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Eldre miljøskader, særlig i form av gamle avfallsdeponier ogforurenset grunn, er blitt
et betydelig problem i de fleste industriland. Det er ofte nødvendig å treffe omfattende
og kostbare tiltak for bøte på problemene. Inntrådte skader, f.eks. på grunnvannet, kan
medføre et betydelig erstatningsansvar.

Spørsmålet er hvem som har ansvar for forholdene; hvem som kan pålegges å rydde
opp, og hvem et eventuelt erstatningskrav kan rettes mot. Ofte vil miljøskaden skrive
seg fra en virksomhet som ligger langt tilbake i tid, og eiendommen kan siden ha hatt
flere eiere. Det blir både spørsmål om den opprinnelige forurenser nå kan trekkes til
ansvar, om den nåværende grunneier har ansvar selv om han ikke har stått for for-
urensningen, og om dette også gjelder de som har eiet eller drevet i mellomtiden. Er
den forurensende virksomheten gått konkurs, blir spørsmålet om ansvaret går over på
konkursboet og eventuelle panthavere. Også foreldelsespørsmålet kan være vanskelig.
Et grunnleggende spørsmål er om ny lovgivning i dag kan hjemle krav om opprydding
og erstatning hvis miljøskaden skyldes handlinger som var tillati da de bleforetatt.

Emnet har i de senere årene vært mye diskutert og til dels omstridt i alle de nor-
diske land. Hittil har man valgt nokså forskjellige tilnærminger og løsninger, bla.
avhengig av om reglene legger hovedvekten på den opprinnelige handlingen eller den
nåværende tilstanden. Referatet redegjør for hovedsynspunktene i dansk, svensk, finsk
og norsk rett og skisserer prinsipper for løsninger i hovedsak basert på rettstilstanden
i Norge.

Hans Chr. Bugge, født i 1942, er dr. juris og har vært professor i miljørett ved Institutt
for offentlig rett, Universitetet i Oslo siden 1998. Han har tidligere hatt ledende stil-
linger i den norske milj øvernforvaltningen, bla. som direktør i Statens forurensnings-
tilsyn.

1. Hva emnet dreier seg om

Eldre miljøskader - i Norge populært kalt «gamle synder» - er blitt et betydelig
problem i de fleste industriland. Jord, grunnvann, vassdrag og sjøbunn er ofte for-
urenset på grunn av tidligere tilførsler av forurensende stoffer, eller miljøet kan
være skadet på andre måter. Det blir nødvendig å treffe tiltak for å stanse videre
skade og eventuelt foreta opprydding og restituering og gjenoppretting av natur-
miljøet. Det vil kunne være omfattende og kostbare tiltak som her kreves.
Skadevirkningene dersom tiltak ikke treffes, vil kunne være store, med påføl-
gende erstatningsansvar. Det kan med andre ord stå svært mye på spill for de som
blir å anse som «ansvarlige». Ansvarsspørsmålene er da også blitt viktige og til
dels meget omstridte i mange land.
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1.1 «Eldre miljøskader» - hva menes?

Begrepet «eldre miljøskader» må klargjøres. Strengt tatt er betegnelsen ikke helt
dekkende. Det er som oftest ikke selve miljøskaden som er «eldre», men de hand-
linger som har ført til miljøskaden. Skaden kan skyldes direkte tilførsel av for-
urensende stoffer, f.eks. gjennom utslipp fra industriell virksomhet, eller den kan
skyldes at det er deponert eller gravd ned avfallsstoffer som medfører forurens-
ning gjennom avrenning eller lekkasje. Ofte kan det gå lang tid før skaden mani-
festerer seg. Og seiv om det hittil ikke er inntrådt noen lekkasje, og derfor strengt
tatt heller ingen miljøskade, vil det ofte være nødvendig å grave opp eller fjerne
tønnene for å hindre lekkasjer i fremtiden. Også når det slik foreligger sn fare for
miljøskader, melder mange av de samme spørsmålene seg som der forurensning
faktisk har inntruffet. Denne situasjonen hører derfor med innenfor vårt emne. I
det følgende vil jeg stort sett begrense fremstillingen til disse situasjonene. Men
også andre typer miljøskader kan tenkes i vår sammenheng, som for eksempel
hugst av verneverdig skog, gjenfylling av bekkeløp eller våtmarksområder, opp-
demminger, og grusuttak fra en elvebunn som påvirker vannføringen og det
naturlige livet i elven.

Hva menes så med «eldre»! Uttrykket knytter seg til spesielle rettslige pro-
blemer. Det kan ha en vid og en mer begrenset betydning. I den vide betydning-
en siktes det til enhver miljøskade eller -risiko som skyldes tidligere handlinger,
og hvor situasjonen i dag er slik at det kan være tvil om ansvarsforholdet. I den
vide betydningen er det i og for seg uten betydning om den handlingen eller virk-
somheten som har forårsaket skaden eller risikoen, i sin tid var tillatt eller ikke. I
den mer begrensete betydningen siktes det til skader som skriver seg fra virk-
somhet eller handlinger som ble foretatt før vi fikk en lovgivning som regulerer
slik virksomhet og klart hjemler pålegg, erstatningsansvar osv.

I denne innledningen bruker jeg begrepet i den vide betydningen. I praksis vil
ansvarsspørsmålene kunne oppstå i mange varianter. Det felles er at det har gått
en viss tid fra handlingen eller virksomheten som har forårsaket skaden, til
ansvarsspørsmålet melder seg - og utviklingen i mellomtiden gjør at ansvars-
spørsmålet fremstår som usikkert.

1.2 «Ansvarlige» - for hva?

Hva slags ansvar er det så snakk om? Det viktigste spørsmålet i praksis, er om
det er noen som er ansvarlige idag for å hindre at miljøskader inntrer som følge
av de tidligere handlinger, eller for å rydde opp og utbedre allerede inntrådte ska-
der som handlingene måtte ha medført. Det dette dreier seg om, er altså selve
plikten til å treffe tiltak. Utgangspunktet i lovgivningen er stort sett at den som
har eller driver en virksomhet som kan medføre miljøskade i form av forurens-
ning e.l, har plikt til å forhindre dette, eventuelt til å rydde opp dersom for-
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urensningen allerede har inntruffet.1 Dette er en offentligrettslig plikt. Og i plik-
ten til å treffe tiltak ligger det som utgangspunkt også en plikt til å dekke utgif-
tene ved slike tiltak.2

Den aktuelle lovgivningen gir gjerne offentlige myndigheter en generell hjem-
mel til å pålegge den ansvarlige å treffe tiltak for å unngå eller fjerne miljøska-
der.3 Her blir spørsmålet om noen kan pålegges å treffe de tiltakene myndighe-
tene mener er nødvendige. Også dette dreier seg om et offentligrettslig ansvar.

I forlengelsen av dette vil det også kunne oppstå spørsmål om straffansvar der-
som den ansvarlige ikke oppfyller sine plikter etter loven, eller efterkommer et
pålegg. De plikter miljøvernlovgivningen pålegger borgerne er gjennomgående
straffesanksjonert.4 I hovedsak vil straffansvaret være knyttet til det generelle
offentligrettslige ansvaret, selv om de subjektive straffbarhetsvilkårene og kra-
vene til bevis m.v. kan være noe forskjellige fra reglene om tiltaksplikt. Jeg vil
ikke drøfte straffansvaret nærmere her.

Derimot er det grunn til å drøfte det privatrettslige erstatningsansvaret som
kan inntre når eldre miljøskader forårsaker økonomisk tap. I utgangspunktet er
dette et annet spørsmål enn spørsmålet om offentligrettslig tiltaksplikt, selv om
det vil kunne være en nær forbindelse.

Det vil også kunne oppstå privatrettslig ansvar på annen måte. Jeg sikter da til
f.eks. en seiger s ansvar hvor den eiendommen som er påført skade, overdras uten
at miljøskaden gjøres kjent for kjøperen. Det samme spørsmålet melder seg
naturligvis også ved andre transaksjoner, som f.eks. pantstillelse m.v. Denne type
ansvar lar jeg ligge i denne innledningen. Ikke fordi det ikke er praktisk - for det
er det nok. Og det er avgj ørende for hvem som til syvende og sist skal bli sittende
med regningen, gjennom de muligheter den første ansvarlige har til å søke
regress f.eks. hos seigeren av eiendommen. Men disse spørsmålene må stort sett
løses ut fra vanlige kjøps- og obligasjonsrettslige regler. Dette er et stort emne for
seg, som det ikke er naturlig å behandle her.

1.3 Hvilke rettsspørsmål melder seg?

Hovedspørsmålet i forbindelse med såvel det offentligrettslige ansvaret som det
privatrettslige erstatningsansvaret, er hvem blant mulige aktører som eventuelt
kan gjøres ansvarlige i dag - om i det hele tatt noen. Det er her ikke bare spørs-
mål om ansvarssubjekt, men også om grunnlaget for eventuelt ansvar; i virke-
ligheten flyter spørsmålene om ansvarsgrunnlag og ansvarssubjekt i stor grad
over i hverandre. Spørsmålene knytter seg særlig til to mulige ansvarssubjekter.

1 Slik f.eks. § 7 annet ledd i den norske forurensningsloven (lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot for-
urensninger og om avfall).
2 Men det er ikke en helt nødvendig sammenheng mellom tiltaksplikten og kostnadsansvaret.
' Slik f.eks. den norske forurensningsloven § 7 fjerde ledd.
4 Se f.eks. den norske forurensningsloven § 78, som uttrykkelig gjør det straffbart å unnlate å treffe
tiltak man har plikt til etter lovens § 7.
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Det ene er om den som opprinnelig sto for eller forårsaket den miljøskadelige
handlingen - f.eks. nedgravingen av avfall - vil kunne pålegges å rydde opp i
dag, og evt. kan bli erstatningsansvarlig - og dette selv om handlingen i sin tid
ble ansett for lovlig. Dette spørsmålet kan stå i forskjellig stilling alt etter hvor-
vidt vedkommende fortsatt eier og driver den forurensende eiendommen eller
virksomheten, eller om han i mellomtiden har overdratt den til en annen eller
simpelthen nedlagt driften.

Det andre er om nåværende eier av eiendommen eller virksomheten har en
selvstendig plikt til å rydde opp, eller kan pålegges dette - og evt. kan komme i
erstatningsansvar - selv om han ikke selv har forårsaket miljøskaden. Dette
spørsmålet kan tenkes å bli bes vart forskjellig avhengig av de nærmere omsten-
digheter, f.eks. avhengig av om eieren ved ervervet kjente til miljøskaden/for-
urensningen eller var i aktsom god tro om forholdet.

Ofte vil en forurensende virksomhet eller en forurenset eiendom ha vært
omsatt flere ganger, og det blir spørsmål om også de som har vært eiere / mellom-
tiden, kan komme i ansvar.

Hvor det på denne måten er flere som har tilknytning til forholdet, blir det
spørsmål om flere - eventuelt alle de aktuelle - kan være ansvarlige, eller om
ansvaret skal kanaliseres til en av dem. Og hvis flere kan være ansvarlige, blir det
spørsmål om myndigheter eller skadelidte står fritt m.h.t. hvem som i første
omgang skal pålegges tiltak eller trekkes til ansvar, eller om reglene bør gå ut på
at ansvar inntrer i en viss rekkefølge. Dersom flere kan kjennes ansvarlige, blir
spørsmålet om det skal være solidaransvar eller proratansvar.

I mange situasjoner vil et viktig spørsmål være om ansvaret Qvforeldet. Dette
kan melde seg både i forhold til det offentligrettslige ansvaret og det privatretts-
lige erstatningsansvaret. Det mest grunnleggende spørsmålet er om det vil inne-
bære en rettsstridig tilbakevirkning - retroaktivitet - av lovgivningen å pålegge
opprydding eller ilegge erstatningansvar etter dagens regler, hvis de relevante
handlingene ikke medførte slikt ansvar da de ble foretatt.

Ikke sj elden i disse tilfellene, vil den forurensende virksomhet nedlegges eller
eieren gå konkurs. Da blir spørsmålet om långivere og kreditorer - eventuelt kon-
kursboet - kan være ansvarssubjekt.

Man kommer heller ikke utenom spørsmålet om hvem som eventuelt kan gjøre
ansvar gjeldende: ansvar - overfor hvem.5 Ansvaret kan lett bli uten reell betyd-
ning hvis ikke noen kan gjøre krav gjeldende.

Det vil føre for langt å gå detaljert inn i alle disse spørsmålene i denne inn-
ledningen. Jeg vil konsentrere meg om spørsmålet om ansvarssubjekt, foreldelse,
tilbakevirkning og ansvaret i konkurs.

5 Nettopp dette er den sentrale problemstilling i Peter Paghs doktoravhandling «Miljøansvaret - en
ret for hvem?», som ble forsvart ved København Universitet i januar 1999.
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2. Noen prinsipielle betraktninger

2.1 Hvilke forhold skal reglene om eldre miljøskader regulere?

Før man går inn i en diskusjon om detalj ene i reglene om ansvar for eldre miljø-
skader, kan det være nyttig å se nærmere på hvilke forhold disse reglene skal
regulere. Hvilke interesser berøres, og hvilke hensyn skal reglene vareta?

I hovedsak - og noe forenklet - er det særlig de følgendes interesser som kom-
mer inn i disse sakene, og som må avveies gjennom reglene:

- den eller de som i sin tid sto for den virksomheten eller handlingen som for-
årsaket miljøskaden,

- den eller de som idag sitter som eiere av denne virksomheten, eller av den
eiendommen som miljøskaden opprinnelig skriver seg fra,

- den eller de private grunneiere m.v. som utenfor virksomheten eller eien-
dommen er rammet av miljøskaden,

- allmennheten hvis miljøskaden rammer allmenne miljøverdier,
- offentlige myndigheter som skal vareta miljøhensyn, og som eventuelt må

bekoste oppryddingstiltakene hvis ikke andre kan trekkes til ansvar; til syvende
og sist blir dette en omkostning for «skattebetalerne», og

- fremtidige generasjoner i den ustrekning miljøskadene ikke fjernes og mil-
jøet gjenopprettes.

Rettsreglene vil måtte tilstrebe en rimelig avveining mellom disse forskjellige
interessene og hensynene. Spørsmålet blir hvilken vekt de forskjellige hensyne-
ne skal tillegges, og hvilke verdier som skal prioriteres.

Et tungtveiende hensyn er hensynet til selve miljøet. Man må som utgangs-
punkt spørre hvilke regler som i størst grad bidrar til å hindre at skader oppstår
og til at inntrufne skader blir reparert - dvs. at miljøet i størst mulig grad føres
tilbake til sin naturlige tilstand. Samtidig må man ha for øye at reglene skal sti-
mulere til kostnadseffektive løsninger. Her melder «Forurenseren skal betale-
prinsippet» og andre miljørettslige prinsipper seg.

2.2 Forurenseren skal betale-prinsippet og andre miljørettslige prinsipper

«Forurenseren skal betale-prinsippet» («Polluter Pays Principle»6 - her forkortet
til FSB) står sentralt i alle diskusjoner om kostnadsansvar for forurensninger. Det
er blant annet uttrykkelig sagt at prinsippet skal ligge til grunn for miljøpolitik-
ken i EU og EØS, jfr. Romatraktatens (heretter EØFT) art. 130r og EØS-avtalens
art. 73. Gir dette prinsippet veiledning om hvordan rettsspørsmålene omkring
«gamle synder» bør løses?

En nærmere analyse viser at FSB er et nokså sammensatt prinsipp, med flere

6 Dette er den vanlige internasjonale betegnelsen. I tysk terminologi er uttrykket «Verursacher-
prinzip». I Finland anvendes såvidt jeg forstår gjerne uttrykket «Förorsakarprincipen».
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forskjellige betydninger.7 På den ene siden er det et prinsipp for en samfunns-
økonomisk effektiv forurensningspolitikk. Poenget er her at forurenseren skal
belastes alle de samfunnsmessige kostnadene av forurensningene. Da internali-
seres miljøkostnadene i virksomhetens utgifter, og dermed i prisen på produk-
tene; det settes en «pris på miljøet». Prinsippet stimulerer til at produksjon og for-
bruk utvikles i en miljøvennlig retning, og til at det søkes kostnadseffektive løs-
ninger på problemene. På denne måten er FSB et økonomisk effektivitetsprin-
sipp.

I praksis gis prinsippet ofte et mer begrenset innhold, nemlig som et prinsipp
om at forurenseren seiv må dekke kostnadene ved tiltak for å redusere forurens-
ningene til det nivået samfunnet ønsker. Det skal m.a.o. ikke gis offentlig støtte
til rensetiltak eller andre miljøtiltak. Dette er innholdet i det opprinnelige prin-
sippet slik det ble vedtatt av OECD i begynnelsen av 1970-årene som en ret-
ningslinje for nasjonal miljøpolitikk. Det primære formålet var å hindre store
ulikheter i konkurransevilkårene for industrien i de forskjellige land. Støtte til
rensetiltak o.l. skulle bare kunne gis til oppryddingsprogrammer i eldre industri,
og på nærmere betingelser. Dette prinsippet ble fulgt opp i EU og finnes igjen i
dagens EU-regler som trekker opp grensene for statsstøtte til miljøtiltak. Også
som konkurranseprinsipp kan FSB sees som et økonomisk effektivitetsprinsipp.

Prinsippet kan også sees i et tradisjonelt juridisk lys, som et prinsipp for for-
delingen av kostnader mellom forurenseren og de interessene som berøres av for-
urensningen. I dette ligger at det må være den som står for den forurensende virk-
somheten - og ikke den skadelidte - som må bære kostnadene ved å forhindre og
begrense skader ved forurensning, og forurenseren må kompensere tap som for-
urensningen påfører andre. Som sådant er det altså først og fremst et erstatnings-
rettslig prinsipp, og det peker i retning av et objektivt ansvar for miljøskader. Slik
sett har det røtter i tradisjonelle prinsipper om naboansvar og erstatning for «far-
lig bedrift», og kan sies å bygge på en rettferdighetsbetraktning.

Disse forskjellige betydningene av «Forurenseren skal betale-prinsippet» har
likevel en felles kjerne: Kostnadene ved forurensning - og dermed også ved til-
tak for å forhindre forurensning - skal internaliseres i kostnadene til den som dri-
ver en virksomhet som medfører forurensning. Man skal ikke fritt kunne skade
naturen, og kostnadene skal hverken belastes de offentlige budsjetter, eller den
som skades.

FSB er altså et «prinsipp». Selve begrepet «prinsipp» er ikke entydig. Det kan
forstås som en hovedregel, som ikke gjelder uten forbehold, og som det kan gjel-
de unntak fra. En nærmere analyse viser da også at det gjelder - og bør gjelde -
unntak fra prinsippet, både som effektivitetsprinsipp, konkurranseprinsipp og

7 Dette, og de mange sørsmålene som knytter seg til ansvar for eldre miljøskader, har jeg behandlet i
min doktoravhandling ««Forurenseren skal betale.» De alminnelige regler i norsk rett om kostnads-
ansvar ved forurensning», som jeg forsvarte i mars 1998. En bearbeidet versjon av avhandlingen fore-
ligger som boka «Forurensningsansvaret», som utkom i februar 1999.
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erstatningsrettslig prinsipp. Men det er unntakene, og ikke prinsippet, som krever
en særlig begrunnelse.

Slik det kommer til uttrykk f.eks. i OECD-versjonen eller i EØFT art. 130r, er
FSB heller ikke entydig når det gjelder hvem blant flere aktuelle aktører som skal
bære kostnadene ved tiltak eller skader; det definerer altså ikke klart hvem som
er «forurenseren». Det viktigste er at kostnadene blir dekket av en virksomhet
som miljøskaden har sammenheng med, og dermed blir internalisert i dennes
kostnader, og at de som hovedregel hverken dekkes av det offentlige eller av de
som rammes av miljøskaden.

FSB gjelder uttrykkelig forurensninger. Det er et spørsmål i seg selv i hvilken
utstrekning det kan utvides til å gjelde andre typer miljøforstyrrelser og skade på
naturen i sin alminnelighet. Tendensen går i retning av å la lignende prinsipper
gjelde i miljøpolitikken og miljøretten mer generelt. Men foreløpig finnes det
ikke noen klare internasjonale retningslinjer for dette.

Det er også andre miljørettslige prinsipper som kan anføres i diskusjonen om
ansvar for eldre miljøskader. Både det generelle målet om bærekraftig utvikling
og forsiktighetsprinsippet tilsier rettsregler som bidrar til en effektiv hindring og
fjerning av miljøskader. Men det kan vel være tvilsomt om disse gir så klar vei-
ledning m.h.t. hvem som bør ha ansvar i forskjellige situasjoner; det sentrale er
at det skjer en størst mulig grad av forebygging og eventuelt opprenskning.

2.3 Mulige tilnærminger

De rettslige spørsmålene som melder seg ved eldre miljøskader, kan løses ut fra
flere mulige tilnærminger. I det følgende vil jeg særlig trekke frem tre «dimen-
sjoner» i dette problemkomplekset. Den ene dimensjonen er spørsmålet om hvor-
vidt den rettslige bedømmelsen bare skal knyttes til den opprinnelige virksom-
heten eller handlingen, eller også mot den nåværende miljøtilstanden. Den andre
dimensjonen er om eldre miljøskader primært skal anses som et ansvar for det
offentlige eller for private aktører. Den tredje dimensjonen - som har sammen-
heng med de to første - er spørsmålet om det er offentligrettslige eller privat-
rettslige betraktninger som bør dominere de juridiske resonnementene.

«Handling» eller «tilstand»?
Den ene måten er å knytte den rettslige vurderingen til selve den opprinnelige
handlingen som forårsaket miljøskaden. Det er handlingen som utløser ansvar.
Det følger av dette at oppmerksomheten først og fremst rettes mot den som i sin
tid foretok den miljøskadelige handlingen; spørsmålet blir hva som bør godtas
som rettsfølger av denne handlingen. Det blir da i stor grad erstatningsrettslige
betraktninger som vil prege de løsningene man kommer frem til for såvel
ansvarsgrunnlag som ansvarssubjekt og ansvarets omfang. Dette vil også være
utgangspunktet for spørsmålet om hvorvidt offentlige myndigheter kan pålegge



336 Hans Chr. Bugge

opprydding, og eventuelt hvem et slikt pålegg kan rettes mot. Denne tilnær-
mingsmåten aktualiserer i høy grad både foreldelsesspørsmålet og spørsmålet om
hva som kan godtas av retroaktivitet.

En annen tilnærmingsmåte er å ta utgangspunktet i den aktuelle miljøtilstan-
den. Resonnementet bak denne er at det er selve tilstanden som er problemet, og
som det er behov for å rette opp - evt. ved å fjerne forurensningen og avbøte de
miljøskadene som måtte være inntruffet. Oppmerksomheten rettes her først og
fremst mot de aktuelle eller mulige skadevirkningene, og behovet for å beskytte
miljøet og eventuelle private interesser. Ut fra en slik synsvinkel knyttes miljø-
skaden til den aktuelle eiendommen; den påvirker blant annet hva eiendommen
kan brukes til og dermed eiendommens verdi. En opprenskning eller annen fjer-
ning av en miljøskade vil vanligvis føre til at denne «hefteisen» på eiendommen
försvinner, og verdien øker. Spørsmålet om hvem det er som får den økonomis-
ke gevinsten ved dette, vil være et relevant moment når ansvaret skal plas-
seres.

Det er også fullt mulig å kombinere disse to tilnærmingene, dvs. å la både den
opprinnelige handlingen/virksomheten og den nåværende tilstanden være basis
for regulering.

Offentlig eller privat ansvar? Effektivitetshensynet.
Hvordan reglene på dette feltet utformes vil ha stor betydning for fordelingen av
ansvar og dermed kostnader på henholdsvis det offentlige og private aktører. Det
er som nevnt ofte nødvendig å foreta kostbare oppryddingsarbeider og andre til-
tak for å unngå betydelige miljøskader. Konsekvensen av et begrenset ansvar for
private aktører vil uvegerlig være at det offentlige må inn og dekke en betydelig
del av kostnadene ved dette. Den prinsipielle holdningen til om det offentlige
skal bære kostnader, har stor betydning for regelutformingen. F.eks. har man i
USA vært meget avvisende til at oppryddingsutgiftene skal belastes «skattebeta-
lerne», og har trukket konsekvensen av det gjennom de meget omfattende
ansvarsreglene i CERCLA. På den annen side vil reglene i Danmark, som - som
vi skal se - begrenser det private ansvaret ganske sterkt, uvegerlig føre til at det
offentlige sitter igjen med en stor del av regningen. Det er ikke tvil om at prin-
sippet om at FSB, trekker sterkt i retning av at kostnadene dekkes av de som har
en økonomisk interesse i eller annen tilknytning til den forurensende virksomhet
eller eiendom, og ikke av det offentlige.

Dette spørsmålet kan også vurderes ut fra målet om kostnadseffektivitet. Da
blir det springende punkt hvilke regler som i størst grad bidrar til at problemet
løses til lavest kostnad. Det kan hevdes at private aktører i alminnelighet sitter
inne med mer omfattende informasjon om mulighetene for og kostnadene ved
ulike løsninger, og at de stort sett har et sterkere insentiv til å finne kostnadsef-
fektive løsninger enn det offentlige. Ut fra en samfunnsøkonomisk betraktning
skulle dette tilsi at det i hovedsak er de private aktører som bør bære kostnadene.
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Offentlig rett eller privatrett?
I tilknytning til de to foregående spørsmålene, kan det diskuteres om disse spørs-
målene primært bør anses som privatrettslige eller offentligrettslige. Den privat-
rettslige tilnærmingen leder inn i naboretten og den alminnelige erstatningsret-
ten, med de muligheter og begrensninger som ligger der. Den offentligrettslige
tilnærmingen bygger på de generelle offentligrettslige reglene om plikter, forbud
og reguleringshjemler i miljølovgivningen.

3. Hovedtrekk i rettsstillingen i de nordiske land

Det er bemerkelsesverdig at landene i Norden hittil har løst disse spørsmålene
nokså forskjellig. Det vil føre altfor langt å gi et uttømmende bilde av rettsstil-
lingen i de nordiske land, dertil er feltet for komplekst. Men noen hovedlinjer skal
antydes.8

3.1 Danmark

I Danmark er problemene med forurenset grunn betydelige, og de meldte seg for-
holdsvis tidlig. De danske reglene har utviklet seg over en viss tid og er etter hvert
blitt nokså kompliserte; det er flere lover som her kommer til anvendelse. Det
foreligger også en viss forvaltningspraksis og ikke minst domstolspraksis som
har hatt stor betydning for rettsutviklingen. Fortsatt er imidlertid en rekke spørs-
mål på dette feltet omdiskuterte. En ny lovgivning har vært under forberedelse -
og under til dels sterk diskusjon - i flere år.

Gjennomgående har man i dansk rett vært restriktiv m.h.t. å slå fast ansvar og
plikt til å rydde opp i eldre forurensninger. Hovedregelen er at det bare er den
som opprinnelig sto for forurensningen som idag kan pålegges opprydding eller
belastes kostnadene dersom det offentlige selv rydder opp. Det er dessuten et vil-
kår for slikt ansvar at forurensningen er forårsaket av handlinger som ble ansett
som erstatningsbetingende på det tidspunktet de ble foretatt.9 I hovedsak kreves
det her culpa - ikke bare for at forurenseren skal bli erstatningsansvarlig for ska-
der, men også for at det offentlige kan pålegge ham å treffe tiltak for å hindre,
begrense eller fjerne skadene. Det følger av denne grunnholdningen til spørsmå-
let at det også inntrer foreldelse av såvel det offentligrettslige som det privat-
rettslige ansvaret etter de alminnelige foreldelsesregler, dvs. i hovedsak 20 år fra
den handling som forårsaket miljøskaden, ble begått. - Det følger av den danske
rettstilstanden at en «uskyldig grunneier» som hovedregel går fri; han kan hver-
ken pålegges å renske opp, eller dekke utgiftene til dette, og vil heller ikke være
erstatningsansvarlig overfor andre, f.eks. overfor naboen som påføres skade ved
lekkasje fira den forurensete tomt, eller kommunen som får ødelagt sin drikke-

8 Jeg bygger her på bidrag jeg har fått fra korreferent Peter Pagh (Danmark) og underreferentene
Annika Nilsson (Sverige) og Erkki Hollo (Finland).
l) Cheminova-dommen (UfR.1992.575H).
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vannskilde. Tilbakevirkningssynspunkter har stått sterkt i den danske diskusjo-
nen. Resultatet i Danmark er at utgiftene til opprydding i stor grad må dekkes
over de offentlige budsjetter. Samtidig har man gått langt i å registrere forurenset
grunn og formelt båndlegge bruken av forurensete eiendommer.

For jordforurensning pga. avfallsdeponering, nedgraving o.l. er det egne
regler i Affaldsdepotloven i tråd med disse prinsipper. Når deponeringen o.l. er
blitt foretatt tidligere enn nærmere bestemte datoer fastsatt i loven, registreres de
av myndighetene og tinglyses på eiendommen. Dette har den rettsvirkning at eie-
ren er avskåret fra endret anvendelse av eiendommen, medmindre han betaler en
«frivillig» opprydding som godkjennes av myndighetene. Etter loven er det myn-
dighetenes - nærmere bestemt amtets - ansvar å foreta opprydding, og det er sart
av statlige bevilgninger til dette formålet. Gjennomfører myndighetene oppryd-
ding, kan de reise krav mot forurenseren hvis denne er ansvarlig etter alminne-
lige sivilrettslige ansvarsregler- dvs. at nedgravingen eller deponeringen var cul-
pøs etter datidens målestokk, og at ansvaret ikke er foreldet.10

Dersom et avfallsdepot truer eller forurenser en drikkevannsforsyning, har
myndighetene hjemmel i Vandforsynings loven § 62 til å påby vannforsyningsan-
legget å foreta opprydding og etablere alternativ vannforsyning. Her blir det altså
vannforsyningsanlegget - og ikke forurenseren - som må dekke utgiftene til opp-
renskning. Dansk Højesteret har avgjort at myndighetene vil kunne velge mellom
å anvende reglene i Affaldsdepotloven eller Vandforsyningsloven.

Det er egne regler for forurensete boligeiendommer i Værditabs loven. Når
boligeieren ikke selv er skyld i forurensningen og heller ikke visste om for-
urensningen ved ervervet, har boligeieren ikke ansvar for opprydding, men kan
fremskynde dette hvis han bidrar med egenfinansiering.

Utenfor Affaldsdepotlovens virkeområde er det bl.a. også flere bestemmelser
i Miljøbeskyttelsesloven som kommer til anvendelse, nærmere bestemt særlig et
samspill mellom § 19 som forbyr deponering av stoffer som kan forurense jord
og grunnvann, og § 69 som gir myndighetene hjemmel til å påby «den ansvarli-
ge» å rette et ulovlig forhold. Dansk Højesteret har her bl.a. slått fast at et påbud
etter § 69 hverken kan rettes mot en «uskyldig» grunneier,11 eller mot den opp-
rinnelige forurenser hvis denne ikke lenger har rettslig rådeevne over eiendom-
men.

Man legger merke til at den danske rettstilstanden i betydelig grad preges av
erstatningsrettslige betraktninger - seiv om dette ikke gjelder konsekvent.12 Også
spørsmålet om det offentliges adgang til å pålegge opprydding, og til å få det

10 Efter Cheminova-dommen må det legges til grunn at den 20-års foreldelsesfrist stort sett utelukker
erstatningskrav som skyldes eldre forhold.
11 Rockwool-dommen (UfR.1991.674 H).
12 Blant annet er det i rettspraksis som nevnt slått fast at en tidligere forurenser ikke kan pålegges å
rydde opp på en eiendom han ikke lenger har rettslig rådighet over, hvilket anses å være i tråd med
danske offentligrettslige prinsipper. Her har man altså - så å si - anvendt den offentlige rett med den
følge at ansvaret er blitt begrenset. Erstatningsrettslige regler ville her ha ført til det motsatte resultat.
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offentliges utgifter til opprydding dekket, er i stor grad knyttet til vilkåret om at
det foreligger et erstatningsrettslig ansvar for den som opprinnelig foretok den
handlingen som har ført til miljøskaden. Dansk rett har dertil vært tilbakeholden
med å godta objektivt ansvar for miljøskader. Fortsatt er det culpaansvar som er
hovedregelen. Men ved Miljøerstatningsloven av 1994 ble det innført objektivt
ansvar for miljøskader som forårsakes av en rekke virksomhetstyper som repre-
senterer en særlig risiko for forurensning. Disse er listet opp i et eget vedlegg til
loven.

Det har som nevnt i flere år vært arbeidet med ny lovgivning om disse spørs-
målene i Danmark. Dette har vært en tidkrevende og ganske så konfliktfylt pro-
sess. Et lovforslag ble fremsatt 10. februar 1999.13

3.2 Sverige

Også i Sverige har det i de senere år vært mye oppmerksomhet og debatt om dette
emnet, ikke minst i forbindelse med Regeringsrättens omstridte avgjørelse i den
såkalte Klippan-saken,14 som gjaldt ansvaret for å fjerne såkalte fiberbanker i
vassdrag etter tidligere treforedlingsindustri; bedriften hadde skiftet eiere flere
ganger. Rettsstillingen har vært adskillig omtvistet, og det har rådet usikkerhet
om flere spørsmål.

I den nye Miljöbalken som trådte i kraft 1. januar 1999 er det et eget kapittel
10 om «förorenade områden» som klargjør situasjonen i noen grad. Dette inne-
holder regler om ansvaret for «utredning och efterbehandling». Her reguleres
spørsmålene betydelig mer inngående enn i den tidligere Miljöskyddslagen.
Reglene er utformet på grunnlag av praksis - som riktignok ikke har vært enty-
dig - og den diskusjonen som har vært ført i de senere år. De avklarer i alle fall
noen av de viktigste ansvarsspørsmålene som knytter seg til forurenset grunn.
Bestemmelsene kommer til anvendelse på miljöfarlig virksomhet som har hatt
faktisk drift etter 30. juni 1969 (tidspunktet for den tidligere Miljöskyddslagens
ikrafttredelse), dersom virkningene av virksomheten fortsatt pågår ved
Müjöbalkens ikrafttredelse, og det er behov for å avhjelpe skader og ulemper som
er forårsaket av virksomheten.15

Utgangspunktet i 2 kap. 8 § Miljöbalken er at alle som bedriver eller har
bedrevet en virksomhet eller truffet tiltak som har medført skade eller ulempe for
miljøet, «ansvarar, till dess skadan eller olägenheten har upphört, för att denna
avhjälps i den omfattning det kan anses skälig enligt 10 kap.» I 10 kap. kommer
så de nærmere reglene. Utgangspunktet er at den som har drevet den virksom-
heten som har bidratt til forurensningen, er ansvarlig for opprydding - «etter-

13, L 183. Det har ikke vært mulig å innarbeide dette forslaget i teksten i dette referatet, men det vil
naturligvis bli kommentert under diskusjonen av emnet under møtet i Oslo.
14,Regeringsrättens dom (plenum) 1996-05-31, mål nr. 3665-1994.
15, 8 § i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken.
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behandling» - i første omgang (2 §). Ifølge motivene til bestemmelsen bør kra-
vet normalt rettes til den som nå driver virksomheten. Men også en som har dre-
vet virksomheten tidligere, og som har bidratt til forurensningen, kan komme i
ansvar hvis ikke den nåværende klarer å foreta de nødvendige tiltak eller dekke
omkostningene.

Er virksomheten opphørt, kan myndighetene rette pålegg om opprydding mot
en, flere eller alle tidligere «verksamhetsutövare» som har bidratt til forurens-
ningen.

Det er et viktig punkt i de nye reglene at også en eier av en forurenset eiendom
som ikke selv har stått for forurensningen, kan være ansvarlig. Men eierens
ansvar er subsidiært i forhold til den som sto for forurensningen; det inntrer bare
dersom ingen «verksamhetsutövare» kan gjennomføre eller bekoste tiltakene.
Vilkåret er videre at eieren ved erver vet kjente eller burde ha kjent til at eien-
dommen var forurenset. Det legges generelt til grunn en ganske omfattende
undersøkelsesplikt for kjøperen i slike tilfelle. Men det gjelder en særregel for en
kjøper av en privat boligeiendom: en privat boligkjøper er ansvarlig bare hvis han
kjente til forurensningen (3 §).

Disse reglene har imidlertid en viktig tilføyelse: Selv om en grunneier ikke er
å anse som ansvarlig etter disse reglene, vil han kunne forpliktes til «i skälig
utsträckning» å dekke kostnader som motsvares av den verdiøkning av eiendom-
men som oppryddingen medfører. Her har man altså anerkjent sammenhengen
mellom ansvar og spørsmålet om hvem som har den økonomiske fordelen av at
miljøskaden eller -risikoen fjernes.

Når det gjelder ansvarets omfang - hvor vidtrekkende tiltak som kan kreves - legger
Miljö falken opp til en bred helhetsvurdering. 10 kap. 4 § sier at den ansvarlige «i skälig
omfattning» skal utføre eller bekoste de tiltak som er nødvendige for å forebygge, hindre
eller motvirke skade eller ulempe for helse eller miljø. Og bestemmelsen gir anvisning på
momenter som skal teile med i «skälighetsvurderingen»: hvor lang tid som er gått siden
forurensningen fant sted, hvilken plikt den ansvarlige hadde for å forhindre fremtidige
skadevirkninger (dvs. hvor omfattende vilkår som gjaldt for virksomheten) og «omstän-
digheterna i övrigt». Det fremgår av motivene at det her er et relevant moment hvorvidt
virksomheten ble drevet på en måte som var akseptert på den tiden forurensningen skjed-
de, og drevet i samsvar med fastsatte vilkår.

Jeg nevner også at det utrykkelig er sagt at dette ansvaret for opprenskning ikke
kan foreldes. I henhold til 10 kap. 4 § gjelder ikke Preskriptionslagen (1981:130)
slikt ansvar.

Etter regler i 10 kap. 10-12 §§ kan länsstyrelsen erklære et område i grunn
eller vassdrag for «miljöriskområde» hvis det er så alvorlig forurenset at det ut
fra risikoen for helse eller miljø er nødvendig å påby begrensninger i bruken av
området, eller stille nærmere vilkår for bruken.

Hva så med erstatningsansvaret for skader? Også Sverige har i noen år hatt en
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særskilt lov om erstatning for miljøskader. Denne er nå tatt stort sett uendret inn
i Miljöbalken 32 kap. Prinsippet er objektivt ansvar for skader som skyldes mil-
jøforstyrrelser «som inte skäligen bör tålas med hänsyn til förhållandena på orten
eller till dess allmänna förekomst under jämförbara förhållanden»; for miljøfor-
styrrelser som ikke dekkes av dette vilkåret gjelder culpaansvar. Loven gir bare
mulighet til kompensasjon for økonomisk tap og kan ikke brukes som grunnlag
for å kreve tiltak for å begrense eller avbøte skader fra gamle synder. Det er ingen
egen regel om ansvarssubjekt etter loven, og det virker derfor usikkert i hvilken
utstrekning den vil kunne ha praktisk betydning ved eldre miljøskader. For erstat-
ningskrav gjelder også den vanlige foreldelsesregelen på 10 år, regnet fra den
skadegjørende handling.

Men erstatningsreglene suppleres av særlige regler om miljöskadeforsikring,
som nå finnes i Miljöbalken 33 kap. Alle virksomheter som må ha tillåtelse etter
reglene om miljøfarlig virksomhet, betaler i Sverige inn et bidrag til en forsik-
ringsordning. Tap kan søkes dekket av forsikringen bl.a. hvis kravet er foreldet
eller det ikke kan klarlegges hvem som er ansvarlig for skaden. (Ordningen har
eksistert i noen år, men har visstnok ennå ikke kommet til praktisk anvendelse.)

3.3 Finland

Også i Finland kommer flere lover og regelsett til anvendelse på eldre miljøska-
der, og virkemidlene har både offentligrettslig og erstatningsrettslig grunnlag.
Utgangspunktet i Avfallslagen - som ikke bare gjelder fast avfall, men også stof-
fer, produkter m.v. - er at det er den som har forårsåket miljøskader som f.eks.
forurenset jord, som plikter å dekke alle utgifter til «återställande». Men er
«förorsakaren» ukjent, er det den aktuelle grunneieren som er ansvarlig for tilta-
kene. Forutsetningen for dette er imidlertid at grunneieren kjente eller burde ha
kjent til forurensningen da eiendommen ble overtatt. Og også i Finland vil ansva-
rets innhold bero på en rimelighetsvurdering; er det «oskäligt» å pålegge den nye
eieren tiltak, vil kommunen måtte ta ansvaret.

Miljöskadelagen medfører objektivt ansvar for alle typer forurensningsskader.
Den gjelder også for utgifter til tiltak for å fjerne forurensningen, og krav kan
f.eks. gjøres gjeldende av myndigheter som har gjennomført tiltak i stedet for den
ansvarlige. Et interessant trekk ved loven er reglene om ansvarssubjekt. Ansvar
vil også kunne legges på foretak som er nærmest finansierende eller på annen
måte deltagende i den forurensende virksomhet, og også på grunneier som har
leid ut eiendommen til virksomheten.

Tilsvarende regler som for forurenset grunn gjelder for forurenset grunnvann
eller overflatevann etter reglene i Vattenlagen. Vattendomstolen kan pålegge opp-
ryddingstiltak, eventuelt gjennomføre tiltak og kreve omkostningene dekket på
grunnlag av Miljøskadelagen.
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3.4 Norge

I Norge er det først og fremst forurensningslovens regler som aktualiseres ved
eldre miljøskader. Forurensningsloven har ikke egne regler om ansvar for foru-
renset grunn og lignende miljøskader. Det er de alminnelige regiene om ansvar
for forurensning og forurensningsskader som kommer til anvendelse, og som må
tolkes spesielt i forhold til gamle synder.

Det skilles i loven mellom på den ene siden offentligrettslige plikter og hjem-
mel for myndighetene til å pålegge opprydding, og privatrettslig erstatnings-
ansvar. Lovens § 7 slår fast utgangspunktet om at «ingen må ha, gjøre eller sette
i verk noe som kan medføre fare for forurensning» uten at det er lovlig etter loven
eller særlig konsesjon. Bestemmelsen slår også fast at «den ansvarlige for for-
urensning» har plikt til å forhindre, begrense og avbøte skader og ulemper ved
forurensning. Dette tolkes slik at det som utgangspunkt er en plikt for «den
ansvarlige» til å foreta opprydding i eldre forurensning. Hvis plikten ikke opp-
fylles, kan myndighetene gi «den ansvarlige» pålegg om dette. Hvis pålegget
ikke følges, kan det offentlige forestå oppryddingen selv, og kreve utgiftene
refundert av den ansvarlige. Loven har egne regler om refusjon i slike tilfeller,16

- som altså er direkte knyttet til, og en konsekvens av, selve tiltaksplikten.
Loven har også et eget kapittel om (privatrettslig) erstatning for forurens-

ningsskade. Ansvaret dekker økonomisk tap som følge av forurensningsskade.
Ansvar inntrer også når noen har truffet «rimelige tiltak for å hindre, begrense,
fjerne eller avbøte forurensningsskade». Offentlige myndigheter som företar
opprydding i eldre miljøskader kan derfor - foruten å kreve refusjon etter de for-
annevnte regiene - også kreve erstatning på grunnlag av erstatningsreglene. De
to regelsettene overlapper i betydelig grad (hvilket er blitt kritisert).

Hvordan står så disse regi ene i forhold til eldre miljøskader? Hvem vil i dette
tilfellet kunne være ansvarlig? Det beror i første omgang på en tolkning av
uttrykket «den ansvarlige» i lovens § 7, og den tilsvarende (men ikke helt like-
lydende) bestemmelsen om ansvarssubjekt i kapitlet om erstatning. Etter forar-
beidene er dette nokså åpent; det sies gjerne at «den ansvarlige» er «den for-
urensningen skriver seg fra», «den som er nærmest» til å treffe tiltakene, og/eller
den som har den økonomiske interesse i virksomheten. I lovforarbeidene er det
forutsatt at flere kan være ansvarlige samtidig. Det er bestemt ikke noe vilkår at
den handlingen som er årsak til forurensningen/miljøskaden var uaktsom eller
ulovlig da den ble foretatt. Loven må forstås slik at også den nåværende tilstand
i seg selv utløser både plikten til å rydde opp, myndighetenes mulighet til å gi
pålegg om dette, og eventuelt erstatningsplikt for skader. Dette har bl.a. som kon-
sekvens at den nåværende eier av eiendommen som utgangspunkt har tiltaksplikt
og kan være adressat for pålegg.

Dette har etter min mening både prinsipielt og praktisk gode grunner for seg.

16 Lovens §§ 76^78.
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Prinsipielt, fordi det er den nåværende tilstand som er problemet og som det må
gjøres noe med. Praktisk, fordi det melder seg betydelige problemer med bevis-
førsel om årsaksforhold og med det å finne frem til rette person osv. dersom retts-
virkningene skal knyttes ensidig til den opprinnelige handlingen. Det kan ikke
være riktig at den offentlige myndigheten eller en skadelidt skal ha byrden med
å klarlegge slike bakenforliggende og ofte historiske forhold.17 Men der det er på
det rene hvem som i sin tid drev den virksomheten som førte til miljøskaden, må
også denne anses som ansvarlig - det er jo denne forurensningen skriver seg fra.
I slike tilfeller må den norske loven etter min oppfatning forstås slik at både den
opprinnelige skadevolder/forurenser og den nåværende eier har en direkte plikt
etter loven til å rydde opp og kan pålegges dette av myndighetene. Det er altså
ikke et enten/eller, men et både/og. Hvem av dem som til syvende og sist skal
bære kostnadene, bør være myndigheter og skadelidte uvedkommende. Dette er
primært et forhold mellom de aktuelle partene, og vil bl.a. bero på verdiutvik-
lingen på eiendommen etter at opprenskningen er gjennomført.

For erstatningskrav gjelder det egne regler i forurensningslovens kap. 8, bl.a.
en egen regel om ansvarssubjekt som er noe mer presis enn den brede regelen -
«den ansvarlige» - som gjelder for tiltaksplikten. Hovedregelen er objektivt
ansvar for den som faktisk «driver, bruker eller innehar ... fast eiendom, gjen-
stand, anlegg eller virksomhet som volder forurensningsskade». Bestemmelsen
reiser ganske mange spørsmål, og jeg kan ikke drøfte den i detalj her. I forhold
til eldre miljøskader kan den i det store og hele tolkes på samme måte som
ansvarsregelen for tiltaksplikten. Jeg mener at både den opprinnelige forurense-
ren og den nåværende eier av eiendommen vil kunne bli erstatningsansvarlige
etter reglene.

4. Foreldelsesspørsmålet

Spørsmålet om - og eventuelt når - ansvaret for eldre miljøskader foreldes, er i
stor grad en konsekvens av den tilnærmingen til problemet som man velger.
Knyttes ansvaret - inklusive plikten til opprydding - ensidig til den opprinnelige
virksomheten/handlingen, kommer man vel vanskelig utenom at vanlige forel-
delsesregler må gjelde. Såvidt jeg har forstått, er det dette som er hovedregelen i
dansk rett.18 I svensk rett har man som nevnt sagt uttrykkelig i Miljöbalken 10
kap. 4 § at de alminnelige foreldelsesreglene i Preskriptionslagen ikke kommer

171 den hittil eneste dommen i Norge om slike spørsmål, Eidsivatings lagmannsretts dom av 2. april
1992 om Brattås Holding, ble grunneieren av et avfallsdeponi kjent ansvarlig for å fjerne farlig avfall,
til tross for at han bestred at han var eier av avfallet. Retten la vekt på at det ikke kunne forlanges at
forurensningsmyndighetene skulle måtte klarlegge de underliggende forhold.
18 Men i en dom av Østre Landsret fra 1998 kan det anes et «tilstands-synspunkt»: Retten kom til at
erstatningsansvar for opprydding etter en gjennomrustet oljetank, som ikke hadde vært i bruk siden
1961, først begynte å løpe i 1994, fordi det fortsatt var olje i tanken.
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til anvendelse på det som der kalles «etterbehandlingsansvar», dvs. den offentlig-
rettslige plikten til å rydde opp. Når det gjelder erstatningsansvar, gjelder den
alminnelige regelen i svensk rett, som går ut på at en fordring foreldes 10 år etter
fordringens «tillkomst».

Også i norsk rett stiller spørsmålet seg forskjellig for henholdsvis den offentli-
ge tiltaksplikten og myndighetenes adgang til å pålegge opprydding på den ene
siden, og det privatrettslige erstatningsansvaret på den andre siden. Hos oss kan
tiltaksplikten ikke foreldes. Den er knyttet til selve miljøtilstanden. Det samme
gjelder myndighetenes adgang til å pålegge opprydding. Jeg vil ikke helt uteluk-
ke at begge deler vil kunne falle bort ved passivitetsvirkninger dersom det offent-
lige med åpne øyne har unnlatt å stille krav om opprydding over lengre tid, og inn-
rettelseshensynet veier tungt på den andre siden. Men det skal nok svært mye til.

For erstatningsansvar er bildet mer komplisert, fordi hele spørsmålet om
foreldelse av erstatningskrav er et vanskelig felt i norsk rett. En ting er at det etter
vår foreldelseslov gjelder flere forskjellige frister. Hovedregelen er at erstat-
ningskrav foreldes 3 år «etter den dag da skadelidte fikk eller burde skaffet seg
nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige». Og selv om den skadelidte
ikke far denne kunnskapen, gjelder det en 20-årsfrist etter opphøret av «den ska-
devoldende handling eller annet ansvarsgrunnlag».19

Det er ikke mulig å drøfte disse reglene i detalj her; de reiser en rekke tvils-
spørsmål. Kjernepunktet er imidlertid at «den skadevoldende handling eller annet
ansvarsgrunnlag» nok må anses å foreligge så lenge miljøskaden foreligger eller
truer. I tilfellet med forurenset grunn o.l. begynner altså ikke 20-årsfristen å løpe
så lenge forurensningen eller risikoen for forurensning foreligger, men først når
den er fjernet. Dette er en logisk konsekvens av at ansvaret i utgangspunktet knyt-
ter seg til tilstanden, og ikke til den opprinnelige handlingen. Men det er klart:
når skaden er inntrådt og den skadelidte har hatt grunnlag for å skaffe seg kunn-
skap om den og om hvem som er ansvarlig, løper den vanlige treårsfristen.

5. Tilbakevirkningsspørsmålet

Det viktige og vanskelige spørsmål som gjenstår, er om det er grenser for i hvil-
ken grad det kan gis nye regler som innebærer at det direkte eller indirekte knyt-
tes ansvar til virksomhet og handlinger fra før de nye reglene kom. Dette er et
meget komplisert spørsmål, fordi det er så mange varianter av mulige situasjoner.
Jeg må la mangfoldet i dette emnet ligge og konsentrere meg om noen hoved-
linjer.

Også her synes grunnholdningene å være noe ulike i de nordiske land. Såvidt

19 Paragraf 9 i foreldelsesloven av 18. mai 1979 nr. 18. For krav om erstatning for personskade som
skyldes en særlig risikofylt næringsvirksomhet er hovedregelen at de ikke er gjenstand for foreldelse,
jfr. § 9 nr. 2 annet punktum.
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jeg forstår, ser man i Danmark med atskillig skepsis på at man gjennom ny lov
skal kunne ilegge plikter og ansvar som en følge av tidligere handlinger som var
lovlige og ikke medførte ansvar da de ble begått. Dette forklarer vel at man der
ikke har akseptert at myndighetene kan rette pålegg om opprydding mot en som
i sin tid opptrådte på en måte som den gang ble ansett som akseptabel.20 I Sverige
har dette spørsmålet vært mer uklart og omstridt, men har vel nå fått sin løsning
- i alle fall for de fleste tilfellene som vil komme opp i praksis - gjennom de nye
reglene i Miljöbalken. Jeg forstår det slik at man dermed langt på vei har aksep-
tert en tilbakevirkning. Men i vurderingen av hva som er «skälig omfattning» av
ansvaret, jfr. 10 kap. 4 §, vil det nok bli lagt vekt på bl.a. hvor lenge det er siden
handlingen ble foretatt, og hvorvidt handlingen var i samsvar med datidens regler
og praksis. Også i Finland synes man i hovedsak å akseptere at ansvar for opp-
ryddingstiltak kan gjøres gjeldende selv om forurensningen skriver seg fra virk-
somhet og handlinger som ligger langt tilbake i tiden.

I norsk rett er det budet i Grunnloven § 97 om at «Ingen Lov maa gives tilba-
gevirkende Kraft» som danner skranken for lovgiver. Hvordan denne bestem-
melsen skal forstås, er et av de mest diskuterte spørsmål i norsk rett overhodet,
og det reiser seg stadig tvilsspørsmål om rekkevidden. Bestemmelsen forstås idag
som en utpreget rettslig standard. Som Johs. Andenæs skriven

«Grl. § 97 er uttrykk for et rettferdighetsprinsipp og må fortolkes deretter: Det er den
urettferdige, den utilbørlige, den hensynsløse tilbakevirkning paragrafen tar sikte på,
det er bare overgrep fra lovgivningsmaktens side den vil hindre ...»2I

Høyesterett formulerte kriteriet til «særlig urimelig eller urettferdig tilbakevirk-
ning» i de store plenumsdommene om trygderettigheters grunnlovsvern fra
1996.22

I forhold til vårt tema er spørsmålet om de reglene jeg har beskrevet ovenfor,
og som jeg utleder av vår forurensningslov, uten problemer kan anvendes også på
miljøskader som skriver seg fra handlinger foretatt før vi fikk denne loven.

Siden dagens tilstand i seg selv danner basis for både offentligrettslige plikter
og privatrettslig ansvar hos oss, er det klart at det ikke volder noen problemer i
forhold til § 97 f.eks. å kreve opprydding av den nåværende eier av den foruren-
sete eiendommen. Dette er selvfølgelig helt klart der denne også var den som i
sin tid foretok de handlinger som førte til dagens uakseptable tilstand. Men det
må nok gjelde også i forhold til en som har fått virksomheten eller eiendommen
overdratt senere. Allerede Frede Castberg slo fast at § 97 ikke rammer lover «hvis
øyemedet først og fremst er å regulere en tilstand, som ganske visst kan være en

201 det nettopp fremlagte forslag til Jordforureningslov er det flere bestemmelser med tilbakevirkende
kraft. Det gjenstår å se hvordan disse vil bli mottart i Folketinget.
21 Johs. Andenæs, Statsforfatningen i Norge, 8. utg., Oslo 1998, s. 404.
22 Se særlig Rt. 1996 s. 1415 Borthen (s. 1430).
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følge av visse tidligere foretatte handlinger».23 Og dette ble lagt til grunn av
Høyesterett i en sak hvor eieren av en skrapansamling ble pålagt å fjerne denne,
seiv om den var etablert lenge før vi fikk den aktuelle lovhjemmel til et slikt
pålegg.24 Det fremgår forøvrig også av lovens egne ikrafttredelsesregler at den
kommer til anvendelse på virksomhet som allerede var igang, og dette prinsippet
må nok også utstrekkes til å omfatte en miljøtilstand som rammes av loven.

Det som gjenstår som det tvilsomme spørsmålet i forhold til Grl. § 97, er om
det kan rettes et pålegg om opprydding etter forurensningsloven mot den som i
sin tid foretok den handlingen eller virksomheten som førte til miljøskaden, når
vedkommende hadde avsluttet virksomheten og elevforholdet før den nye loven
kom. Da foreligger det som i norsk teori er blitt kalt «egentlig tilbakevirkning»:
man knytter klart nye byrder til eldre handlinger.

Forutsetningen for at spørsmålet er tvilsomt, er at de handlingene som i sin tid
ble foretatt, var tillatt etter datidens regler. Hvorvidt de ville vært lovlige vil nok
ofte kunne være noe tvilsomt. Det har vært en gradvis utvikling av miljølovgiv-
ningen i Norge som i andre land, og jo lengre bakover i tiden en går, jo mer uklart
og mangelfullt var lovverket i forhold til dette problemet. Men la oss forutsette at
handlingen i sin tid utvilsomt var lovlig.

Mitt personlige syn er at det nok skal svært mye til for at man vil finne et slikt
pålegg å være i strid med Grl. § 97 i Norge i dag. Man vil måtte foreta en hel-
hetsvurdering av spørsmålet i forhold til kriteriet «særlig urimelig eller urettfer-
dig». I denne vurderingen må en på den ene siden legge vekt på den miljømessi-
ge betydningen av å kunne kreve opprydding også fra den opprinnelige foruren-
ser; her er både langsiktige miljøhensyn og hensynet til de interesser som direk-
te berøres, av betydning. På den andre siden står hensynet til forurenseren. Er det
gått meget lang tid, hans muligheter til å dekke oppryddingskostnadene er små,
og innrettelseshensynet dermed veier tungt, fortjener han kanskje rettsordenens
beskyttelse. Men man må jo ta i betraktning at virksomheten som har medført en
forurensning eller annen miljøskade gjerne har vært inntektsbringende, og at for-
urenseren tross alt er nærmere til å bære en slik kostnad enn f.eks. de som ram-
mes av miljøskaden i dag. «Forurenseren skal betale-prinsippet» trekker sterkt i
den retningen. Forholdene kan endog ligge slik an at det kan virke urettferdig
overfor de skadelidte å ikke la loven virke tilbake.

Når Grl. § 97 skal tolkes i forhold til dette spørsmålet, vil den nye bestem-
melsen om miljøvern i den norske grunnloven - § 110 b - også måtte tas i
betraktning. Det er ikke tvil om at den vil trekke i «miljøvennlig» retning i et
spørsmål som dette, når det gjelder tolkningen av Grl. § 97.

Hittil har tilbakevirkningsspørsmålet ikke kommet opp for de norske domsto-
lene (bortsett fra i saken om skrapsamlingen fra 1979). Det kan være flere grun-

23 Frede Castberg, Norges statsforfatning, 3. utg., Oslo 1964, bd. II s. 201.
24 Rt. 1979 s. 1279.
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ner til dette. En grunn kan være at man anser det lite sannsynlig at en påstand om
grunnlovsstridig tilbakevirkning vil vinne frem. Et mer praktisk forhold er at pro-
blemene med forurenset grunn særlig melder seg i forbindelse med nye utbyg-
ginger. Da er det gjerne slik at utbyggeren har en sterk økonomisk interesse i å få
eiendommen i orden, og gjennomfører opprydding på egen bekostning, som en
del av hele byggeprosjektet. En tredje grunn kan være at våre forurensnings-
myndigheter har mulighet til å gi en viss økonomisk støtte til opprydding i gamle
synder i tilfelle hvor dette ellers ville blitt vanskelig. Man har dermed i noen grad
unngått å få spørsmålet på spissen.

6. Konkurssituasjonen

Til slutt noen ord om den situasjonen at eieren av den aktuelle virksomheten eller
eiendommen går konkurs. Det er ikke sjelden at det nettopp er ved driftsnedleg-
gelse og konkurs at de «gamle synder» kommer for en dag. Spørsmålet vil da
være om konkursboet blir «den ansvarlige» og kan pålegges opprydding eller å
dekke kostnadene ved dette, og eventuelt også kan komme i erstatningsansvar
dersom det oppstår skade.

Spørsmålet lar seg ikke besvare enkelt. Også her er det mange varianter av
mulige situasjoner. Ytterpunktene er klare nok: Dersom myndighetene har satt
igang en opprydding for egen regning før konkurs åpnes, vil refusjonskravet
måtte meldes i boet som et dividendekrav. Har på den annen side miljøskaden
oppstått som følge av at konkursboet har overtatt og drevet konkurskreditors virk-
somhet, vil de pålegg og krav som måtte følge av dette være å anse som masse-
krav. Konkursboet er utvilsomt fullt ansvarlig for konsekvensene av sine egne
disposisjoner.

Tvilen melder seg i mellomtilfellene. For enkelhets skyld kan vi ta som
eksempel at konkursdebitors eiendom er sterkt forurenset ved konkursens
åpning, og truer omgivelsene. Kan myndighetene nå rette et pålegg om oppryd-
ding til konkursboet, med den konsekvens at konkursboet må dekke kostnaden
ved dette fullt ut?

I min avhandling om forurensningsansvaret har jeg ment at det i utgangs-
punktet må være riktig å svare ja på dette spørsmålet. Jeg ser det da slik at mil-
jøskaden er en form for heftelse på eiendommen som konkursboet övertar med
den. Eiendommens verdi bestemmes jo bl.a. nettopp av forurensningssituasjonen,
som i seg seiv innebærer tiltaksplikt og gir grunnlag for pålegg fra myndighe-
tenes side. Løsningen synes klar dersom konkursboet velger å videreføre driften
av virksomheten for egen regning; da må man «ta det onde med det gode». Mer
tvilsomt er det nok dersom boet umiddelbart velger å abandonnere eiendommen,
f.eks. nettopp pga. frykt for et omfattende forurensningsansvar. Jeg heller her
under tvil til det syn at boet må kunne abandonnere, med den virkning at det blir
fri pålegget.



348 Hans Chr. Bugge

I den nylig fremlagte lovproposisjonen om endringer i den norske konkurs- og
pantelovgivningen25 drøfter Justisdepartementet disse spørsmålene. De løsning-
ene som angis er stort sett i tråd med de tanker jeg har gjort gjeldende. Men
departementet uttrykker atskillig tvil om det siste spørsmålet: hvorvidt konkurs-
boet skal kunne fri seg fra ansvaret gjennom en tidlig abandonnering.26

Departementet har i denne omgang valgt å ikke foreslå lovbestemmelser om
disse spørsmålene, bl.a. fordi de - litt overraskende kanskje - hittil ikke har meldt
seg særlig ofte i praksis.

25Ot.prp.nr. 26(1998-99).
26 Spørsmålet har vært oppe for Högsta Domstolen i Sverige, se NJA 1984 s. 602. Saken ble avgjort
på et prosessuelt grunnlag, men Bertil Bengtsson drøfter realiteten i saken, og antyder vel løsninger
i tråd med det ovennevnte, dog med forbehold for situasjoner hvor det vil virke urimelig; her bør det
offentliges muligheter for kostnadsdekning av konkursboet «utnyttjast med stor varsamhet».


