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1 Inledning och perspektiv

1.1 Avgränsning

Förenklat sett kan vi dela in brott mot miljön i två grupper. Den ena är typiskt
knuten till rubriken för denna framställning, nämligen mer eller mindre stadig-
varande eller återkommande brottslighet inom ramen för någon typ av verksam-
het. Den andra är handlingar av engångskaraktär, vilka i sin tur kan delas in i
handlingar med mycket stora risker (som vid dumpning av större mängder avfall
på viss plats) och handlingar som var och en synes bidra „marginellt" till en mil-
jöskada men som inte är totalt harmlös.

Betydande delar av dagens miljöproblem torde höra samman med långvariga
eller återkommande aktiviteter i form av industri, areella näringar, uttag av na-
turresurser inklusive energi etc. Också den privata konsumtionen bidrar i hög
grad. I denna framställning lämnar jag emellertid privatsektorn utanför.

1.2 Perspektiv
Alltsedan Rachel Carsons „Silent Spring" inser vi allt tydligare att mänsklig-

hetens stora miljöproblem inte gärna kan lösas genom „more of the same". Detta
gäller kanske också för juridiken.

Principiellt sett finns minst två juridiska perspektiv på miljöfrågor.
Det ena är samhällsperspektivet. Det utgår från befintliga rättstekniska instru-

ment, från redan etablerade principer men också från vad som är tekniskt och
ekonomiskt möjligt för individer, företag och samhällen. Med det perspektivet lå-
ter vi miljömålen underordnas andra, mera omedelbart ekonomiskt och institutio-
nellt betingade, mål och/eller metoder.

Det andra är omgivningsperspektivet eller miljöperspektivet. Med ett sådant
bortser vi från etablerade disciplingränser och från begränsningarna till hittills ut-
vecklade rättsliga instrument och begrepp för att i stället, bildligt talat, gå ut i
miljön. Vi sätter oss „i miljöns ställe", anlägger ett miljöperspektiv, och bedömer
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därifrån vad som människorna och rättssystemen måste klara av för att lösa eller
undvika vissa, avgörande miljöproblem.1

Valet av perspektiv betyder mycket också för hur miljöstraffrättsliga frågor be-
handlas. Om vi ser på ämnet för min framställning Straffrättsligt ansvar för mil-
jöfarlig verksamhet så kan det behandlas inifrån. Då skulle jag gå igenom typiska
straffrättsliga frågeställningar. Men ämnet kan också behandlas utifrån. Då kan
jag diskutera hur straffrättsliga och andra instrument förhåller sig till varandra ut-
ifrån det eller de syften, som får antas ligga bakom att straffrättsliga instrument
används.

Jag har valt det senare alternativet. Jag blev stärkt i mitt val efter att i septem-
ber 1989 deltagit i en konferens i Hamburg om miljöstraffrätt med deltagare från
många länder. Jag tyckte mig där kunna urskilja tre huvudgrupper vad gäller del-
tagarna och deras problemperspektiv.

Den första gruppen kom för att diskutera miljöfrågor med utgångspunkt från
en orubblig syn på vad straffrätt var och vad ämnet kunde användas till i mil-
jösammanhang utan att förändras särskilt mycket. Mycket tillspetsat uttryckt ville
de omforma miljöproblemen till att passa den oförändrade, rena straffrätten.

Den andra gruppen hade en friare, mindre dogmatisk, syn på ämnesgränser
och på betydelsen av sådana, framför allt vad gällde „pure criminal law" och „ad-
ministrative law".

Gemensamt för dessa båda grupper var emellertid att miljöfrågorna betrakta-
des inifrån olika rättssystem eller discipliner.

Den tredje gruppens perspektiv utgick däremot närmast från miljöproblemen
som sådana och behandlade „straffrättsliga metoder" utifrån dessas tänkta funk-
tioner. Det perspektivet föreföll mest fruktbart och det är också perspektivet för
denna framställning.

2 Ett miljörättsligt perspektiv

2.1 Lagstiftarnas problem
Om vi på ett meningsfullt sätt ska diskutera straf f rättsligt ansvar i miljösam-

manhang, bör vi först undersöka huruvida miljöområdet påkallar något speciellt
angreppssätt av betydelse för utformningen av sanktionsregler.

1 Brundtlandkommissionens rekommendationer syftar till en uthållig utveckling och pe-
kar på en del av de avgörande miljöfrågorna stora frågor, ingripande frågor, frågor varav
vissa helt enkelt måste lösas till 100 procent. Frågor vars lösande kräver en utveckling av
rättsliga styrmedel. Dit hör bl.a:

* styrning av förbränning som ökar koldioxidhalten i atmosfären,
* begränsning av användning av tungmetaller,
* bevarande av olika naturtyper,
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Idag och under sannolikt en lång framtid står lagstiftarna inför följande pro-
blem och utmaningar:
* Människors och företags handlande måste i stor omfattning samordnas, styras,

begränsas och ibland förbjudas, om förödande förändringar ska kunna hin-
dras.

* Hotande förändringar är ofta sammanlagda effekter av en mängd ageranden.
Det är bara sällan som ett handlingstillfälle ensamt orsakar så omfattande
verkningar, samtidigt som inget enda handlingstillfälle av vissa typer är be-
tydelselöst vad gäller effekten ifråga.

* Miljöförändringar uppstår inte bara som följd av summan av olika påverk-
ningar från olika åtgärder. De kan också vara effekter av en ackumulation ute
i naturen av utsläppta ämnen2 eller av bioackumulation (anrikning av svårned-
brytbara substanser i näringskedjor eller näringsvävar eller koncentration av
organismer direkt ur omgivningen ledande till att organismens halter av ämnet
är många gånger högre än ämnets koncentration i organismens omgivning).

Ackumulationssituationer kräver särskild uppmärksamhet, inte minst från
sanktionssynpunkt. Där är effekterna, de synliga eller mätbara drastiska verk-
ningarna, inte direkt och proportionellt förbundna med endast en viss eller några
enstaka åtgärder. Till det typiska hör även att verkningarna kan uppkomma och
f ortvara också långt efter de skade vållande åtgärderna. Då är det meningslöst att
koppla förbud eller straff till effekter av handlingar. I stället måste handlings-
sätten angripas vilket passar bäst i typiska miljölagar men mindre bra som straff-
regler i en gammaldags strafflag.

2.2 Betydelsen av hög efterlevnads grad
På miljöområdet är frågan om att åstadkomma en hög efterlevnadsgrad av de

materiella reglerna kanske mera framträdande än för något annat rättsområde.3

Anta att Förenta Nationerna finner att jordens atmosfär inte bör få högre tem-

* bevarande av arter och annan genetisk mångfald
* begränsning och slutligen förbud för användningen av vissa kemiska ämnen som kan

förstöra ozonskiktet etc.
Exempelvis lagras alltfler sura ämnen i mark och vatten. Förr eller senare passeras

därför olika ekologiska känslighetströsklar. Under vissa förutsättningar kan en mycket liten
ökning av surhetsgraden orsaka drastiska sekundära effekter, såsom utlösning av tungmet-
aller i grundvatten, fiskdöd i en sjö etc.

Förbud mot åtgärder som kan hota utrotningshotade arter kräver en höggradig efter-
levnad. Liknande gäller bestämmelser, som syftar till att förhindra sådana handlingar, som
ensamma kan ge mycket stora skadeverkningar, såsom att dumpa större mängder gift på en
och samma plats. Om det däremot rör sig om handlingssätt som leder till skador, men inte
oreparabla sådana, kan ett visst svinn i genomförandet ske utan att målet förfelas.
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peratur än X grader högre än de genomsnittsvärden som gällt för tiden 1900-1950.
Syftet är att undvika katastrofala globala effekter. Anta vidare att alla nationer
förbinder sig att medverka till att temperaturen inte ska bli högre än så.

Det mål som ska uppnås är odelbart. Det måste uppnås, enligt förutsättningar-
na. Inte uppnås till vissa delar. Utan i sin helhet.

Flera liknande, ibland regionala, målsättningar kommer att bli vanliga, såsom
att bevara olika ekosystem och andra levande naturresurser. Det går inte att för-
handla med vare sig valar, havskräftor eller grundvattnet om att dessa ska an-
passa sig till människornas och samhällets perspektiv och önskemål. Människans
roll blir att bestämma sig för att bevara vissa slags ekosystem eller andra miljöför-
hållanden. Därefter blir det dessa yttre faktorer som dimensionerar anspråken på
det rättsliga systemet.

2.3 Den miljörättsliga kärnan
I den verklighet som lagstiftarna måste ta itu med finns inte bara aktörer (män-

niskor som individer eller i grupper, företag etc) utan också sådana som endast
reagerar låt oss kalla dem reaktorer såsom fiskar, fåglar, växter, vatten, luften
etc.

Människor kan handla och förhandla; de kan agera.4 Allt och alla övriga kan
bara på sin höjd reagera. I egenskapen av reaktorer handlar de inte i någon
mänsklig mening. Inte heller förhandlar de. Endast reagerar.

Rättsliga instrument syftar särskilt till att förmå aktörer att handlar på sådana
sätt, att sedan reaktorerna inte reagerar på oönskade sätt.

Detta är såvitt jag kan se den miljörättsliga kärnan vad som gör miljörätten spe-
ciell. Reaktorernas egenskaper egenskaperna hos dessa havskräftor, regnskogar,
sjöar och vattendrag, gener och celler sätter kriterierna för vad som krävs av ett
„effektivt" miljörättsligt regelsystem; sätter gränserna.

Vad som återstår för människorna är
* att bestämma vilka gränser som de vill respektera (att sätta miljömålen)
* att sedan verka för att tillräckligt många aktörer handlar på sådana sätt, att

dessa gränser inte överskrids. 5

4 Att de ibland också fungerar som reaktorer, ändrar inte på bildens grunder.
5 Då räcker det inte att säga åt alla människor att vara snälla och tänka sig för, så att

gränserna inte överskrids. De enskilda människorna klarar sällan detta. Orsakerna är flera.
En är att de ofta inte kan veta vad som återstår för just dem i form av handlingsutrymme ut-
an att gränserna överskrids. Det är ju inte en enda aktör som orsakar att olika ekologiska
gränser överskrids det är många eller alla tillsammans. Detta accentueras när miljöeffekter-
na är ackumulativa. Dessutom är inte alla människor solidariska. Somliga tar för sig på an-
dras bekostnad, vill inte underkasta sig begränsningar, kanske stjäl eller riskerar andra för
egen vinning etc.
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3. Miljölagars grundstenar

3.1 Kravregler - handlingsregler
Ett effektivt miljörättsligt regelsystem kräver många olika regeltyper. En

grundsten är dock materiella regler med krav och förbud. Jag kallar dem här
kravregler.6

Flertalet miljölagars kravregler är antingen direkt straffsanktionerade eller ock-
så indirekt kopplade till straffrättsliga sanktioner genom kriminalisering av över-
trädelser av sådana administrativa föreskrifter eller tillståndsvillkor, som innebär
tillämpningar i enskilda fall av de materiella reglerna.7 Därtill kommer att vissa
handlanden har kriminaliserats i strafflag.

Materiella bestämmelser eller om man så vill handlingsregler och förbudsregler
finns alltså dels i speciallag (miljölagar och liknande), dels i strafflag. De har gi-
vetvis en grundläggande funktion i ett miljörättsligt regelsystem.

3.2 Exempel på kravregler i speciallag och i strafflag
Skillnaderna är stora mellan olika lagar och olika länder vad gäller kravregler-

nas konstruktion och placering.
Exempelvis är den norska forurensningsloven näst intill fri från materiellt inne-

håll den ser ut som en fullmaktslag. Alltså sätts vanligen de materiella reglerna i
norskt miljöskydd i varje enskilt fall utan att ha preciserats särskilt ingående av
lagstiftarna.

Den svenska miljöskyddslagen är något mera objektiverad det vill säga att lag-
stiftarnas styrning i materiellt hänseende i högre grad återspeglas i lagen. Men
också här finns stora utrymmen för skönsmässiga bedömningar. Miljöskyddsla-
gens materiella regler är inte direkt straffsanktionerade. Det är däremot mot-
svarande regler i den svenska kemikalielagen trots att de liknar dem i miljöskydd-
slagen.

6 Den danska miljöbeskyttelseloven, den norska forurensningsloven, den finska vatten-
lagen och luftvårdslagen samt den svenska miljöskyddslagen alla har de regler som mer eller
mindre tydligt anger, eller i vart fall lägger grunden för, bestämmelser om vad som krävs för
att en miljöpåverkande verksamhet ska få utövas. De olika länderna har dessutom kemika-
lielagstiftning, naturvårdslagar med olika utformningar, vattenlagar, lagar om planläggning
och byggande, lagar om jakt och fiske etc.

7 Den svenska lagen om kemiska produkter straffbelägger sålunda sådan hantering av
kemiska ämnen som strider mot aktsamhetsregeln i 5 , förutsatt att avvikelsen från aktsam-
hetsregeln sker av grov vårdslöshet eller med uppsåt. Den svenska miljöskyddslagen knyter
däremot straffsanktioner till överträdelse av olika administrativa föreskrifter och tillstånds-
villkor, grundade på lagen. Men därutöver finns, främst i de olika strafflagarna, ett antal
materiella bestämmelser i form av brottsbeskrivningar bestämmelser söm har betydelse från
miljöskyddssynpunkt. Ett exempel är miljöbrott i den svenska brottsbalken, ett annat sprid-
ande av gift m.m. Liknande finns i en del andra lagar.

28 Nordisk juristmøde
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Den svenska brottsbalkens regler om miljöbrott respektive vårdslöshet med
miljön har ett materiellt innehåll som till sin typ liknar bl.a. kraven i lagen om ke-
miska produkter.

Det förefaller därför som att de svenska lagstiftarna inte har sett någon av-
görande miljörättsligt principiell skillnad mellan å ena sidan låggradigt objektive-
rade handlingsregler (skönsregler) och å andra sidan handlingsregler i straffregel-
form; inte heller mellan att ha en materiell direkt straffsanktionerad handlings-
regel i en kemikalielag och att ha en handlingsregel i en strafflag.

3.3 Krav och genomförande
Aktörerna måste förmås eller lockas att följa kravreglerna. Men hur? Genom

hot om straff? Genom löften om belöningar? Genom vädjanden?
Med hjälp bl.a. av Gregor Holmgrens bild8 kan vi se ett miljöregelsystem på

följande sätt.
* Inledningsvis rekommenderas alla att visa hänsyn. En hel del aktörer nöjer sig

med denna påverkan och följer sådana kravregler, som de känner till. För att
kunna påverka flera aktörer, måste målen översättas till kravregler.

* Genomförandet av dessa kravregler måste underbyggas genom olika typer av
genomföranderegler, gällande bland annat sådant som förprövning, övervak-
ning, sanktioner etc. Vi kan också komplettera med ekonomiska styrmedel.

* Vi måste vidare uppmärksamma att ju sämre genomförandet fungerar, desto
lägre blir graden av uppfyllelsen av kravreglerna (denna uppfyllelsegrad be-
stäms av den frivilliga efterlevnaden plus vad som faktiskt genomförs) och
därmed också graden av måluppfyllelse.

* Om lagstiftarna ändå vill att målet ska uppnås fullt ut (något som blir typiskt
för miljöområdet), måste lagstiftarna överväga var i det systemet åtgärder kan
sättas. Ska övervakningen skärpas? Ska straffen skärpas? Ska nya typer av
genomförandeinstrument införas? Eller ska kravreglerna skärpas, så att sum-
man av dessa blir betydligt högre än målet, för att på det sättet kompensera
för partiellt dåligt genomförande? Eller ska olika kombinationer prövas?

4 Straffrätten och miljöproblemen

4.1 Inledning
Straff för miljöfarliga handlingar är inget nytt. Våra länder känner regler om
skydd för naturresurser, fridlysning av djur och växter, förbud mot förgiftning

8 Holmgren i Markanvändning Vattenkvalitet En studie i Laholmsbuktens tillrinnings-
område. Länsstyrelsen i Halmstad 1989.
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och skadegörelse. Sådana gamla straffregler har betydelse även i modern miljö-
vård. Ibland är det effekterna av ett handlingssätt som kriminaliserar handlingen,
såsom när människor skadas eller dör. Sett inifrån de straffrättsliga systemen och
tankebyggena finns här regeltyper som kan användas och även används i prakti-
ken i miljövårdssammanhang.

Detta var ett perspektiv inifrån. Men utifrån betraktat ser vi behov av att få
regler efterlevda, oavsett huruvida vi anser oss använda straffrättsliga eller andra
instrument för det ändamålet.

4.2 Typiska straffrättsliga instrument
Genom att sätta människor i fängelse, genom att bötfälla dem eller deras före-

tag, genom att ta ut avgifter eller på andra sätt åstadkomma negativa effekter för
dem, gör vi något som har en gemensam nämnare. Vi kan kombinera åtgärder
som begreppsmässigt sett utgör olika rättsliga sekundära styrmedel såsom fäng-
elsestraff, böter, sanktionsavgifter, förverkande av utbyte av brott etc i syfte att
avskräcka eller avhålla någon från ett oönskat handlande. Vad har de ytterst sett
gemensamt? Jo, de bygger alla på förändringar av aktörernas ekonomi och/eller
bekvämlighet (vari jag inräknar frihet). Oavsett om de kan kallas straffrättsliga
eller annat.

4.3 Kopplingen straffrättsliga och andra regeltyper
Men också kravregler, regler om förprövning och liknande passar in i bilden.

De ska nämligen typiskt sätt ha funktionen att påverka beteendet hos människor.
Genom en sanktioner och andra negativa konsekvenser för dem, som inte hand-
lar önskvärt, vill man uppnå funktionen att påverka aktörerna på flera sätt än ge-
nom enbart etiska argument.

Ta inte min terminologi på alltför stort allvar när jag försöker att mot varandra
ställa å ena sidan en schabloniserad form av begreppsjuridik, å andra sidan någon
form av funktionsjuridik för att sedan välja det senare.

Och den överordnade funktionen? Att medverka till att av lagstiftarna upp-
ställda miljömål uppnås. Med den utgångspunkten vill jag nu gå över till frågan
om påtryckningsmedel, om sanktioner och liknande.

5 Sanktioner

5.1 Sanktioners effektivitet
Sanktioners effektivitet bestäms till stor del av olika förhållanden som rör adres-
saterna och dessas värderingar å ena sidan, deras förväntade utbyte å andra si-
dan.



436 Staffan Westerlund

En mycket fattig människa i ett utvecklingsland behöver mat för dagen. För-
hållandet mellan alternativet att familjen svälter och alternativet att kanske få ett
straff är så olika, att han tar risken av ett straff.

Ett speciellt problem vid många fall av „vanlig" brottslighet är att förövarna in-
te förmår väga risk och nytta av olika anledningar och därför förefaller att inte re-
agera på straffhot. Detta är sannolikt mindre betydelsefullt vid miljöbrottslighet i
större skala i de nordiska länderna oavsett vad kriminologer anser om sådana si-
tuationer. Det mesta av den miljöbrottslighet, som jag nu diskuterar, bygger på
ett (i vid mening) ekonomiskt utbyte av vad man gör. Om detta är riktigt, måste
det vara en fruktbar inriktning att förhindra ett utbyte av en överträdelse för att
därigenom göra det mindre intressant att begå överträdelserna. Detta är den tri-
viala ansatsen för min fortsatta diskussion.

Hur passar med det synsättet vanliga typer av straffmätning in i den bilden?

5.2 Ett exempel
Det följande exemplet är trivialt svenskt.
En företagare vill öka produktionen i sin fabrik med 25 procent utan nödvän-

digt tillstånd. Hans syfte är att utnyttja en högkonjunktur och han hinner inte in-
vänta ett tillstånd. Dessutom kanske han inte kan få tillstånd till ökad produktion
på den plats, där han bedriver sin verksamhet. Hans situation är följande:

Om han inte ökar produktionen förrän han har fått tillstånd, går han miste om
en stor vinst.

Om han däremot ökar produktionen utan tillstånd, inleds ett skeende med nå-
got olika innehåll beroende på omständigheterna.

Det första stadiet i skeendet är att produktionen ökar, att föroreningarna ökar
och att företagarens inkomster ökar.

Det andra stadiet är att produktionsökningen blir alltmer känd utanför fabri-
ken. Tillsynsmyndigheter får ibland kännedom om ökningen.

Om så sker, når vi ett kritiskt stadium eftersom myndigheten här kan välja mel-
lan olika huvudlinjer.

Den ena huvudlinjen är att med omedelbar verkan stoppa verksamhetens otil-
låtna del. Detta kan beskrivas som att man hindrar förövaren från att fortsätta sin
brottliga verksamhet.

Den andra huvudlinjen är att inleda förberedelserna för att utkräva straffrätts-
liga eller andra sanktioner av företagaren.9

Vid sidan av detta kan också uppstå sociala eller liknande effekter. Allmän-

9 Mellanformer är möjliga, såsom att man förbereder för sanktioner samtidigt som man
förbereder för stoppning.
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heten får kännedom om brotten och företagaren får kanske dåligt rykte på ett
sätt, som han anser negativt. Arbetstagarna kanske reagerar mot att deras företag
utmålas som brottsligt, och även detta kan företagaren finna negativt. Sådana
företagare som är seriösa i en samhällelig mening kan alltså tänkas uppfatta såda-
na effekter som så negativa, så att nyttan av en olaglig produktionsökning inte
blir tillräckligt stor.

Om det däremot rör sig om en i just denna samhälleliga mening mindre seriös
företagare, kommer dessa konsekvenser att få obetydlig verkan. Faktum är ju att
pengarna flyter in.

53 Den första huvudlinjen
Utvecklingen enligt den första huvudlinjen går då mot polisutredning, åtal och

straffprocess samt/eller mot ett formellt beslut från tillsynsmyndigheten i form av
ett vitesföreläggande.

Dit är vägen lång, åtminstone om vi tar ett typiskt svenskt fall som exempel.
Polisutredningar tar tid, åklagarna behöver tid för att fatta sina beslut, dom-
stolarna är överlastade med olika mål. Det är vidare vanligt att tillsynsmyndig-
heterna i Sverige inte omedelbart går till ett föreläggande utan först använder en,
ibland mycket lång, tid för att diskutera med företaget. Ja, ibland förekommer
det till och med att tillsynsmyndigheter ställer upp som något slags tekniska råd-
givare till företaget i frågor om hur man bäst återgår till att följa bestämmelserna,
samtidigt som överträdelsen fortgår.

Vad gäller det straffrättsliga händelseförloppets slutpunkt finner vi, om Sverige
utgör exempel, att det genomsnittliga straffet för överträdelser av miljöskyddsla-
gen till åtminstone för ett par år sedan var 30-40 dagsböter.10

5.4 Den andra huvudlinjen
Vad gäller den andra huvudlinjen med förelägganden om att följa tillståndsvill-

kor respektive att inte fortsätta med olaglig verksamhet, finns såvitt jag vet ingen
mera omfattande statistik för svensk del. Jag nöjer mig med att hänvisa till all-
männa observationer, som också har återspeglats i offentliga utredningar, inne-
bärande att tillsynsmyndigheter har haft en stark tendens att söka samråda bort
överträdelser, inte tvinga bort dem.

Fängelse hade då aldrig dömts ut. Helt nyligen gjordes en icke vetenskaplig genom-
gång av mer än 1.000 anmälningar om brott mot miljöskyddslagen. Mindre än 10 procent av
dessa hade gått till åtal.
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5.5 Effekterna av båda huvudlinjerna
Oavsett hur det är med det sistnämnda, kan vi se följande. Om de två nu dis-

kuterade utvecklingslinjerna leder till sina respektive rimliga rättsliga slut, alltså å
ena sidan åtal och fällande dom och å andra sidan föreläggande om att återgå till
att följa bestämmelserna, så finner vi följande:

Mätt i det som all normal företagsamhet har till yttersta syfte och därmed som
måttstock, nämligen pengar, har företagaren fått betydligt större nytta än skada
av överträdelsen. Dagsböter för en företagsledare når i fall som detta inte upp till
intäkterna. Det är endast om företagsledaren själv tillmäter den sociala betydel-
sen av att bli „straffad" ett stort negativt värde, som straffet kan tänkas väga
tyngre än intäkten.

Att behöva upphöra med en inkomstbringande olaglig verksamhet först ett an-
tal veckor eller månader efter att denna inleddes, inverkar inte på intäkternas
storlek under den tid verksamheten bedrevs olagligt. För varje dag som verksam-
heten kan bedrivas olagligt, ökar intäkterna.

Vi kan därmed se att i vart fall för sådana företagare, som lägger störst vikt vid
pengar, ett sanktionssystem likt det skisserade inte är särskilt verksamt. Verk-
ningsgraden ökar alltså inte om man, med bibehållande av den låga straff mät-
ningen, förstärker den egentliga strafflagen med brottsbeskrivningar som täcker
det nu beskrivna. Kriterierna för brottet är desamma. Det ska vara tillräckligt be-
visat att den åtalade är skyldig. Trögheterna i genomförandet i polis- och åklagar-
leden blir desamma.

6 En tredje huvudlinje

6.1 Att stoppa själva brottets fortsättande
Mitt exempel ovan skulle i ett hänseende förvåna många vanliga människor,

om de jämför med hur polisen gör när den träffar på „ordinär" brottslighet. Det
första polisen gör är vanligen att stoppa själva den brottsliga handlingen. Först
därefter vidtar eventuella anhållanden, spaningar, utredningar, åtal etc. Men som
sagt. När polisen så kan, börjar den alltså med att stoppa brottet.

Men så skedde inte mitt exempel. Ändå är det kanske just hindrandet från fort-
satt brott som slår särskilt effektivt mot exakt just det, som företagarna genom
sitt handlande visar att de sätter främst, nämligen att bedriva en inkomstbringan-
de verksamhet. Företagaren i exemplet bröt ju mot lagen därför att han skulle
vinna något på detta.

Om han hindras direkt från just detta, blir utbytet därefter noll.
Om han däremot inte hindras, får han ju just det utbyte som var orsaken till att

han inledde brottet.
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6.2 Sanktioner och effektiv miljökontroll
Ett miljöregelsystem kan göras mer eller mindre effektivt. En del av systemet

utgörs av sanktioner och liknande. Sanktioner syftar till att höja genomföran-
degraden av olika kravregler, till att höja effektiviteten i ett regelsystem.

Mot bakgrunden av detta borde vägen förkortas mellan orsaken till ett brott
och elimineringen av just den orsaken. Detta är naturligtvis trivialt. Men byt ut
ordet „orsak" mot ordet „syfte". Om syftet med brottet i första hand är att öka
inkomsterna, så bör man börja med att försöka hindra just inkomstökningen så
effektivt som möjligt.

Jag tar exemplet med icke tillfälliga handlingar motsvarande exemplet ovan.
På miljöområdet innebär hindrandet av inkomstökningen vanligen att stoppa

själva brottet. Ett annat viktigt led, men ett sekundärt sådant, är att se till att
brottslingen inte får någon nytta av sin överträdelse.

För båda dessa åtgärder finns etablerade rättsliga metoder. Att omedelbart
stoppa en brottslig verksamhet är inget märkligt i sig, men hittills ovanligt när det
gäller miljöstörande verksamhet. Att försöka eliminera vinster av överträdelser är
också något beprövat. Vi har företagsbot, förverkande och olika speciella sank-
tionsavgifter såsom den i Sverige sedan 1981 existerande men mycket sällan ut-
dömda miljöskyddsavgiften. Under speciella förutsättningar kan också före-
komma skadestånd till dem som har skadats till följd av överträdelsen.

Här är det alltså inte i första hand nya instrument som behövs, utan snarare ut-
vecklade synsätt rörande användningen av vissa instrument.

6.3 Sanktioner i efterhand.
Med siffror visar man lätt att ingripanden och sanktioner i efterhand ensamma

är otillräckliga när det gäller icke tillfälliga handlingar. Anta för en viss kategori
fall att:
* upptäcktsrisken är 50 %,
* 50 % faller bort under brottsutredningen därför att fakta är osäkra,
* 10 % faller bort till följd av missriktade hänsyn, korruption och andra typer av

obehöriga hänsyn, samt
* 25 % faller bort därför att domstolen inte delar åklagarens uppfattning och

därför inte dömer ut en sanktionsavgift.
För den kallt kalkylerande företagaren blir då risken ungefär följande:

50 % av 100 = 50; 50 % av 50 = 25;

10 % av 25 = 2,5, återstår 22,5;

30 % av 22,5 = 16,88.
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Här förhåller sig alltså nytta och skada för företagaren som 100 till 17. Detta be-
tyder att om man endast försöker att i efterhand fullständigt eliminera det ekono-
miska utbytet av en överträdelse (vilket har diskuterats i termer av „avkriminali-
sering" i Sverige, men inte genomförts), så har man typiskt sett att välja mellan
främst följande:
A. Man accepterar att kallt beräknande personer överträder bestämmelserna och

betalar när de blir dömda att göra detta (systematisk undersanktion).
B. Man kompenserar läckaget i genomförandesystemet genom att multiplicera

de ekonomiska sanktionerna med, som i exemplets fall, i runda tal 6 (exakt
5,93) (systematisk sanktion).

Det sistnämnda leder i sin tur till att den företagare som har otur och en enda
gång överträder en bestämmelse, sedan upptäcks och därefter ådöms avgift, får
betala 6 gånger mer än han tjänade. Den effekten måste dock tas om man vill
undvika systematiska undersanktioner.11

6.4 När används metoden med systematiska sanktioner?
Systematiska sanktioner enligt B ovan förefaller i princip kunna leda till att miljö-
brott generellt sett inte lönar sig. Ändå är det lätt att se några av förslagets be-
gränsningar.

Det finns nämligen typer av miljöbrottslighet som inte lämpar sig för detta an-
greppssätt, nämligen de typiska engångshandlingarna med stora, specifika skade-
verkningar, bäst illustrerade genom sv artdumpnings scenariot.12 Exempel är att
dumpa stora mängder avfall, att spränga bort en tröskel i ett vattendrag, att sänka
en sjö, att skjuta ett verkligen utrotningshotat djur, att ta livet av några männi-
skor etc. För sådant lämpar sig inte ekonomiska sanktioner, i vart fall inte som
huvudinstrument.

Den andra huvudtypen renodlas i ett „försurningsscenario". Detta karakterise-
ras av de speciella förutsättningar och problem som hör samman med sådan mil-
jöpåverkan, som bygger på en mängd aktörer, en mängd beslutstillfällen samt
mer eller mindre kontinuerliga utsläpp, vars sammanlagda effekter är ackumula-
tiva.

För „försurningsscenariot" förefaller det vara verksamt att rikta in sig på att så
snart som möjligt stoppa en olaglig verksamhet, d.v.s att lägga upp sanktionering-

11 För att göra ett delvis „avkriminaliserat" system verkligt rimligt, borde dessutom som
avgiftsunderlag därutöver användas samhällsapparatens kostnader för utredningarna av det-
ta slags miljöbrottslighet, och då inte bara kostnaderna för utredningen i just det fall som le-
der till fällande dom.

12 En engelsk term som jag ofta hört är „midnight dumping".
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en på ett sådant sätt, så att ett upphörande av överträdelsen kommer i första rum-
met, olika typiska sanktioner i andra rummet.

Svartdumpningen är däremot till sin typiska karaktär sådan att den har skett
och avslutats innan den har upptäckts. Det är då för sent att stoppa den. Därför
förefaller förebyggande avskräckning och andra former av avvärjande i förväg
vara vad som borde sättas i första rummet.

Till detta kan dock läggas ett lagfäst ansvar för „dumparen" att återställa eller
sanera den miljö som utsatts för dumpningen (ett reparationsansvar). Det sist-
nämnda har från vissa synpunkter gemensamma drag med att ta bort den ekono-
miska nyttan av brottet; något som jag satte i första rummet i försurningsscena-
riot. Skillnaderna kan dock bli stora. Exempelvis föreställer jag mig att det i de
flesta samhällen kommer att ställas relativt höga beviskrav, för att en bestämd fö-
retagare ska kunna åläggas att utföra en bestämd sanering, medan beviskraven i
praktiken blir mindre betungande när det gäller att stoppa en pågående över-
trädelse.

7 Sammanfattning och slutkommentar

7.1 Summering
Miljöproblemens karaktär ställer frågor om kravreglers konstruktion och ge-

nomförande i ett speciellt ljus och frågan om sanktioner i vid mening (sanktioner
mot och konsekvenser för överträdare) måste därför spela en mycket viktig roll.

Sanktioner och andra konsekvenser kan delas in i olika typer varav
* straff är en
* straffliknande sanktioner en annan
* avgifter såsom miljöavgifter en tredje och sidorordnad
* skadestånd en fjärde
* hindrande av fortsatt olaglig verksamhet en femte.13

Allmänt sett kan straffrättsliga instrument inte undvaras i miljökontrollen men
heller inte andra typer av sanktioner och konsekvenser. För ett effektivt miljö-
skydd bör man kombinera sanktioner och konsekvenser på sätt som medför störs-
ta möjliga genomförande av kravregler, antingen sådana återfinns i lag, i lägre fö-
reskrifter, i planer, i individuella tillstånd eller i andra myndighetsbeslut för en-
skilda fall.

13 Som en sjätte kan vi ta hindrande av fortsatt verksamhet även om denna skulle bli lag-
lig (alltså indragning av tillstånd); något som i vart fall den svenska miljöskyddslagen ger
möjlighet för men som det kan vara lite svårt att ge rimliga argument för. Det blir då mera
av en sanktion knuten till lämpligheten i det enskilda fallet av den som utövar verksam-
heten.
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Det är dock en avgörande skillnad mellan överträdelser av
* å ena sidan sådana föreskrifter, vars överträdande i det enskilda fallet inte en-

samt leder till en drastisk miljöeffekt men där inget överträdande saknar be-
tydelse (såsom vid olika slag av ackumulativa effekter)

* å andra sidan fall där varje handling ensam kan orsaka specifika risker.
Mellan dessa kategorier har vi många typer som jag inte nu behandlar.
När det gäller överträdanden i den första gruppen ovan, har straffinstrument av

vanlig typ (böter eller fängelse) mycket liten betydelse sett från miljökontrollsyn-
punkt. Där är det långt verksammare att prioritera stoppandet av fortsatta över-
trädelser, ty en sådan konsekvens för en företagare är vanligen mera ingripande,
åtminstone sett i företagsekonomiska termer, än mödosamt utdömda företags-
böter eller personliga böter. 14Om det däremot gäller enstaka, kortvariga brotts-
liga handlingar inom denna kategori, är det svårt att se sanktionsalternativ till
straff.15

Avskräckning som sådan skulle kunna ha en inte oväsentlig betydelse när det
gäller laglydnad inom vanligt näringsliv. Ofta är handlandet där rationellt.

Även en annan samhällssektor lämpar sig kanske för en satsning på prevention
om inte annat så därför att bättre alternativ saknas: där kan nämligen en del verk-
samheter inte stoppas. Detta gäller särskilt sådana verksamheter som drivs av
kommuner eller liknande företagare och som tjänar grundläggande funktioner i
samhället när det gäller hälsa. Hit hör dels större energianläggningar, dels kom-
munala avloppsledningsverk.

Såvitt jag förstår fungerar i sådana situationer bara en kombination av höga
straff för enskilda beslutsfattare samt sanktionsavgifter.

7.2 Kommentar
Mina resonemang utgår från typfall och syftar till att belysa några olika an-

greppsätt i effektivisering av efterlevnaden av miljölagar. De kan sedan, om de
accepteras, helt eller delvis föras över på sådana fall som ligger mellan dessa kate-
gorier.

En viktig fråga på miljöområdet, som jag inte har behandlat men som kan ha
stor betydelse, är att förmå också andra adressater än dem som direkt påverkar

14 Däremot kan det väl tänkas att man någonstans på skalan kan nå så höga fängelse-
straff, att en motsvarande preventiv effekt uppstår.

15 För vissa handlingssätt, som att kasta avfall av skadlig typ, kan ekonomiska styrmedel
i stället användas som alternativ eller komplement till straffsanktioner för enstaka, kortvari-
ga brott. Genom avgiftsbeläggning av varan eller av något ämne som ingår i denna, kan det
göras ekonomiskt lönsamt att inte kasta avfallet utan i stället återlämna det, sälja det etc.
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miljön att följa de bestämmelser de har att efterleva. Jag tänker på myndig-
heterna, antingen dessa är tillståndsgivande myndigheter, övervakande myndig-
heter, domstolar och andra organ. Den frågan är så stor, och principiellt sär-
präglad, att den kräver en egen analys.


