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1. Allmänt

I. Under de senast förflutna åren har ständigt fler människor person-
ligen fått erfara, vilken allvarlig fara för samhället föroreningen av
vattendragen är. Alla behöver vi ren luft och rent vatten. Det är så-
lunda ingalunda fråga enbart om naturskydd och trivsel utan direkt
om förutsättningarna för ett människovärdigt liv. I Finland liksom
annorstädes i Europa finns det redan nu vidsträckta delar av vat-
tenområden, som praktiskt taget — ehuru ännu inte juridiskt — har
blivit kloaker. Frågan gäller huruvida föroreningen kan stoppas och
om redan förorenade delar av vattendragen i framtiden skall kunna
förbättras.

Att föroreningsproblemet är så svårlöst torde bero på att man se-
dan gammalt är van att använda vattendragen som avlopp. Det är
egentligen fråga om ett allmänt begagnande, som godkännes av vat-
tenlagen, såvitt vattnet ej förorenas. Industrins utveckling och upp-
komsten av stora tätorter har dock medfört en för stark belastning.
Denna alltför stora belastning måste på ett eller annat sätt minskas.

I mitt referat kommer jag att skärskåda föroreningsproblemet från
finländsk synpunkt. Därför är det på sin plats att säga några ord
om vattenförhållandena i Finland. Våra insjöar har en areal av
31 613 km2, vilket är 9,3 % av landets hela yta. Antalet sjöar upp-
går till ungefär 55 000, av vilka 17 är Storsjöar över 200 km2. Fin-
land har varit känt som det legendariska »tusen sjöars land», men vi
nödgas nu konstatera att vi i själva verket har mycket litet vatten.
Sjöarna är för det mesta grunda, vattenmängden i dem är ringa och
vattenomsättningen dessutom långsam.1 Medeldjupet i våra sjöar har
uppskattats2 till blott 7 m. Från vattenskyddssynpunkt anmärknings-
värt är ytterligare, att omkring 86 % av vattnen är näringsfattiga
(oligotrofiska) och omkring 14 % näringsrika (eutrofiska). Ett ka-
raktäristiskt drag är från föroreningssynpunkt, att omkring 60 % av
våra insjöar har mer eller mindre brunt vatten, vilket beror på humus-
ämnen, som härstammar från myrområden. Denna humushalt ut-

iOtavas FOKUS — uppslagsbok 4 (1965, på finska) sp. 4391.
2 Kaartotie m. fl, Vattenskydd (på finska), Vesitalous 2/1963 s. 17.
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gör redan i och för sig en viss föroreningsbelastning. Vattnen i Fin-

land innehåller ringa mängder kalk, vilket för sin del för med sig,

att vattnets surhetshalt lätt förändras under inverkan av syrahaltiga

eller bashaltiga avloppsvatten.3

II. I detta sammanhang är det meningen att behandla förorening-

en av vattendrag speciellt från rättslig synpunkt. Det är givetvis mo-

tiverat att vid en juristkongress begränsa frågan till en granskning av

den rättsliga sidan. Vi bör dock hålla i minnet, att frågan är mycket

mångförgrenad. Juristen kan inte utan specialutbildning eller själv-

studier förstå de fysikaliska, kemiska och biologiska förändringar som

det är fråga om i föroreningen av vattendragen. De hör till limno-

logins område. Men redan från samhällets synpunkt sett har saken

många andra sidor än de rent juridiska. Vi har enligt min uppfatt-

ning här att göra med ett problem, som aldrig helt kan lösas med

vanliga juridiska medel: med förbud och tillstånd och med sank-

tioner, sådana som straff och skadestånd. Det behövs forskning och

planering. I detta nu har varken de som förorenar vattnen eller de

som skall övervaka att så inte sker tillräckligt med forskningsresultat

till sitt förfogande. Det vore skäl att på ett avgörande sätt intensifiera

icke blott den limnologiska grundforskningen utan även utforskningen

av reningsmetoder och den reningstekniska forskningen. Ett annat

område som borde utvecklas speciellt med tanke på vattenskyddet

är samhällsplaneringen. Vattenskyddssynpunkter borde ägnas större

beaktande, då markdispositionsplaner av olika grad görs upp.

Vattenföroreningen kan ha verkningar även i sanitärt hänseende.

Såtillvida faller vattenskyddet också under hälsovårdslagstiftningen.

I hälsovårdslagen av år 1927 (192/27) och i den hälsovårdsstadga

(336/27), som är utfärdad på basen av den, påträffas stadganden,

som har till ändamål att trygga tillgången på dugligt hushållsvatten

och hindra föroreningen av vattendragen. Då man enligt min upp-

fattning icke har kunnat bemästra några som helst större förorenings-

fall såsom hälsovårdsangelägenheter, förbigår jag i det följande helt

den sidan.

III. En ny vattenlag (förkortn. VL) gavs efter årtionden av för-

beredelser 19.5. 1961 (264/61) och den trädde i kraft 1.4. 1962. I den

har lagstiftaren i Finland första gången på allvar gett sig i kast med

vattenföroreningsproblemet. En vattenförordning (VF) gavs 6.4.

1962 (282/62). Från vattenskyddssynpunkt är det ytterligare skäl att

särskilt nämna förordningen 6.4. 1962 om förhandsåtgärder för skydd

av vatten (283/62) (VattenSkF) samt statsrådets beslut 25.1. 1962/93

om vattenskyddsdelegationen. — Vår tidigare vattensrättslag var gi-

3 Kaartotie m. fl., op. cit. s. 22—23.
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ven år 1902 (VL 1902). Vattenförorening var inte ett helt okänt be-
grepp för vår tidigare vattenrättslagstiftning, men de få stadgandena
därom blev i praktiken — i brist på övervakning — nästan en död
bokstav.

Den nya vattenlagen förnyade också handläggningen av vatten-
ärendena. Tre vattendomstolar inrättades (Östra Finlands, Västra
Finlands och Norra Finlands vattendomstolar), envar med en vat-
tenrättsdomare som ordförande och två vattenrättsingenjörer som le-
damöter. Vid Vasa hovrätt inrättades såsom en avdelning av hov-
rätten en vattenöver domstol, som består av vattenöverdomaren samt
nödigt antal hovrättsråd och ingenjörsråd. Vattenöverdomstolen är
besvärsinstans i tviste-, brott-, besvärs- och underställningsmål samt
även i ansökningsmål i det fall att fråga är uteslutande om ersätt-
ning. I andra fall skall ändring i vattendomstols utslag i ansöknings-
mål sökas direkt hos Högsta förvaltningsdomstolen (VL 15 och 17
kap.). I ersättningsfrågor och i brottmål kan ändringssökande från
vattenöverdomstolen till Högsta domstolen komma i fråga under sam-
ma förutsättningar som i tviste- och brottmål i allmänhet.

Den allmänna tillsynen över efterlevnaden av vattenlagen är de-
lad främst mellan tre förvaltningsgrenar. Dessa är ] or st sty reisen med
underlydande distriktsförvaltning (flottning samt dikning för främ-
jande av skogsväxten), lantbruksstyrelsen med underlydande distrikts-
förvaltning (övrig dikning, grundvatten och vattenskydd) samt väg-
och vattenbyggnadsstyrelsen med underlydande distriktsförvaltning
(övrig tillsyn).

Vid lantbruksstyrelsen har inrättats en särskild vattenskyddsbyrå,
vilken använder de under lantbruksstyrelsen lydande lantbruksingen-
förs distrikt en såsom distriktsorganisation. V att enskydds dele gationen
är underställd lantbruksministeriet.

Lokal tillsynsmyndighet är den kommunala vattennämnden (VL
20 kap.).

Såvitt det gäller straffbara handlingar i detta sammanhang har
polismyndigheterna och åklagarna de uppgifter som i allmänhet an-
kommer på dem.

2. Förbudet att förorena vattendrag enligt den nya vattenlagen

Vattenlagen av år 1961 bygger huvudsakligen på vattenlagskommit-
téns betänkande (Kommittébetänkande Mon. 1958:97). Kommit-
tén samarbetade i föroreningsfrågorna intimt med den vattenskydds-
kommitté som arbetade vid samma tid och som likaså avgav sitt be-
tänkande år 1958 (Kommittébetänkande Nr 13 — 1958). Sistnämn-
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da betänkande innehåller den betydelsefullaste utredningen av vat-
tenföroreningsfrågan hos oss och ett förslag till riktlinjer för vatten-
skyddet.

De viktigaste stadgandena om vattenförorening ingår i VL 1 och
10 kap. Dessutom finns speciellt i 14 och 16 kap. viktiga procedur-
stadganden.

Såvitt det gäller ytvatten har föroreningsförbudet uttalats i VL 1:
19 på följande sätt:

Ej må någon, såframt ej av vad nedan stadgas annat följer, utan tillstånd
av vattendomstolen vidtaga åtgärd, som förorsakar förorening av vatten-
drag. Såsom dylik åtgärd anses utsläppande av smuts, avfall, vätska, gas,
bark eller annat sådant ämne i vattendrag sålunda, att av åtgärden ome-
delbart eller under dess fortgång förorsakas menlig uppgrundning av vatten-
drag, skadlig förändring av vattnets beskaffenhet, uppenbar skada för fisk-
beståndet, avsevärd minskning av omgivningens trivsel, våda för hälsan eller
annan med dem jämförlig kränkning av enskilt eller allmänt intresse.

Vad i 1 mom. är stadgat gäller ock uppläggande av däri avsedda äm-
nen på isen eller deras förande eller ledande så nära stranden av vatten-
drag, att de kunna hamna i vattnet och förorsaka menliga påföljder av an-
förd beskaffenhet.

Vad i VL är stadgat om vattendrag har motsvarande tillämpning på
saltsjön (VL 1:3). Förbudet mot förorening gäller sålunda utan vi-
dare också Finlands territorialvatten.4 Förbudet är likaså tillämpligt
på vissa i VL 1: 2 nämnda mindre vatten (dike., rännil och annan
bädd samt bäcken) vad beträffar åtgärder med nämnda, i VL 1: 19
uppräknade menliga följder, som kränker ett allmänt eller annans
enskilda intresse.

VL 1:21 ger vattendomstolen möjlighet att när synnerliga skäl
det påkallar för vattendrag eller del därav utfärda strängare före-
skrifter än i VL 1: 19 sägs i syfte att hålla vattnet rent. Å andra si-
dan kan vattendomstolen, i det fall att ett allmänt intresse, som har
samband med regleringen av vattendragets nyttjande inom gränserna
för ett vidsträcktare område, förutsätter det och enskilt intresse genom
sakenliga anordningar kan tryggas i erforderlig omfattning, utfärda
mildare föreskrifter än i 1: 19 sägs. Om sådana föreskrifter medde-
lats, skall tillstånd till förorening sökas för åtgärd, som avviker från
sagda föreskrifter.

Förbud mot förorening av grundvatten har uttalats i VL 1: 22.
4 En särskild lag om förebyggande av förorening i havet har utfärdats 5.3.1965
(146/65). Denna lag förbjuder även sådan verksamhet som förorsakar men-
ligt förorenande av det öppna havet eller av en annan stats territorialvatten.
— Angående oljeskador, förorsakade av fartyg, se Lag 26.8.1957/289 jämte
Förordning 26.8.1957/290. Finland har anslutit sig till London-konventionen
12.5.1954 angående förhindrande av havsvattnets förorening genom olja. Se
Förordning 30.1.1959/37.
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Enligt detta stadgande får i 19 § avsedda ämnen inte uppläggas eller
ledas till sådant ställe, att grundvattnet på annans fastighet därige-
nom blir hälsovådligt eller obrukbart för ändamål, vartill det eljest
skulle kunna begagnas eller att åtgärden genom försämring av grund-
vattnets beskaffenhet eljest kränker allmänt eller annans enskilda in-
tresse. Vattendomstolen kan med tillämpning av stadgandena i VL
1: 21 utfärda mildare föreskrifter beträffande grundvattnet på något
område än ovan är sagt (VL 1: 22,2).

Finsk vattenrätt bygger i fråga om vattenområdena på den priva-
ta äganderättens grund. Denna omständighet sätter sin prägel på de
flesta vattenrättsliga stadganden. I fråga om föroreningen av vatten-
drag förefaller den dock inte att vara av lika stor betydelse som el-
jest. Detta beror på att förbudet mot förorening främst bör anses
skydda ett allmänt intresse. Vattnet hör till de naturtillgångar som
bör skyddas. Då det gäller att bedöma, huruvida en viss åtgärd står
i strid med föroreningsförbudet i VL 1:19 eller icke, har ägande-
rätten till vattenområdet eller delaktighet däri ingen betydelse. Äga-
ren får inte förorena ens sina egna vattendrag, så mycket mindre då
andras. Detta måste ses mot bakgrunden av att föroreningsåtgärders
verkningar i ogynnsamma fall sträcker sig Över ett område av ända
upp till hundratals eller tusentals kvadratkilometer. Ägarna av vat-
tenområde kan inte heller med bindande verkan ge sitt samtyckte till
att ett vattenområde förorenas. Det enda de kan överenskomma om
är skadestånd, vilket här skall behandlas senare. Vad nu är sagt gäl-
ler främst föroreningsstadgandena i VL 1: 19—21. Vad beträffar
förbudet mot förorening av grundvatten har lagstiftaren fäst mera
avseende vid annans enskilda rätt. Inte heller grundvattnet får dock
förorenas på ett sätt, som kränker ett allmänt intresse (VL 1: 22).

Förorening av vattendrag förutsätter alltid en verksamhet, som har
i VL 1: 19 avsedda följder (se ovan). Dessa följder är delvis sådana,
att de kan bedömas på basen av helt vardagliga iakttagelser. Sådana
följder är t. ex. att vattnet blir grumligt och får en oangenäm lukt
och i någon mån även att fiskstammen försämras. Med utgångspunkt
i sådant vardagstänkande kan frågan emellertid inte avgöras, utan
därtill fordras undersökningar enligt vetenskapliga metoder. Dessa
är möjliga, emedan man vid vattnets förorening kan spåra fysikaliska,
kemiska och biologiska förändringar. Vattendomstolen och tillsyns-
myndigheterna har fördenskull i allmänhet till sitt förfogande sådana
undersökningsresultat, på basen av vilka det kan fastslås, huruvida
fråga är om vattenförorening i strid med förbudsbestämmelsen eller
icke. Otvivelaktigt fordras även av vattendomstolen en viss känne-
dom om limnologins grunder, då den företar en sådan bedömning.
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Någon intresseavvägning behöver och skall däremot inte företas i
detta skede. En sådan kommer i fråga först i samband med pröv-
ningen av huruvida tillstånd att avvika från föroreningsförbudet kan
beviljas.

En åtgärd står inte i strid med föroreningsförbudet endast i det
fall att verkningarna av föroreningen omedelbart kommer till synes.
Förbjuden är även sådan verksamhet som med tiden åstadkommer
förorening (VL 1: 19). Härvidlag liksom i föroreningssammanhang
i allmänhet behöver man begreppen tolerans och belastning. Ett vat-
tendrags tolerans, varmed i detta sammanhang avses vattnets för-
måga att upptaga avfall utan att förorening uppstår, är beroende
bl. a. av det mottagande vattendragets storlek, snabbheten i vattnets
omsättning, avrinningen och vattnets sammansättning. Belastningen
åter får man reda på genom att undersöka mängden och samman-
sättningen av det avloppsvatten som ledes in i vattendraget. Det är
viktigt att hålla i minnet, att olika vattendrag har olika tolerans
i förhållande till olika slags avfallsämnen. Toleransen är i allmänhet
lättare att ange i fråga om organiska avfallsämnen samt syrahaltiga
och bashaltiga avloppsvatten. Å andra sidan finns det ämnen, som
vattendragen inte kan anses tåla just alls. Sådana är t. ex. radioaktivt
avfall samt spilloljor.5

För den rättsliga granskningen av föroreningsfrågan kan vi utgå
från ett något förenklat exempelfall. Låt oss anta, att toleransen
för någon viss del av ett vattendrag i fråga om organiska avfalls-
ämnen kan betecknas med 100. Vidare antar vi, att två industrian-
läggningar (A och B) samt två samhällen (C och D) släpper ut ore-
nat avloppsvatten i detta vattendrag. Den belastning dessa avledare
av avloppsvatten representerar betecknar vi med A: 30, B: 20, C: 20
och D: 15, dvs. sammanlagt med belastningssiffran 85. Hittills har
inga sådana verkningar uppträtt, att vattenförorening enligt VL 1:
19 skulle föreligga. Nu byggs emellertid en stor industrianläggning
(E) vars avloppsvatten enligt förhandsberäkningar motsvarar be-
lastningssiffran 40. Om inte vattnet renas, kommer totalbelastningen
att stiga till talet 125 och vattendraget förorenas. — Vårt teoretiska
exempel är något förenklat men på intet sätt verklighetsfrämmande.
I praktiken är det just samhällenas och industrianläggningarnas av-
loppsvatten som intar en nyckelställning i föroreningshänseende,
även om andra förorenare finns. (Se t. ex. VL 10: 23 jmf. med 10:
3,1).

Frågans kärna är, huruvida endast inrättningen E skall anses med
sitt avloppsvatten överträda föroreningsförbudet i VL 1: 19 eller om
5VattenSkF 1 8: Kaartotie m. fl. s. 35—40.
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också de övriga avloppsvattenavledarna (A, B, G och D) genom
sina åtgärder kränker föroreningsförbudet. Enligt min uppfattning
bör frågan avgöras så, att då föroreningströskeln har överskridits el-
ler med sannolikhet kommer att överskridas, skall allt avledande av
avloppsvatten på ett sätt, som är av verklig betydelse för förorening-
en, anses kränka föroreningsförbudet.6 Ser man så på saken, har tidi-
gare anläggningar inte i förhållande till senare något privilegium på
att få avleda avloppsvatten. Den anförda åsikten kan motiveras
bl. a. med att stadgandena om utsläppande av avloppsvatten i vat-
tendrag enligt VL 10: 28 skall tillämpas även i de fall, då åtgärd vid-
tagits eller anläggning eller konstruktion tagits i bruk redan före VL:s
ikraftträdande. VL 10: 25,1 visar likaså, att vattendomstolen, då för-
hållandena undergått förändring, kan förbjuda verksamhet eller på-
bjuda byggande av skydds- eller reningsanordningar, oaktat den tidi-
gare givit tillstånd till ifrågavarande avledande. VL:s ståndpunkt är
alltså den, att en försämring av läget i vattendraget berättigar vat-
tendomstolen att t. o. m. åsidosätta tidigare tillståndsbeslut. Denna
ståndpunkt är med beaktande av sakens natur enligt mitt förmenan-
de riktig ooch den enda tänkbara. Så mycket klarare torde det kunna
anses, att sådant avledande av avloppsvatten, vartill vattendomsto-
lens tillstånd varken sökts eller erhållits, vid förändring i förhållan-
dena kan bli rättsstridigt, ehuru det inte tidigare varit det. I vårt ex-
empelfall bör det alltså anses, att avledandet av avloppsvatten på
samtliga håll står i strid med föroreningsförbudet. Av prövning i var-
je särskilt fall beror sedan, huruvida en eller flera av dem som avlett
avloppsvatten kan beviljas i VL 10: 24 avsett tillstånd till undantag.
Förutsättningarna för tillståndets beviljande behandlas nedan.

Av VL 10:23 jämförd med 10:3,1 framgår, att avloppsvatten,
som avledes från enskilda bostads- och uthus, synes falla utanför för-
budet mot förorening av ytvatten. På sådant avloppsvatten tillämpas
dock stadgandena i VL 10: 19 och 20, varför också de i sak är under-
kastade en viss föroreningskontroll. Avledande av sådant avloppsvat-
ten kan varken vattendomstolen eller någon annan myndighet i det
ovan antagna exempelfallet förbjuda (VL 10: 25).

3. Grupperingen av avledarna av avloppsvatten. Preventiva
vattenskyddsåtgärder

Jag använder här termen »avledare av avloppsvatten» medveten om
att den är inexakt. Förorening kan nämligen åstadkommas också på
G Y. ]. Hakulinen, Obligationsrätt I (1962) s. 330 talar i sådana fall om
»nödvändig konkurrens» mellan olika handlingar. Han anser att skadestånds-
skyldighet i regel åligger alla medverkande.
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andra sätt än genom avledning av vatten (se VL 1: 19). Å andra
sidan skulle användning av exempelvis termen »vattenförorenare»
ge intryck av förutfattad negativ inställning till alla dem som avle-
der avloppsvatten eller vidtager andra motsvarande åtgärder.

Från lagens synpunkt intar ingalunda alla avledare av avlopps-
vatten samma ställning, utan de kan grupperas åtminstone i fem
grupper. Denna gruppering grundar sig på förordningen om för-
handsåtgärder för skydd av vatten 6.4. 1962/283 (VattenSkF), som
är given med stöd av VL 1: 23. Sagda grupper är följande:

/. De inrättningar, för vilka föroreningsförbudet är absolut, är upp-
räknade i 1 § VattenSkF. De är följande:

1. atomreaktor och annan inrättning, från vilken radioaktiva äm-
nen kan inkomma i vattendrag eller grundvatten;

2. reningsanläggning för spillolja;
3. serobakteriologisk inrättning;
4. fabrik eller annan inrättning, från vilken ämnen som enligt gäl-

lande stadganden hänföres till gifter av I klass kan inkomma i vat-
tendrag eller grundvatten.

Ovan nämnda inrättningar får alls inte byggas, utan att åtgärder
vidtas till förhindrande av vattendragens förorening. Gamla anlägg-
ningar skall inom en tid av fem år från lagens ikraftträdande bygga
skydds- eller reningsanordningar. Vattendomstolen kan dock på an-
sökan förlänga terminen till 10 år, alltså högst till 1.4. 1972.

För att tillsynen skall bli effektiv, åligger det till denna kategori
hörande inrättningar att minst tre månader innan bygget påbörjas
förelägga lantbruksstyrelsens vattenskyddsbyrå utredning om de åt-
gärder inrättningens ägare ämnar vidtaga till fullgörande av sin skyl-
dighet att rena vattnet (VattenSkF 2,1 §).

II. I 3 § VattenSkF avsedda fabriker och inrättningar. Ifråga-
varande paragraf innehåller en på 37 punkter uppdelad förteckning
över de fabriker och inrättningar, vilka minst tre månader innan
driften igångsattes skall göra anmälan därom till vederbörande lant-
bruksingenjörsdistrikt. Till denna grupp hör bl. a. gruva och anrik-
ningsverk, cellulosafabrik, träsliperi samt pappers-, papp-, kartong-
och fiberplattefabrik, mejeri och mjölkpulverfabrik, svingård med
över 100 svin, pctatismjölsfabrik, läderfabrik samt tvättinrättning
med en kapacitet av mer än 500 kilogram i dygnet. Anmälan skall
åtföljas av plan för avloppsvattnets avledande och behandling jämte
nödig utredning. Anmälan erfordras dock inte, om fabriken eller in-
rättningen har sökt föroreningstillstånd.

III. Kloak, som användes av fler än 200 personer samt kasern,
hotell eller annan med dem jämförlig inrättning, där minst 200 per-
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söner kan inkvarteras. Från nämnda kloaker eller inrättningar får
vatten inte ledas in i vattendrag eller i marken, innan anmälan om
avledandet har gjorts hos vederbörande vattennämnd, som befordrar
anmälningen jämte sitt eget utlåtande till lantbruksingenjörsdistrik-
tet.

IV. Inrättningar, fabriker och kloaker inom stads eller köpings
stadsplaneområde, från vilka avloppsvattnet ledes in i allmänna kloa-
ker. I fråga om nämnda fabriker, inrättningar och kloaker gäller inte
den anmälningsskyldighet, som föreskrivits för grupperna I—III.
Enligt 78,5 § byggnadslagen (1958) får industrins avloppsvatten le-
das in i allmänt avloppsverk endast med särskilt tillstånd av staden
eller köpingen. Då tillståndet beviljas, skall avloppsvattnets beskaffen-
het och det allmänna avloppsverkets mottagningsförmåga beaktas.
Det har ansetts, att då stad eller köping tillåter att avloppsvatten från
industri ledes in i allmän kloak, den samtidigt påtager sig ansvaret
för att avloppsvattnet blir tillräckligt renat.

V. Övriga avledare av avloppsvatten. Till denna grupp kan hän-
föras avledare av avloppsvatten, som inte hör till någon av grupper-
na I—IV. Såsom exempel kan nämnas sådana fabriker utom stads-
planeområde, som inte hör till grupp I eller grupp II.

Lantbruksingenjörsdistrikten skall sända anmälningarna rörande
inrättningar inom grupp II och III jämte sitt eget utlåtande till
lantbruksstyrelsens vattenskyddsbyrå, som prövar dem speciellt från
vattenskyddssynpunkt (VattenSkF 6 §). Om vattenskyddsbyrån an-
ser, att den planerade verksamheten uppenbart kommer att föran-
leda förorening av vattendrag, skall den uppmana den som gjort an-
mälan att ändra sitt projekt, såframt fråga inte är om sådan verk-
samhet, att tillstånd till förorening enligt vattenskyddsbyråns åsikt kan
komma i fråga. I sistnämnda fall skall vattenskyddsbyrån anmoda
anmälaren att söka i VL 10: 24 avsett tillstånd till förorening (Vat-
tenSkF 8, 2 §).

4. Tillstånd till förorening

På ansökan kan vattendomstolen bevilja enskild, sammanslutning el-
ler samhälle tillstånd att avleda avloppsvatten eller vidtaga annan
åtgärd, som eljest enligt VL 1: 19 och 1: 20 är förbjuden (VL 10:
24,1). För att ett dylikt tillstånd skall kunna beviljas, måste vissa
förutsättningar föreligga. Dessa granskas i det följande..

/. Tillstånd kan alls icke beviljas, om avledandet av avloppsvatten
eller annan åtgärd äventyrar det allmänna hälsotillståndet, förorsa-
kar avsevärda och vittgående skadliga förändringar i omgivningens

24—653503
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naturförhållanden eller i hög grad försämrar bosättnings- eller nä-
ringsförhållandena på orten (VL 10:24,1 och 2:5) . Här hänvisar
VL till kap. 2, som innehåller allmänna stadganden om byggande i
vattendrag. Man kan visserligen fråga, om inte förorening av vatten-
drag eller del därav redan i och för sig är en »avsevärd och vittgåen-
de skadlig förändring i omgivningens naturförhållanden». Det är
den enligt lagstiftarens mening uppenbarligen inte i alla fall, eme-
dan tillstånd eljest inte skulle kunna beviljas i något som helst fall.
Ett faktum är nämligen, att man också i föroreningen kan särskilja
olika grader och att olika föroreningsfaktorer därvid har olika bety-
delse. Det kan vara fråga om försämring av bosättnings- eller närings-
förhållandena på orten, om föroreningen t. ex. hotar att utrota fisk-
beståndet på en ort, där yrkesmässigt fiske bedrivs i större omfatt-
ning.

I intet fall kan tillstånd till förorening beviljas inrättningar, som
hör till grupp I (se föreg. kap.). Den i VL 1:23,1 stadgade skyl-
digheten ätt uppföra skydds- eller reningsanordningar är nämligen
absolut, och enligt ordalydelsen i sagda paragraf skall alla anlägg-
ningar vara sådana, att »vattnets förorening förhindras». Vatten-
domstolen har inte i VL givits någon som helst befogenhet att med-
giva undantag från den i VL 1: 23,1 stadgade skyldigheten att bygga
skydds- och reningsanläggningar. En annan sak är att vattendom-
stolen med stöd av VL. l : 23,1 kan bevilja anläggning, som uppförts
[öre lagens ikraftträdande, förlängning av tiden för reningsskyldig-
hetens fullgörande.

I fråga om grundvatten är föroreningsförbudet i VL 1:22 avsett
att vara absolut. Detta framgår av ordalydelsen i VL 10: 24, som
gäller tillstånd till undantag. Där namnes enbart VL 1:19 och 20,
dvs. endast de stadganden som innehåller förbud mot förorening av
ytvatten. Detsamma avses uppenbarligen också i VL 10: 19,1, enligt
vilket »om vad för förebyggande av grundvattens förorenande ge-
nom avloppsvatten skall iakttagas är stadgat i 1 kap. 22 §». Den
omständigheten, att föroreningsförbudet i fråga om grundvatten är
ovillkorligare än i fråga om ytvatten får sin förklaring av att de faK,
som gäller förorening av grundvatten i praktiken ofta är synnerligen
svårlösta och långvariga.7

II. Vi kommer så över till de fall då tillstånd kan beviljas under
vissa förutsättningar. Enligt VL 10: 24 förutsätter beviljandet av till-
stånd

1) att det men, som förorsakas av åtgärden, bör anses jämförelse-
vis obetydligt i förhållande till den förmån som erhålles, samt
7 Se även Vattenlagskommittén s. 54—55; Reg. prop. Nr 64/1959 Rd s. 22.
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2) att avlägsnandet av avloppsvattnet eller annat ämne, som för-
orenar vattnet, eller förhindrandet av dylika ämnens inkommande i
vattendraget icke på annat sätt är möjligt med skäliga kostnader.
Denna senare förutsättning är i själva verket primär i förhållande till
den föregående. Dessa förutsättningar behandlas dock här i den ord-
ning som de anges i VL 10: 24.

VL har i fråga om förutsättningarna för beviljande av förorenings-
tillstånd tillgripit en teknik, som kan anses såsom ett för vattenrät-
ten typiskt avgörandeschema: tillståndsmyndigheten skall avväga
nyttan och olägenheten mot varandra (se t. ex. VL 2:6, 2:11). På
så sätt vill lagstiftaren komma till att vattendragen och till dem an-
slutna områden nyttjas på ett sätt som är nationalekonomiskt så för-
delaktigt som möjligt. Man kan också säga, att just det ekonomiska
tillgodogörandet har en framskjuten plats enligt lagstiftarens sätt att
se saken, vilket framgår bl. a. av stadgandena om utbyggandet av
vattenkraft, vattenreglering samt avledande av vatten för använd-
ning såsom vätska.8

VL 10 kap. innehåller inga stadganden om hur fördelen och nack-
delen av avloppsvattens avledande skall uträknas och bedömas. Att
utarbeta sådana stadganden skulle också helt säkert vara en över-
mäktig uppgift. VL 10: 27, där det stadgas om vattenskyddsavgift,
förutsätter dock, att den ekonomiska förmån som vunnits genom
tillstånd till förorening kan uträknas. Likaså skall »skada, men och
annan förlust», som skall ersättas enligt VL 10: 24,3, uträknas och
uppskattas i penningar i enlighet med vad i VL 11 kap. stadgas. I
det följande framlägges några synpunkter på hur nyttan av en åt-
gärd och å andra sidan det men den medför kan uppskattas, då
tillstånd till förorening beviljas.

Varken i vattenlagskommitténs betänkande eller i motiveringen
för regeringens proposition (Nr 64/1959 Rd) finner man nämnvärda
anvisningar om hur nyttoavvägningen skall ske i föroreningsfall. Den
i vattenlagskommitténs betänkande (s. 19—21) och i regeringens
proposition s. 7—8 ingående redogörelsen för hur man i VL 2 kap.,
som gäller byggande i vattendrag, har tänkt sig avvägningen av
nytta och men, kan icke som sådan nämnvärt belysa frågan, såvitt det
gäller föroreningstillståndet. Att märka är dock, hur man såväl i
kommitténs betänkande som i regeringens proposition betonar, att
en enbart på uppskattning i penningar baserad avvägning i allmän-
het inte kan leda till rätt resultat.

8 Om tillståndsprövningen i vattenärenden se t. ex. Ljungman och Stjern-
quist, Den rättsliga kontrollen över mark och vatten II (1961) s. 65—67,
83—87.
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Uppskattningen av förmå?i. Såvitt fråga är om industriell eller an-
nan ekonomisk verksamhet, kan man i princip skilja mellan sakens
privatekonomiska och dess nationalekonomiska betydelse. Från pri-
vatekonomisk synpunkt sett medför föroreningstillståndet för till-
ståndshavaren en förmån, som motsvarar beloppet av kostnaderna
för uppförande av reningsanläggning (a), ökat med det kapitalise-
rade värdet av de årliga driftkostnaderna (b). Just detta är ju den
förmån myndigheten ger sökanden, då den beviljar tillstånd till för-
orening. Valet av kapitaliseringskoefficient beror självfallet av pröv-
ning. Vid kapitalisering av de årliga driftkostnaderna torde ett på
5 % baserat 20-faldigt värde väl försvara sin plats. Sålunda blir vär-
det av förmånen (f) = a + (20xb) . (Jmf VL 3:3,2 samt 35 §
punkt 4 lagen om inkomst- och förmögenhetsskatt.)

För att förmånen på ovan beskrivet sätt skall kunna uppskattas
till ett visst belopp, bör man givetvis känna till ett tillfredsställande
reningsförfarande och de kostnader detta medför. Om något till-
fredsställande förfarande inte finns, kan inte heller förmånen upp-
skattas i penningar.

Någon uppskattning i penningar kan inte heller företas i fråga om
de förmåner av allmän art, som är förknippade t. ex. med en indu-
striell anläggnings verksamhet. Sådana förmånliga verkningar är t. ex.
ökning av arbetstillfällena samt förbättring av råvaruavsättningen.
Såsom indirekta förmåner kan nämnas sådana omständigheter som
t. ex. förbättring av trafikförbindelserna, förbättring av skolförhål-
landena samt stimulerade servicenäringar.

I fråga om samhällen och avledande av avloppsvatten från dem
bör den förmån föroreningstillståndet medför i princip bedömas
på samma sätt som ovan anförts. Detta gäller i synnerhet den »pri-
vatekonomiska» sidan. Såsom allmänna förmåner torde därvid
främst kunna anses, att skatterna kan hållas lägre eller att samma
tillgångar kan användas för andra allmänna ändamål, såsom för
byggande av skolor, sjukhus, ämbetsverkshus o. a. d.

Uppskattningen av men. Olägenheterna av föroreningstillståndet
eller rättare sagt av den verksamhet, som förorenar vatten, kan in-
delas närmast i två grupper: 1) olägenheter, skador och förmåns-
förluster, som skall ersättas enligt VL 10: 24,1 och 11 kap. samt
2) skador och olägenheter av allmän art, som inte kan ersättas i pen-
ningar (jmf VL 2:11, 2—3). Vad beträffar de olägenheter, som
skall ersättas, måste givetvis en uppskattning i penningar företas.
Jag måste här inskränka mig till att hänvisa till de anmärkningar,
som nedan görs i fråga om ersättningarna.

Avvägningen av förmån och men mot varandra. Enligt VL 10: 24,1
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förutsätter beviljande av tillstånd till förorening, att det men som
förorsakas av åtgärden är jämförelsevis obetydligt i förhållande till
den förmån som vinnes. Lagstiftaren har här eftersträvat en pröv-
ning av förutsättningarna för föroreningstillståndet först från natio-
nalekonomisk synpunkt. Härvid kommer man, såsom ovan har på-
visats, ofta att nödgas ty sig till uppskattningar, som inte kan anges
i penningar. Slutresultatet beror i hög grad av vattendomstolens
prövning.

Det räcker ännu inte till såsom förutsättning för tillstånd att för-
orena vattendrag, att man vid avvägningen av förmån och men mot
varandra kommer till ett för sökanden fördelaktigt resultat. Enligt
VL 10: 24,1 fordras ytterligare, att avlägsnandet av avloppsvattnet
eller annat ämne, som förorenar vattnet, eller förhindrandet av dy-
lika ämnens inkommande i vattendraget icke med skäliga kostnader
är möjligt på annat sätt. Här bör man alltså byta synvinkel. Då av-
vägningen av förmån och men mot varandra kan anses till sin natur
nationalekonomiskt, är uppskattningen av kostnadernas skälighet åter
närmast av privatekonomisk natur. Den omständigheten, huru stora
kostnader som kan anses skäliga, bör nämligen bedömas med utgångs-
punkt närmast i den av sökanden bedrivna rörelsens ekonomiska om-
fattning. Uppenbart är att mycket också här kommer att bero av
vattendomstolens prövning och bedömning. Jag skulle för min del
tro, att »taket» på de kostnader som kan anses skäliga kommer att
höjas efter hand som levnadsstandarden stiger. — Såsom ovan har
påpekats, är denna förutsättning primär i förhållande till frågan om
uppskattningen av förmån och men och deras avvägning mot var-
andra. Om föroreningen kan förhindras med skäliga kostnader, bör
tillstånd ej alls beviljas.

/ / / . Förfarandet. Fråga om tillstånd till förorening anhängiggöres
i vattendomstolen genom ansökan (VL 10: 24) och den handlägges
såsom ansökningsmål (VL 14: 7, 2). Angående de projekt och de
handlingar, belysande projektet, som skall åtfölja ansökan finns
stadganden i VF 3 kap. speciellt i dess 71 §.

Vid handläggningen av här avsett ärende kan främst tre olika för-
faringssätt komma i fråga: 1) syneförfarandet, 2) kungörelseförfa-
randet samt 3) personliga meddelanden. Syneförfarandet kommer
till användning, om verkningarna av det i ansökan avsedda före-
taget sträcker sig över ett vidsträckt område eller om en på platsen
företagen undersökning för utrönande av verkningarna av företaget
eljest befinns nödig (VL 16:5,1). Angående syneförrättning har
noggranna stadganden givits i VL 18 kap. Å andra sidan kan per-
sonligt meddelande användas endast i de fall, i vilka ansökan gäller
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endast vissa bestämda personer eller sammanslutningar och i vilka
annans rätt eller ett allmänt intresse icke kan påverkas (VL 16: 9).
I övriga fall tillkännages ansökan genom kungörelse, varom bestäm-
melser ingår i VL 16: 6 och 7.

I ansökningsmål har de vilkas rätt eller fördel saken rör, tillfälle
att framställa påminnelser och yrkanden inom viss tid (VL 16:6
och 18: 11). I ansökningsmål anordnas i allmänhet också muntlig
förhandling, varvid framställda yrkanden och påminnelser prövas
och varvid sakägarna kan låta höra vittnen och förete andra bevis
(VL 16: 6 och 13—17).

I ansökningsmål tillämpas undersökningsmetoden (VL 16: 21).
Vattendomstolen skall sålunda på ämbetets vägnar pröva, huruvida
förutsättningarna för beviljande av tillstånd är för handen. Vatten-
domstolen prövar likaså, även om skadeståndsanspråk inte har fram-
ställts, huruvida och till vilket belopp ersättning skall utgå för ska-
da, men eller annan förlust av förmån. Om syn förrättats i saken,
är förrättningsmännens utlåtande i ersättningsfrågan dock till en viss
grad bindande, ifall inga yrkanden om ersättning framställts hos
domstolen (16: 21).

IV. Utslag. Godkännes ansökan i utslaget, skall vattendomstolen
i utslaget ge noggranna direktiv om företagets fullföljande. Om alla
påminnelser och yrkanden skall vattendomstolen likaså yttra sig, och
i synnerhet skall ersättning bestämmas att utgå för skada, men och
annan förlust av förmån (VL 16:23). Enligt en ändring som år
1963 gjorts i vattenlagen (453/63) kan vattendomstolen i ansöknings-
mål meddela »partiellt utslag», om förutsättningar för tillstånd till
företaget uppenbart är för handen. I dylika fall bestämmes i det
partiella utslaget om erläggande av förhandsersättning. Då vatten-
domstolen sedermera ger slutligt utslag i skadeersättningsfrågan, kan
den rätta sitt tidigare beslut (VL 16: 24).

Då vattendomstolen meddelar tillstånd till förorening av vatten-
drag kan den föreskriva, att skydds- eller reningsanordningar skall ut-
föras eller åtgärd för ändring av vattenföringen eller annan åtgärd
vidtagas för minskande av skada och men, innan åtgärden vidtages
eller inom viss tid från det utslaget gavs. (VL 10: 24,2.)

V. Vattenskydds av gift. Enligt VL 10: 27 kan den som erhåller till-
stånd till förorening åläggas att till staten erlägga en årlig vatten-
skyddsavgift. Förutsättning härför är, att tillståndet till förorening
har beviljats på sådana villkor, att tillståndshavaren helt eller delvis
befrias från att vidtaga åtgärder till förebyggande av vattendrags för-
orening, eller att han på grund av tillståndet genom att driftkostna-
der inbesparas eller på annat sätt erhåller en avsevärd ekonomisk
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förmån (VL 10: 27,1). Vattenskyddsavgiften skall bestämmas att ut-
gå med högst 2 procent av det årliga värdet av den förmån, vars
erhållande utgör grund för betalningsskyldigheten (VL 10:27,3).
Det är uppenbart, att lagstiftaren med »förmån» här avser endast
privatekonomisk nytta av föroreningstillståndet. Vid uppskattningen
därav torde ledning fås av vad ovan är sagt om den förmån förore-
ningstillståndet medför.

VI. Föroreningstillståndets rättsverkningar. Vattendomstolens av-
görande, varigenom sökande beviljas tillstånd till förorening av vat-
tendrag, är till sin natur ett förvaltningsbeslut.9 Med denna uppfatt-
ning överensstämmande är, att ändring i vattendomstolens utslag i
ansökningsmål sökes hos Högsta förvaltningsdomstolen, såframt det
inte uteslutande är fråga om huruvida och huru samt till vilket be-
lopp ersättning skall utgå (VL 17: 1 och 5). Det kunde förefalla
lockande att granska föroreningstillståndets rättsverkningar i ljuset
av de läror, som gäller förvaltningshandlings rättsverkningar och sär-
skilt rättskraften. Sådana funderingar har lagstiftaren emellertid
klippt av genom att i VL 10: 25 uttryckligen stadga, att vattendom-
stolen, om avloppsvattens avledande i vattendrag eller annan verk-
samhet förorsakar avsevärd förorening av vattendraget, kan förbjuda
verksamheten eller såsom förutsättning för dess fortsättande föreskri-
va, att i VL 10:24,2 stadgade åtgärder skall vidtagas till förhind-
rande eller minskande av olägenheten. Sådan föreskrift kan om för-
hållandena undergått förändring, meddelas utan hinder av tidigare
föroreningstillstånd eller tidigare föreskrift av annat slag. Här ifråga-
varande stadgande ger vid handen, att förorenings tillståndet aldrig
vinner rättskraft.

VL:s ståndpunkt kan i själva verket väl motiveras. Ett vatten-
drag bildar en helhet, i vilken förändringar ständigt inträffar. Man
kan aldrig på förhand med full säkerhet säga, att avledande av av-
loppsvatten i något fall inte medför risk för förorening. Vattenför-
hållandena är till den grad labila. Detta skiljer klart föroreningstill-
ståndet från t. ex. byggnadslagens byggnadslov.

5. Andra slag av avgöranden

Vattendomstolen kan komma att pröva föroreningsfrågan också i
andra sammanhang än då den behandlar ansökan om förorenings-
tillstånd. I det följande granskas några sådana situationer, gruppe-
rade efter vad som yrkas hos vattendomstolen. Härvid måste jag in-

9 Se Uotila, Vattendomstolarna i statsmaskineriet (på finska), Lakimies 1965
s. 231—248.
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skranka mig till att praktiskt taget bara räkna upp olika typer av
mål.10 De frågor, som gäller procedurvalet i gränsfall och som verkli-
gen är svåra, måste här förbigås.

/. Förbud. Om inledande av avloppsvatten i vattendrag förorsa-
kar avsevärd förorening av vattendraget, kan vattendomstolen för-
bjuda verksamheten, såframt det inte är fråga om sådant avledande
av avloppsvatten, som avses i VL 10: 23,2. Talan i saken har »den
som därav lider men» och tillsyningsmyndigheterna (VL 10:25,1).
Saken kan synbarligen behandlas antingen såsom ansökningsmål (VL
10: 25,1) eller som tvistemål (VL 14: 7,3).

/ / . Åläggande att bygga skydds- eller renings anordningar. Fallet
behandlas i VL 10: 25,1, som berörts ovan. Talan tillkommer också
i detta fall såväl den som lider men som tillsynsmyndigheten, och
saken skall uppenbart behandlas som ansökningsmål.

/ / / . Straff ans pr åk. Straff för brott mot föroreningsförbud stadgas
i VL 13: 1. Också VL 13: 2 kan bli tillämplig, om villkor och före-
skrifter, som är förknippade med föroreningstillståndet, inte följs.
Straff anspråket handlägges i vattendomstolen som brottmål (VL
14:7,4). Åtalsrätt har allmänna åklagaren (VL 16:43) och måls-
ägaren (VL 16: 46). Har allmänt intresse kränkts, skall den myndig-
het, på vilken det ankommer att bevaka detta intresse, beredas till-
fälle att föra talan (VL 16:43, 2). I samband med brottmål kan
också målsägares skadeersättningsanspråk behandlas och avgöras
(ang. skadeersättning se nedan punkt V).

IV. Vite och vidtagande av åtgärd på försumligs bekostnad. An-
gående tillgripande av dessa tvångsmedel stadgas i VL 21: 3,1. Sa-
ken kan upptagas till behandling antingen på myndighets anmälan
eller på ansökan av den vars rätt eller fördel saken rör. Här avsedda
ärenden är handräckningsärenden (VL 14: 7, 6).

V. Skadeersättningsanspråk: procedurfrågor. Den materiella sidan
av skadeersättningsansvaret behandlas särskilt för sig nedan (6). Så-
vitt det gäller förfaringssättet kan främst tre olika alternativ komma
i fråga i enlighet med vad situationen kräver: brottmål, tvistemål
eller ansökningsmål.

1. Om den som avleder avloppsvatten inte har sökt förorenings-
tillstånd, kan skadeersättningsanspråk framställas antingen i samband
med straffyrkande såsom brottmål eller såsom ett separat tvistemål.
I dessa fall skall talan grundas på att svaranden överträtt förore-
ningsförbudet, dvs. förfarit lagstridigt. Det är alltså fråga om delikt-
ansvar. VL förutsätter dock, att skadeersättning i vissa fall skall yr-

10 Om vattenrättsliga tvistemål se Tirkkonen i Festskrift tillägnad Karl Olive-
crona (1964) s. 659—669.
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kas genom ansökan, även om avledaren inte har sökt föroreningstill-
stånd (VL 11: 1,3 och 11: 8,1). Sistnämnda fall äro sådana, att ett
delikt inte kan anses föreligga t. ex. därför, att skadan enligt en ob-
jektiv förhandsbedömning icke kunde förutses.

2. Om den som avleder avloppsvatten har sökt förorenings tillstånd,
prövas och avgöres frågan om skadeersättning genom samma ansök-
ningsförfarande i enlighet med VL. Såsom redan av det ovan anför-
da framgår, skall vattendomstolen utdöma ersättning på ämbetets
vägnar.

3. Om den som avleder avloppsvatten redan har erhållit förore-
ningstillstånd, kan ersättningsanspråk, som hade bort framställas i
samband med ansökningsförfarandet, inte senare upptas till be-
handling. För skada, men och annan förlust av förmån, som icke
kunde förutses, när tillstånd beviljades, kan ersättning dock sökas
också senare. Saken skall behandlas såsom ansökningsmål (VL 11:
8,1). Detsamma gäller skada, vars ersättande enligt tillståndsutsla-
get skall avgöras senare.

I praktiken förekommer även fall, i vilka skador uppstår som en
följd av att tillståndshavaren inte iakttar tillståndsvillkoren. I dessa
fall skall skadeersättningstalan utföras i den ordning som gäller för
brottmål, om straff samtidigt yrkas med stöd av VL 13: 2, men i
andra fall såsom tvistemål (VL 14: 7,3). I tvistemål kan förbud sam-
tidigt yrkas.

4. I VL 11:2 regleras det särfall, då skada förorsakas av att an-
ordning eller anläggning, som uppförts i vattendrag eller på strand,
råkar i olag. I sådant fall skall ersättning yrkas genom ansökan hos
vattendomstolen (VL 11:8,2), vilket synes vara regel, oberoende av
huruvida avloppsvattnets avledare har sökt tillstånd eller icke.

5. Valet av förfaringssätt kan bereda stora svårigheter i gräns-
fall. I synnerhet kan det ofta vara svårt att avgöra, huruvida en sak
skall anhängiggöras såsom ansökningsmål eller såsom tvistemål. Kä-
randen nödgas i varje fall påtaga sig risken vid valet av förfarings-
sätt: om saken anhänggigöres på orätt sätt, avvisas målet. — Ut-
rymmet medger inte en närmare behandling av dessa gränsfall.

6. Skadeersättning: Materiella frågor

Min framställning måste begränsas till de skadeståndsfrågor, som är
viktiga just med tanke på föroreningsproblemet. Men också bland
dem finns det många som egentligen i princip är mycket vidlyftiga.

I. Den vattenrättsliga skadeersättningen skiljer sig klart från det ci-
vilrättsliga och det straffrättsliga skadeståndet bl. a. däri, att ersätt-
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ningsskyldighet inom vattenrätten kan uppstå utan någon rättsstri-
dig åtgärd eller underlåtenhet. Detta framgår indirekt redan av VL
11:1 som behandlar skadeersättningen. Där talas om skada, men
och annan förlust av förmån till följd av åtgärd, som vidtagits i stöd
av denna lag eller i stöd av tillstånd, som meddelats enligt lagen.
Detta kommer oss att ställa frågan: enligt vilka grunder skall skade-
ersättningen bestämmas i fall av sådan verksamhet, som direkt står
i strid med vattenlagen eller t. ex. med villkor och föreskrifter i till-
stånd, som beviljats med stöd av vattenlagen? Förarbetena till vat-
tenlagen ger — ledsamt nog — ingen ledning för bedömningen av
denna fråga. T. o. m. många synpunkter skulle kunna framläggas
till stöd för uppfattningen, att även skadeersättning för rättsstridig
verksamhet skall bestämmas enligt VL 11 kap. Sagda lag har näm-
ligen infört en hel mängd nyheter i skadeståndsprinciperna, sådana
de var enligt VL 1902, och man kan säga, att den bättre än den
gamla lagen garanterar målsägaren rätt till skadestånd. Om man an-
ser att ersättning för rättsstridig verksamhet skall bestämmas enligt
allmänna skadeståndsrättsliga principer, kan man komma till ett så-
dant resultat, att skadeståndsansvaret är mindre i fråga om en rätts-
stridig än i fråga om en laglig verksamhet. Det oaktat torde man
dock böra stanna för att allmänna skadeståndsrättsliga principer
skall tillämpas vid bestämmandet av ersättning för rättsstridig verk-
samhet.11 Denna ståndpunkt kan främst motiveras med att skadeer-
sättningsprinciperna i VL 11 kap. bygger på att den som igångsatt
ett företag har fått laglig och varaktig rätt att förverkliga sitt företag.
Vid sådant förhållande är också skada, men och förlust av förmån
till sin natur varaktiga. Lagens ersättningsprinciper har utformats
med utgångspunkt häri. Om det åter är fråga om olaglig verksamhet,
kan man inte utgå ifrån att ett olagligt tillstånd skall få bestå. Ersätt-
ning kan sålunda bestämmas endast för det som har skett, inte t. ex.
för att försäljningsvärdet på målsägarens fastighet varaktigt har ned-
gått.

II. De fall då vattenf öro renarna är flera skapar ett problem, som
är av betydelse i praktiken. Jag tänker här främst på flera förore-
nare, som handlar självständigt och helt oberoende av varandra. Är
deras ansvarighet gentemot den som lidit skada ett solidariskt eller
ett pro rata-ansvar? VL: 17 reglerar endast det fall, att flera till-
sammans igångsatt något sådant företag som avses i VL. I sådant fall
är de solidariskt ansvariga för skadeersättningen.

I fråga om det lagstadgade ersättningsansvaret har solidaritets-

11 För Sveriges del se Viklund, Om ersättning enligt vattenlagen (1964) s.
10—11.
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principen i många fall omfattats av lagstiftningen. Såsom exempel
härpå kan nämnas 7 § LuftfartsL, 8 § JärnvägsansvarighetsL, 8,2 §
OlycksfallsförsäkringsL. Beträffande det straffrättsliga ansvaret bör
SL 9: 2 nämnas, enligt vilket lagrum ansvarigheten är solidarisk, om
två eller flera har varit delaktiga i brott.

En sådan ståndpunkt, att flera vattenförorenare är solidariskt an-
svariga för skadeersättningen förefaller att bäst harmoniera med
VL :s ersättningsprinciper. För denna ståndpunkt talar också den om-
ständigheten, att det redan rent naturvetenskapligt sett kan vara
omöjligt att utreda, vilken varje förorenares andel i föroreningspro-
cessen är. I samma riktning går skadeståndsrättens allmänna prin-
ciper.12 Om en skadeersättningsskyldig har betalat hela ersättningen
eller mera än vad som kan anses falla på hans lott, har han rätt att
av övriga ersättningsskyldiga utfå deras andel i ersättningen.

/ / / . Ökning av vattenanskaffningskostnaderna. Förorening av vat-
tendrag kan ha till följd, att vattenanskaffningskostnaderna kännbart
ökas i något samhälle eller inom någon inrättning. Man nödgas kan-
hända bygga en ny vattentäkt och ett nytt vattenverk. Dylika mer-
kostnader förefaller att vara ett sådant hindrande eller försvårande
av tillgång till vatten, som enligt VL 11:3 punkt 6 förutsätter betal-
ning av skadestånd. Förefintligheten av ersättningsskyldighet kan mo-
tiveras även med nationalekonomiska synpunkter: det skulle vara
oändamålsenligt att medgiva föroreningstillstånd, om icke den nytta
som vinnes är så stor, att man därmed kan »täcka» den ökning av
kostnaderna för anskaffning av bruksvatten, som vattenföroreningen
förorsakar.

12 Se Kivimäki-Ylöstalo, Lärobok i Finlands civilrätt (1961) s. 402—403;
Y. J. Hakulinen, Obligationsrätt I (1962) s. 330—331.


