvarsregel, nemlig at ansvar kræver noget kvalificeret - og at tabet
derfor som teoretisk hovedregel ligger, hvor det falder: Vi støder alle i løbet af til-
værelsen ind i tildragelser vi ikke bryder os om, men som vi må leve med. Livet
hverken kan eller skal leves ved domstolene. Denne let oversete hovedregel er i
denne sammenhæng interessant af tre grunde, som alle påvirker det efterfølgende
resultat: (i) Medmindre der er holdepunkter for noget andet, må byrden fra de
gamle miljøskader bæres af dem som rammes, (ii) På grundlag af princippet om
bæredygtig udvikling er den teoretiske hovedregel vendt på hovedet i generations-
perspektivet: kommende generationer skal ikke bære omkostningerne ved de mil-
jøskader, de nuværende generationer har forvoldt - et synspunkt der nærmest for-
udsætningsvis er indeholdt i udtrykket: «de gamle synder», hvilket dog omvendt
ikke angiver noget om, hvorledes omkostningerne skal fordeles mellem de nuvæ-
rende, (iii) I erstatningsretten ses en tendens fra et ansvarsperspektiv til et kom-
pensationsperspektiv, hvor skadelidte sikres genopretning uden et traditionelt juri-
disk ansvar. Tendensen er særlig udtalt i moderne velfærdssamfund som de nor-
diske, hvor staten ud fra velfærdsbetragtninger sikrer kompensation til skadelidte
(invalidepension, sygehusbehandling, flodskadekompensation mv.). Finansiering
af disse omkostninger sker via skatteopkrævning, gebyrer, fonde mv., men klares
i en vis udstrækning tillige ved obligatoriske forsikringsordninger.

Det er min påstand, at man ved at gå uden om disse to analytiske udgangs-
punkter - (i) at tydeliggøre ansvar for hvad, og (ii) erstatningsrettens teoretiske
hovedregel med de anførte modifikationer - indleder analysen i et uheldigt spor,
hvormed man, muligvis fejlagtig, får indtryk af, at argumentationen er rettet mod
et givet resultat.

De metodiske forskelle må dog samlet betegnes som mindre i forhold til de
principielle uenigheder om formål. Mine indvendinger mod Bugges begrundelse
for, at den oprindelige forurener og den nuværende grundejer er objektivt ansvar-
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lig for de gamle miljøskader, deler sig i to grupper. Den ene er, at jeg ikke mener
de anførte hensyn begrunder resultatet. Den anden er, at argumentationen ikke
inddrager det i nyere erstatningsret anerkendte hensyn til tabspulverisering.
Begge disse indvendinger vil blive uddybet i det følgende og afsluttet med nogle
overvejelser om tilbagevirkende kraft og forældelse.

Bugge begrunder den nuværende ejers, og den oprindelige forureners, ansvar
for ældre miljøskader med fem synspunkter til dels flettet sammen, hvormed jeg
har tilladt mig at supplere med den mere uddybende analyse i Bugges afhandling
om forurenerens ansvar: (a) økonomisk effektivitet; (b) retfærdighed; (c) hensyn
til miljøet; (d) at gamle miljøskader skal vurderes ud fra den nuværende miljøtil-
stand og ikke kun ud fra den handling, som forårsagede dem; (e) at man f.eks. i
USA har afvist, at skatteyderne skal bære oprydningsomkostningerne. Med det
følgende vil jeg gennemgå synspunkterne punkt for punkt med henblik på at
påvise, at de ikke begrunder konklusionen.

(a) Økonomisk effektivitet («kostnadseffektivitet»). Bugge fremhæver, at de
økonomiske aktører sidder inde med den bedste viden, og at man ved at pålægge
disse at rydde op, opnår det bedste incitament til at begrænse forureningen og den
for samfundet billigste økonomiske løsning, hvorved i øvrigt henvises til PPP
(«Polluter Pays Principle»). Efter min opfattelse må præmisserne for dette ræson-
nement afvises af to grunde: Dels vil det i forhold til de gamle skader typisk ikke
være forureneren - og endnu mindre ejeren - der sidder inde med den bedste
viden om, hvordan oprydning skal ske. I «tiltaksplikten» ligger jo netop, at det er
myndighederne der i sidste ende bestemmer, hvad der skal gøres. Dels er det en
ikke-adækvat anvendelse af teorien om «kostnadseffektivitet», som er hentet fra
den økonomiske teori. Selve teorien har mange forskellige udlægninger, men dog
det fælles træk, at den søger at sammenholde ansvarets præventive virkninger med
ansvarets omkostninger, herunder transaktionsomkostninger. Forenklet udtrykt
går teorien ud på, at omkostningen ved skader bør bæres af den, som for de laves-
te omkostninger kan hindre skaden, hvormed netop understreges teoriens præ-
ventive sigte. I forhold til de «gamle synder» mener jeg ikke, det kan have nogen
præventiv virkning, at pålægge ansvar for handlinger, der var ansvarsfri, da de
blev begået - eller hvor ansvar bortfalder som følge af forældelse. Tværtom vil det
være meget vanskeligt at indrette sig på fremtidige, relativt uforudsigelige, ind-
greb. Præventionshensynet må nødvendigvis være fremadrettet og kan ikke bære
ansvar med tilbagevirkende kraft over for forureneren. I forhold til grundejeren
kan man muligvis med præventionshensyn begrunde, at der indføres grundejeran-
svar for fremtidige overtagelser - men kun for fremtidige overtagelser - da køber
så ved, at han må sikre sig mod forureningen. Men uden denne begrænsning vil
grundejeransvaret ramme vilkårligt, og vel i flere tilfælde kræve sociale hjælpe-
foranstaltninger, hvilket yderligere hindrer den økonomiske effektivitet.

Kort sammenfattet: økonomisk effektivitet og PPP kan ikke begrunde, at for-
ureneren eller grundejeren skal betale for oprydning efter «gamle synder».
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(b) I forhold til retfærdighedshensynet forekommer Bugges resultat heller
ikke holdbart, hverken i forhold til den oprindelige forurener eller grundejeren.
Det var jo ikke den oprindelige forurener - men samfundets økonomiske vel-
færdsudvikling som helhed - der nød fordel af tidligere forurening i form af
lavere priser på varer, skatter mv. Det er efter min opfattelse uden dækning i
nogen realitet, at der i de nordiske lande er opstået en nævneværdig gruppe af
velhavere, hvis formue er skabt ved forurening. Netop retfærdighedshensyn må
ud fra Bugges egen målestok (hvem der har nydt fordelen) medføre, at staten som
repræsentant for samfundet må bære byrden ved genopretning, medmindre der
konkret er noget at bebrejde forureneren. Hermed udelukkes i alle tilfælde den
oprindelige forureners objektive ansvar for gamle miljøskader.

Den sagesløse grundejer vil ofte være i den ubehagelige situation, at den
gamle miljøskade i forvejen begrænser hans råden over ejendommen.
Grundejeren er dermed ofte selv skadelidt. Det forekommer herefter noget ufor-
ståeligt, at retfærdighedshensyn skulle føre til, at han yderligere skal bære
omkostningerne til at sikre almenhedens sundhed eller genopretning af hensyn til
fremtidige generationers, når den opgave ellers påhviler de offentlige myndighe-
der.

(c) Hensynet til miljøet kan efter min opfattelse heller ikke begrunde Bugges
konklusion. Som jeg forstår Bugge mener han, at hensynet til miljøet begrunder
genopretning. Idet jeg ser bort fra, at betegnelsen «miljøet i sig selv» forekom-
mer misvisende, er jeg enig med Bugge i, at hensynet til den nulevende almen-
hed og kommende generationer meget ofte begrunder, at der skal ske genopret-
ning eller i hvert fald som hovedregel træffes afværgeforanstaltninger. Uanset
hvilke foranstaltninger, som dette hensyn kan begrunde, kræver hensynet ikke, at
det er forureneren eller den nuværende sagesløse ejer, der betaler. Jeg vil her sær-
ligt fremhæve fire forhold, der ikke adækvat belyses eller besvares af Bugge: (i)
den teoretiske hovedregel i erstatningsretten er at tabet ligger hvor det falder, og
fravigelsen af hensyn til kommende generationer kan som anført ikke begrunde
en bestemt ansvarsløsning; (ii) en række sammenlignelige velfærdsforanstalt-
ninger til gavn for almenheden og kommende generationer er offentligt finansi-
eret: brandberedskab, invalidepension mv.; (iii) udviklingen i erstatningsretten
har - som anført af Wetterstein og Larsson - bevæget sig fra et ansvarsperspek-
tiv til et skadelidte- eller kompensationsperspektiv, hvormed det afgørende bliver
at sikre en rimelig fordeling af omkostningerne til genopretning f.eks. gennem
gebyrer, afgifter eller obligatoriske forsikringsordninger som den der tænkes
gennemført for danske olietanke i jordforureningsloven; og (iv) at den
Europæiske Menneskerettighedsdomstol har i Guerra and others v. Italy fastslå-
et, at staten har et ansvar for, at borgerne informeres om de «hazardous risks» de
udsættes for, så borgerne kan fravælge disse - uden at pligten efter EMRK dog
kan udstrækkes til oprydning.

(d) Bugge anfører, at de gamle miljøskader ansvarsmæssigt både bør bedøm-
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mes ud fra den foreliggende miljøtilstand og ud fra den handling, som forårsa-
gede dem. Grundlæggende er dette naturligvis korrekt. Erstatningsansvar forud-
sætter altid både en årsag og en virkning. Bugge går dog hermed et skridt videre,
således at den nuværende ejer bliver ansvarlig. Samme tanke har været forfulgt
af danske miljømyndigheder, der mente, at en jordforurening i sig selv udgjorde
en ulovlig tilstand, som ejeren var ansvarlig for. Efter min opfattelse bygger en
sådan antagelse på en forveksling af begrebet «skade» med begrebet «ulovlig til-
stand». Problemet er, at den «ulovlige tilstand» systematisk forudsætter overtræ-
delse af offentligretlig lov, og i øvrigt er strafsanktioneret. Tilstanden kan derfor
først være ulovlig, når en sådan lov foreligger. Og hvis loven udvider den ulov-
lige tilstand til allerede foreliggende tilstande, vil det i loven forudsatte strafan-
svar nødvendigvis være tilbagevirkende. En sådan udlægning er derfor med god
grund afvist af danske domstole.

(e) Bugge nævner, at man i bl.a. USA har afvist, at skatteyderne skal betale for
genopretning efter de «gamle synder», hvilket Bugge finder understøttes af PPP.
Efter min opfattelse er der ikke grundlag for at drage en sådan analogi til USA.
To forskelle må fremhæves. Dels er USA ikke udstyret med de velfærdsordning-
er, som kendes i de nordiske lande. Dels vil ingen af de nordiske lande kunne
anvende det vidtgående ansvar under CERCLA over for et tilsvarende antal stør-
re selskaber, hvormed der ikke kan opnås den pulverisering af byrden, som sker
i USA. Man må erindre, at i praksis er CERCLA blevet brugt over for alle de
store transnationale selskaber i USA som Exxon, General Motors, m.fl. Overført
til nordiske forhold - og måske i særlig grad Danmark - vil indførelse af
CERCLA's ubetingede tilbagevirkende ansvar for «Potential Responsible
Parties» kunne have ødelæggende virkning for virksomheder, der i dag må anses
som foregangsvirksomheder på miljøområdet.

Kort sammenfattet mener jeg ikke, at de af Bugge opstillede parametre for,
hvornår der skal pålægges ansvar, kan begrunde, at den oprindelige forurener og
den nuværende grundejer gøres objektivt ansvarlig for de gamle miljøskader.

Efter min opfattelse savnes i analysen overvejelser om tabspulverisering, der
er et af de hensyn, som direkte og indirekte har væsentlig indflydelse på udform-
ning af det moderne erstatningsansvar. Dette kommer dels til udtryk ved, at
objektivt ansvar mange steder kombineres med forsikringspligt med færdsels-
området som et centralt eksempel, dels kommer det til udtryk i den ovenfor
anførte udvikling mod et kompensationsperspektiv, og dels kommer det til udtryk
ved, at domstolene vil være tilbageholdende med at pålægge ansvar på objektivt
grundlag, hvis skaden er betydelig og den ansvarlige ikke har mulighed for at
pulverisere tabet, og skadelidte omvendt uden større vanskeligheder vil kunne
pulverisere tabet. Sammenholdt med den foreliggende problemstilling er tabs-
pulverisering således et af de hensyn, der begrunder, at myndighederne som ska-
delidt stilles ringere eller mindst lige så ringe som andre skadelidte.

Så vidt jeg forstår Bugges afvisning af betænkelighederne om ansvar med til-
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bagevirkende kraft, er kernen i argumentationen (på linie med amerikansk ret), at
det ikke er «særlig urimeligt eller urettfærdigt» at pålægge den oprindelige for-
urener ansvar, da den oprindelige forurener har haft indtægt ved forureningen og
er nærmere til at bære skaden. Kernen i begrundelsen er en stærk tilslutning til
ansvarsregler. Den første del af begrundelsen indebærer, at erhvervsvirksomhe-
der skal indrette sig på, at de fremover kan blive udsat for ansvar for de nuvæ-
rende aktiviteter på grund af ændrede værdiforestillinger og ny viden - for at
undgå at skatteyderne skal betale. Der vil herefter ikke være noget principielt i
vejen for, at staten præsenterer hidtidige udgifter til f.eks. sygehusbehandling og
invalidepension for, de erhvervsvirksomheder man mener er årsag til disse ska-
der. Følger man yderligere Bugges udlægning om forældelse, vil det være meget
betydelige potentielle fordringer, som erhvervsvirksomheder allerede i dag kan
indregne i deres årsopgørelse.

Anskues den tilbagevirkende kraft ud fra et retfærdighedshensyn, mener jeg,
at det bygger på en vildfarelse om, at forureneren er blevet rig ved forureningen.
Det typiske er, at forureneren blot har handlet som alle andre og dermed ikke har
kunnet opnå nogen særlig fordel. Præventionshensynet og økonomiske effektivi-
tetshensyn på grundlag af PPP kan som allerede anført ikke anvendes som
begrundelse for lovgivning med tilbagevirkende kraft. At begrunde ansvaret
med, at det er tilstanden og ikke handlingen, som udløser ansvaret, forekommer
som nævnt ikke overbevisende, da enhver forestilling om ansvar netop bygger
på, at den ansvarlige har kontrol over et begivenhedsforløb og burde have hand-
let anderledes. Ansvar med tilbagevirkende kraft må derfor efter min opfattelse
begrundes med andre hensyn. To mulige hensyn kan nævnes: retsfølelsen, hvil-
ket indeholder et stærkt element af hævn (revanche) eller fordelingspolitiske hen-
syn.

Hvad angår retsfølelsen, mener jeg ikke der ved gamle miljøskader foreligger
sådanne usædvanlige omstændigheder for skadelidte, at dette kan begrunde
ansvar med tilbagevirkende kraft. Så vidt jeg ved, vil ingen af de nordiske stater
være truet af økonomisk sammenbrud, hvis staten betalte oprydningen. I
Danmark ved jeg konkret, at den samlede oprydning af gamle jordforureninger
kunne finansieres af ét års provenu i afgifter på drikkevand og spildevand. Hvad
angår den oprindelige forureners forhold, vil kravet om usædvanlige omstændig-
heder i hvert fald udelukke et objektivt ansvar.

De fordelingspolitiske hensyn vil efter min opfattelse heller ikke kunne
begrunde resultatet, da ansvaret rammer meget tilfældig, hvorimod der gennem
f.eks. afgifter eller obligatoriske forsikringsordninger kunne skaffes de nødven-
dige midler og samtidig sikres en allokering af omkostninger, som tilgodeser
moderne fordelingspolitiske hensyn.

I forhold til den nuværende ejer er det muligvis rigtigt, at et grundejeransvar
for gamle miljøskader ikke nødvendigvis falder ind under begrebet ansvar med
tilbagevirkende kraft, men det har dog i den danske debat været anført, at et
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sådant ansvar nærmer sig det ekspropriative. I alle tilfælde forekommer det mest
afgørende at være, at ansvaret vil ramme vilkårligt og kunne have minerende
virkning, hvilket er baggrunden for, at det er afvist i dansk ret, omend der er en
mindre modifikation i den nye jordforureningslov.

Bugges afvisning af forældelsesindsigelser er så vidt jeg forstår til dels
begrundet i dogmatiske synspunkter: i norsk ret anerkendes ikke forældelse af en
offentligretligt betinget «tiltaksplikt», da denne er knyttet til selve miljøtilstan-
den. Såfremt «tiltaksplikten» var aktuel, da årsagen hertil indtrådte, er syns-
punktet uproblematisk, da forældelseshensyn mere adækvat varetages af passivi-
tetsbetragtninger. Problemet er, hvad der forstås ved «tiltaksplikten» i denne
sammenhæng. To spørgsmål må fremhæves: (i) hvornår indtræder tiltaksplikten,
og (ii) om tiltakspligten kan opstå af tilstanden uden hensyn til årsagen. Så vidt
jeg forstår Bugges afhandling er retsstillingen i Norge, at tiltaksplikten er latent
ved forurening. I dansk ret er forholdet anderledes. Kun hvis en virksomhed har
forurenet i strid med en tilladelse, vil der være tale om en ulovlig tilstand, som
efter påbud kan udløse «tiltaksplikt» og eventuelt erstatning til myndighederne
for udgifterne til opfyldelse af påbud. Er forureningen derimod sket uden at over-
træde en tilladelse, foreligger der ingen ulovlig tilstand, men myndighederne kan
under visse betingelser påbyde en virksomhed at ophøre hermed eller at foretage
en undersøgelse af en igangværende forurening. Sådanne påbud er konstitutive
(retsstiftende) og vil først efterfølgende give anledning til tiltaksplikt. Som følge
heraf vil den norske udlægning af retsreglerne ikke kunne anvendes i Danmark.
Tiltaksplikten kan ikke opstå uafhængig af årsagen. Senest har Højesteret i juni
afvist, at Shell kunne pålægges at foretage forureningsundersøgelser af en ejen-
dom, når undersøgelserne ikke havde forbindelse med igangværende aktiviteter
og i øvrigt angik forhold før lovens ikraftræden.

Efter min opfattelse er der betydelig risiko for, at drøftelsen af ansvar for de
gamle miljøskader næres af, hvad jeg vil kalde politisk korrekte forestillinger
om, at den oprindelige forurener eller den nuværende (rige) grundejer altid bør
betale, fordi de lukrerer eller har lukreret på de gamle miljøskader - og at miljø-
myndighederne som kæmpere for miljøets sag ikke bør pålægges urimelige
bevisbyrder. Rationalet i disse forestillinger er efter min opfattelse til at overse -
og vil, hvis de f.eks. overføres til voldskriminalitet, meget hurtigt kunne erstatte
fornuftig juridisk tænkning med «den offentlige mening».

Selv hvis vi holder os til Bugges juridiske betragtninger, forekommer der at
være risiko for at ansvaret flyder ud over alle breder. Så vidt jeg kan bedømme
må det forventes, at der er betydelig risiko for, at en sådan udvikling vil ledsages
af to fænomener. Det ene er, at der vil blive brugt meget betydelige ressourcer på
advokatomkostninger - en erfaring som yderligere næres af erfaringerne fra
USA, hvor der de første 10 år under CERCLA blev brugt flere penge på advo-
kater og konsulentrapporter end på oprydning. Det andet er, at meget vidtgående
ansvarsregler vil have tendens til at fremkalde en modreaktion. En sådan mod-
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reaktion kan i relation til indretning af ansvarsregler for fremtidig forurening
medvirke til, at disse netop ikke udformes under hensyn til de præventionshen-
syn, som ellers i økonomisk teori fremdrages som begrundelse for et strengt for-
ureneransvar.

Kort sammenfattet: De gamle miljøskader er en følge af en samfundsudvik-
ling, der på den positive side har skabt grundlaget for det moderne velfærdssam-
fund - og som velfærdsstaten derfor har ansvaret for at få løst. Hvis gentagelser
skal forhindres, vil det også - men ikke alene - være nødvendig med strenge
ansvarsregler for fremtidige miljøskader. Hvis begge opgaver skal løses, er det
vigtigt at distancere strenge ansvarsregler fra vilkårlighed - ellers kan det ende
med selvmål.

Professor Erkki Hollo, Finland: Jag skulle vilja komma fram till nästa fråga, som
gäller syftet med ansvarsregler för miljöskador. Jag tycker att vi har tre olika frå-
geställningar: Vi har frågan huruvida vi bör ha framtida regler för att bekämpa
miljöföroreningar, dvs. markföroreningar i det här fallet. Vilka ansvarsregler bör
vi ha de lege ferendal Det är en mycket enkel fråga i princip. Där har vi föror-
sakarprincipen, där har vi strikt ansvar osv. Vi har olika möjligheter som är gan-
ska acceptabla och antagna numera.

Sen har vi den andra frågan som gäller hur vi med hjälp av traditionella gamla
regler skall få någon att ansvara för markföroreningar, genom att tillämpa till
exempel offentligrättsliga tvångsmedel eller skadeståndsregler osv. Och då vet vi
ju att dessa regler ifråga om äldre miljöskador inte är effektiva. Där finns för
många luckor.

Den tredje frågan, som Hans Christian Bugge också kom fram till, är hur kan
vi retroaktivt tillämpa dessa regler som vi bygger upp de lege ferendal Hur kom-
mer vi att kunna tillämpa dem ifråga om äldre skador som inte tidigare har regle-
rats på något sätt? När det gäller retroaktiv verkan har vi stora rättsliga problem
som är ganska olika på det civilrättsliga ansvarsområdet gentemot det offentlig-
rättsliga. Om vi tänker till exempel på det offentligrättsliga området så är det
mycket lätt att säga att marken bör ha en viss kvalitet, den bör kunna användas
tryggt, sunt, utan skada för publiken osv. Och där kan man ju mycket lätt säga att
innehavaren av en fastighet bör se till att marken har en god kvalitet, oberoende
på vem som har förorenat marken. Det är i princip ganska enkelt. Men inom det
civilrättsliga området förhåller det sig inte lika entydigt. Vi har t.ex. en verksam-
het som har lagligt idkats på 1960- och 70-talet utan behov av miljötillstånd och
andra tillstånd, och sen har denna verksamhet upphört och förorenat marken
kolossalt. Nu vill man då, med nya skadeståndsregler som bygger på strikt
ansvar, att den nuvarande markägaren skall bli ansvarig för dessa gamla synder.
Då måste man, tycker jag nog, ha ganska tydliga övergångsbestämmelser som
säger att man kan tillämpa dessa nya ansvarsregler på gamla verksamheter. Och
det bör finnas klara kriterier för undantag från ansvarsreglerna. Det gäller till
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exempel situationer där verksamheten totalt har upphört, och det har kommit
andra ägare som inte har haft med verksamheten att göra - det har kanske gått
långa tider innan någon alls har märkt att marken har varit förorenad. I sådana
lägen kan man nog säga att det vore oskäligt och lagstridigt om den nya ägaren
vore ansvarig.

Sedan har vi den nya ideologin, eller den nya systematiken, med köparens
ansvar. Om man köper en förorenad fastighet, så uppstår enligt det moderna syn-
sätt et ansvar för förorening om köparen är mala fide, dvs. om han visste eller
borde ha vetat att marken var förorenad. Här kan man förstås upprätthålla en gan-
ska sträng nivå. Man kan utgå från att den som köper en antagligen förorenad fas-
tighet, kan och bör utreda fastighetens kvalitet på ett noggrant sätt. Underlåter
han detta, kan man mycket väl säga att han är mala fide, och då ansvarar han för
gamla synder på området. Så vi har metoder för att tillämpa vissa kriterier, men
jag tycker nog att om dessa skall ha retroaktiv verkan, borde man skäligen lag-
stifta tydligt om hur dessa skall tillämpas.

Vi har också ett annat undantagsområde, som gäller fortsatt verksamhet. Om
en verksamhetsidkare (A) på 70-talet har förorenat marken, och därefter fortsät-
ter en annan (B) med ny verksamhet på samma område. Sedan, på 90-talet, kom-
mer ett tredje bolag (C), som har en viss annan verksamhet som även förorenar
marken. Då kan man också genom vissa analogiska tolkningssätt komma fram
till att den sista verksamhetsidkaren vore ansvarig även för dessa tidigare gamla
synder på området. Eftersom det är ganska svårt att skilja åt vilka skador som har
förorsakats av A, vilka av B och vilka av C, kan man tala om ett visst solidariskt
ansvar som uppstår därigenom att man fortsätter med motsvarande verksamheter
på samma område.

Om vi så tänker på målsättningarna för ansvarsregleringen - vad vill vi åstad-
komma? Jag har kommit fram till att vi har två olika målsättningar som är gan-
ska olika, och dessa olikheter medför att man även i regleringen borde skilja bätt-
re mellan civilrättsligt ansvar och andra former av ansvar. För det första så har vi
målet att ersätta individuella skador med den traditionella skadeståndsreglering-
en. Men om vi har bara en sådan reglering för miljöskador, så då är det ju inte
alls sagt att markens kvalitet blir bättre. Den som får skadestånd använder inte
nödvändigtvis pengarna för att återställa marken, utan marken kan mycket väl
förbli förorenad även om man utbetalar skadestånd, och det är kanske regeln. En
fråga är då: Hur bör man förfara för att det traditionella skadeståndet kunde före-
skrivas eller ges i form av återställandekostnader gällande förorenad mark?
Kunde man i stället för skadestånd åt en viss person föreskriva att han eller föror-
sakaren bör återställa marken? Jag tror inte att detta enligt traditionella miljöska-
delagar i Norden vore möjligt. Visserligen avviker de nationella lagtolkningarna
av olika skäl från varandra.

Den andra målsättningen för regleringen vore att uppnå eller återställa en viss
markkvalitet. Då saknar egentligen det faktum betydelse om marken förorsakar
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skador till någon eller inte. Som redan sades: Kvalitetsförändringen är inte nöd-
vändigtvis en skada som bör ersättas. Här kommer då miljöpolitiken in: Bör vi
ha som målsättning att en privat markägare eller verksamhetsidkare skall erläg-
ga kostnaderna för att man uppnår vissa miljöpolitiska mål på ett förorenat områ-
de? Vi har ju gamla gruvområden och andra stora områden som är totalt förore-
nade genom årtionden och århundraden. Bör det var den nuvarande markinneha-
varen som skall ersätta kostnaderna för återställande? Eller är det kanske sam-
hällets ansvar också till någon del? Om vi i det här fallet vill genomföra ett civilt
ansvar, som utgår från att markägande vore en ansvarsgrund, då torde vi väl ändå
ha eller kräva att denna ägare har på något sätt med föroreningen att göra, och
där bör man fundera på vilka kriterier som kommer ifråga. Ett kriterium vore för-
stås mala fide. Om man utgår från markägande som en avgörande ansvarsgrund
- i stället för förorsakande - torde man även väl överlägga behovet och struktu-
ren av övriga ansvarskriterier.

Slutligen har vi frågan om preskription av ansvar. Där tycker jag inte att vi har
större problem de legeferenda, och kanske inte heller de lege lata, eftersom man
utgår i allmänhet därifrån att ansvaret inte preskriberar om miljöskada fortsätt-
ningsvis existerar. Vi kan kanske komma tillbaka till enskilda detaljer senare i
diskussionen.

Altingets ombudsman Tryggvi Gunnarsson, Island: I indlægget fra Bugge findes
ikke noget om islandsk ret, og jeg skal derfor kort sige lidt om islandsk ret på
dette område. Island har ikke en samlet lovgivning om ansvar for miljøskader,
men i særlove om enkelte miljøområder findes der regler om forbud mod forure-
ning, og hvem der er ansvarlig for ældre miljøskader. Det følger af dette, at når
det kommer til spørgsmålet om, hvem der er ansvarlig for ældre miljøskader efter
islandsk lov, er svaret ikke klart. Man kan ikke se på den islandske lov som for-
billede for, hvordan man kan løse de juridiske spørgsmål om ældre miljøskader.

Lagdommer Brynjar Østgård, Norge: Man har vært inne på spørsmålet om sta-
ten skal betale for «gamle synder» eller om den enkelte private skal betale for
dette. Etter min mening kan man ikke se staten og den enkelte som to adskilte
elementer i denne problematikken. Staten er så å si summen av enkeltindivider
her i landet, og vice versa. De miljøskadelige handlinger i fortiden er jo et resul-
tat av de da rådende holdninger, og den da rådende kunnskap. I så måte har jeg
stor sans for Paghs synspunkter. De politiske beslutninger som ble tatt i fortiden
var jo i stor utstrekning et resultat av at staten som regelprodusent, satte vilkå-
rene for den næringsvirksomhet osv. som skulle utøves. Og når man nå i ettertid
skal foreta en opprydding på bakgrunn av det som skjedde, under de da rådende
forhold, kan man jo si at det like mye ser ut til å være et behov for en moralsk
opprydning som en fysisk opprydning. Og dersom det politisk skal vedtas at
enkeltindivider skal pålegges en spesiell byrde i denne forbindelse, må de som
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gjør dette - den politiske prosess, velgerne og i sin tur politikerne som skal tref-
fe de nye beslutninger og nye regler - også være villige til å sette fingeren på
hovedproblemet. Og hovedproblemet er jo den stadige økning og den stadige for-
bedring av velferdsvilkår, økning av materiell velferd der fokus har stått på vel-
standsøkning, og fortsatt står på velstandsøkning, snarere enn på miljøbeskyt-
telse. De politikere som nå skal velte den del av byrden over på enkeltindividene
må da også kunne si til befolkningen at livsstilen må legges om. Det er nemlig
en illusjon å tro at vi i dag er så mye bedre. Det vil jo i fremtiden dukke opp nye
synder, som har sin årsak i aktiviteten i 1999, slik at det grunnleggende problem
er at livsstilen er inne på et uheldig spor med økt fokus på forbruk - eller fokus
på økt forbruk kontra moderasjon. Dette er det grunnleggende problemet som jeg
mener man ikke må tape av syne.

Advokat Olav Wil ladsen, Danmark: Forurening - det er jo et taknemmeligt emne
at rejse til et ansvar, fordi ingen går ind for forurening, i hvert fald ikke hvis det
er andres. Derfor må vi særlig passe på, at vi ikke taber almindelige retssikker-
hedsmæssige betragtninger af syne, fordi at rette et erstatningsansvar for f.eks.
milliarder af kroner for ødelæggelsen af al Belgiens mad mod en mindre virk-
somhed forekommer fuldstændig absurd. Alternativet - det som korreferenten
fortalte om - kunne være at rejse krav mod de rige eller godt forsikrede. Det er
retssikkerhedsmæssigt lige så farligt. Hvis vi også i fremtiden tænker på at rette
et ansvar for forurening mod grundejere, så risikerer vi, at den, hvis grund er for-
urenet af naboen og dermed er et offer, bliver økonomisk straffet. Kort sagt, så
vil man straffe offeret, og det er også retssikkerhedsmæssigt særdeles forkert.

Det er blevet nævnt, at tiderne er andre, og det skal vi være meget klar over.
For 50 år siden var DDT et vidundermiddel. I dag er det et katastrofemiddel. Hvis
man skal straffe eller kræve erstatning, skal man gøre det efter nutidens eller dati-
dens normer? Der kommer hele tiden problemer der, og det er altid nemmest at
straffe efter nutidens normer for datidens fejl. Som det også er blevet sagt: Vi kan
ikke finde en ansvarlig for alting her i verden. Hvem skal vi rejse erstatningskrav
mod for følgerne af et tordenvejr?

Det betyder ikke, at vi ikke skal tage emnet op. Men det betyder, at vi skal
tænke os meget om.

Høyesterettsaavokat Gunnar Nerdrum, Norge: Spørsmålsstillingen her har altså
vært om ansvaret for opprydding påhviler den aktuelle grunneier, den historiske
forurenser, om han fortsatt eksisterer, eller samfunnet gjennom myndighetene.
Det forekommer meg at det kan være grunnlag for å nyansere ut fra tilfellets kon-
krete beskaffenhet.

La oss tenke oss at en mann har en eiendom hvor det er strødd med bilvrak og
annet rask på stranden. Hvis havnestyret pålegger ham å rydde opp, må han gjøre
det, og betale det som det koster, selv om det ikke er han selv som har strødd ut
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bilvrakene. Det samme gjelder overfor en nabo, dersom stedet er så skjemmende
at naboen har krav på opprydding etter granneloven. Men, hvis man på min eien-
dom finner et depot av granater fra krigstiden, har jeg vanskelig for å akseptere
at jeg skal ha ansvar for å rydde opp i elendigheten.

Det må også tas hensyn til utviklingen i erkjennelse. Dagens erkjente miljø-
synder var kanskje vanlig og anerkjent praksis da de ble etablert. Min sidemann
her på benken - advokat Trygve Fjeld- har hvisket til meg om lobotomi. Dette er
i dag erkjent som et forferdelig anslag mot personligheten og et utilgivelig over-
grep mot pasienten. Likevel var det i sin tid sett på som et betydelig fremskritt i
psykiatrien, og opphavsmannen til fremgangsmåten fikk Nobelprisen i medisin i
1949. Jeg vil ha problemer med å forstå det hvis en lobotomert pasient i dag skul-
le kunne gjøre ansvar gjeldende mot kirurgen, psykiateren eller sykehuset

Debatten har i det vesentlige gått på et de lege ferenda-plan. Jeg etterlyser litt
mer av det prosaisk juridiske: Hva er stillingen etter gjeldende rett? Hva har vi
av lovregler om ansvarssubjekt, ansvarsgrunnlag og ansvarsomfang? Hva er det
av foreliggende rettspraksis? Peter Pagh referer en del rettssaker hvor det synes
som om grunneierens ansvar for «gamle synder» stort sett er avvist. Men jeg
hadde gjerne sett mer av slik positivt rettsstoff, som vel må foreligge rundt om i
våre land.

Ellers er det sjelden på våre møter å høre referent og korreferent så funda-
mentalt forskjellige i sitt rettslige grunnsyn. Det skjerper jo tankevirksomheten
hos tilhørerne, og jeg takker begge.

Ekspedisjonssjef Inge Lorange Backer, Norge: Jeg tror vi må se i øynene at vi står
foran et problem som ofte krever sin løsning. Men kanskje vil en diskusjon
videre tjene på at vi, som foregående taler var inne på, nyanserte problemene. Det
kan vel undertiden være større og mindre behov for opprydning, ettersom det kan
være en risiko for videre spredning, eller tvert imot, det kan være håp om en lang-
som rensing, og også ettersom det kan være allmenne interesser som er berørt,
eller bare rene grunneierinteresser, hvis det overhodet da er mulig slik Erkki
Hollo var inne på.

Gitt at dette er et problem som må løses, synes jeg også vi skal være varsom-
me med å påkalle rettssikkerheten bare til fordel for den som har forurenset. Her
er det også andre inne i bildet, som kan gjøre krav på rettssikkerheten. Og det slår
meg at korreferentens opplegg vil medføre en ny oppgave for staten, i en tids-
epoke hvor tendensen heller har gått på å innskrenke statens oppgåver enn det
motsatte.

Det vil vel ikke forbause hverken referent eller korreferent at mine utgångs-
punkter stort sett faller sammen med referentens. På den bakgrunn har jeg også
noen spørsmål til korreferenten, og noen kommentarer til de resonnementene han
førte i marken, for eksempel det at staten er nærmest til å bære kostnadene, som
representant for allmennheten og for fremtidige generasjoner, og det at foruren-
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seren neppe har hatt noen særlig fordel av de forurensninger som hadde skjedd.
Jeg vil si tvert om! Forurenseren må formodentlig ha spart utgifter til rensing, til
skikkelig avfallsbehandling, kanskje spart utgiftene ved dyrere produksjonsme-
toder, og hentet inn den gevinsten som var å hente inn. Jeg synes det er vanske-
lig å slutte meg til det syn, at det er samfunnets totale økonomiske velferdsut-
vikling som har nytt godt av de eldre forurensningene som vi snakker om. Men
dette er vel prinsipielt et empirisk spørsmål. Og mitt motspørsmål ville være om
det ikke i mange tilfelle - hvis det ikke er den enkelte bedrift - vil være bestem-
te sektorer i samfunnet som har profitert på forurensningen. Hvem er det for
eksempel som nyter godt av at dioksiner flyter omkring i fjordene fremdeles?

At forurenserens ansvar må bedømmes etter datidens handlenormer kan lyde
som et besnærende aksiom for alle oss som er samlet her og har den juridiske bal-
last som vi har. Men hvis vi tar referentens utgangspunkt - at her er det primært
spørsmål om hvem det er som skal bidra til å løse oppgåvene - så la meg illu-
strere problemstillingen med et annet eksempel, nemlig at skogen er hugget ut av
grunneieren. Det kan ha skjedd i alle våre nordiske land, også i Danmark. Er det
da så urimelig at man pålegger nettopp den som har hugget ut å reise ny skog og
ta utgiftene ved det?

Jeg skal avslutningsvis reise ett spørsmål, som det kunne være fristende å få
begge referenters syn på, og det er muligheten for en mellomløsning i form av en
fondsordning finansiert av de bransjer som presumptivt har bidratt til eldre for-
urensninger. La gå at her vil det være mange grenseproblemer, og at det kan være
innvendinger om at det vil virke konkurransevridende om nordisk næringsliv
skulle pålegges en slik byrde, som man ikke har i europeiske land. Men må vi
ikke sette oss ut over dette hvis det ellers er en god og brukbar løsning? Kan en
fondsordning - som vi kjenner fra andre områder, for eksempel yrkesskadefor-
sikringen som finansieres av arbeidsgiverne - være en mulig mellomløsning med
lovgiverens mellomkomst?

Generalsekretær Gisli Tryggvason, Island: Jeg vil bare spørge om man kunne
forestille sig et kompromis mellem de to lande, som referent og korreferent
representerer, om, at man ikke går så langt som i USA med at finde potentielle
ansvarlige, men nøjes med at finde den nuværende grundejer, men kun så langt
som culpa-vurdering rækker til og ikke et personligt ansvar, og videre kun så
langt som grundens - hvis det er en grund - værdi rækker til. Det er, hvad man i
Island, kalder en lovbestemt pant, der ikke går længere end den værdi, grunden
står for.

Så vil jeg spørge referenten og korreferenten, om de har gjort sig nogen over-
vejelser om det folkeretlige ansvar. Man har nu i Island en verserende sag om et
olieskib, der sank for 50 siden uden for det østlige Island. Nu har man sat en
embedsmand til at finde ud af, om der er et folkeretligt ansvar for en af de krigs-
førende nationer, fordi Island ikke vil bære skaden.
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Lektor Peter Pagh, Danmark: Jeg mener, det er vigtigt, at man altid i et ansvar-
sperspektiv fastholder retssikkerhedsbetragtningen og gør den central.

Spørgsmålet omkring retspraksis blev rejst. Der foreligger en retspraksis i
Danmark, en relativt omfattende praksis, som dokumenterer, at man afviser, at
der er objektivt ansvar for gamle forureninger. Den siger, at gamle miljøskader
skal vurderes efter datidens normer. Det er fast praksis. Den siger også, at de
almindelige forældelsesregler gælder, dvs. at de ansvarlige beskyttes af den 20-
årige forældelsesfrist, hvis det er myndighederne, der stiller kravet. Der ligger
siden 1991 fast at grundejeransvar for gamle forureninger afvises.

Så vidt jeg har sammenlignet den norske praksis, så foreligger enkelte domme,
som viser, at det går den anden vej, altså at der er et ansvar. Så vidt jeg kan se, er
hovedparten af den praksis baseret på det norske forureningstilsyns praksis. Det
er deres praksis, som primært peger i retning af et mere vidtgående ansvar. Lidt
tankevækkende kan jeg oplyse, at den danske miljøstyrelse havde fuldkommen
samme udlægning, indtil de blev overprøvet ud af Højesteret. Efter følgende er
myndighedernes fortolkning blevet underkendt i flere andre væsentlige spørgs-
mål. Det synes jeg er tankevækkende. Det er jo ikke sikkert, at en fast praksis i
en administration i 15 år er rigtig. Det har i hvert fald kostet danske kommuner
mange penge, at den var forkert.

Jeg er helt enig i, at det er meget vigtigt at nuancere. Jeg tror, vi kan være
enige om, at der kan godt være atypiske eksempler, hvor vi må sige, det kan være
rigtigt at pålægge ansvar bagud. Jeg tror ikke, at en forældelsesfrist ikke kan for-
længes. Spørgsmålet er her helt fundamentalt: Er forældelsesindsigelsen så
stærk, at det er muligt med tilbagevirkende kraft at ændre den? Det mener jeg,
for vi har enkelte domme, der laver suspensiv virkning af forældelsesfristen, og
så må det også tilkomme lovgiver at forlænge fristen. Men her vil vi jo kun fange
- og det mener jeg er vigtigt - de grove «bad guys», men ikke de gennemsnitli-
ge. Så hvis man gerne vil, er der ikke nogen større betænkeligheder ved at gøre
ansvaret tilbagevirkende, men det er det eneste felt. Og det giver ikke noget -
økonomisk er det helt uden interesse. Det kan kun være for at tilfredsstille offent-
lighedens ønske om et ansvar, og det vil formentlig koste mange penge at føre
sådanne sager.

Så er der spørgsmålet om, hvorvidt forureneren ellers har haft en særlig for-
del. Det mener jeg helt klart, det har han ikke. Forureneren deltager i et marked.
Vi forventer efter almindelig markedsøkonomisk teori, at omkostningerne over-
væltes på priserne. Hvis det ikke er tilfældet, så er der selvfølgelig noget andet,
og så er det selvfølgelig rigtigt, at det giver nogle strukturforskydninger. Men
hvis vi begynder at lave ansvar for strukturforskydninger på baggrund af tidligere
offentligretlige normer, så mener jeg, at vi ender ude i det rene miskmask. Det
forhindrer ikke, at vi ud fra nogle fordelingspolitiske betragtninger siger, det her
problem skal løses. Det er rigtigt, også for at vise hvilken retning vi vil gå, at vi
placerer omkostningerne på brancher ved fondsordninger eller lignende. Det er
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jeg fuldt enig i. Det er helt uproblematisk, det er ikke en ansvarskonstruktion.
Men hvilke sektorer er det, der har vundet noget? Det blev nævnt dioxin. Hvor
kommer dioxin fra? Den kommer primært fra affaldsforbrænding. Hvilken
affaldsforbrænding? Typisk den kommunale affaldsforbrænding. Det er dem, der
primært har produceret dioxin i de nordiske lande. Det er ikke kemiske koncer-
ner, der står for hovedparten af det dioxinproblem, vi har. Så er vi alle med på
vognen igen.

Professor Hans Christian Bugge, Norge: La meg begynne med å gjøre det klart,
at når vi snakker om eldre miljøskader og ansvar for disse, så foreligger det et
behov for å gjøre noe med en situasjon. Det er noe som truer - noe som har opp-
stått og som ikke kan aksepteres. Ferdig med det!

Peter Pagh la opp til en generell argumentasjon, som jeg ikke var helt forbe-
redt på, for at det bør være de offentlige budsjetter som dekker kostnadene ved
opprydding. Han var nokså ensidig, men hadde i og for seg mange gode argu-
menter, hvis man ser isolert på det. Men her må man jo eventuelt ta en bredere
diskusjon av om det er en riktig bruk av samfunnets ressurser i forhold til alle
andre sosiale oppgåver? Hvis man går inn i en sånn diskusjon, vil kanskje hele
problemet stå i en annen stilling. Men, det som er viktigere, er at dette ikke er en
aktuell problemstilling i noe land, heller ikke i Danmark. I alle land er det regler
som i større eller mindre grad pålegger både nåværende eier av grunnen og den
opprinnelige forurenser ansvar. Problemet er ikke om det ene eller andre er best,
totalt sett. Problemet er hva betingelsene skal være for at de forskjellige aktører
skal kunne pålegges ansvar. Hvor går grensen, f.eks. når det gjelder i forhold til
tilbake virkning? Dette er en armen diskusjon, og man kommer inn i helt andre og
mer nyanserte problemstillinger.

Gunnar Nerdrum illustrerte med sine enkle eksempler det som er problemstil-
lingen. På den ene siden sa han: «Selvfølgelig er det helt naturlig at havnemyn-
dighetene kan pålegge en å rydde opp.» Det er nettopp det som er utgangspunk-
tet for meg; at i mange tilfeller er det en helt naturlig ting at en offentlig myn-
dighet kan pålegge en grunneier en tiltaksplikt av den type. På den andre siden
hadde han et eksempel, hvor han mente det slett ikke var opplagt at grunneieren
skulle pålegges å fjerne gamle granater etterlatt av Forsvaret. Jeg er helt enig.
Spørsmålet er: Hvem er det eventuelt som skal gjøre det? Det må jo først og
fremst være Forsvaret, eller de som har gravet ned disse granatene, ikke sant? Det
er altså den opprinnelige forurenser. Og jeg forstod Nerdrum slik, at det synes
han i og for seg er naturlig.

Det er akkurat dette som er problemet: Er det grenser for når man kan påleg-
ge Forsvaret å rydde opp i en slik situasjon? Hvor bør grensene gå? Jeg mener -
og det er min hovedkonklusjon - at det ikke er noen bestemte grenser, og at det
ikke bør være noen bestemte grenser. Jeg mener at denne plikten bør gå langt,
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fordi plikten bygger på de tidligere handlinger. Og vær klar over at vi her ikke
bare snakker om den situasjonen der noe ble gravet ned for veldig mange år
siden, som den gang ble ansett som uproblematisk. Det kan nok finnes noen
sånne tilfeller, men her har vi hele skalaen av forhold, fra de som i sin tid var
uttrykkelig tillatt, via de som det var uklarhet om, via de som var meget uakt-
somme, og over i forhold som var klart i strid med dagjeldende lovgivning. Altså,
her er det en rekke forskjellige varianter.

Det som også må tas i betraktning, er de underliggende bevisspørsmålene;
hvem er det som har gjort hva, til hvilke tider? Var det A som grov ned avfallet i
1948 eller var det B i 1955, osv.? Det vil være en uholdbar rettssituasjon hvis det
offentlige skal måtte finne ut av disse forholdene for å kunne nå frem med et
pålegg. Mange ganger vil det være helt umulig. Man må derfor ikke gjøre seg
avhengig av at det offentlige, for å utøve denne myndigheten, skal klarlegge
f.eks. om det forelå god tro i 1953, da C kjøpte eiendommen osv. Man må ha
regler som gjør det mulig å skjære gjennom alt dette. I praksis vil det ofte måtte
bli nåværende eier som pålegges opprydding - så far det bli opp til partene å for-
dele ansvaret seg imellom, gjennom regresskrav osv. Hvem som til syvende og
sist skal betale regningen, er et annet spørsmål, og man må ikke overlate til de
offentlige myndigheter å foreta en slik fordeling.

Følgelig: Vi bør ha enkle regler og klare hjemler. Jeg innser at det kan være
grenser, og at det kan være nyanser. Det er mulig at en retroaktiv lovgivning i
noen tilfeller vil virke direkte urimelig, kanskje til og med være grunnlovsstri-
dig? Men, la dette tross alt være hovedlinjene i denne materien.


