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Referent, høyesterettsdommer GUNNAR AASLAND, Norge:

De rettslige spørsmål i tilknytning til forurensninger har dessverre stor og
økende betydning i det moderne industrisamfunn. Vi skal her konsentrere oss
om erstatningsspørsmålene, men det kan likevel innledningsvis være grunn til
å presisere at som virkemiddel i bekjempelsen av forurensninger er erstatning
langt fra det viktigste. Her har de offentligrettslige regler om kontroll med
utøvelsen av forurensende virksomhet en langt større betydning. Også erstat-
ningsreglene kan ha en viss preventiv effekt, men de har nok først og fremst
sin verdi ved at skadelidte får kompensasjon for skader og ulemper som han er
påført, når en forurensning engang er skjedd.

Selve rettskildesituasjonen når det gjelder erstatningsreglene ved forurens-
ninger, er nokså forskjellig i de nordiske land. For tiden er Sverige det eneste
nordiske land som har en generell regel om erstatning for forurensningsskader.
Det er regelen i 30 § i Miljöskyddslagen, ikke Miljöskadelagen som det
feilaktig står på side 53 i mitt referat. Denne regelen er blitt ansett som noe
uklar og utilfredsstillende i flere henseender, og det ble i 1978 iverksatt et
utredningsarbeid under ledelse av justitierådet Bertil Bengtsson, med sikte på
revisjon av erstatningsreglene. Denne utredningen foreligger nå som SOU
1983:7, og de nye erstatningsregler er her foreslått overført til en særskilt lov,
Miljöskadelagen. Som jeg kommer tilbake til, omfatter både de någjeldende
og de foreslåtte regler ikke bare forurensninger, men også andre former for
skadelige inngrep i miljøet. De gjelder imidlertid bare for skader voldt ved
bruken av fast eiendom.

De øvrige nordiske land har altså for tiden ingen generelle lovregler om
erstatning for forurensningsskade. Dels foreligger det særskilte lovfestede
erstatningsregler for enkelte former for forurensning. Hvor omfattende slike
lovfestede regler er, varierer fra det ene land til det annet. For øvrig må
erstatningsspørsmålet avgjøres på grunnlag av vanlig ulovfestet rett. I Norge er
det imidlertid et lovgivningsarbeid i gang med sikte på generelle lovregler om
erstatning for forurensningsskader. Det foreligger en utredning fra 1982 med
lovutkast fra en komité hvor jeg var formann. De erstatningsregler som her
foreslås, tenkes tatt inn som et særskilt kapittel i forurensningsloven av 1981,
en lov som for øvrig har regler om den offentligrettslige kontroll med
forurensninger.

Selv om der er forskjell i rettskildesituasjonen når det gjelder erstatning for
forurensningsskade i de nordiske land, er det ikke dermed sagt at gjeldende
rett leder til svært forskjellige løsninger av konkrete erstatningsspørsmål. Jeg
skal imidlertid ikke gå inn på noen nærmere fremstilling av gjeldende rett i de
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enkelte nordiske land. Det jeg tar sikte på å drøfte, er dels behovet for
lovreform, og dels hvilke regler som bør gjelde. En annen sak er at gjeldende
rett er nødvendig bakgrunnstoff for en slik drøftelse, og at jeg derfor i
tilknytning til enkelte spørsmål må komme ganske kort inn på gjeldende rett,
hvor jeg da av praktiske og naturlige grunner stort sett vil holde meg til
rettstilstanden i Norge.

Det er naturlig i noen grad å knytte drøftelsen av hvilke regler som bør
gjelde, til de lovutkast som foreligger fra svensk og norsk side, og jeg har
derfor funnet grunn til å ta inn det svenske og det norske lovutkast som bilag
til mitt referat.

Først skal jeg imidlertid si litt om spørsmålet om det er ønskelig med
alminnelige lovregler om erstatning for forurensningsskade. Det kan da være
nyttig først å fastslå at det er tale om et meget omfattende og variert utvalg av
skadetilfelle. Når det tales om forurensninger, tenker vi kanskje først og fremst
på fabrikken som spyr røyk og støv utover omgivelsene, eller som företar
utslipp av avfallsstoffer fra produksjonen til vassdrag eller i sjøen, eller vi
tenker på oljeutslipp fra tankskip eller fra oljeinstallasjoner. Men det forurens-
ningsbegrep det kan være aktuelt å operere med i lovgivningen, er nok mye
mer omfattende. Jeg viser eksempelvis til definisjonen i den norske forurens-
ningslov § 6, som er inntatt på side 72 i referatet, og hvor forurensningsbegre-
pet selvfølgelig omfatter utslipp til luft, vann, eller i grunnen; det vi kan kalle
det klassiske forurensningsbegrep, men også slikt som støy og rystelser, og
videre i noen utstrekning lys og stråling. Videre påvirkning av temperaturen,
f. eks. ved utslipp av opp varmet kjølevann, som kan føre til økt algevekst.

Forurensninger kan være akutte, f.eks. hvis en bil med kjemikalier kjører av
veien og lasten strømmer ut, men de kan også være stadige, slik som røyken
fra en fabrikkpipe eller støyen fra en motorvei. Det vil altså fremgå at
forurensninger kan finne sted på mange forskjellige måter, og også skadene
kan variere sterkt. Det kan være tale om ordinære tingsskader, slik som når et
oljeutslipp i sjøen volder skade på strender og fiskeredskaper. Forurensning
kan lede til verdireduksjon på fast eiendom, f.eks. når eiendommen utsettes
for støyplager eller eksosplager fra en motorvei. Ikke sjelden volder forurens-
ning skader på naturmiljøet, på dyre- eller planteliv. Av dette oppstår spørsmål
om den erstatningsrettslige beskyttelse for den som utøver fiske eller sanking
av tang og tare eller andre allemannsretter. Når forurensninger av større
omfang intreffer eller truer med å inntreffe, vil det offentlige, og undertiden
også private, ha utgifter til skadeforebyggende eller gjenopprettende tiltak.
Ofte er dette en betydelig erstatningspost, og den reiser særskilte spørsmål. I
en klasse for seg står de tilfelle hvor forurensning fører til personskade. Vi kan
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f.eks. tenke oss at et kvikksølvutslipp i sjøen leder til at fisken blir farlig å
spise, og at personskader derved oppstår, slik man har sett eksempler på i
Japan. Også personskadene forutsettes omfattet av det svenske og det norske
lovutkast.

Det kan selvsagt reises spørsmål om det er hensiktsmessig å gi generelle
regler om så forskjelligartede skadetilfelle. At det er meget vanskelig å forme
generelle regler som kan virke tilfredsstillende, det anser jeg i alle fall fra min
egen erfaring ganske klart. Jeg tror likevel at forurensningsskadene reiser
såvidt mange felles problemer at det er nyttig å søke å nå frem til en felles
lovregulering, og jeg tror videre at det iallfall på enkelte punkter er behov for
løsninger som direkte kre ver en regulering i loven. Hvis man f.eks. anser det
ønskelig å utvide erstatningsvernet for allemannsretter, eller hvis man anser
det ønskelig å innføre endringer i bevisbyrdereglene til gunst for skadelidte, så
kan det vanskelig skje på annen måte enn gjennom lovgivning. Et spørsmål for
seg er om erstatningsregler om forurensningsskader bør tas inn i den alminne-
lige lovgivning om forurensninger, eller om det bør gis en særskilt lov. Ut fra
lovtekniske hensyn og ut fra hensynet til lovens informasjons virkning, ville jeg
være tilbøyelig til å tro at det er mest praktisk å ha erstatningsreglene som et
eget kapittel i den alminnelige forurensningslov. Og det norske lovutvalg fant
da også å burde gå inn for en slik løsning, selv om den innebar at erstatnings-
reglene måtte gis et noe tillempet virkeområde i forhold til lovens bestemmel-
ser for øvrig. Men i Sverige har man altså, trolig ut fra uheldige erfaringer
med Miljöskyddslagens 30 §, gått inn for den motsatte løsning, og kanskje er
man derfor her hos oss, overensstemmende med god norsk tradisjon, iferd med
å begå feil som svenskene allerede har funnet å burde rette. Jeg trøster meg
med at det neppe er noe stort spørsmål hvor regiene bør plasseres.

Jeg går så over til ansvarsgrunnlaget. Både det svenske og det norske
lovutkast bygger på at det i utgangspunktet skal gjelde et objektivt erstatnings-
ansvar for forurensningsskader. At dette bør være utgangspunktet, kre ver
neppe noen kommentar der det er driftsuhell ved en bedrift som volder skade.
Selv om de som har opptrådt på bedriftens vegne ikke er å bebreide, så synes
det klart at bedriften er nærmere enn den tilfeldige skadelidte til å bære
risikoen for følgene av et slikt driftsuhell. Noe annerledes er situasjonen der
hvor forurensningen skjer i henhold til tillåtelse, f.eks. når det oppstår skade
eller tap som følge av lovlige røykutslipp fra en fabrikk, eller som følge av
støyen fra en motorvei. Når forurensningen er en følge av virksomhet som er
lovlig og som regel også samfunnsnyttig, kan det jo synes noe paradoksalt av
virksomheten så å si skal belønnes med erstatningsansvar. Imidlertid kan det
neppe være tvilsomt at man her må operere med et såkalt tosporet system. Selv
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om forurensningen er tillatt, vil bedriften kunne pådra seg erstatningsansvar.
En annen sak er et reglene om tålegrensen, som jeg kommer tilbake til, vil
kunne medføre vesentlige begrensninger i ansvaret.

Et spørsmål som oppsto for den norske lovkomité, men ikke for den
svenske, pga. det svenske utkastets begrensning til skader voldt ved bruken av
fast eiendom, er spørsmålet om det objektive ansvar også bør gjelde for
skipsfarten. Her gjelder det i dag ikke noe generelt objektivt ansvar for
forurensningsskader, selv om de praktisk viktigste skadetilfelle er dekket ved
de særskilte regler om ansvar for oljesøl basert på Brusselkonvensjonene av
1969 og 1971. Disse spesialreglene vil selvsagt gå foran de alminnelige regler
om erstatning for forurensningsskade. Den norske lovkomitéen fant ikke
tilstrekkelig grunn til å gjøre unntak fra det objektive ansvar for skipsfartens
vedkommende. En annen sak er at sjølovens regler om ansvarsbegrensning her
selvsagt må komme til anvendelse. Spørsmålet om ansvar for skade forårsaket
av andre skadelige laster enn olje har for øvrig vært under behandling i IMO,
med sikte på konvensjonsregulering. Men det er uvisst om dette arbeid vil føre
til noe resultat.

I tilknytning til det objektive ansvar kan det være grunn til å reise spørsmål
om hvem dette ansvar påhviler når flere kan sies å ha medvirket til en
forurensning. Man kan tenke på forholdet mellom grunneier og entreprenør,
eller mellom en vareeier og en transportør. Det svenske lovutkastet har
foreslått detaljerte regler om når en entreprenør er ansvarlig overfor tredje-
mann; dette var for øvrig et spørsmål som var særskilt påpekt i utredningens
mandat. Jeg viser til 7 § i det svenske lovutkastet. Den norske lovkomité våget
seg ikke ut på noen tilsvarende presisering av hvem ansvaret påhviler. Det
forutsettes i motivene at ansvaret påhviler den som driver eller forestår den
virksomhet som forurensningen skriver seg fra, og det gis også uttrykk for at
det etter omstendighetene kan oppstå solidarisk ansvar når flere virksomheter
har medvirket. Utkastet har møtt kritikk for å ha tatt for lettvint på dette
spørsmålet om hvem ansvaret påhviler, og jeg kan i og for seg forstå denne
kritikk. Men det er sannelig heller ikke lett å overskue alle de spørsmål som en
lovregulering av dette problem kan reise. Det kan da være fristende å slå seg
til ro med at i de fleste tilfelle vil spørsmålet ikke volde tvil, og tvilsspørsmå-
lene får domstolene løst i den enkelte sak.

Det neste emne jeg skal si noen ord om, er tålegrensen. Dette er et stort
emne, som vel kunne ha utgjort et forhandlingstema for seg, men her må jeg
fare over det med en harelabb.

Det er uten videre klart at forurensninger fra lovlig virksomhet i atskillig
utstrekning må tåles uten erstatning. Men i særskilte tilfelle, hvor ulempen
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overstiger en terskel eller en tålegrense, må skadelidte kunne kre ve erstatning
for den del av skaden som ligger over terskelen. Hvordan denne tålegrensen
bør formuleres, er et spørsmål som vil være gjenstand for atskillig reell
uenighet og som dertil også byr på betydelige lovtekniske problemer. Avgjø-
rende etter gjeldende norsk rett, grannelovens § 2, er om det voldes skade eller
ulempe som er urimelig eller unødvendig. Og det heter at dersom det ikke er
verre enn det som pleier å følge av vanlige bruks- eller driftsmåter på slike
steder, skal det ikke regnes for urimelig. Uten å gå i detalj, det har jeg jo slett
ikke tid til, så kan jeg vel si det slik, at norsk rettspraksis i stor utstrekning har
basert seg på et prioritetssynspunkt. Slik at den som engang har etablert seg i
nærheten av en forurensende virksomhet, f.eks. en motorvei eller en flyplass,
vanskelig vil få tilkjent erstatning, selv om ulempene blir betydelig forverret.
Det norske lovutvalget har foreslått en viss forsiktig oppmykning av denne
tålegrensen. Høringsrunden etter lovutkastet viser at dette faktisk er et av de
mest omtvistede spørsmål som er tatt opp. Enkelte høringsinstanser gir uttrykk
for tvil om det overhodet er ønskelig å endre någjeldende regler. Mens på den
annen side, andre høringsinstanser finner at den oppmykning utvalget har
foreslått, går aldeles for kort.

Det er i og for seg ikke merkelig at det her vil være forskjellige syn alt etter
hvilket utgangspunkt man tar.

På den ene side kan det jo sies at det er grunn til betydelig försiktighet når
det gjelder å pålegge samfunnsnyttig og nødvendig virksomhet erstatningsan-
svar. Spørsmålet om tålegrensen er i praksis kanskje oftest fremme i forbindel-
se med støy og andre ulemper fra veier og flyplasser. Og det kan i høy grad
reises spørsmål om hvor langt det er riktig å bruke av de knappe midler i
samferdselssektoren til å utbetale erstatninger for slike ulemper. Fra Veivesen-
ets side blir det således med styrke fremholdt at midlene bør brukes til
støybekjempelse i større målestokk, og bare i mindre utstrekning til utbetaling
av erstatninger i enkelttilfelle.

På den annen side vil jo de skadelidende naboer til en forurensende
virksomhet finne det høyst urimelig at spesielt de uten noen kompensasjon skal
måtte bære ulempene ved virksomhet som kommer fellesskapet til gode. Man
står her egentlig overfor et politisk prioriteringsspørsmål som det ville være
rimelig at lovgiveren tar standpunkt til. Men samtidig er det meget vanskelig å
formulere regler som kan gi noen betydelig veiledning for rettsutøverne.
Derfor vil reglene lett innebære at ballen blir spilt tilbake til domstolene. Jeg
har i referatet pekt på en del momenter som jeg antar at domstolene bør legge
vekt på ved praktiseringen av tålegrensen, og jeg synes ikke at jeg nå har tid til
å gå ytterligere inn på dette spørsmålet.
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Saker om erstatning for forurensningsskader vil under tiden reise vanskelige
rettslige spørsmål om årsakssammenheng og om adekvans. Disse spørsmålene
er neppe egnet for lovregulering, her må man falle tilbake på alminnelige
erstatningsrettslige regler. Men når det oppstår tvil om årsakssammenhengen,
ligger den kanskje oftere på det faktiske plan. Er skaden oppstått som følge av
forurensning fra den bedrift som er saksøkt? Det norske utkastet inneholder en
bevisbyrderegel til gunst for skadelidte. Dersom det er voldt forurensning som
alene eller sammen med andre årsaker kan være egnet til å volde skaden, skal
forurenseren anses ansvarlig, med mindre han godtgjør at en annen årsak er
mer sannsynlig. Også det svenske utkast innebærer en viss, men kanskje ikke
så vidtgående, bevislettelse for skadelidte. Det gis i den svenske utredning for
øvrig uttrykk for betenkeligheter ved en såvidt radikal bevisregel som foreslått
i det norske utkast. Jeg tror imidlertid jeg tør si at man i den norske lovkomité
ikke oppfattet utkastet som spesielt radikalt. Den regel som foreslås, tar sikte
på den situasjon at det etter vanlige bevisregler må legges til grunn at det er
voldt en forurensning som er egnet til å volde skaden. Men det knytter seg tvil
til hvorvidt skaden kan ha en annen årsak. Spørsmålet er hvem denne tvil skal
gå ut over, hvem som har tvilsrisikoen, for å benytte Torstein Eckhoff s
terminologi. Etter min oppfatning er det ikke urimelig at tvilen går ut over
forurenseren, slik at han blir pålagt erstatningsplikt dersom han ikke kan
godtgjøre at en annen årsak er mer sannsynlig.

Jeg går så over til mitt siste ho vedavsnitt, spørsmålet om erstatningsmessig
tap og erstatningsvernede interesser.

Som jeg allerede har vært inne på, vil ved akutte forurensninger av større
omfang det offentlige ofte iverksette avvergende eller gjenopprettende tiltak.
Utgiftene til slike tiltak, man kan f.eks. tenke på utlegging av lenser eller
fjerning av olje fra strender, utgjør ikke sjelden en betydelig, kanskje den
betydeligste, post i erstatningsoppgjøret.

Det er i utgangspunktet ikke tvilsomt at den ansvarlige for forurensningen
må hefte for disse utgiftene. På dette punkt er mine henvisninger til norske
lovregler i referatet dessverre blitt noe ufullstendig, idet jeg burde ha henvist
til reglene i §§ 7, 74 og 76 i forurensningsloven. Disse bestemmelsene er for
øvrig dessverre heller ikke kommet med i bilaget. Jeg har vanskelig for å finne
noen unnskyldning for dette, så meget mer som reglene bygger på en foreløpig
delinnstilling fra det lovutvalg hvor jeg var formann. Men det får nå så være.
Systemet i disse reglene er at den ansvarlige for forurensning har plikt til å
iverksette tiltak for å av verge forurensningsskade, så langt tiltakene står i et
rimelig forhold til de skader og ulemper som kan unngås. Hvis han ikke
oppfyller denne plikten, kan det offentlige besørge tiltakene gjennomført for



Fra oljeutblåsning til motorveistøy. Erstatningsspørsmål ved forurensning 133

den ansvarliges regning.
Et vesentlig spørsmål er selvsagt hvor omfattende tiltak som kan anses for å

stå i et rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås. Dette må til
syvende og sist bero på en konkret vurdering, men det kan oppstilles enkelte
generelle synspunkter. For det første kan det ikke være tale om å begrense
vurderingen til rent økonomiske interesser. F.eks. vil ansvaret ganske sikkert
innbefatte utgifter til å avlive oljebefengte sjøfugler, for å forkorte deres
pinsler. Et annet vesentlig poeng er at vurderingen av hva som er rimelige
tiltak, må ta sitt utgangspunkt i den situasjon som forelå da tiltakene ble
truffet, og hvor det ofte vil ha hastet med å iverksette tiltak. Om det siden i
etterpåklokskap skulle kunne konstateres at utgiftene var unødige, bør ikke
dette være avgjørende for erstatningsspørsmålet. Når det offentlige iverksetter
rimelige tiltak mot forurensninger, må den ansvarlige hefte også for skader
som tiltakene volder. Vi kan f.eks. tenke oss at det offentlige bruker disperge-
ringsmidler for å bekjempe et oljesøl. Da må den ansvarlige for forurensningen
i utgangspunktet også hefte for skader som skyldes dispergeringsmidlene.

Så meget om ansvaret for utgifter til tiltak mot forurensninger. Når det
gjelder erstatning for selve forurensningsskaden, må selvsagt vanlige regler om
erstatningsutmåling og erstatningsvernede interesser komme til anvendelse så
langt disse rekker. Men spørsmålet er om det på grunn av forurensningsskade-
nes særlige karakter bør skje en utvidelse av ansvaret.

Både det svenske og det norske lovutkast tar sikte på at det skal gis
erstatning for det som i det norske utkast betegnes som redusert bruksnyttelse.
Om f.eks. en hytteeier en sommer får sin strand så tilgriset av olje at det ikke
kan bades i sjøen, må han kunne kreve erstattet den reduserte bruksverdi for
ham selv, uansett om han ikke har hatt noe påviselig økonomisk tap i form av
tapte leieinntekter eller lignende. Iallfall i forhold til norsk rett betyr dette en
utvidelse av erstatningsansvaret.

Ett punkt hvor det norske utkast skiller seg fra det svenske, gjelder
erstatning for forurensningsskade som rammer allemannsretter og allmenne
interesser. Spørsmålet om å utvide erstatningsansvaret for å beskytte slike
interesser, var sentralt fremme i det norske lovutvalgets mandat, og bakgrun-
nen for dette har vel ikke minst vært tanken på de skader forurensning fra
oljevirksomheten kunne medføre for fiske og annen utøvelse av allemannsrett.

Etter forslaget vil erstatning kunne kreve s av den som har basert sin
nærings virksomhet på utø velse av allemannsrett, f.eks. fiske eller sanking av
tang og tare. Vi kan også tenke oss at et hotell får ødelagt sesongen ved at
badestranden i nærheten blir forurenset av olje. Dette er et næringstap som
etter utkastet vil kunne kreves erstattet selv om hotellet ikke er eier av
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stranden.
Når det gjelder skade som rammer allemannsretter og allmenne interesser

utenom næring, f.eks. ved at et friluftsområde blir ødelagt av forurensning, er
det vanskelig å tenke seg at erstatning skulle kunne kreves av den enkelte som
benytter området. Men når det ikke dreier seg om tillatte forurensninger, vil
etter utkastet det offentlige, eller subsidiært en forening som representant for
de berørte interesser, kunne kreve erstatning for tiltak til å gjenopprette
miljøet.

Bakgrunnen for disse forslag er at gjeldende erstatningsrett må anses å gi et
mangelfullt vern for allemannsretter og allmenne interesser. Ved skadeforvol-
delse på grunn av forurensning bør erstatningsvernet neppe være begrenset til
krenkelse av særrettigheter. Det er vanskelig å se noen rimelig grunn til at den
som har basert sin næringsvirksomhet på å drive fiske i en fjordarm eller på å
sanke tang og tare utenfor marbakken, skal stå uten erstatning dersom
virksomheten hindres på grunn av forurensningsskade. Det er klart at utfor-
mingen av nye erstatningsregler på dette punkt volder betydelige problemer,
og det vil ganske sikkert også praktiseringen gjøre dersom slike regler skulle
bli realisert. Men det er etter min oppfatning så sterke grunner som taler for å
utvide erstatningsvernet for disse interesser, at det er nødvendig å bryte med
det som hittil har vært alminnelige erstatningsrettslige prinsipper.

Jeg er dermed kommet til veis ende. Jeg har brukt altfor meget tid, og
likevel har det vært nødvendig å gå svært overfladisk gjennom de fleste av
spørsmålene. Mange spørsmål har jeg ikke engang rukket å komme inn på,
men jeg setter min lit til at debatten vil gi den nødvendige utdypning.

Korreferent, departementsrådet MÅNS JACOBSSON, Sverige:

Det är sanneligen inte någon lätt uppgift att vara korreferent i detta ämne.
Enligt den vägledning som mötesledningen har sänt ut till oss är korreferentens
uppgift nämligen att göra en kritisk analys och värdering av referentens teser,
gärna genom att ställa upp antiteser. Detta är svårt när referenten är höyeste-
rettsdommer Gunnar Aasland, som är en av de verkligt stora experterna i
Norden på det rättsområde som vi nu skall diskutera. Dessutom måste jag
erkänna att jag på de allra flesta punkter delar referentens uppfattning och i
stort sett instämmer med hans slutsatser.

I några hänseende vill jag dock framföra avvikande åsikter. Jag kommer
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också att ta upp några frågor som referenten inte har behandlat närmare i
referatet.

Mötesledaren sade, att vi också skulle ta sikte på de allmänna rättspolitiska
synpunkterna, och jag skall kanske först göra några anmärkningar av den
karaktären.

Som framhålls i referatet måste samhället i största möjliga utsträckning se
till att miljöskador inte inträffar. Men vi vet alla också att detta är ett
önsketänkande. Det är omöjligt att helt undvika sådana skador, eftersom
många verksamheter som orsakar miljöskador är nödvändiga i ett modernt
industrisamhälle. Som referenten har framhållit är det en svår rättspolitisk
avvägning hur hänsynen till de skadelidande skall balanseras mot önskemålet
att skadeståndsregleringen inte skall lägga för stora bördor på nödvändig och
nyttig verksamhet.

För min egen del menar jag att en effektiv skadeståndsreglering på detta
område kan verka preventivt, så att de företag som bedriver miljöfarlig
verksamhet vidtar åtgärder som förhindrar att skador inträffar eller minskar
risken för skador. Det är givetvis också viktigt att de som drabbas av
miljöskador - enskilda, andra företag, kommuner eller staten - får ersättning
av den som har vållat skadan. Det enskilda företag som bedriver miljöfarlig
verksamhet har ju i allmänhet möjlighet att genom försäkring skydda sig mot
alltför stor ekonomisk belastning om skador skulle inträffa, även om försäk-
ringspremierna kan bli ganska hög. Genom försäkring kan kostnaderna för
sådana skador spridas ut på flera potentiella skadevållare. Ersättningsskyldig-
heten måste dock ges en rimlig avgränsning. Hur denna avgränsning skall
göras är naturligtvis en svår fråga.

En viktig fråga som Gunnar Aasland har behandlat ingående är om man
överhuvudtaget behöver en särskild lagstiftning om ansvar för miljöskador.
Jag delar referentens uppfattning att det finns ett starkt behov av en särskild
lagstiftning på det här området. Som referenten har påpekat har dessa ersätt-
ningsfrågor stor praktisk betydelse, och det finns vissa generella frågeställ-
ningar på det här rättsområdet. Man bör dock hålla i minnet att man i vissa fall
kan få avgränsningssvårigheter, t.ex. gentemot ansvaret för produktskador av
olika slag.

Jag är också ense med referenten om att det på vissa områden inom
miljöskaderätten finns behov av särregler, antigen på grund av de särskilda
förhållandena eller på grund av bindningar genom internationella konventio-
ner.

En intressant fråga är om den särskilda miljöskadelagstiftningen skall
begränsas till skador som uppkommer som en följd av användning av fast
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egendom, som den svenska utredningen har föreslagit, eller om man i enlighet
med den norska kommitténs förslag bör låta lagstiftningen omfatta också andra
miljöskador. För egen del är jag närmast benägen att ansluta mig till den
svenska utredningen. Skador som uppkommer t.ex. vid användning av trans-
portmedel ger upphov till särskilda problem, och dessa skador bör därför enligt
min mening regleras i annan ordning.

En viktig fråga är givetvis ansvarsgrunden. Även när det gäller denna
fråga är jag ense med referenten. En lagstiftning bör enligt min uppfattning
grundas på strikt ansvar. Som referenten påpekar följer detta av den s.k.
«pollutor pays principle». Det viktigaste är givetvis att låta det strikta ansvaret
täcka skador som uppkommer i näringsverksamhet. I vilken utsträckning det
objektiva ansvaret skall omfatta också miljöskador som orsakas av privatper-
sonar är kanske i det stora hela av mindre vikt från rättspolitisk synspunkt,
eftersom de flesta miljöskador av betydelse torde uppkomma som en följd av
näringsverksamhet.

Det är naturligtvis inte möjligt att i dagens industrisamhälle ålägga ett strikt
skadeståndsansvar för varje form av miljöskada, hur obetydlig föroreningen än
är. Tyvärr måste vi människor ge avkall på vår önskan om en absolut ren miljö
och godta viss nedsmutsning. Vissa «tålegränser» är nödvändiga. Detta
kommer att leda till att vissa miljöskador inte kommer att ge någon rätt till
ersättning.

Som referenten påpekar vållar det emellertid stora svårigheter att utforma
lagregler om en sådan tålegräns. Jag delar referentens uppfattning att den
närmare preciseringen av tålegränsen måste ankomma på domstolarna. I
motsats till referenten ser jag dock inte detta som någon nackdel. Tvärtom ger
detta ju möjligheter att få till stånd en nyanserad tillämpning av lagstiftningen,
så att det stränga objektiva skadeståndsansvaret kan balanseras av domstolarna
mot en rimlig tålegräns.

En viktig fråga är i vilke fall ersättning skall utgå också för skador som
ligger under tålegränsen. Skall man göra skillnad mellan lovlig och olovlig
verksamhet? Skall skador alltid ersättas, om den skadelidande har gjort sig
skyldig till vårdslöshet, eller bör man kräva grov vårdslöshet eller till och med
uppsåt för att skador skall ersättas utan hänsyn till någon tålegräns? Är det
rimligt att ha en tålegräns när det gäller personskador?

Ett par andra problem som vi har brottats med i Sverige är orsaks- och
bevisfrågor. Vid komplicerade saksammanhang är det ofta svårt för den
skadelidande att styrka orsakssammanhanget mellan en misstänkt verksamhet
och en skada. Åtminstone i svensk rättspraxis har domstolarna därför ibland
avstått från att kräva full bevisning för orsakssammanhanget och bara fordrat
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en viss sannolikhet för ett samband mellan den påstådda skadeorsaken och
skadan. Både den svenska och den norska komittén har föreslaget att en sådan
lättnad i bevisbördan för de skadelidandes del skall lagfästas.

Jag anser liksom referenten att en sådan lättnad i bevisbördan är rimlig. Om
en lagregel i detta ämne skall utformas enligt den norska kommitténs förslag
eller på det sätt som den svenska kommittén har förordat är kanske inte av
avgörande betydelse. Den norska lagtexten förefaller visserligen gå betydligt
längre i en uppmjukning av beviskravet. I praktiken torde skillnaden nog inte
bli så stor. Det får ändå bli en sak för domstolarna att göra en rimlig
avvägning av bevisbördan i det enskilda fallet.

En grundläggande fråga i det här sammanhanget är givetvis skadebegreppet.
Vilka skador skall vare ersättningsgilla och vem skall ha rätt att vara sakägare?
Frågan om vilka skadetyper som är ersättningsgilla är inte lagreglerad i de
nordiska länderna. Åtminstone i Sverige råder en ganska stor osäkerhet om
rättsläget i detta hänseende. Frågan är då om man i en lag om ersättning för
miljöskador skall precisera skadebegreppet.

Det torde inte råda någon tvekan om att sådana personskador och skador på
egendom som blir en följd av miljöskador i princip är ersättningsgilla. Mera
osäkert är det, i vart fall för svensk rätts del, i vilken utsträckning s.k. ren
förmögenhetsskada, dvs. ekonomisk skada som inte står i samband med
person- eller sakskada, skall ersättas. Svensk rätt torde på denna punkt vara
betydligt mera restriktiv än dansk och norsk rätt. I princip krävs nämligen
enligt svensk rätt för att en sådan skada skall vara ersättningsgill att skadevål-
laren har gjort sig skyldig till brottslig gärning. Rätten till ersättning för ren
förmögenhetsskada torde dock sträcka sig något längre enligt miljöskyddsla-
gen, men det är osäkert hur långt. Det är också osäkert i vilken utsträckning
den svenska miljöskyddslagen ger rätt till ersättning för skador av ideell natur.

Den svenska utredningen föreslår att det strikta ansvaret skall omfatta också
ren förmögenhetsskada. Vidare föreslås att en viss försiktig utvidgning skall
ske när det gäller rätten till ersättning för ideella skador.

Jag anser för egen del att det är väl motiverat att låta det strikta ansvaret för
miljöskador omfatta inte bara person- och sakskador utan också rena förmö-
genhetsskador. Enligt min personliga uppfattning bör också ideella skador av
större betydelse vara ersättningsgilla. Jag är dock medveten om att denna fråga
är kontroversiell. Ett problem i detta sammanhang är givetvis svårigheten att
värdera ideella skador i pengar.

När en miljöskada har inträffat eller hotar att inträffa, är en väsentlig uppgift
att försöka avvärja eller åtminstone begränsa skadan. Det är därför viktigt att
den som vidtar sådana åtgärder får ersättning för dessa. Såvitt gäller förorening
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genom oljeutsläpp från fartyg finns i de nordiska länderna i dag en lagreglering
som ålägger den skadevållande att ersätta kostnader för rimliga åtgärder i detta
syfte. Det är mera osäkert om någon allmän rätt till ersättning för kostnader för
sådana åtgärder finns för svensk rätts del.

En viktig fråga är givetvis om s.k. ekologiska skador, dvs. skador på miljön
i allmänhet, skall vara ersättningsgilla. Ett oljeutsläpp kan sålunda drabba
fisket på ett kännbart sätt, t.ex. genom skadlig inverkan på lekområden och
uppväxtplatser för yngel och på näringskedjorna i havet. Sådana skador kan
också uppstå i samband med åtgärder för att förhindra eller begränsa skador,
t.ex. vid användning av kemiska bekämpningsmedel. Dessa skador drabbar
emellertid själva miljön, och det är därför sällan möjligt för någon bestämd
fysisk eller juridisk person att visa att just han har lidit skada. Skadorna får i
regel anses drabba det allmänna. Vidare är det ofta mycket svårt att uppskatta
det ekonomiska värdet på sådan skada. Det kan tilläggas att det inom OECD
pågår arbete på att få fram normer för värdering av ekologiska skador.

Gällande svensk skadeståndsrätt torde inte medge ersättning för ekologiska
skador. Skulle skadorna däremot drabba t.ex. en fiskeodling eller liknande,
synes ersättning kunna utgå.

Enligt min uppfattning är det rimligt att det strikta ansvaret i princip täcker
ekologiska skador. Skadevållaren bör vara skydlig att i rimlig omfattning
ersätta faktiska kostnader för att återställa det skadade området i ursprungligt
skick. Det bör dock krävas att det rör sig om faktiska kostnader och inte rent
teoretiska beräkningar. Det är däremot enligt min uppfattning tveksamt om
skadevållaren bör kunna åläggas att betala kostnaderna för att ställa i ordning
andra områden för rekreation och friluftsliv, om det skadade området inte går
att återställa. En sådan betalningsskyldighet ligger enligt min mening utanför
skadeståndsrättens ram.

Ett särskilt spörsmål som referenten tar upp är om det allmänna bör kunna
kräva ersättning för löner till statens anställda som har deltagit i arbetet på att
rensa upp förorenade områden. Som referenten framhåller är det utan vidare
klart att ersättning kan krävas för utgifter för övertid och vikarier. Frågan är
emellertid, om det allmänna bör kunna få ersättning också för sådana kostna-
der som staten eller kommunen under alla förhållanden hade fått vidkännas
även om utsläppet inte hade inträffat, t.ex. löner som inte avser sådan övertid
som direkt har föranletts av olyckan. Det har anförts att staten genom att få
ersättning för dylika kostnader skulle komma i ett bättre ekonomisk läge än om
olyckan inte hade inträffat. Häremot har framhållits att om fasta kostnader inte
ersätts, stater som bygger upp en offentlig räddningsorganisation med goda
resurser skulle missgynnas i förhållande till stater som i huvudsak förlitar sig
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på att använda utomstående företag för bekämpning och sanering.
I Sverige har denna fråga varit föremål för prövning av Svea Hovrätt år

1981 i det s.k. Tsesismålet. Hovrätten tillerkände svenska staten ersättning för
fasta lönekostnader vid oljebekämpning till sjöss. Hovrätten uttalade att
oljeskadelagens bestämmelser om att ersättning skall utgå för kostnader för
förebyggande åtgärder i realiteten skulle bli verkningslösa om ersättning inte
utgick för fasta kostnader.

En annan intressant fråga är om ersättning skall utgå till enskilda personer
som på grund av miljöskada hindras i sin utövning av allemannsrätten. De
svenska och norska utredningarna har behandlat denna fråga ingående. För
svensk del torde f.n. gälla att sådana skador är ersättningsgilla bara i mycket
begränsad omfattning, och detsamma är troligen fallet i de andra nordiska
länderna.

I och för sig är det en sympatisk tanke att ersättning skulle utgå till
bärplockare, campare, ornitologer och orienterare som inte kan utnyttja sin
allemansrätt på grund av att ett visst område har tillfogats svåra miljöskador. Å
andra sidan skulle en generell ersättningsskyldighet här kunna få mycket
vittgående konsekvenser. Jag är därför tveksam till att låta det särskilda
miljöskadeansvaret omfatta sådana skador. Däremot kan det finnas vissa skäl
att ge det allmänna en viss rätt till ersättning i sådana fall. Jag återkommer
strax till detta.

En fråga som referenten inte har tagit upp är om det inte skulle vara lämpligt
att skapa en särskild ersättningsfond för miljöskador. Den svenska utredningen
har diskuterat denna fråga i sitt betänkande.

Som bekant finns det i dag en särskild fond för ersättning av skador som
orsakas av oljeutsläpp från fartyg. Denna fond grundas på en konvention från
år 1971. Fonden, som har sitt säte i London, finansieras genom att avgifter tas
ut på sjötransporterad olja.

Som framgår av de svenska och norska betänkandena och av referentens
skriftliga underlag är det ofta mycket svårt för skadelidande att få ersättning
för miljöskador. Även om man lagfäster lättnader i bevisbördan, kan det
ofta trots allt vara svårt att identifiera skadevållaren. Enligt min uppfattning
finns det därför anledning att överväga om inte man genom någon form av
miljöskadefond skulle kunna förbättra de skadelidandes situation. En sådan
fond skulle också kunna användas för att betala viss ersättning till det allmänna
när skador har medfört intrång i allemansrätten, så att det skadade området kan
återställas eller alternativa rekreationsmöjligheter kan skapas.

Jag är medveten om att det skulle vare förenat med ganska stora svårigheter
att skapa en sådan fond eller flera sådana fonder. En svårighet är att finna ett
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rättvist system för avgiftsskydighet till fonden. Man måste också undvika att
skapa en tung och dyrbar administrativ apparat för att räkna ut och inkassera
avgifterna. Ett alternativ är att i stället för ett fondsystem skapa någon form av
kollektiv försäkringslösning. Även en sådan lösning är dock förenad med
avsevärda svårigheter.

Jag anser emellertid att problemen vid miljöskador knappast kan lösas på ett
tillfredsställande sätt enbart med hjälp av den traditionella skadeståndsrätten.
Det finns därför anledning att allvarligt överväga fond- eller försäkringslös-
ningar av olika slag. Jag skall här inte gå närmare in på vilka lösningar man
kan tänka sig. Den svenska utredningen har utan att ta ställning diskuterat
primärt ansvariga fonder, fonder begränsade till vissa skadetyper och subsi-
diärt ansvariga fonder samt olika former av försäkringslösningar.

Ett särskilt problem är givetvis att åtskilliga av de miljöskador som vi utsätts
för i de nordiska länderna har sitt ursprung i andra länder. Om avgifter då
endast lades på hemmaindustrin, skulle denna industri med fog kunna hävda
att det inte är rimligt att den belastas med avgifter för skador som har vållats
av utländska företag. Inte minst av konkurrensskäl skulle hemmaindustrin
kunna göra allvarliga invändningar mot ett sådant system.

Jag vill slutligen ta upp en annan fråga som referenten inte har berört,
nämlig den folkrättsliga aspekten. Referenten har, på goda grunder, begränsat
framställningen till att gälla det civilrättsliga ansvaret för miljöskador. En
fråga som däremot inte har behandlats i referatet är i vad mån en stat kan ha ett
skadeståndsansvar gentemot andra stater för miljöskador som uppkommer till
följd av verksamhet i den förstnämnda staten. Det rör sig alltså här om ett
folkrättsligt ansvar, inte ett civilrättsligt. Frågan har stor praktisk betydelse,
inte minst, när det gäller skador till följd av oljeutvinning från havsbotten,
olyckor i kärnkraftverk eller gränsöverskridande luftföroreningar.

Som vanligt är folkrätten inte särskilt klar på denna punkt. Någon kodifie-
ring av folkrättens regler i detta avseende har inte skett, även om International
Lav Commission sedan flera årtionden har studerat frågan. Problemet har
också behandlats vid FN: s havsrättskonferens, men den nya havsrättskonven-
tionen reglerar inte frågan. Den omfattande doktrin som finns på området tyder
emellertid klart på att ett statsansvar kan föreligga i vissa fall. Det finns också
en del internationalla skiljedomar som pekar i samma riktning. Den mest
kända av dessa är det s.k. Trail Smelter Arbitration Case från 1938 mellan
USA och Kanada. En industri i Kanands släppte ut svavelgaser som vållade
skador i USA. I skiljedomen ålades Kanada skadeståndsskyldighet genetmot
USA för dessa skador. Skiljedomstolen uttalade att, enligt folkrättsliga princi-
per, ingen stat hade rätt att låta sitt terrirotium användas på ett sätt som medför
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allvarliga skador genom ångor eller rök i en annan stat.
Jag skall inte här gå in på detta omfattande folkrättsliga problem. Det är

sålunda osäkert vilka kriterier som skall föreligga för att ett statsansvar skall
uppkomma för miljöskador i en annan stat. Jag vill bara nämna att en stat i
princip måste anses ha ett skadeståndsansvar för handlingar som staten eller
dess myndigheter vidtar med vetskap om att handlingarna kommer att medföra
miljöskador i en annan stat. Man kan t.ex. tänka sig skador till följd av
kärnvapenprov. Vidare är en stat troligen ansvarig, om dess myndigheter har
gjort sig skyldiga till vårdslöshet, «lack of diligence on the part of State
organs». Detsamma gäller om staten har underlåtit att uppfylla sina internatio-
nella åligganden, t.ex. ett åtagande att förhindra förorening. I de internatio-
nella åliggandena kan ligga en skyldighet för en stat att övervaka verksamhe-
ten inom sitt territorium och att vidta åtgärder för att förhindra att denna
verksamhet vållar föroreningsskador i andra stater, t.ex. skyldighet att överva-
ka oljeborrning på sin kontinentalsockel.

Den folkrättsliga ansvarigheten är av praktiskt intresse också i Norden.
Detta gäller t.ex. den omfattande verksamhet för oljeutvinning som pågår i
Nordsjön. Motsvarande problem skulle uppkomma om man i Östersjön satte
igång verksamhet för utvinning av olja eller andra mineraler.

Med den begränsade tid som jag har haft till mitt förfogande har jag bara
kunnat ta upp några av de intressanta och svåra skadeståndsrättsliga problem
som miljöskadorna ger upphov till. Jag är övertygad om att många andra
frågor kommer att tas upp i den följande diskussionen, och varierande
synpunkter kommer säkert att framföras. Jag ser fram mot ett intressant
meningsutbyte.

Debattleder, professor dr. jur. ERLING SELVIG, Norge:

La meg kort minne om et par av hovedproblemene i referentens og
korreferentens inniegg.

Et første hovedproblem gjelder spørsmålet om man skal ha generell lovgiv-
ning for forurensningsansvaret, og forholdet mellom slik lovgivning og den
alminnelige erstatningsrett.

Det annet problemkompleks gjelder hovedelementene i ansvaret for for-
urensningsskader. Et problem er ansvarsgrunnlaget, med tilhørende problem
om tålegrense, årsaksforhold og bevisbyrde. Et annet problem er hvilke
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virksomheter som skal omfattes. Er det bare bruk av fast eiendom og den
slags, eller skal transportmidler inkluderes, eventuelt andre virksomhetstyper?
Og det tredje problem her er hvem av flere medvirkende som skal pålegges
dette ansvaret, samt om de øvrige kan holdes ansvarlig på annet grunnlag.

Det tredje problemkompleks gjelder omfanget av ansvaret og spørsmål om
vernede interesser, og det er vel her vårt emne gir de mest interessante
problemstillinger. Hvor lenge skal vi beholde fiksjonen om at bare økonomisk
skade skal erstattes? Hvor lenge skal vi være bundet av synspunktet at bare
tinglige rettigheter har erstatningsvern, mens andre former for etablerte
tilstander eller rettigheter ikke er vernet av erstatningsreglene? Det oppstår
også spørsmål om erstatningskrav fra stat, kommune, fylke og organisasjoner
på vegne av kollektive interesser.

Endelig har vi gjennom korreferentens innlegg fått kastet inn et fjerde
problem om forholdet mellom erstatning og andre former for kompensasjon av
forurensningsskade.

Jeg minner om at vi jo først og fremst vil drøfte hvordan reglene innenfor
dette området bør utformes, og i mindre grad se på hvilke regler vi måtte ha i
dag, unntagen for så vidt det er interessant i den større sammenheng.

Justitierådet BERTIL BENGTSSON, Sverige:

Skälet till att jag över huvud taget yttrar mig efter det utmärkta referatet och
korreferentens också utmärkta inlägg är att jag var ordförande i den svenska
utredningen som Måns Jacobson talade om. Personligen skulle jag gärna ha
velat att vårt svenska utkast varit ännu mera likt det norska. Men efter en del
diskussion avstod vi från att lägga fram ett fullt så radikalt betänkande. Och
det var kanske klokt; även vårt ganska beskedeliga förslag blev utsatt för
åtskillig remisskritik för att vi skulle ha gått för långt i olika hänseenden. Man
kan ju gissa hur det skulle ha blivit om vi hade följt den norska linjen. För tio
år sedan skulle nog ett förslag liknande det svenska, och kanske rent av det
norska, ha haft betydlig större möjligheter att gå genom lagstiftningsprocedu-
ren, men idag blåser inte riktigt lika god medvind för miljösträvandena. Nu
blir det väl lagstiftning ändå i Sverige hur den skall se ut vet jag inte, men det
blir nog inte precis som utredningsförslaget.

Jag skall inte gå in på detaljer i frågor om skillnaden mellan den norska och
svenska ståndpunkten utan bara ta upp en fråga som jag tror är ganska
väsentlig när man skall lagstifta om dessa frågor. Vi diskuterar ju en speciell



Fra oljeutblåsning til motorveistøy. Erstatningsspørsmål ved forurensning 143

skadeståndsrättslig lagstiftning, men i den kommer man in på allmänna
skadeståndsrättsliga frågor. I vad mån är det nu berättigat att i det här
sammanhanget göra avsteg från allmänna skadestråndsrättsliga principer? Ja,
det är väl bara när den speciella situationen vid föroreningsskador motiverar
det. Men här är till en början det bekymret, att vad som ni i Norge kallar
förorening och som vi i Sverige tar med i vårt lagförslag är en ganska
heterogen samling skadefall. Och vidare blir många av de situationer som är
typiska för förorening aktuella i helt andra sammanhang. Dette har ställt till en
hel del svårigheter för oss i Sverige och sannoligt också för er i Norge.

Vi är t.ex. överens i våra båda länder om att här skall vara ett strikt ansvar.
Man talar i Sverige om en speciell sorts farlighet, miljöfarlighet, som ligger
bakom ansvaret, och i Norge har ni ju resonerat på samma linje. Men det är
klart att mycket som går in under ert vidsträckta föroreningsbegrepp är inte
farligt i vanlig mening. Visserligen kan då ofta grannelagsrättsliga synpunkter
komma in i bilden och ändå göra det befogat med ett strikt ansvar, men i varje
fall gäller farlighetstanken knappast över hela det här fältet.

Ett annat typiskt drag hos många föroreningsskador är deras smygande,
långsamt inträdande karaktär. Dette är ju bl.a. en motivering för att man
lindrar kravet på bevisning om orsakssamband som man har gjort i både det
norska och det svenska förslaget. I Norge har ni ju rentav föreslagit en
omkastad bevisbörda: Det sägs att den som har ansvaret för föroreningen anses
ha vållat en skada om han inte gottgör att en annen orsak är mera sannolikt.
(Inom parentes sagt går det där mycket långt: man kanske kan acceptera att
den vars skog skadas av försurning kräver att en närliggande industri att göra
sannolikt att inte försurningen beror på industrin, men skall också den som
råkar få sin hörsel skadad kunna vända sig mot en bullrande industri i närheten
och säga: «Jag är lomhörd, bevisa nu att det inte beror på er»? Jag kan
emellertid hålla med referenten om att det nog inte blir så stor skillnad mellan
den norska och den svenska regeln, om de tillämpas på ett förnuftigt sätt). Vad
som bekymrat oss litet mera är att skadans långsamt inträndande, smygande
karaktär är ett problem som uppkommer också på andra håll, t.ex. vid skador
på grund av kemiska produkter av olika slag, i arbetslivet och i fritiden. I
Sverige har t.ex. samma lindrade beviskrav som tillämpas vid miljöskador
ansetts gälla i ett mål om läkemedels skador. Detta är alltså ett mera allmänt
problem, och frågan är om vi skall ge en speciell bevisregel om orsakssam-
bandet bara i miljöskadelagen - är det inte en viss risk att den regeln kommer
att tolkas motsättningsvis?

Jag kan också nämna i förbigående - saken är inte aktuell på samma sätt i
Norge - att vi i det svenska betänkandet har diskuterat en särskild preskrip-
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tionsregel för skadeståndskrav i anledning av påstådda miljöskador. Och vi har
på samma vis funnit att man inte kan inskränka en sådan bestämmelse till
föroreningar, utan vi föreslår en förlängd preskriptionstid - 25 i stället för 10
år - också vid annan kemisk eller fysikalsk-kemisk inverkan. Man kan inte
heller här komma ifrån att samma problem uppkommer bl.a. vid produktska-
dor, och man får alltså ta med också dessa skador i lagstiftningen, om man vill
vara konsekvent.

En annan liknande fråga är aktuell på alla möjliga rättsområden och präglas
inte på samma vis av den särskilda situationen vid miljöskador: vad som är
ersättningsgill skada. Skall man här ge några särregler i föroreningslagstift-
ningen? Jag kan hålla med om att skada för förstört fiske bör kunna ersättas,
vara sig det gäller fiske i allmänt vatten eller i andra sammanhang. Detta är ju
något som typisk sett beror på vattenföroreningar. Svårare är den frågan som ni
behandlat på ett mycket intressant sätt i det norska betänkandet, om skador på
allemansrätt. Det är klart att skador på låt oss säga en badstrand ofta inträffar
på grund av vattenföroreningar, och den badstranden kan naturligtvis ha
ekonomisk värde t. ex. för ett hotell i närheten. Men mots varende skada för
grannen kan ju inträffa på helt annat sätt än genom förorening, exempelvis om
markägaren avverkar all skog på det tilltalande strandområdet så att det blir
fullständigt oanvändbart som badplats för normala människor. Skall också den
skadan på allemansrätt ersättas - det är ju ingen föroreningsskada? Eller skall
den som haft den goda turen att få sin allemansrätt kränkt just genom en
förorening ha denna särskilda förmån som framgår av det norska förslaget? -
Med hänsyn till att expropriation och skadestånd hänger så nära ihop kan man
vidare fråga, om inte den norska ståndpunkten innebär att man samtidigt får
ompröva inställningen till vad som är ersättningsgill skada vid expropriation.
Blir inte konsekvensen av förslaget att man också vid expropriation får rätt til
ersättning för förlorad allemansrätt i stor utsträckning? Även om vi hade
stora sympatier för den norska inställningen, vågade vi inte ta detta långtgående
steg, utan vår inställning var närmast att detta är en sak som man får ta upp vid
en lagstiftning om allemannsrätten - om det nu skulle bli någon sådan i
Sverige. I värja fall är också dessa frågor svåra att reglera isolerat just för
förorenings skadornas del.

Jag tror att detta problem, i vilken utsträckning det är befogat att ge
särskilda regler om skador på miljön, kommer att ha betydelse i alla nordiska
länder som vill lagstifta på detta speciella område. Ibland i mina mörka
stunder undrar jag om vi ens i den svenska kommittén har tänkt igenom detta
tillräkligt - inte heller vi har varit riktig konsekventa i den här frågan.

Jag skall tillägga några ord om en helt annan fråga som korrreferenten var
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inne på, nämligen om miljöskadefonderna. Det är ju alldeles klart att alla
problem inte är lösta från den skadelidandes synpunkt ens med aldrig så
generösa skadeståndsregler - det har säkert också den norska kommittén insett.
Fortfarande finns det stora risker för att en skadelidande inte får ersättning:
skadorna uppträder sent, beviskravet om orsakssammanhang är inte alltid lätt
att fullgöra även om det är lindrat, skadeståndskravet kan vara preskriberat, den
skadegörande verksamheten kan vara nedlagd när skadeståndskravet bli ak-
tuellt. Man måste i sådana fall försöka hitta några andra ersättningsmöjlighe-
ter, och här har som Måns Jacobsson nämnde man diskuterat försäkrings- och
fondlösningar. Vi har i det svenska betänkandet behandlat dessa frågor, fast vi
inte tog definitivt ställning till dem. De har också diskuterats en hel del
utomlands, där man iblant lagt fram i och för sig mycket imponerande
lösningar, som går ut på något slags generellt ersättningssystem - alla
förorenings skador skulle ersättas genom försäkring eller fonder av något slag.
Men sådana generella lösningar ställer alla till en massa trassel genom en
tungrodd administration. Vidare kan sägas, att även om den skadelidande alltid
skulle kunna vända sig någon annanstans än till den skade stånds skyldige för
att få ersättning, måste man av preventiva skäl i vissa situationer ha ett
regresskrav mot honom av preventiva skäl; en industri kan ju inte utan vidare
få gå fri från sin miljöskadande verksamhet. Skadeståndsrätten kommer man
alltså inte ifrån. - Vi menade i vår utredning att det nog blir för krångligt med
dessa ersättningssystem, som går ut på något slags primärt ansvar för skador-
na. Man skulle däremot kunna tänka sig ett subsidiärt system: den som har
uttömt alla möjligheter att få ersättnig - kan inte få av någon skadeståndsskyl-
dig, inte av någen försäkring, inte heller från något annat håll - han skulle ha
möjlighet att i sista hand vända sig till en fond för att få kompensation för sina
skador.

Man har sagt om vår diskussion i betänkandet att detta med försäkring och
fonder inte är något stort problem för närvarande, och det kan jag kanske hålla
med om; man har dessutom invänt att detta är en mycket besvärlig och
kontroversiell fråga, och det kan jag också hålla med om - bara ordet fonder
inger på en del håll i Sverige en viss förstämning, även om det används i de
mest oskyldiga sammanhang. Av sådana skäl anser många att detta bara är en
fråga för framtiden. Men vi menar nog i den svenska utredning att rätt som det
är kan det inträffa, om inte en miljökatastrof, så i vart fall ett störra antal skador på
grund av föroreningar eller liknande; och det kan mycket väl hända att det då inte
finns någon som kan betala skadestånd. Då är det för sent att börja diskutera
fonder och försäkringslösningar. Även om frågan just nu inte verkar så brän-
nande, bör vi ha vår lagstiftning i ordning, om något sådant händer. - Men att

Jurist - 10
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detta är en besvärlig fråga, och att det kommer att bli svårt att nå enighet om hur ett
sådant här krångligt system skall utformas, det är vi nog alla överens om. Under
alla förhållanden anser vi i den svenska utredningen inte att utredningsarbetet är
avslutat med det betänkandet som vi lade fram.

Ekspedisjonssjef STEIN ROGNLIEN, Norge:

Jeg kan ikke som Bertil Bengtsson pårope særlige forutsetninger for å ta
ordet, men det er vel meningen at man også skal slippe til representanter for
grasrota, eller den gemene mann, som det het i gamle dager.

Jeg skal bare kort ta opp tre punkter. Det ene er valget mellom forurens-
ningslov og en særskilt erstatningslov. I Norge bygger vi jo etter hvert ut en
alminnelig erstatningslov, og det var vel det som ville være alternativet for
Norges vedkommende. Men jeg vet ikke om reglene blir for spesielle til å ta
opp der.

Det andre punktet var det Bertil Bengtsson sa om foreldelse, preskripsjon,
hvor han med stolthet refererte noe den svenske komite hadde foreslått. Nå er
det jo så dessverre at preskripsjonsloven i Sverige er meget primitiv. Vi har i
Norge en generell foreldelseslov som jeg tror passer ganske godt også på dette
området. Man har tre trinns tidsrom med først 3 år fra skaden ble oppdaget av
offeret, men ikke lenger enn 10 år etter at skaden inntraff, og i alle tilfelle ikke
lenger enn 20 år etter at den farlige virksomhet opphørte. Når ikke annet
bestemmes, så gjelder disse regiene automatisk etter vår alminnelige foreldel-
seslov.

Men hvorfor jeg særlig ba om ordet, var for en replikk til problemet om
konkurrerende eller samvirkende skadeårsaker. Det er jo et meget praktisk
problem ved forurensninger, hvor det kan være mange forurensningskilder
som har bidratt til samme skade. Luftforurensninger kan komme fra alle
verdens kanter og likeså i havet, men også i lengre vassdrag og innsjøer, er det
mange mulige skadeårsaker. Det var nevnt av referenten og av korreferenten at
det i det norske forslag er noe om en bevisbyrde. Man kunne bevise at det var
mer sannsynlig at en skade var forårsaket fra en annen side enn den som ble
saksøkt i første omgang. Jeg har vanskelig for å forstå den regelen, men jeg
forsto at formålet og siktemålet er en rent prosessuell bevisbyrde, ikke en
lovpresumpsjon. Jeg sakner en nærmere vurdering om hvordan ansvaret skal
fordeles når det er flere skadeårsaker, når det er flere kilder.

Det vanlige i norsk rett er at hvis man først har bidratt til en skade, og flere



Fra oljeutblåsning til motorveistøy. Erstatningsspørsmål ved forurensning 147

har bidratt, så er de solidarisk ansvarlig. De må altså da hver enkelt betale det
fulle beløp i første omgang, og så må det ved regressomgangen skje en
fordeling. Det gjelder visse modifikasjoner i retning av en salgs hovedårsaks-
lære når det er en som har bidratt dominerende og en annen meget lite
vesentlig, men i alle spektre mellom disse, hvor det er flere som har bidratt
noenlunde betydelig til skaden, så blir det altså nå solidaransvar. Denne regel
bør nok beholdes for flere som har voldt en skade i samarbeidende fellesskap.
Likeså for den som er ansvarlig for en dominerende hovedårsak eller på
grunnlag av en mer eller mindre grov skyld.

For øvrig er jeg stemt for å gå over til et prorataansvar, hvor ansvaret
fordeles etter en skjønnsregel der særlig størrelsen av de enkelte bidrag og
ansvargrunnlaget kommer inn, men kanskje også om skadevoldingen er skjedd
i næring, om ansvaret er forsikret m.m. Jeg tror det er behov for en sånn
fordelingsregel i de kompliserte årsaksforhold vi ofte møter i forurensningssa-
ker, i produktansvaret og i andre forhold hvor mange bekker små har gjort en
stor å. Ansvaret kan nok lempes etter den alminnelige lempingsregel, men den
forutsettes brukt bare i mer ekstraordinære høve.

Jeg hadde håpet at komiteen hadde tatt opp problemet med samvirkende
skadeårsaker mer prinsipielt enn i form av en bevisbyrderegel. Og jeg tror jeg
vil henstille til myndighetene å gi komiteen et tilleggmandat med en kort frist
på ikke lenger enn 5 år.

Høyesterettsadvokat ERIK BRYN, Norge:

Referentens innlegg viser det meget brede spekteret som emnet har. Jeg vil i
det følgende trekke frem noen sider av dette.

Den omstendighet at man i Norge har tatt opp erstatningsspørsmålene ved
forurensning til lovbehandling viser at den praksis vi har idag ikke er
tilfredsstillende. Det kan diskuteres hvorvidt de regler som er trukket opp av
den nedsatte kommisjon gir en tilfredsstillende og god løsning eller bør
suppleres eller endres. At man trenger regler på dette felt, må imidlertid være
klart.

Ser man på erstatningssituasjonen er det for meg naturlig å dele dette i to
hovedgrupper. Den ene hovedgruppe er forurensning s skader som rammer den
skadelidte eller hans eiendom eller næringsutøvelse rent fysisk. Eksempel på
dette er oljeutslipp som tilgriser strender og fartøyer, dumping av avfall i sjø
som hindrer utøvelse av fiske m.v. Den annen hovedgruppe er der hvor
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forurensningen rammer vedkommende opplevelsesmessig eller sansemessig.
Eksempler på dette er støyproblemer i forbindelse med motorveier, jernbaner
m.v., estetisk skadevirkning ved skjemmet naboskap, luktpåvirkning, skodde-
dannelse ved kraftreguleringer m.v. Jeg er klar over at man ikke står overfor
klart adskilte hovedgrupper fordi også en sansepåvirkning vil kunne være
fysisk skadelig. De spørsmål jeg tar opp knytter seg til sansepåvirkningsgrup-
pen. Dette fordi det er denne hovedgruppen som man i første rekke får
problemer med når forurensningen er av en slik karakter at erstatningsplikt
oppstår, og ikke minst problemer med en eventuell erstatningsutmåling. Disse
spørsmål har referenten behandlet i sitt innlegg. Personlig mener jeg det må
være et hovedsynspunkt å oppnå størst mulig likhet i behandlingen av de
erstatningsspørsmål som slik forurensning reiser. Dette gjelder både når
erstatningsplikt utløses, og ikke minst regler for fastsettelse av erstatning som gir
en mest mulig sikker og lik behandling, og ikke gir altfor stort spillerom til fri
fantasi for å si det noe overdrevet. Jeg vil her trekke frem noen momenter som jeg
tror det kan være grunn til å overveie. Jeg knytter den videre fremstillingen til
ekspropriasjonstilfellene. Det er min erfaring fra egen praksis og fra norsk
rettspraksis at langt de fleste erstatningsproblemer i forbindelse med forurens-
ningskader kommer opp i ekspropriasjonstilfellene hvor driften av den virksom-
het det eksproprieres til midlertidig eller varig påfører «nabomessig forurens-
ningsskade». Jeg tenker her på veiekspropriasjoner, kraftlinjeekspropriasjoner,
kraftutbygging m.v. Jeg går ut fra situasjonen vil være nokså likeartet i de øvrige
nordiske land.

Et problem jeg vil ta opp er selve partsstillingen. Etter norsk rett vil den
som rammes av en ekspropriasjon, også kunne kre ve i ekspropriasjonsskader å få
bedømt alle ulemper som knytter seg til det foretak som eksproprieres. Dette
gjelder såvel estetiske som andre ulemper. Ved f.eks. ekspropriasjon til
motorvei, flyplass eller lignende vil den som rammes av ekspropriasjon, også
kunne kre ve erstatning for å få bedømt erstatningskrav knyttet til f.eks.
støyforurensning. Den som derimot ikke må avgi grunn til foretagende, må
regnes som ren nabo og må i tilfelle etter norsk rett reise egen erstatningssak
etter naboloven. Som eksempel fra egen praksis kan jeg nevne riksvei langs
innsjøen Mjøsa. De som avgå grunn krevde og fikk bedømt estetisk og andre
ulemper ved å bli utestengt fra innsjøen og fikk også i flere tilfeller erstatning
for nedsatt verdi av eiendommen. Det var andre villaeiere som sto i samme
situasjon, men som ikke fikk sine forhold bedømt fordi de ikke ble rammet av
selve ekspropriasjonen. Såvidt jeg vet har ingen av disse reist naborettssak på
grunn av kostnader og problemer med dette. Det er vel heller ingen grunn til å
legge skjul på at den som står i ekspropriasjonssituasjonen uansett jus, har noe
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lettere for å oppnå erstatning for forurensningsskade av denne karakter enn den
som reiser egen selvstendig erstatningssak. Det er her en ulikhet til stede
erstatningsrettslig som bør rettes på.

Et annet hovedpunkt knytter seg til begrepet tålegrenser og når erstatnings-
plikt inntreffer. Problemet med en tålegrense er at man på dette punktet er inne
i en høyst personlig vurdering. De enkelte som skal behandle erstatningskrav
knyttet til slike forurensningsskader, det være seg advokater, sakkyndige,
domstoler eller andre, vil vurdere skadevirkningene og opplevelsesvirk-
ningene høyst forskjellig ut fra sine egne subjektive vurderingsnormer for den
skadetype det gjelder. Hvis man ikke i saker av denne karakter setter opp visse
rammer både når det gjelder hva som skal til før erstatningsplikt inntreffer og
forsåvidt angår erstatningsutmålingen, vil man i enkeltsakene få ganske store
og grove utslag avhengig av hvorledes vedkommende som har saken til
behandling vurderer spørsmålene. Det er ikke vanskelig å finne eksempler på
dette i praksis. Problemet er hvorledes man skal løse de vurderingsproblemer
som her reiser seg.

Til den tålegrenseproblematikk som referenten nevnte, knytter det seg et
erstatningsutmåliftgsproblem som kan være grunn til å nevne. I Norge og
kanskje også i de øvrige nordiske land er rettspraksis at den enkelte som
rammes bare skal ha erstatning for den del av skaden som ligger over «selve
tålegrensen». Skaden opp til tålegrensen må han altså selv bære uten erstat-
ning. Det er lett å tenke seg hvilke utmålingsmessige problemer en slik
erstatningsutmålingsregel innebærer. Den sansepåvirkende skaden skal erstat-
tes i kroner og ører, og det er vanskelig nok å finne et nogenlunde korrekt
uttrykk for den totale skaden, om man ikke også skal spalte denne opp i en
skade som ikke skal erstattes på grunn av at man ikke har nådd tålegrensen, og
en skade som ligger over dette og som har krav på erstatning. I tillegg til dette
har man de ekstra problemene som oppstår hvor man har samvirkende
skadeårsak fra samme skade forvolder, og hvor noe av skaden går inn under et
tålegrensebegrep, og noe av skaden har krav på full erstatning som følge av
ekspropriasjonen nettopp fra vedkommende eiendom. Et eksempel er en
herskapelig villaeiendom hvor man tar så mye av forhaven ved ekspropriasjon
til motorvei at eiendommen synker vesentlig i verdi. Samtidig synker eien-
domsverdien på grunn av støypåvirkning fra motorveien. Den verdisynkning
som skyldes grunnavståelsen har man da krav på full erstatning for, mens man
for den del av verdisynkningen som skyldes veitrafikken bare har krav på den
del av verdisynkningen som overstiger en tenkt tålegrense. De utmålingsregler
som er stillet opp kan nok være teoretisk og logisk korrekte, men de er i
praksis uholdbare. Det lar seg ikke objektivt fastslå hva som vil være en
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overskridelse av tålegrensen og hvor tålegrensen skal ligge hvis man tenker
seg at denne er overskredet og bare konstaterer at total inngrepet overstiger det
man må finne seg i.

Det er her tale om utmålingsnormer og vurderinger som overhodet ikke lar
seg etterprøve, men som har gitt anledning til adskillige rettstvister i skjønns-
retter og ankedomsstoler hvor man særlig har etterlyst tilstrekkelige premisser
for vurderingene.

Jeg er klar over at når det gjelder partsstillingen som jeg tidligere har berørt,
så er dette et forhold som ikke går inn under det tema forurensningsloven skal
ta seg av, men det vil være naturlig at man i ekspropriasjonssituasjonen gir en
videre adgang til partsstilling for de eiendommer som kommer i samme
situasjon som de det tas grunn fra.

Problemet er langt større når det gjelder mulighetene for å finne mer
objektive kriterier for at erstatningsplikt oppstår og kriterier for erstatningsut-
målingen. Jeg har ikke noen patentløsning på dette. For støypåvirkningens
vedkommende vil jeg imidlertid nevne at vi har nordiske retningslinjer for
hvilken støy som skal ansees akseptabel i forbindelse med veitrafikk. Dette har
også i Norge gitt seg utslag i retningslinjer fra vedkommende departementer.
Jeg kjenner også til at man på nordisk hold utreder tilsvarende normer for
jernbanestøy, hvis man da ikke allerede har fått slike normer. For støypåvirk-
ning har man således visse bestemte konkrete kriterier som det må være
naturlig å knytte seg til. I Norge har Høyesterett vært svært lite villig til å
knytte erstatningsplikt til bestemte tallmessige kriterier. Jeg er enig i at man
ikke kan la slike beregninger være direkte erstatningsmessig utslagsgivende,
men jeg synes nok de bør få en større vekt i slike saker enn hittil. Jeg er
oppmerksom på at Høyesterett tok et forsiktig skritt på denne veien i en dom
for ikke så lenge siden, men jeg mener man her bør kunne legge seg på litt
mere faste kriterier som en norm domstolene vil kunne fravike i mere
ekstreme tilfeller.

Forsåvidt angår selve erstatningsutmålingen, mener jeg at det er en fiksjon
når man først har passert den såkalte tålegrensen å operere med en erstatnings-
utmåling for det tapet som ligger over tålegrensen. Foreligger det først en
verdinedgang som skal erstattes, mener jeg det eneste naturlige og riktige vil
være å gi full erstatning for total tapet. Jeg tror ikke man erstatningsutmålings-
messig vil få noen særlig annen situasjon i praksis enn den man faktisk har
idag i erstatningsutmålingstilfeller hvor man anser at tålegrensen er overskre-
det og erstatningsplikt inntreffer. En slik regel vil i høy grad forenkle
utmålingsproblematikken og ikke minst bidra til færre overskjønn og anker i
slik saker.
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Jeg har tidligere fremhevet at erstatningsutmålingen i saker av denne karakter
varierer meget sterkt. Det er ikke vanskelig å finne eksempler på at et
underskjønn f.eks. har satt en erstatning til 90.000,-, overskjønnet til 0 eller til
40.000,-. I et tilfelle fant skjønnsretten at tålegrensen var overskredet, og da
fant retten ut at erstatningen i hvert fall måtte settes til kr 10.000,-. Det kan
spørres om kr 40.000,- er en riktigere erstatning enn kr 90.000,-. Dette er helt
umulig å vurdere objektivt. Jeg kunne tenke meg den helt radikale løsningen
rett og slett å lovfeste at erstatningsutmålingen normalt skulle ligge mellom
visse prosenter av den totale eiendomsverdi hvor retten fant at forurensnings-
skader utløste erstatningsplikt. Jeg kunne tenke meg en nedre grense på 5% av
verdien og en øvre grense på 20% med muligheter for avvik i ekstremtilfelle-
ne. En slik regel vil også virke veiledende inn på tålegrense-problematikken.
Jeg er klar over at forslaget vil støte an mot den absolutte rettferdighet, men
jeg tror kanskje man allikevel vil oppnå en langt større grad av likhet mellom
de enkelte domstoler og i form av likhet mellom de som rammes ved en slik
utmålingsregel.

Jeg skal til slutt ta opp et spørsmål i forbindelse med erstatningsutmåling
som hittil ikke har vært særlig berørt. Det gjelder muligheten for å utmåle
tiltak for å avbøte forurensningsskade i stedet for pengeerstatning. Dette
systemet har man i Norge i vassdragsreguleringssaker slik at systemet er ikke
ukjent. Det har imidlertid ikke trengt igjennom i andre ekspropriasjonstilfeller.
Jeg kan heller ikke se at dette er foreslått i kommisjonsforslaget til lovregler i
Norge. Tiltaksmuligheten har virket gunstig i vassdragsreguleringssaker og vil
også i forskjellige forurensningsskadetilfeller avbøte skadevirkninger og gi en
langt bedre samfunnsøkonomisk løsning enn en pengeerstatning. Som ek-
sempler kan man tenke seg tiltak i form av lydisolering mot støy - støyskjer-
mer og fasadeisolering. Tiltak kan også være naturlig i andre tilfeller. Jeg
synes i hvert fall det er grunn til å overveie en tiltakshjemmel i sin alminnelig-
het slik at domstolene har denne muligheten til stede i egnede tilfeller.

På samme måte som i vassdragsreguleringssaker måtte domstolene stå fritt
til å velge den erstatningsform - tiltakspålegg eller pengeerstatning - som var
mest adekvat.

Et problem med pengeerstatning i f.eks. støy saker eller estetisk verdined-
settende skadepåvirkning er at den som er den første som påføres forurens-
ningsskaden og mottar beløpet, nok kan sies å være tilfreds, mens senere eiere
må slite med de samme problemene uten å ha fått en direkte psykologisk
kompensasjon. Samfunnsøkonomisk er man utvilsomt best tjent ved å elimi-
nere skadepåvirkningene ved tiltak.
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Kontorchef OLE JACOBSEN, Danmark:

Som jurist i den danske miljøadministration er jeg fuld af beundring over det
arbejde som ligger i de to betænkninger, som er nævnt i højesteretsdommer
Gunnar Aaslands indlæg. De gennemgår, så vidt jeg kan se, stort set alle de
komplicerede erstatningsretlige problemstillinger, man kan forestille sig på
miljøområdet. De er kortfattet trukket op i Aaslands problematiserende
oplæg. Jeg vil gerne, dels gøre nogle få bemærkninger af retspolitisk karakter,
dels stille spørgsmål til de teser, som er opstillet af Gunnar Aasland.

Når man ser på den udvikling, den danske miljølovgivning og miljøadmini-
stration har gennemgået med hensyn til detailregulering, tilsyn, håndhævelse
og straf de sidste 10 år, er ens udgangspunkt til spørsmålet, om vi skal
lovregulere også erstatningsretten på dette området, positivt. Vi ser en række
problemer og siger til os selv: Her må vi forsøge at lovgive, her er et nyt
område at tage op.

Det norske og det svenske udredningsarbejde med tilhørende forslag får en
til umiddelbart at sige: «so ein Ding müssen wir auch haben». Lovgivning er
jo imidlertid normalt baseret på et politisk ønske eller et juridisk behov, to
udgangspunkter, som ikke altid er sammenfaldende. Det er ikke min opfattel-
se, at der i Danmark på samme måde som i Sverige og Norge fra politisk hold
har været et ønske om at regulere erstatningsretten i lovform. Og det uanset, at
danske politikere ligesom norske og svenske er dybt engagerede i miljø-
spørgsmål.

Hvis man desuagtet måtte registrere et juridisk behov, måtte det næste
spørgsmål jo blive: «Kan dette behov dækkes på en rimelig måde med en
rimelig klar lovgivning, og vil en lovgivning i givet fald ikke have tyngende
argumenter imod sig?» Højesteretsdommer Aaslands tese 1 er den, at lovre-
gler, der i princippet gælder alle forureninger, er nødvendige eller hensigts-
mæssige. Jeg føler mig ikke overbevist.

Resultaterne i erstatningssager, der har været ført i Danmark, og det er ikke
så mange, ville, så vidt jeg kan se, næppe være blevet anderledes, om man
havde haft en generel lovregulering, der bl.a. indebar objektivt ansvar. Danske
domme er typisk baseret på en streng culpabedømmelse eller på en betragtning
om, at forureneren må bære risikoen for en ikke upåregnelig skade.

Det er efter min opfattelse ikke sådan, at vi i Danmark står overfor en række
domme, som gør et lovgivningsinitiativ rimeligt. Vi har i Danmark haft en
intens debat om det strafferetlige sanktionssystem i miljøsager. Domstolsprak-
sis har her påkaldt sig et initiativ fra lovgivningsmagtens side, med en mulig
gennemført stramning af straffebestemmelserne i miljøloven til følge. Men en
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sådan situation har vi ikke befundet os i med hensyn til erstatningsretten.
Hertil kommer, at Aasland teser, med mange åbne spørgsmål og modifika-

tioner, med mine øjne kunne føre til en lovgivning, der kunne skabe en «falsk
tryghedsfølelse» hos skadelidte. Både i spørgsmålet om tålegrænse, bevisbyr-
deregler, årsagssammenhæng, adækvans, tabets størrelse, og erstatningsvær-
nede interesser, peger han jo gang på gang med rette på, at der er tale om så
komplicerede problemer, at de må overlades til domstolene. Når dette er
tilfældet - og jeg er enig med ham - synes jeg nok man kan stille et forsigtigt
spørgsmålstegn ved betimeligheden af at forsøge en regulering.

Man kan også spørge, om man ikke i virkeligheden kan komme til at skabe
en række uhensigtsmæssige bindinger på domstolene i sager, som vist alle
erkender er ganske forskellige. Det støder ikke min retsfølelse, at domstolene i
disse og andre erstatningssager, har en mulighed for at vurdere samtlige
omstændigheder under eet uden på forhånd at være bundet af den ene eller den
anden lovregulering, som er udformet på et problematisk grundlag.

I denne sammenhæng synes jeg, som også tidligere talere har nævnt, at der
er så mange lighedspunkter med hensyn til erstatningsspørgsmål ved arbejds-
miljøskader, i lovgivning om kemiske stoffer og produkter og i forbindelse
med produktansvar, at man kan sætte et spørgsmålstegn ved en specifik
lovgivning på forureningsområdet.

Man kan iøvrigt efter min opfattelse rejse det spørgsmål, om en lovfæstelse
af objektivt ansvar ikke er mindre nødvendig, når henses til den stadigt mere
omfattende og detaillerede regulering af forurenende virksomheders forhold,
som finder sted i disse år. Det vil vist efterhånden være vanskeligt at forestille
sig, at en miljøskade intræder, uden at forureneren har overtrådt generelle eller
konkrete forskrifter for virksomhedens aktiviteter. Vi får typisk at gøre med
undladelsesdelikter, der ofte vil indebære erstatningspådragelse ud fra en
culpabetragtning.

Et problem, som ikke i oplægget i dag er belyst, men som jeg mener har
stor betydning, når man skal vurdere spørgsmålet om ansvarsgrundlag og ikke
mindst objektivt ansvar, er spørgsmålet om mulighederne for forsikringsdæk-
ning. Jeg ved, at spørgsmålet er behandlet i de to betænkninger. Såvidt jeg er
orienteret, kan man i dag ikke forsikre sig mod forurening fra det vi kalder
særligt forurenende virksomheder, som er en gruppe af virksomheder, som er
genstand for særlig streng regulering i Danmark.

Spørgsmålet om tålegrænse har været nævnt nogle gange, og jeg læser
Aaslands teser under punkt IV således, at det er meget nødvendigt, at vi får
lovgivningsmagten til at sige noget herom. Men han har med god grund
vanskeligt ved at foreslå nogle operative lovbestemmelser herom. Selv om
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man tilnærmelsesvis kunne formulere en lovbestemmelse om tålegrænsen, må
det forekomme vanskeligt i en lang række situationer at lade denne være
grundlag for erstatningens beregning. Jeg har i denne sammenhæng umiddel-
bart lidt vanskeligt ved at forstå det svenske lovforslags § 3, hvor spørgsmålet
om culpa og tålegrænse kædes sammen.

På et ikke uvæsentlig punkt kan der i Danmark vise sig et behov for at
foretage en lovmæssig regulering. Det drejer sig om spørgsmålet om den
værnede intresse. Der forberedes for tiden i Danmark en større retssag på
området, hvor danske myndigheder har afholdt 22 millioner kroner for at
fjerne et kemisk affaldsdepot, som var etableret for mange år siden. Fjernelsen
skete for at beskytte havet, og dermed fiskeriet, mod en udskyldnings- eller
udsivningsrisiko fra dette depot. Erstatningsbeløbet er identisk med den udgift,
den danske stat har afholdt ved fjernelsen. Det er klart, at i de situationer, hvor
myndigheder må rykke ud for at forebygge eller afhjælpe en miljøskade, også i
sager hvor alene almeninteresser er værnet, vil det være utilfredsstillende, hvis
miljøet som sådant ikke er en af erstatningsretten værnet interesse.

Jeg skal slutte med at sige, at det var med en vis betænkelighed, at jeg
overhovedet tog ordet blandt specialister, som har beskæftiget sig så indgående
med disse vanskelige problemer. Vi er tøvende i Danmark med hensyn til en
lovregulering af området. Der kan vise sig grunde til at vores tøven må vige.
Spørgsmålet om grænseoverskridende forureninger vore lande imellem, kan
give anledning til overvejelser, hvis vore erstatningsretlige regler vil vise sig at
være væsentligt forskellige.

Hvis vi skal overvinde vores tøven, har vi megen inspiration at hente i det
arbejde, Sverige og Norge har gjort forud for os. Det er vi taknemmlige for,
men dagen og vejen for en dansk miljøadministrator er så fyldt af så mange
komplicerede problemstillinger, at jeg må erkende, at det ikke ville være med
glødende optimisme, jeg i givet fald ville gå til den opgave at skulle medvirke
ved udformingen af en dansk erstatningsretlig regulering af miljøområdet.

Byråsjef BJØRN ENGSTRØM, Norge:

På grunnlag av den norske utredningen i NOU 1982:19 og den høringsbe-
handlingen som har funnet sted i Norge, har vi i Justisdepartementet nå begynt
arbeidet med en proposisjon om generelle lovregler om erstatning for for-
urensningsskade. Fra norsk side ser vi et klart behov for nye lovregler på dette
området. Som kjent er det tanken at disse nye lovreglene skal tas inn som et
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eget kapittel i den norske forurensningsloven fra 1981. Dette proposisjonsar-
beidet er foreløpig på et tidlig stadium, og vi har ennå ikke tatt endelige
standpunkter til de ulike spørsmål som arbeidet reiser. Arbeidet vil foregå i
samarbeid mellom Justis- og Miljøverndepartementet. Dessuten vil det være
veldig nyttig å ha samarbeid særlig med Justitiedepartementet i Sverige hvor
det for tiden foregår et lignende lovgivningsarbeid basert på den svenske
utredningen om ersättning för miljöskador. I stor grad er det jo likhetspunkter
mellom det svenske og det norske lovutkastet selv om det også er enkelte
forskjeller.

Lovregulering av erstatning for forurensningsskader reiser en rekke interes-
sante spørsmål, til dels spørsmål som ikke er så enkle å løse. En del av disse
spørsmålene er allerede tatt opp, f.eks. spørsmålet om tålegrense, hvilke
interesser som skal være vernet og jeg skal ikke gå nærmere inn på det, men
jeg tenkte jeg skulle nevne et par mindre spørsmål som det er en viss uenighet
om.

Mens det i det norske utvalget og blant de aller fleste av de norske
høringsinstansene er enighet om at det som hovedregel bør være et objektivt
(strikt) ansvar for forurensningsskadene, er det atskillig uenighet om dette også
bør gjelde for skader voldt av privatpersoner utenfor næringsvirksomhet, dvs.
forurensninger som vi med et stikkord kan kalle dagliglivets forurensninger.
Både i det norske utvalget og blant høringsinstansene er det mange som hevder
at det bare bør være et culpansvar for dagliglivets forurensninger. Rettsteknisk
vil et objektivt ansvar også for dagliglivets forurensninger, dvs. voldt av
privatpersoner, være en fordel fordi man ikke behøver å sondre mellom
forurensning som er skjedd i og utenfor nærings virksomhet. I forhold til den
norske granneloven, naboloven, vil det også være en rettsteknisk fordel. På
den annen side kan det hevdes, slik f.eks. Den norske advokatforeningen gjør i
sin høringsbehandling, at de legislative hensyn som begrunner objektivt
ansvar, ikke gjør seg gjeldende i forhold til privatpersoner som ikke driver
nærings virksomhet. Pulveriseringshensynet, forsikringshensynet og risiko-
synspunkter gjør seg ikke i samme grad gjeldende i forhold til privatpersoner.
Det norske Forbrukerrådet peker dessuten på at et objektivt, ubegrenset
erstatningsansvar for privatpersoner vil kunne ramme meget hardt, seiv om det
i prinsippet vil være adgang for domstolene til å lempe ansvaret. I de vanlige
hjem- og husforsikringer er det i forsikrings vilkårene som gjelder den forsikre-
des rettslige erstatningsansvar, i dag gjort unntak for skade voldt ved de fleste
typer forurensninger, og dette betyr at de fleste privatpersoner ikke vil være
forsikret mot et eventuelt rettslig erstatningsansvar på dette området.

Det kan sies mye om dette spørsmålet. Ved siden av de rettstekniske
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fordeler man oppnår ved et objektivt ansvar også for privatpersoner, vil nok
mange legge vekt på at allerede i dag etter norsk rett gjelder et utstrakt
objektivt ansvar også for privatpersoner gjennom granneloven § 9. Og det vil
da kunne fremtre som mer eller mindre tilfeldig om objektivt ansvar gjøres
avhengig av om skaden har slik tilknytning til fast eiendom at denne bestem-
melsen kommer til anvendelse. Som nevnt i den norske utredningen er det
også antakeligvis lite praktisk med omfattende forurensningsskader fra private
som ikke har slik tilknytning til fast eiendom at granneloven kommer til
anvendelse. I det svenske forslaget til miljöskadelag er det såvidt jeg kan se
ikke gjort noe unntak fra det objektive ansvaret for private fastighetseiere eller
brukere.

Et annet spørsmål som det er uenighet om både i norske utredningsutvalget
og blant høringsinstansene, er spørsmålet om det bør innføres en spesiell
erstatningsregel om erstatning til arbeidstaker i en bedrift som rammes av
driftsstans eller driftsinnskrenkning, som følge av forurensning. Ved slike
tilfeller vil arbeidstakerne kunne få et inntektstap som ikke blir dekket
gjennom trygdeordningene, og spørsmålet er om en arbeidstaker kan kre ve
erstatning direkte av den ansvarlige for forurensningen. Det gjelder her det
norske lovutkastets § 59 femte ledd. En forutsetning for spørsmålet er at
bedriften eller virksomheten seiv er i en slik stilling at de kan kreve erstatning
av skadevolderen. Innvendingene mot en slik erstatningsregel til fordel for
arbeidstakerne i en virksomhet, går særlig på at dette er et generelt erstat-
ningsrettslig spørsmål som ikke bør løses spesielt i forhold til forurensnings-
skader. En annen innvending går på at det ikke er noe stort behov for en slik
regel, siden arbeidernes tap av arbeidsinntekt i stor grad vil bli dekket gjennom
arbeidsledighetstrygd. En annen innvending er at selvstendig oppdragstakere
som står i et arbeidsforhold til bedrifter som må innskrenke, ikke vil ha krav
på arbeidsledighetstrygd, og disse er heller ikke omfattet av den foreslåtte
erstatningsbestemmelsen. Det samme gjelder for øvrig også andre skadelidte
som lider et tap på en indirekte måte, som følge av et en bedrift stanser eller
innskrenker sin virksomhet. Jeg vil her nøye meg med å nevne dette spørsmå-
let for den interesse det måtte ha. Jeg vil ikke gi noen svar på hvordan dette
skal løses.

Ellers er det norske utredningsutvalget blitt kritisert for at lovutkastet ikke
gir noen klar løsning på hvem som skal holdes erstatningsansvarlig, dvs. hvem
som skal ha forurensningsansvaret. Jeg kan være enig i at det er ønskelig å
bestemme dette i lovteksten, men det er ikke lett å gi en lovregel som fanger
opp alle de forskjellige forurensningssituasjoner som kan tenkes å oppstå. Man
bør her huske på at det norske forslaget har helt generelle regler om erstatning
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for forurensingsskader og er derfor ment å omfatte et veldig bredt spekter av
tilfelle. Det norske lovutkastet er således mye mer omfattende enn det svenske
som jo er begrenset til å gjelde skade som skyldes bruken av fast eiendom. Det
norske forslaget til erstatningsregler går lengre enn dette, og omfatter f.eks.
også skader som voldes av transportmidler. Det norske lovutkastet bygger på
at det i sjeldne tvilstilfeller må overlates til rettspraksis å avgjøre hvem som i
det konkrete tilfelle skal holdes ansvarlig for den skaden som er oppstått. Slik
er det for øvrig allerede i dag etter den norske granneloven, naboloven § 9 og
også i forurensningsloven fra 1981 i forhold til reglene om plikt til å treffe
forebyggende tiltak etc. mot forurensning. For øvrig er dette et spørsmål som
vi vil vurdere nærmere i proposisjonsarbeidet.

Debattleder, professor dr. jur. ERLING SELVIG, Norge:

Jeg har benyttet mitt privilegium til å tegne meg selv som taler et øyeblikk
for å si et par bemerkninger. Det er jo sent på dagen, men det er sagt et og
annet under debatten som jeg synes burde kommenteres.

Min første kommentar går vel dels til justitieråd Bengtsson og til kontorsjef
Jacobsen og angår behovet for generelle regler på dette området.

Bengtsson pekte på at mange av våre spørsmål i og for seg har tilsvarende
gyldighet for andre områder. Det er spørsmål som i dag er regulert av det man
kailer alminnelige rettsgrunnsetninger. Det er et fint ord. Mange vil si at det er
det minste felles multiplum av regler på et område. Alminnelige rettsgrunnset-
ninger har en konservatisme og tradisjon over seg og de innfanger derfor ikke
vesentlige trekk ved den utvikling av erstataningsretten som har funnet sted på
en rekke områder. Det skjer kanskje først om 100 år. Hver gang man i
nordiske land eller andre steder virkelig lager en kodifikasjon av generell art
med henblikk på å regulere grunnleggende eller såkal te «alminnelige» retts-
spørsmål, eller forsøk på å gjøre det, så viser det seg at resultatene blir et
usedvanlig tradisjonelt lovarbeid. Kodifikasjonenes historie viser dette, og jeg
tror i noen grad at kodifikasjon av erstatningsretten i de nordiske land også
viser det. Det å vise til at viktige spørsmål om forurensningsansvaret bør løses
etter alminnelige rettsgrunnsetninger blir derfor etter mitt skjønn det samme
som å si at man får vente og se. Det var vel i grunnen også det Bengtsson
konkluderte med, for så vidt som han ikke kunne si noe om når man kunne ta
opp et lovarbeide i Sverige med hensyn til disse spørsmålene på en bredere
basis.
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Til herr Jacobsen vil jeg gjerne si følgende: Det er riktig at såvel norske,
svenske, danske og finske domstoler nok vil kunne løse en del spørsmål uten
lovgivning. Typisk nok så valgte også Jacobsen som eksempel de enkleste av
alle spørsmål, nemlig ansvarsgrunnlaget. Vi vet alle at såvel i Danmark, som i
de andre nordiske land, er det liten forskjell på objektivt ansvar og culpaans-
var. Enkelte har sagt at danske domstoler nok fingerer culpa hvis nødvendig
for å konstatere ansvar. Spørsmålet om ansvargrunnlaget er derfor ikke så
viktig i denne sammenheng. De sentrale spørsmål ligger nå i artikulering av en
total approach til forurensningsansvar. Seiv om man får en lovregulering
basert på generelt formulerte regler, så vil det faktum at lovgiveren har vedtatt
en samlet, prinsipiell approach ha en meget gunstig innvirkning på domstole-
ne. De kan dermed med god samvittighet slite seg litt løs fra de alminnelige
rettsgrunnsetningene som Bengtsson viste til. Jeg tror at en rekke spørsmål vil
vise seg vanskelig å løse på en tilfredsstillende måte, uten at man så og si
gjennom lovgivningsprosessen har klarert med lovgiveren at domstolene har
frihet til å gå videre i en rettsutvikling det måtte være behov for. Dette gjelder
særlig en rekke av de områder hvor det ifølge Aasland nok ville være, om ikke
nødvendig, så i hvert fall ønskelig, med en oppmuntring fra lovgiverens side.
Det gjelder f.eks. spørsmål om vernet av allemannsrettigheter, spørsmålet om
ikke-økonomisk skade kontra økonomisk skade m.m. Det viktigste er likevel
at man får total gjennomarbeidning av området ut fra en politisk approach
svarende til den som ligger til grunn for det offentligrettslige regelverk på
forurensningsområdet.

Jeg er derfor ikke i tvil om at hvis man skal utvikle forurensningsansvaret i
et visst omfang, så er lovgivningen nødvendig. Det er ikke noe svar å vise til
at også mennesker som lider andre typer skader, egentlig burde få samme
vern: Ettersom vi ikke kan gi dem beskyttelse i denne omgangen, bør vi heller
ikke beskytte de som rammes av forurensningsskader. Man får starte med
forurensningsskadene, hvor det formodentlig er mulig både praktisk og politisk
å få vedtatt ny lovgivning. Kanskje kan denne i sin tur sette sitt preg på de
alminnelige rettsgrunnsetninger på erstatningsrettens område. En gradvis ut-
vikling av erstatningsretten i Norge og andre nordiske land har i og for seg
vært ledet av domstolene, men fra tid til annen trenger også domstolene den
støtte som bare en lovgiver kan gi. Dette tror jeg er hovedbegrunnelsen for en
ny lovgivning om forurensingsansvaret.

Det andre spørsmål jeg skal berøre, gjelder forsikringens rolle. Jeg etterlyser en
nærmere drøftelse av denne i forhold til forurensningsansvaret. Når nye lovregler
om erstatningsansvar gis, sies ofte som her at selvfølgelig kan den som pålegges
ansvar forsikre seg. Her ligger det flere spørsmål. For det første hvem skal ha
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ansvaret og hvem skal tegne forsikring? I de fleste tilfeller pleier lovgiveren å
utpeke den som er ansvarlig, f.eks. eieren av motorvogn, eieren av skip eller
rederen. Man har en eller annen figur som man knytter det til. Her snakker
lovutkastet kun om «den ansvarlige». Jeg synes ikke det gjør saken bedre at man
bruker det samme løse begrep i den offentlige sammenheng selv om det der kan
presiseres i praksis. Nå, særlig når det dreier seg om objektivt ansvar, hvor
ansvarsforsikring er et nødvendig element i hele systemet, må det etter mitt
skjønn være et rimelig krav at den som skal bære ansvaret blir utpekt og får klart
for seg, at han må tegne forsikring. Selv om det kanskje i 80-90 % av tilfellene er
klart hvem som skal være «den ansvarlige» så kan man nok nå et høy ere
presisjonsnivå enn den norske komitéen har gjort. Det virkelige store problemet i
denne sammenheng, er imidlertid at så vel det svenske som det norske utkast
forutsetter at en rekke mennesker kan bli ansvarlige, ikke bare den bedrift som
driver virksomheten. I det norske utkastet har man strukket seg til å modifisere
ansvaret for medvirkende til et culpaansvar. I det svenske utkastet, så vidt jeg har
forstått, er det flere som samtidig kan ha objektivt ansvar, f.eks. entreprenører,
bruker av eiendommen og eieren av denne. I det norske utkastet så gjør man ikke
noen innskrenkninger i anvendelsen av alminnelige erstatningsregler, og et al-
minnelig culpaansvar for enhver som forårsaker eller medvirker til forurensnings-
skade vil altså bestå. Hvis vi nå minner et øyeblikk om forskjellen, praktisk sett,
på culpaansvar og objektiv ansvar, så vil den lempning i ansvaret som dermed
forekommer i det norske utkast for de som yter tjeneste i annen rekke (altså de som
medvirker i, men ikke driver virksomheten) bety svært lite i praksis. Realiteten er
at en rekke mennesker kan bli holdt ansvarlig for samme forurensning, enten på
objektivt grunnlag eller culpagrunnlag, og en rekke mennesker må samtidig
forsikre samme forurensningsskaderisiko. Alle må selvfølgelig ha sine forsik-
ringer, fordi ansvar kan bety økonomisk ruin for en bedrift eller person. Man får
altså flere ansvarsforsikringer og større omkostninger. Man får dermed større
fortjenesteelementer på forsikringssiden. På skadelidtsiden derimot får man ikke
større kompensasjon enn om én hadde tegnet forsikring og det til en for samfunnet
totalt sett lavere omkostning enn dette. Hvis man skal bygge opp et kostnadsef-
fektivt ansvarssystem for forurensningsskade, så er det nødvendig å se på spørs-
målet om man ikke når objektivt ansvar pålegges selve virksomheten, kan
redusere ansvar for andre, slik at deres behov for å tegne ansvarsforsikring faller
bort. Dette er en problemstilling som man kjenner godt fra transportretten, og jeg
tror at man kan høste en del fra de erfaringer man der har.

Til sist har jeg lyst til å berøre dette med fond som Mons Jacobsson trakk
inn. Det er riktig at man med hell har etablert et internasjonalt oljeskadefond.
Poenget med fondet er imidlertid først og fremst å fordele omkostningene ved
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oljeskadene på to grupper av personer, nemlig rederne og oljeselskapene. Det
er oljeselskapene som bidrar til fondet. Det er også et poeng ved fondet at det
skal gi kompensasjon for skader som ikke blir dekket under rederansvaret.
Hvis man overfører en slik ordning til forurensingsområdet blir hovedspørs-
målet hvem som skal betale avgiften? Også avgiften skal vel belastes virksom-
heten, jfr. «pollutor pays» prinsippet. Alternativene så vidt jeg skjønner er:
Skal forurenseren betale for skader i form av forsikringspremie eller skal han
betale i form av avgift til et offentlig fond? Begrunnelsen for et fond faller
dermed bort, med mindre man forutsetter to ting. Det ene er at Staten gir
bevilgninger til fondet og dermed reduserer bedriftenes samlede utlegg. Man
vil også få en noen annen forvaltning av midlene; i steden for å bruke
ansvarsforsikringsselskapenes administrasjon måtte man lage en egen forvalt-
ning for fondet, med de særlig omkostninger dette medfører. Det annet er at
flere kan få erstatning via et fond enn gjennom ansvarssystemet. Det er mulig,
men i så fall er et praktisk alternativ å bygge ut ansvarsordningen slik at den
tross alt blir mer dekkende. Man får da ett ansvar, én forsikring og én
administrasjon. Det må være bedre enn å lage en to-trinns løsning. På
forurensningsområdet er ikke forutsetningene for en to-trinnsløsning til stede
så lenge man mener at det er den samme gruppe som skal betale enten ved
forsikringspremier eller ved bidrag til fond.

Ekspedisjonssjef STEIN ROGNLIEN, Norge:

Som representant for grasrota ser jeg med tvunget til å si noe om behovet
for lovgivning. Det later til at spørsmålstillingen her har vært: Trenger
domstolene lovgivning? Men hva med den alminnelige mann, trenger ikke han
lovgivning? Også en alminnelig mann trenger å vite hvor han står, hvilke
kriterier som gjelder. Han vet ikke mye om alminnelige rettsgrunnsetninger og
om hvor han kan finne dem. Slikt kan han ikke operere på grunnlag av, og
ikke enhver sak skal nødvendigvis gå til domstolene.
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Referent, høyesterettsdommer GUNNAR AASLAND, Norge:

Det er kommet frem svært mange interessante synspunkter under denne
debatten, og det er mye det kunne være fristende å kommentere, men den
fristelsen må jeg jo stort sett motstå, fordi jeg har såpass kort tid til rådighet.
Et grunnleggende spørsmål som har vært tatt opp av flere talere, er om det er
behov for særskilt lovregulering av erstatningsspørsmålene ved forurensnings-
skader. Jeg er enig i de argumenter som er anført av Erling Sel vig og nå sist
Stein Rognlien for at slike regler er ønskelige, og jeg tror jeg skal tillate meg
noen få supplerende bemerkninger.

For det første må det selvsagt tas hensyn til lovens opplysningsverdi for den
menige mann og for rettsbrukerne for øvrig. Men dertil tror jeg også at det kan
være atskillige enkeltspørsmål hvor det direkte er behov for lovregulering. Vi
har spørsmålet om ansvarsgrunnlaget, som kanskje, slik Selvig sa, er det minst
påtrengende. For der vil vel domstolene i sine resultater tendere mot objektivt
ansvar uansett hvilken begrunnelse som gis. Men hvis dét er situasjonen, så er
det jo unektelig langt mere tilfredsstillende å få etablert i lovs form at det
gjelder et objektivt ansvar, fremfor å få i hver enkelt sak en hel del unødig
prosedyre om hvorvidt det foreligger ansvarsbetingende uaktsomhet. Så har
man spørsmål om bevisbyrde, hvor det saktens kan være slik som Bertil
Bengtsson også var inne på, at domstolene finner frem til fornuftige løsninger
uansett. Jeg tror likevel det er nyttig å få fastslått i lovs form en be vislettelse
til fordel for skadelidte, selv om man kan diskutere hvordan regelen bør
formuleres. Vi har tålegrensen, kanskje i noen grad et særnorsk problem, men
hvor iallfall den norske lovkomité har følt et behov for å foreta en oppmykning
av det restriktive utgangspunkt som tas i norsk rettspraksis. Men vi har fremfor
alt spørsmålet om erstatningsutmålingen og de erstatningsvernede interesser,
hvor jeg tror det er direkte nødvendig at lovgiveren griper inn dersom man skal
oppnå en ønskelig endring i gjeldende rettstilstand. Og la meg da bruke de
aller siste minutter på akkurat spørsmålet om de erstatningsvernede interesser.

Bertil Bengtsson reiste spørsmålet om det er grunn til å yte erstatning til den
som utøver allemannsrett i næring og som blir hindret i dette ved en
forurensningsskade. Han pekte da på hotellet som blir av skåret fra bruk av den
nærliggende badestrand på grunn av en forurensningsulykke. Denne bade-
stranden kunne man jo også blitt avskåret fra på andre mater, og da ville det
ikke ha vært noe krav på erstatning. Det kan så være. Men etter min
oppfatning er ikke det noe argument av stor betydning, når denne skade dog er
inntruffet som følge av en i prinsippet erstatningsbetingende forurensning. Det
er også pekt på parallellen med ekspropriasjon, og her vil da forholdet være
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etter det norske lovutkast at næringsinteresser knyttet til utøvelsen av alle-
mannsrett også vil bli erstattet ved ekspropriasjon. Men hva så med denne
forsamling av bærplukkere, campere, ornitologer og orienteringsløpere som
Måns Jacobsson nevnte? Der ser jeg det slik, at for disse personer som mere
tilfeldig utnytter allemannsretter uten at det skjer i næringsvirksomhet, vil det
vanskelig kunne bli tale om noen individuell erstatning. Men at den som ved
ulovlig forurensning volder skade på slike interesser må yte en form for
kompensasjon, det finner jeg svært naturlig.

Korreferent, departementsrådet MÅNS JACOBSSON, Sverige:

Jag skall kanske först påpeka, att jag inte har haft förmånen att vara med i
den svenska kommittéen. Jag kan kanske därför uttala mig i rent personlig
egenskap. Jag känner det dessutom som ett privilegium att inte ha ansvaret för
den tilltänkta nya lagstiftningen i svenska justitiedepartementet. Redan dagens
diskussion har visat vilka svårigheter som mina kollegor kommer att få brottas
med.

Jag skulle först vilja beröra den fråga som vår danske kollega har tagit upp,
nämligen om det verkligen finns behov av en särskild miljöskadelagstiftning.
Detta är givetvis den grundläggande frågan. På denna punkt vill jag ansluta
mig till vad Erling Sel vig och Gunnar Aasland har sagt. Det är klart att om
man tar ett exempel med ansvarsgrunder så gör man det kanske lite lätt för sig,
särskilt i Danmark och Norge. I Sverige är däremot ansvarsgrunden inte så
självklar. Om jag har uppfattat saken rätt så är de svenska domstolarna nog
allmänt mera försiktiga än de norska när det gäller att tillämpa ett strikt ansvar
utan direkt lagstöd. Redan detta gör väl att i varje fall förutsebarheten måste
bli mycket större om man lagfäster ansvarsgrunden.

Överhuvudtaget så tror jag att det är riktig som Erling Selvig säger att den
systematiska genomgången av ett rättsområde som en lagstiftning av den här
karaktären gör nödvendigt redan är en vinst i sig. Man får en större förutsebar-
het för Stein Rognlien och andra gräsrötter. Ja men, säger då en invändare, ni
har ju medgett ett de här nya reglerna blir väldigt diffusa i alla fall.
Tålegränsen får ni t.ex. lämna till domstolarna.

Det är kanske riktigt att vissa lagbestämmelser inte blir så särskilt kristall-
klara. I varje fall i Sverige skriver vi emellertid omfattande lagmotiv. Detta
gör att man i motiven kan hämta ledning för domstolarna hur de kanske i och
för sig inte kristallklara reglerna skall tillämpas, vilka kriterier som skall
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beaktas särskilt när man avgör om en viss skade är ersättningsgill och vilka
intressen som skall ha skadeståndsrättsligt skydd. Bl.a. dessa skäl tycker jag
talar starkt för en lagstiftning på detta rättsområde. Den omständighet att man
inte kan göra lagstiftningen kristallklar är väl inte något skäl att avstå från
lagstiftning. Det bästa bör väl inte bli det godas fiende.

Sedan är det väl också så att vissa frågor knappast kan lösas på något annat
sätt än genom lagstiftning. En förlängning av preskriptionstiden för miljöskada
som har föreslagits i Sverige är inte möjlig att genomföra på något annat sätt
än genom lagstiftning.

Jag tycker att diskussionen här visar att de två svåra frågorna i den här typen
av lagstiftning är tålegränsen och skadebegreppet.

Jag skall också säga några ord om subsidiära ersättningsanordningar. Jag
hörde givetvis med intresse på Erling Selvigs jämförelse med oljeskadefonden.
Det är ju riktigt som han säger att syftet med fonden bl.a. var en kostnadsför-
delning mellan redare och oljeintressenter. Men det var inte därför man från
början införde fonden, utan det var för att skapa utrymme för mera ersättning
än man kunde få om bara redarna skulle betala. Detsamma måste väl syftet
vara när det gäller miljöskador, om man skall införa någon form av försäk-
ringslösning. Ett sådant system skall göra det möjligt för de skadelidande att få
ersättning i fall när man inte skulle kunna få ersättning enligt den traditionella
skadeståndsrätten antingen därför att vederbörandes företag inte har sin för-
säkring, är insolvent eller har lagt ned driften eller att den skadelidande inte,
trots lättnader i bevisbördan, kan styrka vem som har vållat en skada.
Åtminstone i dagens budgetsituation i Sverige tror jag inte att man i finansde-
partementet skulle stödja tanken på att med skattemedel finansiera den här
typen av fonder. Avgifterna måste därför läggas på dem som kan vålla
miljöskador. I diskussionen har en del anfört att det i sådana fall skulle vara
lika bra att bygga ut skadeståndsrätten. Enligt min mening är det emellertid
klart att skadeståndsrätten har klara begränsningar när det gäller att lösa
problemen vid miljöskador, t.ex. bevisproblemen, rätten till ersättning vid
intrång i allemansrätten och kostnader för att återställa förstörda områden.


