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Summary 
Environmental law is a very special part of Swedish law, and in terms of 

environmental law and environmental crime, this is a very complex area. 

From having previously been a divided environmental legislation of no less 

than 16 laws, until after the 1999 reform, all of them gathered in a new 

environmental bar that would then become the central part of Sweden's 

work towards sustainable development.  

However, during the years the environmental bar has become quite 

criticized from many angles, as has been the case with the application of the 

law. The investigations are criticized for being too ineffective, the regulators 

do not do their job properly, and prosecutors choose penal instead of taking 

the case to court and this because the court almost always refuses. This is 

just a handful of the criticisms of environmental crime, and when looking at 

the statistics, it's only a matter of saying there are issues in the area.  

In addition, many of the environmental crimes are committed by businesses. 

These environmental violations are sometimes even made to gain economic 

benefits, through profit or reduced costs. Is there any legislation that 

regulates this problem? Criminal liability in Sweden is personal and 

therefore cannot directly affect a business, but you must find someone who 

is responsible. There is, however, a special legal effect, company fine, 

which is intended to counteract this particular problem. Unfortunately, it 

does not really perform its function, like the rest of the penalties, which, in 

turn, has led to the fact that the penalty for environmental crime has very 

low public prevention. Should it really be that businesses make money from 

committing environmental crimes and that it's so easy to get away with it as 

it is today?  

2016 released an SOU (2016: 82) A review of the law on corporate fines. It 

seems like things are happening in the area, what this means remains to be 

seen. 
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Sammanfattning 
Miljörätten är en väldigt speciell del i den svenska rätten, och när det gäller 

miljöstraffrätten och miljöbrott är detta ett väldigt komplext område. Från 

att tidigare ha varit en uppdelad miljölagstiftning på inte mindre än 16 lagar, 

till att efter reformationen 1999 samla alla dessa i en ny miljöbalk som från 

och med då skulle bli den centrala delen i Sveriges arbete mot en hållbar 

utveckling. 

 

Miljöbalken har under sina år dock blivit ganska kritiserad från många håll 

och kanter, precis som lagtillämpningen har blivit. Utredningarna kritiseras 

för att de är alldeles för ineffektiva, tillsynsmyndigheterna gör inte sitt jobb 

rätt, åklagare väljer strafföreläggande istället för att ta målen till domstol 

och detta för att domstolen nästan alltid ger avslag. Detta är bara en handfull 

av den kritik som riktats mot miljöbrottsbekämpningen och när man tittar på 

statistiken, går det inte annat än att säga att det finns problem på området.  

 

Dessutom begås väldigt många av miljöbrotten av näringsverksamheter. 

Dessa miljöbrott görs ibland till och med för att få ekonomiska fördelar, 

genom vinst eller minskade kostnader. Finns det någon lagstiftning som 

reglerar detta problem? Straffansvaret i Sverige är personligt och kan därför 

inte drabba en verksamhet direkt, utan man måste hitta någon som är 

ansvarig. Det finns dock en särskild rättsverkan, företagsbot, som är till för 

att motverka just detta problem. Tyvärr fyller det inte riktigt sin funktion, 

som resten av straffpåföljderna, vilket i sin tur har lett till att straffen för 

miljöbrott har väldigt låg allmän prevention. Ska det verkligen få vara så att 

verksamheter tjänar pengar på att begå miljöbrott och att det dessutom är så 

pass lätt att komma undan med det som i dagsläget? 

2016 släpptes en SOU (2016:82) En översyn av lagstiftningen om 

företagsbot. Det verkar som att det håller på att hända saker på området, vad 

detta innebär återstå att se. 
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Förord 
Vägen har varit tuff och kantig. Men nu är målet nära. Jag vill tacka alla 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Miljön och naturen har funnits så länge jorden funnits till, mycket längre än 

vad vi människor gjort. Vi är beroende av naturen och miljön för att leva. 

Miljön är dock inte beroende av oss för att leva. Däremot försämrar vi den, 

och till och med förstör den. Frågan man kan ställa sig är som följer: 

Hur kommer det sig att vi förstör något som vi är beroende av? 

Tyvärr är det en tanke som slagit färre än vad som kanske behövts. Istället 

för att prioritera miljön och naturen, och indirekt vårt liv, prioriterar vi 

istället konsumtion och ekonomi. Det är kanske inte så konstigt med tanke 

på att det är så världen ser ut idag. Mycket idag handlar om att tjäna pengar. 

Det styr vår värld och vår tillvaro. Men väger pengarna vi tjänar upp det 

som vi gör mot miljön?  

Det beror på hur man ser det. I nuet kommer man tjäna pengar, som man 

senare kan använda till konsumtion, och så går ekorrhjulet runt. Problemet 

med skador på miljön är att många av dessa inte syns i nuet. Inte idag. Inte 

imorgon. Inte om en vecka. Kanske om en månad. Dessa skador kan till och 

med börja visa sig flera år efter att de egentligen förorsakades. Det kan vara 

så att det är våra barn och barnbarn som ser och drabbas av de skador som 

vår generation bidragit till eller som förorsakats genom brott.  

Det finns ett talesätt som heter ”många bäckar små”, vilket i princip innebär 

gällande till exempel ekonomi, att små kostnader som kanske i stunden inte 

är så stora, kommer alla i slutändan att leda till något större, i detta fall en 

större kostnad. När det gäller miljön, är den påverkan som privatpersoner 

gör på naturen kanske inte så stor var för sig. Tillsammans blir det dock en 

stor påverkan. Det finns dock vissa ”bäckar” som gör en större påverkan än 

andra. Dessa ”bäckar” är företag, verksamheter och industrier, som kan ha 

en större risk att påverka miljön negativt. Många av dessa bolag ägnar sig 

inte åt verksamhet som påverkar miljön något nämnvärt. Men de bolag som 

bedriver verksamhet av det slaget att de kan och har möjlighet att påverka 

miljön, finns det också en del av. Majoriteten av dessa vill säkert inte 
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påverka miljön, men har en verksamhet som tyvärr gör det ändå. Sen finns 

det de bolag som påverkar miljön men inte bryr sig om att de påverkar den, 

utan gör det för att tjäna pengar. Där har vi ett stort problem. Det är svårt att 

straffa de påverkningar som är lagliga, men de som görs olagligt, utan 

tillstånd eller kontroll, det är här det är problematiskt. Vi kan inte i Sverige 

tolerera att företag begår miljöbrott, och förstör miljön, för att de är i behov 

av att tjäna pengar. Hur fungerar då lagstiftningen och brottsbekämpningen 

mot dessa brott i Sverige och svensk rätt? 

 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka dagens hantering av miljöbrott. Hur ser 

miljölagstiftningen ut och hur straffas de som bryter mot den? Vidare är 

syftet att kritiskt granska dagens system för att se om det är ändamålsenligt 

eller är i behov av förändring. 

Arbetet kommer därför att gå igenom en stor mängd kritik mot 

miljölagstiftningen och hanteringen av miljöbrott. Kritiken som undersökts 

och presenteras sträcker sig hela vägen tillbaka till miljöbalkens införande, 

och fram till idag. Kritiken som genom åren riktats mot hanteringen av 

miljöbrott är oftast likartad, oavsett när den framförts. Därför är vidare 

syftet att undersöka om samma kritik som vid miljöbalkens införande 

fortfarande består. Då det kan framstå som att liknande kritik diskuterats i 

snart två decennier, ger det ingen verklighetsbild om framställningen enbart 

förankras i nutid. Ska förändringar och förbättringar diskuteras, krävs att 

läsaren får rätt historiska utgångspunkter att följa diskussionerna utifrån. 

Syftet är alltså dels att undersöka dagens miljöbrottshantering, dels kritiskt 

granska dess utveckling och utformning.  

 

1.3 Metod 
Arbetet kommer att genomföras utifrån en rättsdogmatisk metod. Gällande 

rätt kommer att försöka fastställas genom användandet av de allmänt 

accepterande rättskällorna, såsom lagstiftning, förarbeten, praxis och 
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doktrin. I de analyserande avsnitten kommer arbetet att utgå från ett 

rättskritiskt perspektiv och den gällande rätten kommer därmed att både 

kritiseras och problematiseras. Rättsdogmatisk metod kan även användas för 

att framställa kritik och föreslå förändringar av rätten, därav lämpar sig 

metoden även för dessa mer kritiska avsnitt.1 

1.4 Material 
Grunden för arbetet läggs i de deskriptiva delarna först och främst av 

doktrinen Den Svenska miljörätten, Miljöstraffrätten och Miljörätt ur ett 

straffrättsligt perspektiv. Detta kommer sen att kompletteras med 

information om miljörätt, miljöbrott och tillämpning från olika myndigheter, 

såsom Åklagarmyndigheten, Naturvårdsverket och Polismyndigheten. Även 

lagstiftningen med tillhörande propositioner kommer att användas i dessa 

delar. 

 

När arbetet sedan övergår i det mer kritiska partiet kommer juridiska artiklar 

och rapporter att användas. För att visa problematiken kommer olika 

nyhetsartiklar att användas, med allt från ren fakta till intervjuer med 

områdesexperter. 

 

Sist ska också poängteras att det aldrig går att förhålla sig helt objektiv. 

Mina värderingar och intressen kommer därmed påverka hur jag läser och 

tolkar materialet. Detta borde man vara medveten om när man läser, såväl 

som skriver. Genom att förhålla sig medvetet till detta ökar dock 

trovärdigheten.  

 

1.5 Disposition 
Arbetet är upplagt så att det först kommer en introduktion av miljörätten och 

miljöbalken (avsnitt 2). Vilka miljökvalitetsmålen är och vilka rättsliga 

                                                
1 Korling & Zamboni (2013), s. 21-24. 
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principer som finns inom miljörätten. I detta avsnitt presenteras även hur 

tillsynen fungerar och vilka domstolar som är aktuella enligt miljöbalken. 

 

Sen går arbetet in på delen innehållande miljöstraffrätten, miljöbrott, 

straffansvar (avsnitt 3). Avsnittet behandlar även den svenska miljöpolitiken 

gällande miljöbrottsbekämpning samt lagändringen 2007 och vad som 

möjligt håller på att hända inom området. 

 

Nästkommande avsnitt behandlar straffpåföljderna mot miljöbrott (avsnitt 

4). Böter och fängelse, men även vite, näringsförbud och förverkande.  

 

Arbetet kommer att fokusera lite extra på miljöbrott som begås i 

näringsverksamhet och därmed kan bestraffas med företagsbot. I avsnitt 5 

kommer därför företagsboten att presenteras närmare. I avsnittet om 

företagsbot kommer dessutom en helt ny SOU att tas upp som har utrett 

företagsboten i svensk lagstiftning och om den kan anses vara 

ändamålsenlig. 

 

Efterkommande avsnitt handlar om myndigheterna som står för 

miljöbrottsbekämpningen (avsnitt 6). Avsnittet efter handlar om just 

brottsbekämpningen och hur den fungerar mot miljöbrotten (avsnitt 7).  

 

Innan analys och diskussion kommer arbetet i avsnitt 7 att ta upp både kritik 

och statistik när det gäller miljöbrott och miljöbrottsbekämpningen. 

 

Arbetet avslutas sedan genom att i avsnitt 8 presentera en analys av samtligt 

material.  

1.6 Frågeställning 

• Hur ser hanteringen av miljöbrott ut i Sverige idag?  

• Är företagsboten ändamålsenlig gällande miljöbrottsbekämpning? 

• Är miljöbrottsbekämpningen och miljöstrafflagstiftningen 

ändamålsenlig? 
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• Är brottsbekämpningen mot miljöbrott begånget i verksamhet 

ändamålsenlig? 

1.7 Avgränsning 
Då området är ett väldigt komplext och stort område, har jag därav valt en 

inriktning i detta arbete mot enbart den svenska miljörätten och 

miljöbrottsbekämpningen. Jag har därav valt att utesluta EU och andra 

internationella åtaganden inom miljörättsområdet, om informationen inte 

varit helt nödvändig. Arbetet kommer bara behandla miljöbrott och inte 

arbetsmiljöbrott. Det kommer dessutom finnas en inriktning mot miljöbrott i 

näringsverksamhet, men miljöbrott utanför näringsverksamhet kommer 

också att behandlas i den mån det behövs för att på bästa sätt underbygga 

syfte och frågeställningar.  
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2 Miljörätten 

2.1 Miljöbalkens införande 
Miljöbalken (MB) ersatte de tidigare 16 olika miljölagarna som Sverige 

haft, när den infördes 1 januari 1999. Miljörätten är den del inom juridiken 

som finns för att stadga kvalitén för miljön, så den förblir hållbar och 

välmående.2 

”Miljörättens utgångspunkt är kvaliteten på den yttre miljön, såsom luftens, 

vattnets och markens renhetsgrad, den biologiska mångfalden och 

naturresursernas förändring vid ett långsiktigt utnyttjande.”3 

 
Hållbar utveckling var det stora uttalade målet. Den nya miljöbalken skulle 

styra Sverige i riktning mot detta. Lagstiftningen har blivit vidare och ska 

underlätta tillämpningen för att hjälpa oss att leva i en hälsosam och bra 

miljö, för nu och för kommande generationer. Balken är tillämplig på och 

har åtgärder för både fysiska och juridiska personer.4  

 
Förutom ett brett miljöperspektiv är balken till för att främja ett effektivt 

skydd för både miljön och oss människor. Den effektivitet som man ville 

uppnå när allt samlades i miljöbalken, skulle värna den biologiska 

mångfalden och värdefulla miljöer. Därav placerades det viktigaste målet i 

miljöbalkens första paragraf:5 

1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en 

hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande 

generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En 

sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett 

skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka 

naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 

Det har även implementerats i 1 kap. 2 § regeringsformen (RF).6 

                                                
2 Michanek & Zetterberg (2017), s. 29. 
3 ibid. 
4 Naturvårdsverket, hållbar utveckling. 
5 Träskman (2010), s. 13-14; Michanek & Zetterberg (2017), s. 96 f. 
6 Michanek & Zetterberg (2017), s. 96. 
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Michanek och Zetterberg beskriver syftet för hur dagens miljöbalk är tänkt 

att fungera i sin bok Den Svenska Miljörätten: 

”Miljölagstiftningens syfte idag är i första hand att skydda 

människors hälsa generellt, främja resilienta ekosystem och 

att ge förutsättningar för ett uthålligt utnyttjande av 

naturresurser.”7 

 
Inom miljörätten finns flertalet mål och principer som existerar och har 

kommit till för att leda Sverige mot målet som innefattar en bättre och 

hållbar miljö. Miljökvalitetsmålen tillkom i samband med införandet av 

miljöbalken och var till en början 15 stycken, men efter 2005 har Sverige nu 

16 miljökvalitetsmål.8 Dessutom har vi förutom målen, ett antal rättsliga 

principer som utvecklats eller implementerats från internationell 

lagstiftningen i den svenska miljölagstiftningen.9 I avsnitt 2.2 kommer 

miljökvalitetsmålen och de rättsliga principerna att tas upp mer noggrant. 

 

Som nämnts tidigare är hållbar utveckling det stora målet med miljörätten 

och miljöbalken. Det stora målet tas sedan ned till fem mindre mål som alla 

presenteras i 1 kap. 1 § andra stycket MB:10 

Miljöbalken skall tillämpas så att  

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter 

oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 

3. den biologiska mångfalden bevaras, 

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från 

ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt 

långsiktigt god hushållning tryggas, och 

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med 

material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 

                                                
7 Michanek & Zetterberg (2017), s. 29 – Naturvårdsverket förklarar resilienta ekosystem 
som ”Ekosystem med en rik biologisk mångfald har bättre förmåga att stå emot störningar, 
det vill säga de är mer resilienta.” - Naturvårdsverket, Konsekvenser. 
8 Naturvårdsverket, miljökvalitetsmålen. 
9 Michanek & Zetterberg (2017), s. 33-39. 
10 ibid. s. 97. 
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Dessa miljömål är generella och oftast lägger inte domstolar någon särskild 

vikt vid dessa vid deras bedömningar, utan de kan istället fungera som 

riktlinjer för resten av miljöbalken och miljörätten.11 

 

I miljöbalkens andra kapitel stadgas kravreglerna, eller som de istället 

beskrivs i balken – De allmänna hänsynsreglerna. De används för att styra 

verksamheter, myndigheter eller andra utövare som kan påverka miljön och 

naturen negativt. De är ”[…] de grundläggande materiella miljökraven 

[…]”12. De har ett förebyggande syfte samt att öka miljöhänsynen.13 

Hänsynsreglerna i 2 kap. MB:14 

1§ - Bevisbörderegeln 

2§ - Kunskapskrav 

3§ - Försiktighetsprincipen 

4§ - Produktvalsregeln 

5§ - Hushållning och kretslopp 

6§ - Platsvalsregeln 

7§ - Rimlighetsavvägning 

8§ - Ansvaret för skadad miljö 

9§ - Stoppregeln 

10§ - Dispens från stoppregeln 

 

 

 

                                                
11 Michanek & Zetterberg (2017), s. 40. 
12 ibid. s. 102. 
13 ibid. s. 40 ff. 
14 ibid. s. 111 ff. 
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2.2 Miljökvalitetsmål och rättsliga 
principer 

2.2.1 Miljökvalitetsmålen 
Det var regeringen som först tog in miljökvalitetsmålen, och detta gjordes 

vid två tillfällen, vilket nämndes i föregående avsnitt. Dessa olika 

miljökvalitetsmål ska verka som ledstjärnor inom den svenska miljörätten 

och det är i den riktning som miljöarbetet ska gå mot och vilket tillstånd 

miljön tillslut ska ha. Dessa 16 är som följer:15 

• Frisk luft 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Myllrande våtmarker 

• Hav i balans samt levande kust och skärgård 

• Ingen övergödning 

• Bara naturlig försurning 

• Levande skogar 

• Ett rikt odlingslandskap 

• Storslagen fjällmiljö 

• God bebyggd miljö 

• Giftfri miljö 

• Säker strålmiljö 

• Skyddande ozonskikt 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Ett rikt växt- och djurliv 

Sverige har sedan tidigare haft som mål att alla miljökvalitetsmål ska vara 

uppfyllda år 2020, men att det i dagens läge ser ut som att endast ett mål 

kommer att kunna nås.16  

                                                
15 Michanek & Zetterberg (2017), s. 98 f.; Miljömålen.se. 
16 Michanek & Zetterberg (2017), s. 99. 
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2.2.2 Rättsliga principer 
Rättsliga principer har genom åren tagits upp i den svenska miljöbalken och 

är idag viktiga pelare för vad lagstiftningen ska stå för och vad man vill få ut 

av den. Den som blivit central i både den svenska lagstiftningen och även är 

så i hela världen, är principen om hållbar utveckling. Den har som visats 

innan implementerats i miljöbalken som lagens allra första paragraf och är 

det huvudsakliga målet med hela lagstiftningen. Michanek och Zetterberg 

beskriver hållbar utveckling: 

”En utveckling är hållbar endast om den tillgodoser såväl dagens 

som kommande generationers behov av naturresurser och god 

miljö.” 17 

Två andra är försiktighetsprincipen och principen förorenaren betalar. Båda 

dessa två återfinns som kravregler i 2 kap. 3 respektive 8 §§ MB. 

Försiktighetsprincipen innebär till exempel att man ska använda bästa 

möjliga teknik eller att man vidtar försiktighet för att förebygga eventuella 

miljöskador. Principen förorenar betalar innebär kort och gott att den som 

skadar miljön måste betala för sanering eller det som krävs för att till 

exempel vidta åtgärder inom en verksamhet för att motverka att en 

miljöskada kan inträffa.18 

Till sist kan nämnas den princip som regleras i 7 kap. 25 § MB, nämligen 

proportionalitetsprincipen.19 

”Proportionalitetsprincipen betyder i huvudsak att ett ingrepp från 

det allmänna ska vara lämpligt och nödvändigt för att uppnå 

ändamålet med ingreppet.”20 

 

2.3 Tillsyn 
Tillsyn mot miljöfarliga verksamheter sker av olika myndigheter runt om i 

Sverige. Detta regleras i både miljöbalken och miljötillsynsförordningen 

                                                
17 Michanek & Zetterberg (2017) s. 34. 
18 ibid. s. 35. 
19 ibid. s. 38. 
20 ibid. 
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(2011:13). Fördelningen mellan myndigheterna är inte helt strukturerade 

men det finns ett samarbetskrav dem emellan för ett så bra jobb som 

möjligt. En myndighet som bland annat har visst ansvar för tillsyn är 

Naturvårdsverket, men största ansvaret har kommuner och länsstyrelser. En 

uppgift som ingår för tillsynsmyndigheterna är att sköta tillsyn över 

verksamheterna som har tillstånd att bedriva viss miljöfarlig verksamhet. 

Tillsynsmyndigheterna har också en anmälningsplikt enligt 26 kap. 2 § MB 

om det skulle fatta misstanke om brott. Anmälan görs först och främst till 

polisen, men kan också göras till åklagarmyndigheten. Det är sen upp till 

dem att driva utredningen vidare, samt åklagarens beslut att väcka åtal.21 

 

Dessutom har tillsynsmyndigheten möjlighet att ge ut föreläggande, förbud, 

vite eller verkställighet. Sker överträdelser av miljöbalken eller annan 

miljölagstiftning kan förbud eller föreläggande ges. Ett förbud kanske inte 

behöver förklaras närmare, men ett föreläggande däremot innebär att 

tillsynsmyndigheten kan kräva att verksamhet vidtar vissa åtgärder för att 

förbättra något eller vidtar en ren försiktighetsåtgärd. Detta stagas i 26 kap. 

9 § MB. Tillsammans med 26 kap. 1 § MB, som beskriver 

tillsynsmyndighetens syfte i deras arbete att uppfylla miljöbalkens mål, kan 

det till och med vara så att de har en plikt att utge förelägganden om det 

anses nödvändigt enligt miljöbalken och strävan mot lagens mål. Undviker 

man detta finns en risk att det kan ses som tjänstefel.22 

 

Vite kan också meddelas i samband med de två ovanstående och är menat 

att vara ett påtryckningsmedel, för att förbud eller föreläggande ska 

uppfyllas. Detta kan utges som ett bestämt fast belopp till både fysiska och 

juridiska personer för att se till så att dessa följer beslutet. Vitet kan också 

betalas om och om igen efter utsatta tidpunkter, tills man har uppfyllt vad 

som meddelats. Verkställighet blir det när tillsynsmyndigheten väljer att 

använda sig av kronofogdemyndigheten för att få igenom ovan nämnda 

beslut. Utöver detta finns även egenkontrollen, där verksamheterna själva 

                                                
21 Michanek & Zetterberg (2017), s. 434 ff. 
22 ibid. s. 434-441. 
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har kontrollen över sina verksamheter, där bland annat de som har tillstånd 

för sina verksamheter måste lämna in rapporter årligen. Syftet med 

egenkontrollen är till viss mån att minska bördan för tillsynsmyndigheten.23 

 

2.4 Vilka är prövningsmyndigheterna 
enligt miljöbalken? 

Prövningsmyndigheterna för mål och andra ärenden är, enligt 16 kap. 1 § 

MB, bland annat mark- och miljödomstolarna, Mark- och 

miljööverdomstolen och Högsta domstolen. När det istället gäller brottmål 

enligt 29 kap. MB, är det istället precis som för övriga brottmål, de handhas 

av de allmänna domstolarna. Behandlingen och handläggningen genom hela 

förloppet är därav precis som när man handlägger alla de andra 

brottmålen.24 

                                                
23 Michanek & Zetterberg (2017) s. 442 f. 
24 Träskman (2010) s. 58 ff. 
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3 Miljöstraffrätt 

3.1 Miljöbrott i miljöbalken 
I 29 kap. MB finns lagens straffbestämmelser samt de påföljder man 

riskerar att drabbas av om man bryter mot miljöbalken. I kapitlets 1 § 

regleras det tyngsta brottet, nämligen miljöbrott och grovt miljöbrott. Efter 

det kommer brott mot områdesskydd (2 § - 2 a §), artskyddsbrott (2 b §), 

miljöfarlig kemikaliehantering (3 § - 3 b §), otillåten miljöverksamhet (4 § - 

4 a §), försvårande av miljökontroll (5 §), bristfällig miljöinformation (6 §) 

samt nedskräpning (7 §).25 

Vållande till miljöstörning fanns tidigare som en av bestämmelserna men 

försvann i samband med ändringen26 av 29 kap. MB 1 januari 2007. 

Ändringen gjordes på grund av att man ville få till effektivare 

straffbestämmelser och öka andelen grova brott som ska leda till 

straffansvar.27 

I förarbetet till propositionen som ledde till lagändringen, kom 

miljöbalkskommittén ihop med regeringen fram till att ta bort vållande till 

miljöstörning, och därav den oaktsamhet den innebar. Istället togs beslutet 

att placera ett oaktsamhetsrekvisit i 29 kap. 1 § MB, för att på så sätt minska 

skillnaden mellan brott begånget med uppsåt och ett brott begånget med 

oaktsamhet. Detta då det finns en slags gråzon mellan dessa två. Skillnaden 

mellan till exempel medvetet risktagande som är ett uppsåtsbrott, och direkt 

nonchalans som är ett oaktsamhetsbrott, är inte så stor. Man vill se en ökad 

seriositet för miljöbrott och att man ska se allvarligare på dessa än vad som 

gjorts tidigare.28  

Under utredning kom kommittén fram till att inga ändringar behöver göras i 

straffskalan. Den skala som gäller idag, är den som gällt sen första början. 

De miljöbrott som är av ringa karaktär undantas från straffansvar enligt 

                                                
25 Träskman (2010) s. 107 ff. 
26 Lag (2006:1014) om ändring i miljöbalken. 
27 Naturvårdsverket, Straff och miljösanktionsavgifter. 
28 Åklagarmyndigheten, (2014) löp nr. 4; prop. 2005/06:182, s. 62; SOU 2004:37. 
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lagstiftningen.29 Minimumstraffet används därför väldigt sällan. Regeringen 

var också nöjd med straffskalan och det var en av anledningarna till att den 

inte heller ändrades. Då var både kommittén och regeringen eniga om att 

straffskalan skulle vara mellan böter och 2 års fängelse.30 

 

Den mest centrala paragrafen i 29 kap. MB, är som nämndes ovan 1 § om 

miljöbrott och den lyder som följer: 

1 § För miljöbrott döms till böter eller fängelse i högst två år den 

som med uppsåt eller av oaktsamhet 

1. orsakar att det i mark, vatten eller luft släpps ut ett ämne som 

typiskt sett eller i det enskilda fallet medför eller kan medföra  

a) en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller 

växter i en omfattning som inte har ringa betydelse, eller  

b) någon annan betydande olägenhet i miljön,  

2. förvarar ett ämne eller hanterar avfall på ett sätt som kan 

medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur 

eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse eller som 

kan medföra någon annan betydande olägenhet i miljön, 

3. orsakar en betydande olägenhet i miljön genom buller, skakning 

eller strålning, eller  

4. bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som ändrar yt- eller 

grundvattennivån på ett sätt som skadar eller kan skada 

människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har 

ringa betydelse eller som medför eller kan medföra någon annan 

betydande olägenhet i miljön.  

 

I paragrafens andra stycke stadgas grovt miljöbrott. Det krävs att skadorna 

ska vara eller kommer att vara i stor omfattning, om brottet är av särskilt 

farlig karaktär, risken är allvarlig och dessutom tagen medvetet. För grovt 

                                                
29 29 kap. 11 § MB. 
30 Åklagarmyndigheten, (2014) löp nr. 4, s. 12. 
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miljöbrott är minimumstraffet 6 månaders fängelse och maxstraffet 6 års 

fängelse.31  

3.1.1 Polisens syn på miljöbrott 
Polisen kallar miljöbrott för ”offerlösa brott”, då det allt som oftast drabbar 

vår miljö och natur, och inte direkt någon enskild individ även om det 

självklart händer. I naturen är det istället marken, vatten och ekosystemet 

som drabbas. Konsekvenserna av dessa brott visar sig oftast efter flera år, 

vilket gör upptäckterna av brotten väldigt svåra. Dessutom säger det sig 

själv av att då det kan ta flertalet år att upptäcka, att de i så fall inte drabbar 

oss direkt utan de kommande generationerna. Polisen beskriver miljöbrotten 

som att de skadar vår miljö och att de även kan drabba människors hälsa.32 

 

3.1.2 Miljöpolitiken i Sverige 
Miljöpolitiken som förs idag för miljöbrottsbekämpningen och mot dagens 

verksamheter vars arbete kan påverka miljön, är att särskilda förpliktelser 

måste följas av verksamheten. Då verksamheter kan komma att påverka 

miljön om något går fel, är det viktigt att förebygga det på bästa möjliga 

sätt, genom att inneha nödvändig kompetens och kunskap. Dessutom ska 

bästa möjliga teknik användas, som påverkar miljön på minsta möjliga sätt. 

Att även jobba för återanvändning av resurser samt återvinna det som inte 

behövs längre är att jobba för en hållbar miljö. Om en verksamhet bedrivs, 

där miljön kommer påverkas, behövs oftast tillstånd, då majoriteten av dessa 

verksamheter är tillståndspliktiga.33 

 

För att behålla en hållbar miljö och för att på ett effektivt sätt se till att 

verksamheterna tar sitt ansvar, är det viktigt att tillsynsmyndigheterna gör 

sitt jobb och utövar en effektiv kontroll av verksamheterna, och av deras 

tillstånd. De har förutom tillsynsarbetet möjligheten att leta efter misstänkta 

                                                
31 Träskman (2010) s. 124. 
32 Polisen (2016). 
33 Träskman (2010) s. 14. 
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brott, och dessa ska anmälas enligt den absoluta anmälningsplikt som 

stadgas i 26 kap. 2 § MB.34  

Då miljöbrott oftast är väldigt komplexa brott, krävs det att samtliga 

komponenter och delar i utredningen bidrar med sin del och arbete som 

krävs, för att den ska blir så bra och rättvis som möjligt på alla plan. Därför 

är det väldigt viktigt att tillsynsmyndigheterna sköter sitt arbete rätt, då de 

oftast är de som upptäcker brotten först och därav måste anmäla. Sköts det 

inte så blir tyvärr mörkertalet för miljöbrott stort.35 

 

Den miljöpolitiska satsningen som varit de senare åren har inneburit vissa 

förstärkningar när det gäller bekämpningen av miljöbrott. Polisen har gjort 

omorganiseringen och har även grupper som fokuserar på miljöbrott. Även 

åklagarmyndigheten har organiserat sig i en ny miljöbrottsenhet, vilket 

kommer behandlas senare. Dessutom arbetas det hårt för att jobba på att 

förebygga brott. Satsningen har haft ett mål, vilket är att visa att 

miljöstraffrätten är extra viktigt och att 29 kap. MB med balkens 

straffpåföljder är väsentlig. När straffrätten togs in i miljöbalken gjordes 

detta för att miljörätten skulle bli starkare och miljöskyddet likaså.36  

Per Ole Träskman beskriver reformen av den straffrättsliga ändringen och 

jobbet för att motverka skador på naturen:  

”Det ska säkerställas att de som ansvarar för sådana brott inte 

undgår ansvar”.37  

 

I Sverige har det varit uttalat från högsta politiska nivå att bekämpningen av 

miljöbrott ska prioriteras. Handläggningen ska ta mindre tid och 

utredningarna ska bli effektivare, allt för en ökad lagföring. Dessutom vill 

man att det förebyggande arbetet ska förbättras så att chansen ökar att 

upptäcka miljöbrotten. Det är viktigt att inkludera miljöbrott bland de andra 

brotten och att det därmed blir en allmän prioritering av bekämpningen.38  

 
                                                
34 Träskman (2010) s. 14. 
35 Polisen (2016). 
36 Träskman (2010) s. 15. 
37 ibid. 
38 ibid. s. 16. 
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3.1.3 Straffansvar 
För att kunna dömas till ett straff, måste detta vara en brottslig gärning 

enligt lag. Nullum crimen sine lege och nulla poena sine lege, är de två 

latinska uttryck som tillsammans bildar legalitetsprincipen. De betyder inget 

brott utan lag respektive inget straff utan lag.39  

Det är lagstiftaren som kriminaliserar gärningar och dessa gärningar kräver 

sedan straff när de räknas som ett brott. För att sedan kunna dömas skyldig 

till ett brott måste domstolen komma fram till ett straffansvar, vem som är 

skyldig till brottet.40 

I Sverige har vi något som heter personligt straffansvar, vilket innebär att 

det endast är fysiska personer som kan dömas till straff. Juridiska personer 

kan alltså inte dömas till straff enligt svensk straffrätt. Dessa kan dock få 

andra rättsverkningar men alltså inte böter eller fängelse.41 

Det allmänna skuldrekvisitet är att gärningen skall vara begången med 

antingen uppsåt eller oaktsamhet för att inneha ett straffansvar. Dessa 

rekvisit är också de subjektiva rekvisiten i en brottsbedömning. Ett straff 

blir alltid hårdare om det är begånget med uppsåt än med oaktsamhet.42  

Det krävs dessutom att de objektiva rekvisiten är uppfyllda för att ett straff 

ska kunna utdömas. De objektiva rekvisiten är vad som faktiskt hänt i 

situationen sett från ett objektivt synsätt.43 

3.1.3.1 Straffansvar för verksamheter 
Det finns, som anfördes ovan, inget straffansvar för juridiska personer i 

Sverige. Detta innebär att om en juridisk person begår en brottslig gärning, 

måste en fysisk person inom verksamheten kunna hållas ansvarig. En eller 

flera fysiska personer måste anses skyldiga. Dessa får då personligt 

ansvar.44 I Sverige finns något som kallas principalansvar som exempelvis 

innebär att den som är ansvarig för en verksamhet kan bli ansvarig för ens 

underordnades agerande. Det är dock inte möjligt att via principalansvar 

                                                
39 NE.se, legalitetsprincipen. 
40 Träskman (2010) s. 76 och 20. 
41 Karlmark (2009) s. 20. 
42 Träskman (2010) s. 76-78; Karlmark (2009), s. 83-ff. 
43 Karlmark (2009) s. 83; lagen.nu, objektiv. 
44 Träskman (2010) s. 89 f. 
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straffa någon för brott. Den som är ansvarig för verksamheten kan alltså inte 

dömas för ett brott som en anställd begått. Ansvariga för verksamheter och 

företag kan dock få straffansvar om de själva begår brott inom 

verksamheten.45  

 

Som ansvarig för en verksamhet eller företag föreligger dock ett visst ansvar 

över verksamheten, nämligen att se till så att inget olagligt sker. Dessutom 

ska den ansvarige utöva kontroll över sina medarbetare. Brister man i detta 

eller är man medveten om att brott begås i verksamheten, kan den ansvarige 

ändå bli straffansvarig. Enligt Karlmark har det dock visat sig vara rätt 

komplicerat att bevisa straffansvar vid miljöbrott begångna inom 

verksamheter och det personliga straffansvaret gör det svårare. Det finns 

dock principer även för företagaransvar. Om den som driver 

näringsverksamhet åsidosätter sin tillsynsplikt och genom det möjliggör 

eller underlättar en brottslig gärning, blir denne ansvarig. Företagsbot har 

med anledning av detta börjat användas som särskild rättsverkan för 

juridiska personer.46  

Företagsbot kommer att behandlas i senare avsnitt då det är en stor del av 

denna avhandling. 

3.1.4 Fara eller risk 
För miljöbrott krävdes tidigare att man kunde visa att gärningen hade 

medfört en skada. Det genomfördes dock en lagändring av 29 kap. 1 § MB 

år 2007, varpå detta ändrades. För att kunna dömas för brott krävs numera 

bara att man kan visa på en abstrakt fara. Alltså att det medfört risk för 

skada eller för hälsa och miljö.47 

3.2 Lagändringen av miljöbalken 2007 
Förutom de ändringar av miljöbalken som nämnts ovan, var ändringen till 

för att göra jobbet enklare för polis och åklagare. Genom att de ringa brotten 

                                                
45 Karlmark (2009) s. 20. 
46 ibid. 
47 Karlmark (2009) s. 101 ff.; prop. 2005/06:182. 
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inte skulle omfattas av miljöbalkens straffpåföljder utan istället få andra 

sanktioner, skulle dessa myndigheter få mer tid till att jobba med de 

allvarligare brotten, vilket skulle göra dem och straffrätten i miljöbalken 

mer effektiv. Inte minst 29 kap. 1 § MB som är den centrala paragrafen.48  

 

Man ville också undvika dubbelbestraffning när det gäller 

miljösanktionsavgift (som kommer tas upp i senare avsnitt).  Dessutom var 

målet att denna avgift ska kunna ges till fler än bara näringsidkare.49 

3.3 På gång inom miljösttraffrätten 
Kristdemokraterna släppte 2016 en motion angående ”Hårdare tag mot 

miljöbrott”.50 Åsikterna att problem finns på området har nu nått den 

politiska nivån, och Kristdemokraternas Lars-Axel Nordell som är en av de 

som lämnat in motionen, intervjuas också i värmländska tidningen NWT.51  

De vill att Sverige ska skärpa straffen för miljöbrotten och speciellt av de 

allvarligare brotten.  Dessutom vill de få till ökade resurser till både 

utredning och lagföring av dessa brott. De tycker att vi i Sverige har en hög 

ambitionsnivå kring miljöbrott och miljölagstiftningen. Problemet är dock 

inte ambitionen utan snarare att vi har problem att följa den. 

Kristdemokraterna tycker det är viktigt att detta ska prioriteras och att vi 

börjar värna om vår miljö, inte bara på pappret utan också i verkligheten. De 

anser att brott mot miljölagarna och avsiktlig miljöförstöring är ett stort 

problem, och att dessa fortsätter att begås, trots att de kommer att drabba 

både miljön och oss människor allvarligt. En orsak till att de fortsätter att 

begås tros vara det alltför låga straffvärdet. De flesta straff som delas ut 

leder enbart till böter, och tyvärr ger inte det den avskräckande effekt som 

man önskar.52  

 

                                                
48 Regeringens prop. 2005/06:182. 
49 ibid. 
50 Motion 2016/17:2554. 
51 Nordell (2016) NWT. 
52 ibid. 
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Kristdemokraterna och Nordell föreslår och vill ha mer långtgående 

påföljder. Dessutom vill de ha en skärpning när det gäller de allvarligare 

miljöbrotten. Minimumstraffet ska höjas upp till fängelse. Detta då det 

bland annat ger en preventiv effekt och dessutom prioriteras högre bland 

åklagare. Miljöbrott medför oftast diffusa skador, liknande den problematik 

som finns i annan ekonomisk brottslighet dit miljöbrott räknas. Detta har 

blivit ett ökande problem gällande miljöbrott. Då skadorna ofta tenderar att 

inte synas, kan skadorna missas och bli värre med tiden, vilket kan leda till 

stora skador på miljön, oss och även samhällsekonomiskt.53  

Nordell säger i artikeln: 

”De direkta skadeverkningarna av brottet är oftast diffusa 

men kan innebära långsiktiga och omfattande skador och 

därmed även orsaka stora samhällskostnader.”54 

 

Därför tycker Kristdemokraterna att det är extra viktigt med lagföring på 

området. De vill ha mer resurser så att specialkompetens kan tas fram i alla 

myndigheter för att på bästa sätt bekämpa brotten. Redan idag finns en 

särskild åklagarenhet, REMA (Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål), 

vilket är positivt. Men även polisen runt om i landet behöver mer resurser så 

att miljöbrott, i någon mån, kan prioriteras.55 

Här nedan kommer de två punkter som ingick i den motion som 

Kristdemokraterna lämnade in till riksdagen: 

”Motion 2016/17:2554 – Hårdare tag mot miljöbrott (KD) och deras 

förslag till riksdagsbeslut 

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta 

straff för allvarligare miljöbrott och tillkännager detta för 

regeringen. 

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet 

av ökade resurser till utredningen och lagföring av miljöbrott och 

tillkännager detta för regeringen”56 

                                                
53 Nordell (2016) NWT. 
54 ibid. 
55 ibid. 
56 Motion 2016/17:2554. 
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Justitieutskottet avslog dock den andra punkten i motionen, gällande mer 

resurser.57 Däremot är första punkten angående skärpta straff, fortfarande 

under utredning i Miljö- och jordbruksutskottet och svar väntas komma i 

mitten av juni i år (2017).58 

 

                                                
57 2016/17:JuU1. 
58 Mot. 2016/17:2554. 
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4 Straffpåföljder 

4.1 Böter och fängelse 
De vanligaste straffpåföljderna inom straffrätten är böter och fängelse, och 

det är inget undantag när det gäller miljöbrott, även om dessa brott är 

aningen komplicerade. Vanliga påföljder som regleras i brottsbalken (BrB) 

kan även användas på miljöbrott, men för miljöbrott finns även andra 

rättsverkningar att ta till. Miljösanktionsavgift, näringsförbud och 

företagsbot kan också användas.59 

Dessa kommer alla att tas upp i de följande delavsnitten. 

 

Straffskalan när det gäller miljöbrotten enligt 29 kap. MB är väldigt 

utspridd. För förseelse mot områdesskydd och olovlig kemikaliehantering är 

högsta och lägsta straff endast böter. När det gäller miljöbrott, 

artskyddsbrott och miljöfarlig kemikaliehantering är straffet minst böter och 

maxstraffet är fängelse i 2 år. Endast tre av brotten finns i grövre grad, och 

det är grovt artskyddsbrott, grovt miljöbrott samt grovt 

kemikalieregistreringsbrott. Där är straffpåföljden minst 6 månaders 

fängelse för alla tre, samt maxstraff på 4 års fängelse för grovt 

artskyddsbrott och 6 års fängelse för de två övriga.60 

Träskman skriver i sin bok att de flesta miljöbrott slutar i bötesstraff, vilket 

han anser är för lågt. Det händer nästan aldrig att brotten slutar i 

fängelsestraff. Att bedöma ett miljöbrott som grovt händer inte ofta då 

ribban hos domstolarna varit mycket hög. Vilket är konstigt då det från 

politiskt håll, och därmed från lagstiftaren, har varit väldigt tydligt att 

miljöbrott är allvarliga och ska bedömas därefter, främst 29 kap. 1 § MB. 

Bötesstraffen anses ofta inte vara tillräckliga straff i proportion till brottet.61  

 

                                                
59 Träskman (2010) s. 200. 
60 ibid. s. 200 f. 
61 ibid. s. 201ff. 
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4.2 Miljösanktionsavgift 
När miljölagarna gjordes om och miljöbalken tillskapades, kom även 

miljösanktionsavgiften in i balken, som en ersättning till den tidigare 

miljöskyddsavgiften. Det är ingen direkt straffpåföljd utan är som namnet 

säger, en sanktionsavgift och ska främst fungera som komplement till 

strafflagstiftningen i 29 kap. MB. Miljösanktionsavgiften stadgas i 30 kap. 

MB och det är en administrativ avgift. Avgiften finns till och används för att 

motverka att brott begås, ett slags styrmedel med andra ord. Som nämndes 

gällande lagändringen av miljöbalken 2007, kan avgiften tas ut både för 

fysiska och juridiska personer numera. Det är främst tillsynsmyndigheterna 

som delar ut denna avgift, se 30 kap. 3 § MB. Dessutom krävs varken 

uppsåt eller oaktsamhet för att avgiften ska ges ut, se 30 kap. 2 § MB. Det 

föreligger strikt ansvar. Undantagen för när avgiften inte ska tas ut visas i 2 

§ andra stycket. Avgiften delas ut i enlighet med förordningen (2012:259) 

om miljösanktionsavgifter, som föreskriver vad som kan bli sanktionerat. 62 

 

Skalan för miljösanktionsavgiften ligger från 1 000kronor upp till max 1 

miljon kronor. Det vanligaste är att avgifterna hamnar någonstans i den 

lägre delen av skalan, mellan 1 000-50 000kronor. Skulle den som fått 

avgiften sanktionerad till sig, och sedan upprepa med ett liknande övertramp 

inom 2 år, då ska denna avgift fördubblas.63 

4.3 Förverkande 
För miljöbrott finns två olika förverkande stadgade i två olika lagar, dels i 

29 kap. 12 § MB och i 36 kap. 4 § BrB. Paragrafen i miljöbalken handlar 

om förverkande av egendom medan den i brottsbalken handlar om 

förverkande av ekonomiska fördelar. Enligt miljöbalken innebär det att även 

det som du tjänar på egendomen eller substitutet till denne kommer att 

förverkas och/eller tas i beslag. Paragrafen i brottsbalken förverkar däremot 

ekonomiska fördelar, som till exempel vinst efter ett begånget brott inom ett 

                                                
62 Träskman (2010) s. 453 ff. 
63 Ebbesson (2008) s. 197. 
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företag eller annan verksamhet. Förverkande används först efter att man 

misslyckats att på annat sätt dra in den fördelen/vinsten som uppkommit 

efter den begångna gärningen. Dock har denna åtgärd inte använts speciellt 

ofta, än mindre när det gäller miljöbrott.64 

 

4.4 Näringsförbud 
Lagen om näringsförbud (1986:436) behandlar när och vem som kan 

tilldömas näringsförbud. I lagens 4§ stadgas när man kan bli ålagd 

näringsförbud: 

4 § Den som har grovt åsidosatt sina skyldigheter i 

näringsverksamheten och därvid har gjort sig skyldig till brottslighet 

som inte är ringa, ska meddelas näringsförbud, om ett sådant förbud 

är påkallat från allmän synpunkt. 

Det ska alltså vara ”påkallat från allmän synpunkt” för att åläggas 

näringsförbud. När det ska anses vara påkallat från allmän synpunkt stadgas 

i 8-9 §§. 

8 § Vid bedömningen av om näringsförbud är påkallat från allmän 

synpunkt ska rätten särskilt ta hänsyn till, om  

1. åsidosättandet har 

a) varit systematiskt, 

b) syftat till betydande vinning eller 

c) orsakat eller varit ägnat att orsaka betydande skada, eller 

2. näringsidkaren tidigare har dömts för brott i näringsverksamhet. 

   Om den som avses med en talan eller en ansökan om näringsförbud 

har gjort sig skyldig till brott i näringsverksamheten och det för 

brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader, 

ska vid tillämpningen av 4 § näringsförbud anses påkallat från allmän 

synpunkt, om inte särskilda skäl talar mot det. 

Det är åklagare eller kronofogdemyndigheten som för talan om 

näringsförbud i allmän domstol. Tidsspannet för ett förbud ska ligga mellan 

3-10 år enligt 10 §. Vad näringsförbudet innebär och vad den straffade är 
                                                
64 Karlmark (2009) s. 420 och 395 f. 
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förbjuden att göra stadgas i 11 §, och innebär bland annat förbud att vara 

ledamot i bolag, driva näringsverksamheter eller vara firmatecknare m.m.65 

 

I nästkommande avsnitt kommer företagsbot att behandlas, som är en 

speciell rättsverkan mot näringsverksamheter. 

                                                
65 Karlmark (2009) s. 456-471; Träskman (2010) s. 222 f. 
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5 Företagsbot 

5.1 Vad är företagsbot? 
Företagsbot är en särskild rättsverkan som infördes 1986 som ett verktyg 

mot brottslighet begånget i näringsverksamhet. Denna rättsverkan kan 

utdömas utan att det finns något personligt ansvar, alltså ingen 

gärningsperson som kan åtalas. Boten ligger i dagsläget mellan 5 000-10 

miljoner kronor.66  

Företagsboten låg vi införandet på max 3 miljoner kronor. Vid införandet 

kunde boten förutom att bli kännbar för företaget, även vara förverkande, 

vilket innebar att en eventuell vinst förverkades. Den var menat som ett bra 

bekämpningsmedel mot ekonomisk brottslighet, och införde i 36 kap. 7-10 

§§ BrB.67 

I den 7§ är det stadgat när företagsbot kan åläggas en näringsverksamhet: 

7 § För brott som har begåtts i utövningen av 

näringsverksamhet skall, på yrkande av allmän åklagare, 

näringsidkaren åläggas företagsbot, om det för brottet är 

föreskrivet strängare straff än penningböter och  

1. näringsidkaren inte har gjort vad som skäligen kunnat 

krävas för att förebygga brottsligheten, eller 

2. brottet har begåtts av 

a) en person i ledande ställning grundad på befogenhet att 

företräda näringsidkaren eller att fatta beslut på 

näringsidkarens vägnar, eller 

b) en person som annars haft ett särskilt ansvar för tillsyn 

eller kontroll i verksamheten. 

   Första stycket gäller inte, om brottsligheten varit riktad mot 

näringsidkaren. 

Enligt lagkommentarer är det i dagsläget inte meningen att företagsboten 

skall verka som en vinstförverkande rättsverkan, och den är därför inte 

                                                
66 Ebbesson (2008) s. 195 f.; Åklagarmyndigheten, företagsbot. 
67 Karlmark (2009) s. 430 f. 
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heller beroende av om företaget gått med vinst, utan kan utdömas ändå. En 

viktig förutsättning är dock att det begångna brottet innebär ett högre straff 

än böter på straffskalan. Ringa brott eller brott av lägre grad ska därför inte 

leda till att man åläggs företagsbot. Såtillvida det inte skulle vara lämpligt ur 

allmän synpunkt enligt 10 a §.68 

 

I den 8§ regleras den straffskala som är tillämplig för företagsboten: 

8 § Företagsbot skall fastställas till lägst fem tusen kronor och 

högst tio miljoner kronor. 

I 9§ är det stadgat att vid bestämmandet av företagsbot ska särskild hänsyn 

tas till den åsamkade skadan eller faran, men även brottslighetens 

omfattning och dess förhållande till företaget. Dessutom ska återfall spela in 

i bedömningen. 

Dagens lydelse kom 2006 från prop. 2005/06:59. Den trädde i kraft efter en 

tids missöden gällande försök att ändra och förbättra lagstiftningen. 

Justitieutskottet lade grunden till dagens lydelse genom sin promemoria69. 

Enligt Karlmark ledde detta till förbättring, rättsverkan började användas 

oftare.70 

Det är precis som vid andra brott, åklagaren som för talan. Precis som med 

annan strafflagstiftning, ska åklagaren om rekvisiten i bestämmelsen är 

uppfyllda, föra talan och yrkande, så även vid företagsbot.71 

Företagsbot kan, upp till 500 000kronor, utges av åklagare som ett 

strafföreläggande.72 Det framgår dessutom, av 48 kap. 2 och 4 §§ 

rättegångsbalken (RB), att för ett giltigt strafföreläggande krävs 

samtycke/accepterande av gärningspersonen.73 

 

Efter kritiken mot företagsbot, vilket ledde till ändringen 2006, har den inte 

bara börjat användas flitigare, den har också börjat användas mot miljöbrott 

i näringsverksamheter. Men har företagsboten fungerat väl gällande 

                                                
68 Se Johannisson, Brottsbalk (1962:700) 36 kap. 6 §, Lexino 2013-10-21. 
69 Ds 2001:69. 
70 Karlmark (2009) s. 430 f. 
71 Prop. 2005/06:59 s.61; RättsPM 2006:19, s. 3. 
72 RättsPM 2006:19 s. 12. 
73 RättsPM 2015:4 s. 8. 
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miljöbrott? Även här har det funnits kritik, och Karlmark och Bourner 

släppte 2012 ”Är företagsboten ändamålsenlig vid miljöbrottslighet?”.74 

Denna kritik kommer att behandlas i nästkommande avsnitt. 

5.2 Är företagsboten ändamålsenlig vid 
miljöbrottslighet? 

Den lydelse som kom efter ändringen 2006 är den som idag är gällande rätt. 

Den gäller för både fysiska och juridiska personer, när dessa verkar som en 

näringsverksamhet. 

Verksamheten behöver inte vara vinstdrivande men ska bedrivas 

yrkesmässigt. En verksamhet som kan dömas för företagsbot kan vara både 

privat och offentlig. Det kan dock bli en snäv gräns mellan om det ska 

räknas som myndighetsutövning eller näringsverksamhet. I verksamheten 

ska man jobba för att motverka brottslighet med tydliga instruktioner, samt 

ska verksamheten självklart drivas enligt lag och kontroller ska göras på 

näringsidkaren.75 

 

Som nämndes i tidigare avsnitt ska det väldigt mycket till för att 

oaktsamhetsbrott ska leda till både böter och företagsbot. Åklagaren anser 

oftast att en företagsbot är tillräcklig om inte åtalet för personansvar 

kommer leda till något mer än ett bötesstraff. Åklagaren ska då endast gå på 

spåret för företagsbot. Båda straffen kan annars bli svåra att få igenom i en 

rättegång. Även om företagsboten är ett straff som kan kombineras med det 

personliga straffet76, händer det alltför sällan. Det är dessutom väldigt svårt 

att bevisa och upptäcka uppsåtsbrott inom miljöområdet. En annan svårighet 

som uppstår med företagsboten är att det måste finnas en koppling mellan 

verksamheten och brottet, detta måste sedan bevisas. Efter den nya ändring 

2006 appliceras företagsboten bara på verksamheter, till skillnad från 

tidigare då den även kunde vara personrelaterad. Dessutom skedde en 

ändring i rekvisiten, från subjektiva till objektiva. Samtidigt är den inte 

                                                
74 Karlmark och Bourner (2012) JT s. 495. 
75 ibid. s. 496 f.  
76 RättsPM 2015:4 s. 8. 
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längre vinstförverkande i samma utsträckning och vinsten förverkas nästan 

aldrig. Fokus ligger nu istället på den skada eller fara som brottet åsamkat.77 

 

Det finns dessutom vissa saker som gör att man ser hårdare på ett begånget 

brott. Det kan exempelvis vara att brottet är känt, på och inom den 

verksamhet där brottet begåtts, av hela eller delar av verksamheten 

(ledningen/styrelsen). Detsamma gäller om viktiga skyldigheter åsidosatts 

eller om lagöverträdelsen begåtts regelbundet. Detta gör att en domstol bör 

se hårdare på det begångna brottet och därmed ge ett hårdare straff. Men 

problemet här, är som nämnts, att när straffet ges, ges inte straffet för att 

förverka en vinst eller liknande. Man ser därför inte till verksamheten utan 

bara till brottet, och möjligheterna är då stora att näringsverksamheten kan 

göra ekonomiska vinster på det begångna brottet.78  

 

Detta ser författarna som problematiskt då det i princip tar bort större delen 

av den preventiva verkan av företagsboten. Vid ekonomisk brottslighet, som 

miljöbrott räknas som, begås ofta brotten för att få ekonomisk vinning. Alla 

miljöbrott som begås, begås självklart inte för att få ekonomisk vinning. 

Men när det gäller näringsverksamhet finns en del brott som haft ekonomisk 

vinning som mål. Då borde det vara en självklarhet att vinsten som kommer 

med det begångna brottet förverkas, men det är alltså inte fallet så som 

tillämpningen av lagen är just nu.79 

 

Det är ett problem att företagsboten inte längre är vinstförverkande. 

Företagsbotens storlek bestäms istället genom ett schablonbelopp som sedan 

döms ut. Den vinstförverkande effekten försvinner helt med dagens 

tillämpning av schablonbelopp och dessutom blir det ingen proportionalitet i 

bedömningen.80  

 

                                                
77 Karlmark och Bourner (2012) JT s. 497. 
78 ibid. s. 497 f. 
79 ibid.  
80 ibid. s. 498 ff. 
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Författarna tycker att dagens tillämpning av företagsboten strider mot 36 

kap. 9 § BrB om särskild hänsyn vid utdömande av företagsbot. Vid en 

bedömning ska ett antal faktorer spela roll, bland annat vad/vilken 

verksamhet det gäller, hur stor skadan är, vilken fara/risk det var, samt hur 

stor vinst brottet bidrog till. En företagsbot som görs efter schablonbelopp 

missar att ta in alla dessa faktorer.81 

 

Ett annat problem som de tar upp, är återfall i brott och huruvida detta borde 

tas med i beräkningen eller inte. Åsikten är av det slag att återfall alltid 

borde räknas med och att det borde dömas ut ett högre belopp om det visar 

sig vara ett återfall, vilket också är stadgat i 36 kap. 9 § andra stycket BrB. 

Tyvärr görs detta sällan och dessutom blir det svårt att kolla om det rör sig 

om återfall eller ej, då vi i Sverige inte för register för utdelade 

företagsböter.82 Men enligt författarna finns det väldigt många återfall och 

de säger i artikeln: 

”En genomgång av domar och strafförelägganden för tiden 1 

januari 2007– februari 2011 utvisar dock att ca 10 procent av 

näringsidkarna inte bara hunnit med att godta ett 

strafföreläggande eller dömas för en miljö- eller 

arbetsmiljööverträdelse utan också lagföras för minst en ny 

överträdelse mot nämnda lagstiftningar.”83 

5.2.1 Preventiv verkan? 
Karlmark och Bourner skriver att företagsboten tyvärr inte uppfyller den 

preventiva effekt som kan önskas, bland annat tack vare att företagsböterna 

oftast är små beloppsmässigt. Dessutom delas de ofta ut som 

strafföreläggande och då missar man den så kallade ”bad will” som 

förmodligen hade kommit om det blivit en rättegång och medial publicitet. 

Dålig publicitet kan vara väldigt viktig i jobbet för att få till en preventiv 

effekt. Som nämnts tidigare i arbetet, så krävs det att brottet får strängare 

straff än böter i straffskalan för att det ska kunna bli tal om utdömande av 
                                                
81 Karlmark och Bourner (2012) JT, s. 498 f. 
82 ibid. s. 500 och 503. 
83 ibid. 
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företagsbot. I dagens läge ligger företagsboten mellan 5000 kronor och 10 

miljoner kronor. Företagsbot kan utdömas dels som strafföreläggande och 

dels som bot. Gränsen för hur stort ett strafföreläggande kan bli, går vid 500 

000 kronor. Både domstol och åklagare kan välja ett strafföreläggande före 

en dom, så länge den godtas av den tilldömde. Tyvärr utdöms för många 

strafförelägganden, så mycket som 2/3 av alla företagsböter. Det är 

processekonomiska skäl som ligger bakom. Men med detta kommer en 

ineffektivitet av miljölagstiftningens efterlevnad.84 

 

För att den preventiva verkan inte ska bli allt för svag kan det vara viktigt att 

det inte blir ”antingen eller” när företagsboten används, utan att det ska gå 

att använda både böter och fängelse kompletterat med företagsbot. Enligt 

författarna bör detta stärka preventionen. Annars riskerar den att vara 

fortsatt försvagad.85 

 

5.2.1.1 Strafföreläggande och företagsbot (AM-143838-
09) 

Detta strafföreläggande fick Skanska Sverige efter att de tog sand från en 

sandtäkt. De hade tillstånd att ta sand därifrån, problemet vara bara att de 

tog mycket mer än vad deras tillstånd var på och de begick därav ett brott. 

Detta slutade med att de ålades ett strafföreläggande, en företagsbot på 50 

000 kronor.  

Vad blev då vinsten för sanden som Skanska tog upp? Exakta siffror har inte 

plockats fram utan med hjälp av marknadsvärdet för sanden, hade summan 

hamnat någonstans mellan ca 390 000-1 miljon kronor, vilket är ungefär 

7,5-20 gånger större än den bot som de ålades.86 

 

                                                
84 Karlmark och Bourner (2012) JT, s. 501 ff. 
85 ibid. s. 502. 
86 ibid. s. 499. 
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5.2.1.2 Företagsbot för Ringhals och Boarps Blommor 
Den här jämförelsen är mellan är mellan två företag, som begått liknande 

brott/misstag men ålades samma bot. Skillnaden mellan de två företagen är 

att det ena företaget omsätter ungefär en tusendel av vad det andra företaget 

gör. Företagen är Ringhals AB och Boarps blommor AB. Båda fick en 

företagsbot på 25 000 kronor. I Ringhals fall var det en säkerhetsrapport 

som inte inkommit till myndigheterna, medan Boarps blommor inte hade 

gjort en arbetsmiljöplan. Att inte inge en säkerhetsrapport för ett 

kärnkraftverk ger alltså samma bot som när man inte lämnar in en 

arbetsmiljöplan för en blomsterbutik.87 

5.3 Kan en kommande ändring bli en 
förbättring? 

En särskild utredning tillsattes 2015 för att se över den svenska 

företagsbotregleringen. Denna utredning skulle undersöka om några 

nödvändiga ändringar behövs och om lagstiftningen är så pass effektiv som 

önskas av den. Vidare skulle undersökas huruvida lagstiftningen följer 

Sveriges internationella åtaganden. Utredningen var klar och färdiginlämnad 

i slutet och 2016, SOU 2016:82 – En översyn av lagstiftningen om 

företagsbot. Den har varit ute på remiss88 och lämnades in i slutet av mars i 

år. Resultat har inte framkommit89  

 

Utredningen skulle bland annat utreda om företagsboten skulle fortsätta vara 

en särskild rättsverkan eller övergå till att vara ett straff. Man kom då fram 

till att det inte fanns något som talade för att det skulle bli ett straff, och att 

det därför ska förbli en särskild rättsverkan.90 

 

De tog också upp frågan om företagsboten skulle anses som ändamålsenlig, 

vilket den inte var, speciellt om man ser till hur resten av EU jobbar med 

                                                
87 Karlmark och Bourner (2012) JT, s. 499. Strafföreläggandena AM-78979-07 (Ringhals 
AB) och AM-127843-08 (Boarps Blommor AB). 
88 Ju2016/08612/L5. 
89 SOU 2016:82, s. 3. 
90 ibid. s. 13-26. 
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liknande rättsverkningar. Förslag gavs att en kompletterande lagstiftning bör 

införas som ska inkludera andra verksamheter och inte bara 

näringsverksamheter. De ansåg dock att det är viktigt att inte för mycket 

ändras för att behålla förutsebarheten i lagstiftningen, samt att den 

fortfarande är rättssäker.91 

 

Utredningen tog också upp beloppet för företagsboten, och vill där att denna 

ska höjas till 100 miljoner kronor, och bli en ”förhöjd företagsbot”. Detta 

för att komma åt företag som har stora ekonomiska förutsättningar och det 

begångna brottet är ”särskilt klandervärt”. Dessutom är Sveriges maxgräns 

långt under resten av Europa. Gränserna vid beräkning av storleken på boten 

ska fungera som så att mindre företag fortfarande ska ligga i spannet mellan 

5000 kronor och 10 miljoner kronor. Här startar även bedömningen av de 

större företagen. Sen kommer ekonomin, företagets storlek och hur 

klandervärt brottet varit att spela in och därmed kan straffet höjas.92 

 
De föreslår samtidigt en höjning av möjligt strafföreläggande, från dagens 

500 000 kronor till 3 miljoner kronor. Utredningen kommer också fram till 

att registrering, och därmed ett register av företagsbot inte är nödvändigt. 

Huvudsakligen tycker de att tillämpningen av företagsboten är 

välfungerande. Det är fortsatt viktigt att systemet och tillämpningen av 

denna ske enkelt, att den är förutsebar och dessutom tydlig, vilket gör att 

inblandade kan förstå lagstiftningen. Dessutom är det viktigt att det 

allmänna preventiva syftet fortsätter att vara starkt. De anser att det är 

viktigt att en företagsbot ska vara både proportionerlig och ekvivalent. 

Företagsboten bör inte ges en vinsteliminerande funktion, då det redan finns 

annan lagstiftning för detta ändamål. De anser att det är viktigt att ligga på 

samma nivå som resten av Europa och inte ha för låga straff, vilket de har 

fått kritik för. OECD har bland annat kritiserat företagsboten för att vara för 

låg.93 

 

                                                
91 SOU 2016:82, s. 13-26 
92 ibid. 
93 ibid. 
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5.3.1 Ekvivalensprincipen bör alltid beaktas 
Utredningen anser att alla bedömningar av företagsbot bör göras med 

ekvivalensprincipen, vilket är en annan straffrättsligprincip. Den stadgar att 

”lika fall ska behandlas lika”. I praktiken handlar det om att likvärdiga brott 

ska föranleda straff som är likvärdigt kännbara. Ett allvarligt brott ska 

således ha mer kännbara påföljder, än ett mindre allvarligt. Denna princip är 

gällande vid utdömande av företagsbot. Det som föranleder diskussion, är 

huruvida olika företags ekonomiska förmåga ska beaktas vid fastställande 

av företagsbotens storlek. En bot kan vara mycket kännbar för ett företag 

med svag ekonomi, medan samma bot är helt obetydlig för ett företag vars 

ekonomi är stark. Det är alltså uppenbart att en likvärdig bot i verkligheten 

inte innebär likvärdiga konsekvenser. Ekvivalensprincipen bör, i detta 

sammanhang, inte tolkas som att företagsboten för två likvärdiga brott 

nödvändigtvis måste leda till exakt samma belopp. Beloppen borde istället 

anpassas till det enskilda fallet. På så sätt får likvärdiga brott, likvärdigt 

kännbara konsekvenser.94   

 

                                                
94 SOU 2016:82, s. 13-26 se även avsnitt 5.2.1.2 ovan. 
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6 Vilka myndigheter jobbar 
med brotten? 

6.1 Arbetet med miljöbrott 
Miljöbrott är ett av de mer komplexa brotten i dagens samhälle. Det är ett 

spaningsbrott, där det krävs stor hjälp från samhället och 

tillsynsmyndigheter för att brotten ska upptäckas. Främst via olika 

kontroller och tillsyn. Som nämnts i tidigare kapitel, är miljöbrott så kallade 

offerlösa brott, och det är främst natur och miljö som lider skada av de 

handlingar som görs vilket sen drabbar oss i längden. Att brotten är svåra att 

upptäcka och att de dessutom är komplexa, ihop med att det oftast inte finns 

något offer, leder till att det också är svårt att hitta den som är ansvarig. Det 

finns därför ett stort mörkertal av miljöbrott som aldrig upptäcks eller som 

någon ställs ansvarig för.95 

6.1.1 Tillsynsmyndigheter och anmälningar 
Tillsynsmyndigheterna står för majoriteten av upptäckterna och 

anmälningarna, dels för att det är de som utför kontrollerna på 

verksamheterna, dels för att de har anmälningsplikt för misstänkt brott. 

Polisen tar sedan över utredningen. Ett av problemen som finns när det 

gäller kontrollerna och tillsyn, är att de nästan enbart görs på de 

verksamheter som redan är kända av tillsynsmyndigheterna. Antingen för att 

de har tillstånd eller har kontrollerats tidigare av andra orsaker. Därför blir 

då av extra vikt att de verksamheter som kontrolleras delar med sig av all 

efterfrågad information, positiv som negativ, för att underlätta 

tillsynsmyndigheternas arbete att upptäcka brott.96 

 

6.1.1.1 Selektiv upptäckt 
Tillsyn utövas oftast mot kända verksamheter. Verksamheter som inte 

innehar tillstånd alls, eller inte har tillstånd för den handling som stipulerar 
                                                
95 BRÅ, Rapport 2006:5 s. 8 
96 ibid. 
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brott, går därför under radarn och upptäcks sällan. Dessutom sker tillsynen 

och kontrollerna inte när verksamheterna är oförberedda, utan 

tillsynsmyndigheterna har lämnat information om att en kontroll kommer att 

ske och när det blir av. Verksamheterna har då alla möjligheter och den tid 

som behövs för att ta hand om och åtgärda problem som finns eller 

hypotetiska brott som om möjligt kan upptäckas. Tillsynen sker dessutom 

alldeles för sällan, med några års mellanrum, vilket gör att verksamheter 

sällan behöver oroa sig för att bli upptäckta av en tillsynsmyndighet. Detta 

leder till att det för det mesta är oaktsamhetsbrott som upptäcks och de mest 

uppenbara sådana. Tillsynsmyndigheterna är oftast inte ute och letar efter 

brott som begåtts. Detta drabbar då främst de som kan anses vara 

”laglydiga”, som lämnar in den information som krävs men oturligt nog har 

missat något, och därför begått ett brott. Medan de som begår brott 

regelbundet, inte har tillstånd och inte kontrolleras då de inte är kända av 

tillsynsmyndigheterna, aldrig upptäcks och därför heller aldrig straffas. 

Detta stora problem, med vilka som upptäcks och vilkas som kommer 

undan, går under namnet selektiv upptäckt.97 

6.1.1.2 Selektiv anmälan 
Enligt Brå finns ett annat stort problem med tillsynen, och det kallas för 

selektiv anmälan. Detta problem uppstår då tillsynsmyndigheterna har som 

uppgift att både hjälpa verksamheterna och vara dem till lags, men också 

utföra kontroller av dem för att se att de följer lag och rätt. Då blir resultatet 

allt för ofta att de brott som upptäcks aldrig anmäls. Hur kommer det sig? 

Orsakerna kan vara många visar Brå på. Det kan dels vara för att 

tillsynsmyndigheterna har dåliga erfarenheter med det här att ”anmäla brott” 

och att det alldeles för sällan leder till lagföring, dels kan fallet vara sådant 

att myndigheten inte gör anmälan på grund av kommunens bästa. Det kan 

finnas samband mellan verksamheten och kommunen som gör att en 

eventuell anmälan av brott som sedan möjligen leder till lagföring kan 

drabba relationen dem emellan. I många fall står nämligen dessa 

verksamheter för många arbetsplatser inom kommunen eller så samarbetar 

                                                
97 BRÅ, Rapport 2006:5 s. 8 och 52. 
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de inom olika projekt, och myndigheterna vill därför inte förstöra för 

verksamheten, vilket istället leder till att miljön och naturen blir sekundär.98 

6.1.2 Polisen och åklagare 

6.1.2.1 Selektiva utredningar och åtal 
Ett tredje problem som tyvärr uppkommer i samband med 

tillsynsmyndigheternas arbete och den fortsatta utredningen, är att dessa 

utredningar väljs utefter vilka som är effektivast i tid och pengar. Mer 

komplexa fall väljs därför oftast bort eller läggs ner. Det blir följaktligen 

selektiva utredningar. En självklarhet när de gäller de flesta brott är att det är 

åklagarens uppgift att väcka åtal och har en skyldighet att göra detta om 

denne anser att fallet kan leda till en fällande dom.99 

 

Även här spelar tidigare erfarenhet in. Har erfarenheterna varit dåliga 

gällande tidigare miljöbrott som inte lett någonstans, leder detta till att 

miljöbrott oftast läggs ner. Statistiken talar därför för att chanserna är små 

att åtal väcks av åklagaren. Den stora anledningen till detta tros vara att 

dagens domstolar besitter en okunskap inom området miljörätt, vilket 

inkluderar miljöbrotten. I dagsläget lyckas inte de rättsliga aktörerna 

samarbeta. Polisen sköter utredningarna där även åklagare medverkar. 

Åklagare tar sedan vidare ärendet till åtal (eller lägger ner det). Det är sedan 

upp till domstolarna att se till att brottet bestraffas. De olika komponenterna 

har ännu inte hittat sin plats kedjan, som startar vid tillsynsmyndigheternas 

kontroller och slutar upp i domstolarnas dom. Ingen rutin har satt sig på 

området. Detta bidrar till att det oftast är de lätta och självklara brotten som 

leder till åtal. De mer komplexa väljs bort och det blir därför selektiva 

åtal.100 

 

Det är därför viktigt att det jobbas med att göra ansvarsfrågan tydlig, samt 

att utbildning sker i alla led från tillsynsmyndighet till domstol. Då kan man 

inte längre misstro dem för eventuell kunskapsbrist. Miljöbrott är inga lätta 
                                                
98 BRÅ, Rapport 2006:5 s. 9 och 52. 
99 ibid. s. 10 och 52-53. 
100 ibid. s. 10 och 52-53. 
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brott och därför är kunskapen extremt viktig att ha angående hur 

hanteringen av brotten ska ske. Dessutom höjs röster om att straffen behöver 

bli hårdare, och få den preventiva effekt i samhället som önskas av många 

och att det ska avskräcka från att begå brott, medvetet som omedvetet.101 

6.1.3 Domstolen 

6.1.3.1 Selektiv lagföring 
Trots att mörkertalen är många när det gäller missade brott, att många brott 

och efterkommande anmälningar läggs ner, att få fall leder till åtal och 

lagföring, resulterar ändå en del av anmälningarna till brottmål som senare 

lagförs. Som berörts lite ovan, finns det dock problem i domstolen som gör 

att åklagare drar sig för att ta målet dit, nämligen att ogillandeprocenten är 

hög. Åklagare tar då det säkra före det osäkra och tar hellre ett 

strafföreläggande än ett misslyckande i domstol. Andelen strafföreläggande 

är hög, hela 2/3 av alla de mål som avgörs, avgörs via strafföreläggande. En 

anledning är att utmaningen i domstolen får många åklagare att tveka. 

Självklart påverkar detta allt från statistiken för antalet lagförda brott till 

vilka påföljder de leder till. Det är redan väldigt få av miljöbrotten som 

hamnar i domstolen och en minoritet av dessa slutar sedan i lagföring. Med 

tanke på att Sverige som land är långt fram både med många industrier som 

miljöklassas som farliga och utveckling inom många tekniker, borde också 

lagstiftningen ha hängt med i utvecklingen och kunskapen likaså.102  

 

I och med den selektion som sker i tidigare led, är det få mål som når 

domstolsprövning. De mål som tillslut lagförs är vanligen av mindre 

allvarlig karaktär. Som belysts tidigare är det då oftast laglydiga 

verksamheter som är kända av tillsynsmyndigheterna sedan tidigare som 

lagförs. Genom detta sker selektiv lagföring. Miljöbrott har därför i stort sett 

kommit att bli ett bötesbrott.103 

 

                                                
101 BRÅ, Rapport 2006:5 s. 10 och 52 f. 
102 ibid. s. 9-10. 
103 ibid. s. 10. 
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6.2 Riksenhet för miljö- och 
arbetsmiljömål (REMA) 

2009 skapade Åklagarmyndigheten en riksenhet för miljö- och 

arbetsmiljömål (REMA). Denna enhet ska verka nationellt med ärenden 

som inbegriper, grova jaktbrott, allmän och grov miljöbrottslighet, 

arbetsmiljöbrott samt andra brott mot miljöbalken. Enheten är uppdelad i 7 

områden runt om i landet.104 

6.2.1 REMAs riktlinjer för miljöbrott och 
företagsbot 

Åklagarmyndigheten släppte 2014 en rapport med riktlinjer för hur de avser 

att samarbeta med REMA, vid miljö- och arbetsmiljöbrott. Chefsåklagare 

Mats Palm beskriver att ”REMA eftersträvar en enhetlig rättstillämpning 

över hela landet”105  
 

I sin rapport har de som sagt tagit fram olika riktlinjer och exempel på hur 

en företagsbot ska fastställas vid ett begånget brott. Detta görs via 

schablonbelopp och kommer att visas i tabellen nedan, vilket exemplifierar 

hur stor företagsboten blir vid utsläpp av olja eller liknande ämnen:106 

 

Liter Kronor 

0 – 50  5000 – 50000 

50 – 1000 50000 – 150000 

1000 – 10000 150000 – 250000  

10000 – 20000 250000 – 500000 

20000 – 100000 500000 – 1000000 

100000 – 1000000 1000000 – 5000000  

 

När åklagaren sedan gör sin bedömning spelar det även roll vart ämnet har 

släppts ut. Finns ett högt skyddsvärde på området kan detta leda till att 

                                                
104 Åklagarmyndigheten, miljöbrott. 
105 Åklagarmyndigheten, (2014) löp nr. 4 s. 2. 
106 ibid. s. 7. 
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företagsboten flyttas upp en nivå. Just denna tabell som presenteras ovan, 

använder åklagarmyndigheten som en slags mall vid utsläpp av flytande 

ämnen. I rapporten visas det att för varje nivå finns sedan en helt egen tabell 

om hur beloppet ska beräknas för just den nivån. 107 Dessa tabeller tas inte 

med i detta arbete, utan tabellen ovan togs med som ett visningsexemplar. 

 

Åklagarmyndigheten visar på att det finns två typer av personligt ansvar 

som man tittar på, oaktsamhet och uppsåt. Dessa kan sedan delas in i tre 

olika skuldformer – ej kvalificerad eller kvalificerad oaktsamhet, och 

uppsåt. Påföljden kan både mildras och bli allvarligare i förhållande till 

dessa riktlinjer. De faktorer som då spelar in är effekten av brottet eller faran 

för skada genom brottet.108 

 

När en företagsbot ska utdömas bör det tas hänsyn till olika faktorer och 

omständigheter, specifikt för varje fall. Det som påverkar beloppet är 

kompletteringsfaktorer som hur grov oaktsamheten har varit, om det fanns 

fara för en värre skada, samt om verksamheten tidigare blivit bestraffad. 

Åklagarmyndigheten nämner också sådant som har med verksamheten att 

göra, allt från anställda till omsättning, inte ska tas i beaktande när beloppet 

bestäms.109 

 

                                                
107 Åklagarmyndigheten, (2014) löp nr. 4, s. 7. 
108 ibid. s. 11. 
109 ibid. s. 27 f. 
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7 Hur bra är 
miljöbrottsbekämpningen i 
Sverige? 

7.1 Kritik vid lagändringen 2007 
Trots den nya lagstiftningen som släpptes 2007, var många innan det 

kritiska till om det verkligen skulle hjälpa miljöbrottsbekämpningen. 

Tanken var att den skulle göra det lättare att få till lagföring på området. 

Från det att miljöbalken kom 1999 till 2006 var andelen uppklarade brott, 

väldigt liten. Men många experter på området var kritiska till om den nya 

ändringen skulle innebära någon vidare förändring. Detta är något som 

också togs upp av Brå i deras rapport ”Är vi bra på miljöbrott?”.110 Den 

visar bland annat på att 2005 låg miljöbrotten på 6 % i uppklarning. 

Dessutom startades inte ens en utredning i 33 % av fallen.111 Dåvarande 

miljöminister Andreas Carlgren uttryckte sig då om problemet: 

”Uppseendeväckande låg uppklarningsprocent. Riktigt dåligt i en 

rättsstat.”112 

Efter miljöbalkens inträde har antalet anmälda brott varit relativt konstant 

och året 2005 låg de på 3601 stycken. Statistiken för andelen brott som 

kunde kopplas till en person eller en verksamhet skiljde sig mellan brott mot 

miljöbalken och resterande miljöbrott. Gällande miljöbrott samt grövre 

miljöbrott var siffran än lägre, endast i 6 % av fallen kunde en koppling 

göras. Andelen var således för låg, vilket Lars Korsell, chef på avdelningen 

för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet hos Brå, var 

kritisk till: 

”Det är en förvånansvärt låg nivå, man vet ju ofta vem som är ansvarig.”113 

                                                
110 BRÅ, Rapport 2006:5. 
111 Härdmark (2006) SvD. 
112 ibid. 
113 ibid. 
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Korsell är delaktig i Brås rapport som nämndes ovan, och den kommer 

återkomma mer senare i arbetet. 

7.1.1 Prejudikat och praxis behövs 
Många ställde sig frågan om den nya lagstiftningen skulle hjälpa och bli 

bättre. Det många hoppas på är att få mer praxis och prejudikat på området. 

Då fanns inte så mycket praxis och miljöbrottslagstiftningen hade inte 

riktigt hunnit sätta sig än. Gunnar Jonasson, som var miljöåklagare i 

Stockholms län, såg det som positivt att det skulle komma en förändring och 

underlätta bevisningen av uppsåtsbrott, men höjde ett varningens finger 

ändå för att lagändringen kanske inte får så stor effekt som många förväntar 

sig. Han anser att vi i Sverige har många av de medel som behövs för att 

bekämpa miljöbrott, det handlar bara om att vi måste börja använda dem på 

rätt sätt. Han tror också att 2007 års ändring ska få en mer preventiv effekt 

än tidigare, och det är jätteviktigt att det fortsätts anmäla brott.114 

7.1.1.1 NJA 2003 s.599 – Försvårande av miljökontroll 
En advokat som agerat konkursförvaltare åtalades för försvårande av 

miljökontroll. Saken var den att han inte hade lämnat in en miljörapport för 

den verksamhet han tagit över. Brottet ansågs vara av ringa karaktär och det 

föranledde därför inget straffansvar. Tiden han hade haft på sig från det att 

han tog över verksamheten till att miljörapporten skulle lämnas in hade inte 

setts som tillräcklig för att utdöma straffansvar.115 

7.1.1.2 Ett genombrott? 
Sveriges Radio släppte en artikel 2009, där de ville visa på att det kanske 

håller på att ske ett genombrott inom miljöbrottsbekämpningen. Artikeln 

visade att det börjar bli en strängare syn på miljöbrott bland domstolarna, då 

det inom en kort tid dömts ut två fängelsedomar. En av dessa fängelsedomar 

dömdes ut i hovrätten för Nedre Norrland116 för ett brott begånget i 

Örnsköldsvik. Den skyldige hade släppt ut tetrakloreten som förorenade 

grund- och dricksvatten. För detta dömdes gärningsmannen till 3 månader 
                                                
114 Härdmark (2006) SvD. 
115 Karlmark (2004) s. 231. 
116 RH 2009:17; Riktlinjer REMA s. 12. 
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fängelse. I det andra fallet, från tingsrätten i Falun, dömdes den skyldige till 

ett års fängelse för grovt miljöbrott. Detta efter att ha eldat upp tunnor med 

lösningsmedel, som hotade att skada dricksvattentäkter.117 

Mats Palm, som då var chefsåklagare, tyckte att detta borde ses som ett visst 

genombrott. Det märks också på domstolarna att de tar miljöbrott på större 

allvar, och han hoppas att det är ett steg framåt. Det som kan ha varit 

skillnaden från tidigare, är den ändring som gjordes något år innan domarna. 

Ändringen innebar att det alltid ska vara ett brott om man släpper ut farliga 

ämnen i naturen och miljön, som kan skada den. Några direkta skador 

behöver heller inte bevisas. Det ska alltså räcka med att ett utsläpp kan 

konstateras och att det är ett miljöfarligt ämne för att bli ansvarig. Fram till 

att dessa domar kom har det nästan enbart varit bötestraff för brott mot 

miljöbalken, men Palm tror att dessa domar kan få preventiv verkan och det 

är dessutom viktigt att få praxis inom området.118 

 

Fallet i Falu tingsrätt, där en man dömdes till 1 års fängelse för grovt 

miljöbrott, överklagades till Svea hovrätt som ändrade tingsrättens dom till 

6 månaders fängelse. De ansåg inte att brottet var så lika grovt som 

tingsrätten.119 

7.1.2 Hårdare straff 
2008 intervjuade Sveriges Radio och SVT Nyheter Stefan Karlmark, 

miljöåklagare, för att få tankar och åsikter om den då 1 år gamla ändringen 

av 29 kap. MB. En av anledningarna till ändringen var att 

strafflagstiftningen skulle bli ”hårdare”. Karlmark var av åsikten att straffen 

fortfarande var alldeles för låga och inte har den preventiva verkan som 

hade önskats. Ändring var till för synen på risk och skada vid miljöbrott, 

och egentligen gjordes ingen vidare ändring gällande straffen och tyvärr är 

det vanligaste straffet fortfarande relativt låga böter.120 

                                                
117 Gustavsson (2009) SR. 
118 ibid. 
119 RH 2012:25. 
120 Värjö (2008) SR och SVT Nyheter (2008). 
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Konsekvenserna av de allt för låga straffen, blir att de inte prioriteras högt 

inom rättsväsendet samt att det inte får den effekt som kan önskas av 

allmänprevention. Tyvärr läggs inte de resurser som hade behövts på 

bekämpningen av miljöbrott, vilket i sin tur leder till en stor majoritet 

nedlagda brott. Karlmark nämner proportionaliteten mellan olika 

brottsformer och att den inte existerar. Det satsas alldeles för lite av de olika 

resurserna på brott som anses som ”låga brott”, och dit räknas tyvärr 

miljöbrott, av alla olika slag.121 

Mellan åren 1996-2008 delades inga fängelsestraff ut och enligt Karlmark 

ligger nivån på böterna i nivå med vad man får vid snatteri. Han anser 

dessutom att ett par av dessa mål under åren, borde ha resulterat i 

fängelsedomar. Men många av målen ogillas i domstolen, trots att bra 

bevisning finns. Domstolen anser att målen är för komplexa. Det finns 

många röster som riktas mot domstolen, om att de saknar den kunskap som 

hade behövts för miljöbrottmålen.122 

Karlmark anser dock att det som är bra med den nya lagändringen är att man 

inte längre behöver bevisa att naturen faktiskt har tagit skada av brottet, och 

dessutom har utsläpp av farliga ämnen kriminaliserats. En viss skärpning av 

straffen skulle också ske, men dessa verkar inte ha blivit av vilket Karlmark 

tycker är konstigt. Enligt Karlmark upptäcks ungefär 1 % av alla begångna 

miljöbrott, och det är lätt att lindrigt undkomma ett upptäckt brott. Ibland 

kommer gärningsmannen eller näringsverksamheten undan helt. Den 

önskade preventiva effekt som finns på strafflagstiftningar, blir tyvärr inte 

uppfylld när det gäller miljöbrott. Karlmark önskar höjda straffnivåer och 

han tror att det skulle få en bra verkan på systemet. Det krävs att polis, 

åklagare, domstolar och staten börjar prioritera frågan. Situationen som 

råder är dock inte den önskade, med obefintliga rimliga och höga straff för 

begångna miljöbrott, vad är då meningen med att ta fast de som bryter mot 

lagen och missköter sig?123 

 

                                                
121 Värjö (2008) SR och SVT Nyheter (2008). 
122 Värjö (2008) SR och SVT Nyheter (2008). 
123 Värjö (2008) SR och SVT Nyheter (2008). 
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7.1.2.1 NJA 2005 s. 263 
I rättsfallet åtalades lantbrukaren för grovt miljöbrott. Han hade eldat upp 

otaliga mängder av farliga kemiska ämnen, på ett område med bland annat 

en å i närheten. Det uppmättes höga halter av dioxiner. Men på grund av att 

ingen närmare utredning gjorts (som möjligen kunde visat på skador) ansågs 

inte brottet vara av den grövre arten. Det ansågs inte ha varit någon större 

farlig gärning. Straffet blev dagsböter.124 

Åklagarmyndigheten skrev i sina riktlinjer om hur HD resonerar angående 

brott av den arten: 

”Vid uppsåtliga och grovt oaktsamma brott av det slaget 

föreligger en presumtion för att påföljden ska bestämmas till 

fängelse”.125 

 

7.1.2.2 NJA 2002 s. 607 – Otillåten miljöverksamhet 
En högt anställd inom företag, närmare bestämt företagets VD, dömdes för 

otillåten miljöverksamhet. Företaget hade ägnat sig åt överlåtelser av 

kemiska ämnen. Detta var strakt frätande syror och det hade också gjorts 

utan tillstånd. Med tanke på vad det var som skulle överlåtas och dessutom 

att tillstånd saknats gjordes bedömningen att brottet inte kunde ses som 

ringa. Företaget hade trots allt tillstånd till allt annat och uppfyllde dessutom 

de krav som hade krävts för att få tillståndet. Brottet bedömdes ändå vara 

allvarligt. Vid resonemang kring påföljden gjordes bedömningen att då 

VD:n för företaget hade ett så pass stort ansvarsområde och då felet begicks 

genom ett misstag, ansåg HD att det räckte med 40 dagsböter.126 

 

7.1.2.3 NJA 2001 s. 579 – Miljöbrott alternativt vållande 
till miljöstörning 

Fallet handlade om ett företag som ägnade sig åt förädling av torv. Under en 

period hade verksamheten orsakat nedsmutsning i ett stort område med hus 

runt verksamheten. Det hade kommit att bli en hinna av damm på hela 
                                                
124 Träskman (2010) s. 212. 
125 Åklagarmyndigheten, (2014) löp nr. 4 s.12. 
126 Karlmark (2004) s. 230. 
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området, färgad brun och svart, som lagt sig på tomter, bilar, hus och allt 

annat i området. Detta var innan lagändringen som gjordes 2007, vilket 

gjordes att VD:n dömdes för vållande till miljöstörning, då han inte ansågs 

haft uppsåt utan snarare agerat oaktsamt. Han dömdes till 80 dagsböter.127 

 

7.1.2.4 Tidigare för stor andel strafföreläggande 
Som nämnts tidigare i arbetet, fanns innan lagändringen 2007 en svårighet 

att bevisa brott, då det skulle visas på faktisk skada eller risk. Detta bidrog i 

sin tur till en viss selektion. Då det var så pass liten chans att anmälan skulle 

leda till något, var angelägenheten för att göra en anmälan, väldigt liten 

visar Brå. Domstolen avvisade relativt många åtal, vilket gjorde att åklagare 

övergav åtal och dyra processer i domstol för att istället ta effektiva 

strafförelägganden. 2004 låg strafföreläggandena på 68 % av de lagföringar 

som gjordes.128  

 

7.2 Brå visar på brister i systemet 
Den presenterade rapporten från Brå är från 2006. Som nämndes 

inledningsvis är äldre material dock fortfarande aktuellt. Den kritik som 

riktades mot miljöbalken 2006 kvarstår än idag och har till och med blivit än 

värre. Vid kritikens framförande (i samband med lagändringen 2007) låg 

exempelvis de ouppklarade brotten på 6 %. 2016 var samma siffra nere på 2 

%. Även andelen anmälda miljöbrott har gått från 1774 stycken år 2007, till 

1295 stycken år 2016. Då detta är den senaste författade rapporten på 

området och då annan, mer uppdaterad, litteratur stödjer dess påståenden 

kommer den ändå att användas.129  

 

                                                
127 Karlmark (2004) s. 232. 
128 BRÅ, Rapport 2006:5 s. 43. 
129 Brå Miljöbrott. 
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7.2.1 Upptäckter och anmälningar 
Brå tar i sin rapport130 upp flertalet brister i det system som hanterar 

miljöbrottslighet. Bland dessa finns problemet med hur man arbetar för att 

upptäcka miljöbrotten. Det visar tydligt på att man bör prioritera oanmälda 

besök och att detta föredras för att uppnå ett bättre resultat. Dessutom kan 

tillsynsmyndigheterna inte enbart rikta in sig på kända verksamheter utan 

man måste börja söka efter de mindre kända och tillståndslösa 

verksamheterna. De olika myndigheterna måste också få till ett bättre och 

vidare samarbete mellan varandra. Grunden bör alltid vara att om 

tillsynsmyndigheten upptäcker ett brott, ska detta anmälas. Anmälan bör 

dessutom göras så grundlig som möjligt för att det ska leda till något bättre 

än en nedläggning. Själva upptäckten av brottet är alltså extremt viktig. 

Upptäckaren är den som står i valet och kvalet om en anmälan ska göras och 

där blir den kommunala miljöförvaltningen, som oftast står för tillsynen, en 

viktig pusselbit i upptäckten av fel och brott runt om i landet. Finner 

tillsynsmyndigheten ett misstänkt brott föreligger dessutom anmälningsplikt 

enligt 26 kap. 2 § MB.131  

”Vissa brott upptäcks aldrig, alla upptäckta brott anmäls inte 

och samtliga anmälda brott utreds inte”132 

Miljöbrotten är komplexa brott. Hade brotten varit av mer traditionellt slag, 

finns det oftast ett tydligt offer och en gärningsman, som dock inte alltid är 

känd, men detta leder i alla fall till att det är lättare att anmäla dessa brott än 

till exempel miljöbrotten. Även om det kanske inte alltid görs anmälningar 

på de andra brotten, är utgångspunkten en annan. Tyvärr leder en alldeles 

för liten del av all brottslighet till en dom och sen straff, och tyvärr är 

miljöbrotten en stor del av dessa brott. De är så extremt beroende av att 

tillsynen och kontrollen sker på ett bra och korrekt sätt för att systemet ska 

fungera. Som situationen ser ut enligt rapporten från Brå blir dock selektion 

av olika slag stor när det gäller miljöbrott, vilket är problematiskt.133 

                                                
130 BRÅ, Rapport 2006:5. 
131 ibid. s. 15-37. 
132 ibid. s. 12. 
133 ibid. s. 11 f. 
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7.2.2 Lågt prioriterat 
En ambition som uppkommit efter införandet av nya miljöbalken är att man 

vill komma åt de som ägnar sig åt att begå de grövre miljöbrotten och de 

som gör det för att det ger ekonomisk vinning. De som kan räknas som 

laglydiga och alltid delar med sig av information och dylikt, men som sedan 

av oaktsamhet råkar begå brott, är inte det primära målet. Även om de 

självklart också ska ställas till svars för brottet de begått. Det handlar om att 

man vill styra om fokus och att ha ett indirekt fokus på grova brott med 

ekonomiska incitament. Men tyvärr saknas en del kunskap på området. Det 

saknas pengar, tid och arbetspersonal för att på bästa sätt behandla och 

utreda dessa brott. Tyvärr har miljöbrott alldeles för låg prioritering.134 

Chefsåklagare Mats Palm uttalade sig också om den grova 

miljöbrottsligheten i Sverige:135 

”Den finns där absolut, för det finns mycket pengar att tjäna 

på den, men vi famlar i blindo, för vi vet inte riktigt hur vi 

ska bete oss för att hitta den.”  

7.2.3 Tillsynssystemet fungerar dåligt 
Att begångna eller misstänkta brott tillåts glida under radarn på grund av 

okunskap, en mentalitet att ”någon annan anmäler” eller att vetskapen inte 

finns om att det som bevittnas faktiskt är ett brott, är verkligen ett problem 

och gör att mycket missas. Brå skriver i sin rapport att de fel och brott som 

lämnas in av verksamhetsutövarna själva, oftast är av den karaktären att de 

förr eller senare ändå hade upptäcks av tillsynsmyndigheterna. Men 

självklart uppskattas det av myndigheterna att de själva anmäler, då risken 

förstås är att man bemöts på ett annorlunda sätt om man inte berättar något 

om det upptäckta som sedan hittas av tillsynsmyndigheten. Att visa på att 

man försöker göra det rätta ses oftast som bättre än om man istället försöker 

dölja/ignorera brottet.136 

 

                                                
134 BRÅ, Rapport 2006:5 s. 15 ff. 
135 ibid. s. 33. 
136 ibid. s. 19. 
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Brå beskriver tillsynssystemet i rapporten: 

”Tillsynssystemet är alltså i mångt och mycket baserat på ett 

förtroende mellan verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten 

där utövaren ansvarar för att rapportera in överträdelser och 

korrekta uppgifter”137 

 

Lena Embertsén som, när rapporten skrevs, satt vid Miljökontoret i 

Stockholm gav exempel angående tillsynssystemet: 

”Om vi skulle upptäcka att de häller ut miljöfarligt avfall i stället 

för att skicka iväg det som avfall (vilket är dyrt), då är det ju en 

solklar anmälan, men det är ju inget som vi upptäcker utan 

vidare.”138 

7.2.3.1 Frångår anmälningsplikten 
Efter miljöbalkens inträde släppte även Dagens Nyheter en artikel om att 

kommuner tillåter miljöbrott att ske i deras närhet, då de inte vill stöta sig 

med viss näringsverksamhet. De avstod från att anmäla misstänkta brott och 

delade inte heller ut några straffavgifter, trots att de enligt lag borde anmäla 

och det är självklara brott som upptäcktes. Enligt Pär Grip är anledningen att 

de inte vill hamna fel med den näringsverksamhet som finns och de ibland 

samarbetar med i kommunen. Med detta problem växer också tanken med 

att kanske inte myndigheter i kommunen borde sköta tillsyn utan en 

oberoende myndighet kanske borde överta ansvaret.139 

 

I detta sammanhang bör ett rättsfall uppmärksammas, Svea hovrätt mål nr B 

3204-02.140 Det är visserligen från 2003 men som poängterats tidigare är 

även gammal kritik relevant än idag. Detta kan bland annat visas genom att 

doktrin på miljörättens område som är uppdaterade så sent som 2017, 

fortfarande uppmärksammar målet.141 I målet dömdes sex stycken ledamöter 

i Enköpings kommuns miljönämnd för tjänstefel (enligt 20 kap. 1 § BrB). 

                                                
137 BRÅ, Rapport 2006:5 s. 21 f. 
138 ibid. s. 21. 
139 Karlsson (2000). 
140 Svea hovrätt, mål nr B 3204-02, dom 2003-04-07. 
141 Se Michanek & Zetterberg (2017) s. 437; Ebbesson (2008), s. 54; Karlmark (2009)s. 43. 
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Detta då de i ett flertal ärenden, systematisk underlåtit att ta ut 

miljösanktionsavgift samt underlåtit att anmäla överträdelser och misstankar 

om brott. Hovrätten poängterar att deras försvar om bristande kännedom om 

miljöbalken inte är ansvarsbefriande.  

 

Även polisen är här kritisk mot tillsynssystemet. Miljöbrottet är ett 

spaningsbrott, och dessa brott är alltid svåra att upptäcka. Miljöbrotten är 

dessutom ett av de svårast, på grund av bristen på synlig skada. 

Polisundersökningar behövs för annars kommer dessa brott aldrig 

upptäckas, därav är kritiken stor mot tillsynsmyndigheten. Gunnar 

Grönqvist från Rikskriminalpolisen beskriver problemet:142 

”Mörkertalet är gigantiskt. Om inte polisen letar efter mer 

brott så hittar vi ju inte det.”  

 

Det är svårt att finna motiv för miljöbrott, dessutom begås de flesta brotten 

av oaktsamhet och inte av uppsåt. Trots den anmälningsplikt som finns för 

tillsynsmyndigheter i Sverige, där de dessutom är den myndighet som står 

för de flesta anmälningarna, är spaningarna svåra och det sker därför inte 

speciellt mycket sökning efter miljöbrott. Därmed blir mörkertalet för 

misstänkta miljöbrott stort, speciellt i de mindre kommunerna i Sverige där 

företag är och kan vara väldigt viktiga för kommunen. Det är då möjligt att 

tillsynsinspektörerna ”ser mellan fingrarna” för dessa företag då de är 

viktiga för området. Brotten finns där men anmäls alltså inte alltid.143 

7.2.4 En uppgivenhet 
Det blir svårt att få brott uppklarade när det finns en sådan uppgivenhet och 

misstro på att anmälningarna kan leda någonstans. Många experter anser att 

hårdare straff och den negativa publicitet som en rättegång innebär, skulle 

leda till en stark allmänprevention. Därför behövs det att domstolarna tar 

upp målen och genom prejudikat visar var standarden ska ligga. Dessutom 

finns det personliga straffansvaret som är lite komplicerat när det gäller 

                                                
142 BRÅ, Rapport 2006:5 s. 34. 
143 ibid. s. 37. 
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miljöbrott, då det kan vara svårt att hitta en ansvarig gärningsperson, 

speciellt i en näringsverksamhet. Detta gjorde att företagsboten började 

användas även inom miljörätten. Vad Brå visat i sin rapport och vad som 

också nämnts tidigare i arbetet är att miljöbrott allt som oftast slutar i 

bötesstraff, vilket inte heller anses vara motiverande.144 

Ett annat problem är den åtalsprövningsregel som kan ställa till det vid 

utgiven miljösanktionsavgift, som visas i nästa avsnitt. 

7.2.5 Miljösanktionsavgiften kan vara aningen 
problematisk 

Skulle ett misstänkt brott upptäckas av inspektörerna kan dessa i samband 

med en anmälan, också dela ut en miljösanktionsavgift. Dock skapar detta 

ett annat problem. Delas en miljösanktionsavgift ut kan oftast inte ett åtal 

göras efteråt på grund av den åtalsprövningsregel vi har i Sverige. 

Åtalsprövningsregeln stadgas i 29 kap. 11 § MB och är tänkt att förhindra 

dubbel sanktionering vid de lindrigare brotten. Därför fåt åtal inte väckas för 

gärning (i kapitlets 1-9 §§) som kan föranleda miljösanktionsavgift men inte 

kan antas leda till annan påföljd än böter. Åtal får dock väckas om det skulle 

vara påkallat från allmän synpunkt.145 

I samband med och inför Brås rapport intervjuades en del av de inspektörer 

som jobbar för tillsynsmyndigheterna, och ett genomgående svar från dessa 

var att de miljösanktionsavgifterna som kan tas ut inte är proportionerliga.146 

Det går inte att ha en avgift som är lika stor oavsett om 

företaget/verksamheten är stort eller litet samt oavsett hur allvarligt brottet 

är. I rapporten beskriver Anders Lundin från Miljökontoret i Stockholm 

problemet: 

”Man måste titta på straffskalan. Ett utsläpp på ett ton, är det 

mindre allvarligt än feltryckta varor? Du måste göra ett 

ganska hårt miljöbrott för att komma upp i 15 000 kronor i 

böter.”147 

                                                
144 BRÅ, Rapport 2006:5 s. 43 ff. 
145 Karlmark (2009) s. 414. 
146 BRÅ, Rapport 2006:5 s. 23. 
147 ibid. s. 23. 
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7.3 Kritik mot varandra från de olika 
myndigheterna 

De olika myndigheterna erkänner oftast att det finns brister hos dem själva, 

men har också åsikter om hur de andra myndigheterna gör sitt jobb och vad 

som behövs förbättras där. Tillsynsmyndigheterna tycker att det är ett 

problem att inte polisen, i deras jobb, är delvis inriktad på att hitta 

miljöbrottslighet i samhället. Polisen är däremot kritisk till att det inte sker 

fler oanmälda besök från tillsynsmyndigheterna, utan att verksamheterna vet 

när de dyker upp och vad de söker. Det gör att det inte sällan är slumpen 

som gör att ett brott upptäcks, då det är inspektörerna som blir 

”brottsspanare”. Inspektörerna ser sig inte som brottsspanare och vill inte 

vara det heller. Enligt Lundin så är det polisens och åklagarens jobb att hitta 

brott. Han anser att deras primära mål är att rätta fel, vilket är vad de lär sig, 

inte att leta efter brott.148 

Polisen vill dock att tillsynsinspektörerna ska jobba mer som brottsspanare. 

Annars blir risken att det fortsätter som det gjort, nämligen att de olika 

myndigheterna ser olika på brott. Dessutom så underlättar det polisens 

fortsatta arbete efter en anmälan. Men istället har inspektörerna synen att de 

ska verka som representanter från staten och hjälpa företag som hamnat fel 

att komma på rätt kurs igen och dessutom se till så att allt går som det ska. 

Stefan Karlmark från Åklagarmyndigheten talar om de likheter som finns 

mellan miljöbrott och andra ekobrott, vilket innefattar ett mörkertal av 

missade begångna brott. Han liknar skatterevisorer och miljöinspektörer vid 

varandra och att det system som revisorerna har, med att endast utföra 

kontroll på ett företag i ett visst antal år och sen byta arbetsuppgifter/byta 

företag att kontrollera. Detta system borde införas hos miljöinspektörer 

också. För som det är nu pågår denna kontroll på obestämd tid eller så länge 

inspektören jobbar. Därav skapas också relationer mellan inspektören och 

företagen på ett annat sätt än vad kanske revisorn gör. För revisorn handlar 

det mer om att göra sitt jobb, gå igenom företagets ekonomi och bokföring, 

medan för inspektören är det god kontakt som kanske är det viktigaste. 

                                                
148 BRÅ, Rapport 2006:5 s. 26. 
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Inspektörerna kan aldrig riktigt lägga sitt arbete bakom sig eller bli klar med 

sitt arbete på samma sätt som revisorn, som när den är klar med sitt arbete 

hos företaget kan lägga det bakom sig.149 

Därför är det viktigt med opartiskhet och självständighet, och att man inte 

får ett allt för bra förhållande med företaget. Förslag som uppkommit är 

självständiga tillsynsmyndigheter som inte är kopplade till kommunen och 

området, samt att verksamheten bör vara roterande, det vill säga att man 

skiftar runt för att undvika nära relationer.150 

 

7.4 Polisen är kritisk 
Polisen tycker det är extremt viktigt och nästan ett krav att myndigheterna 

som är berörda när det handlar om miljöbrott, är behjälpliga mot varandra 

och samarbetar. Detta för att det brottsförebyggande arbetet och själva 

bekämpningen av miljöbrotten ska fortsätta att gå framåt. Polisen vill finna 

vad som är motivet till att begå miljöbrott. Självklart är det extra viktigt att 

detta samarbete fungerar innanför landets gränser. Det är därför ett brott 

som är väldigt beroende av tips om misstänkta brott, då det underlättar både 

för en anmälan och en vidare utredning efter det. Tips blir därför en väldigt 

viktig pusselbit för bra miljöbrottsbekämpning. Dessutom krävs det att 

utbildningen av poliser fortsätter gällande miljöbrottsligheten och det finns 

redan nu en mängd specialutbildade poliser på området.151  

 

2013 släppte tidningen Svensk Polis en artikel om polisens miljögrupp i 

Stockholm och deras arbete. För polisens arbete i Sverige mot miljöbrott, är 

denna miljögrupp ett stort positivt steg framåt. Gruppen har funnits sen 

2000 då den bildades på länskriminalpolisen. Det är en helt unik enhet som 

enbart jobbar med miljöbrottslighet. De har alla speciell 

miljöbrottsutbildning. Tragiskt nog är det den enda i Sverige av sitt slag.152 

Gruppchefen, Filippo Bassini, säger så här om synen på miljöbrott i Sverige: 

                                                
149 BRÅ, Rapport 2006:5, s. 27. 
150 ibid. s. 30. 
151 Miljöbrott – polisens arbete. 
152 Magnusson (2013). 
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”Vi är kanske naiva i Sverige. Vi tror så gott om vår miljö och våra 

myndigheter, men det förekommer brott.”153 

 

Bassini tycker det är bra att ha grupper och enheter som är specialiserade 

och bara arbetar med en viss typ av brott. Det underlättar deras arbete att de 

bara har fokus på miljöbrott. Åsikten är att hela landet borde ha en liknande 

enhet som den i Stockholm, att det är viktigt med ett nationellt arbete med 

en lokal förankring. Åklagarmyndigheten har en liknande enhet i REMA. 

Då miljögruppen enbart är fokuserad på miljöbrottslighet (arbetsmiljöbrott 

ingår inte i arbetsuppgiften) är det en självklarhet att de utreder alla 

begångna sådana i hela Stockholms län. Men även om gruppen är 

specialiserad och enbart har hand om en viss sorts brottslighet finns problem 

även här. Trots att det bara är miljöbrott som de utreder, tar utredningarna 

oftast väldigt lång tid. Skälet till detta är, enligt polisen, den komplicerade 

lagstiftningen med många olika föreskrifter och förordningar från olika håll, 

förutom miljöbalken. Då måste hänsyn tas till alla dessa vilket komplicerar 

arbetet en del.154 

 

Gruppen har ett nära samarbete med tillsynsmyndigheten och är med ute på 

den misstänkta brottsplatsen och tar prover, där drygt 80 % av ärendena 

kommer ifrån. Det är ett samarbete som polisen ser som viktigt och är 

beroende av för att göra ett bra jobb. Som nämnts i delar av detta arbete är 

avfallshanteringen ett växande problem som är ett brott som genererar 

väldigt mycket pengar. Därför bör det komma till allmänhetens kännedom 

här i Sverige att även här, precis som resten av Europa, finns det organiserad 

brottslighet som tjänar stora pengar på att begå miljöbrott. Det börjar bli 

svårt att blunda för det nu, den finns även i Sverige och därför är det dags att 

få bort den naivitet som till viss del finns i det svenska samhället. Jobbet och 

bekämpningen av miljöbrott går framåt men kommer ta tid, då de resurser 

som finns i dagsläget inte är tillräckliga för att effekten ska visas direkt. 

Dessutom har Sverige fortfarande mycket att lära om miljöbrott och de kan 

                                                
153 Magnusson (2013). 
154 ibid. 
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också ta lärdom från andra länder runt om oss, som har separata 

miljöbrottsorganisationer, däribland vårt grannland Norge. Arbetet och 

bekämpningen tar dock steg framåt och miljöbrottsgruppen i Stockholm är 

både positiva och optimistiska att arbete går åt rätt håll.155 

 

7.5 Kritiken mot straffen för miljöbrott 
framkom tidigt 

2002 dömdes en markägare till 40 dagsböter à 30 kronor, för att markägaren 

hade avverkat skog på sin egen mark. Fallet var lite mer komplicerat än så. 

Marken skulle nämligen till att bli ett naturreservat då skogen där var unik, 

och skulle därför bevaras. De böter markägaren fick går att jämföra med ett 

snatteri för ca 100 kronor. I samband med fallet släppte Svenska Dagbladet 

en artikel att ”skövla unik skog straffas som snatteri”. Det sågs verkligen 

som uppseendeväckande att det kunde vara liknande straff för snatteribrott 

och ett miljöbrott, som inneburit skövling av unik urskog. Fallet blev det 

första i sitt slag att prövas rättsligt när det gäller ett miljöbrott begånget i 

skog, och det i sig har och kan få en stor betydelse. Därför blev självklart 

åklagaren i fallet (miljöåklagare Ingvar Wennersten) besviken, då han 

yrkade och ville att gärningsmannen skulle dömas till ett hårdare straff. 

Förslaget var en villkorlig dom samt böter. Detta då naturen i det området 

klassats som naturbiotoper som innefattar viktiga, hotade arter. Målet sågs 

enligt honom som extra viktigt då det inte finns någon tidigare praxis. 

Länsstyrelsen hade också satt ett avverkningsförbud på området, men så fort 

förbudet löpte ut började markägaren avverka. Försvaren hävdade dock att 

avverkningen gjorts i god tro då förbudet slutat gälla.156 

7.5.1 Även handläggningen har tidigt varit 
utsatt för kritik 

Sydsvenskan släppte 2002 en artikel om kritik mot den då nytillkomna 

miljölagstiftningen och hur handläggningen av brott mot denna sköttes. De 

                                                
155 Magnusson (2013). 
156 Baltscheffsky (2002) SvD. 
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tar upp ett fall där handläggningen är extremt dålig och ineffektiv. Anmälan 

för brott gjordes mot ett reningsverk i Önneköp, och det gjordes 1999. 

Reningsverket hade under ett år (1998) gjort ständiga utsläpp, och det 

visade sig sedan att reningsverket under långa perioder nästan varit helt 

utslaget. Inga åtgärder hade heller vidtagits för att motverka dessa utsläpp, 

och det hade till slut runnit ut ca 4050 kubikmeter med orenat 

avloppsvatten, under en längd på 375 timmar. Från det att en anmälan sedan 

gjordes tog det hela 3 år innan ett första förhör genomfördes 2002. Hörbys 

miljönämnd var väldigt kritiska till att det kunde gå till så här och år 1999 

anmälde faktiskt Hörby kommun sig själva för misstänkt miljöbrott.157 

 

7.5.2 Nästan 10 år senare är kritiken fortfarande 
sig väldigt lik. 

 
Fram till 2012 märktes det att lagföringarna för miljöbrott ökade så smått. 

Fler böter delades ut och dessutom delades fler och fler företagsböter ut. 

Dock framkom ett annat problem, nämligen att böterna oftast är så låga att 

verksamheterna tjänar på att ta böter men fortsätta i samma stuk igen efter.  

 

SVT Nyheter släppte denna nyhet samma år, att miljöbrott kan löna sig och 

Metro släppte en liknande artikel bara någon månad innan. Det var en 

student från Uppsala som uppmärksammade problemet i sitt examensarbete 

om miljörätt. Hon (Charlotte Bourner) gick igenom en mängd fall under 

åren sedan miljöbalkens inträde. Det som kom fram var att de böter som 

delades ut till näringsverksamhet allt som oftast var så låga att de inte gör 

någon skada för företagen, och därav kanske inte förmår att skapa den 

preventiva effekt som man vill få av lagen och dess straff.158 

 

Problemet är enligt henne, och precis som många andra har nämnt, 

lagstiftningen och dess tillämpning, samt hur myndigheterna jobbar med 

dessa brott, allt från tillsynsmyndigheterna till domstolarna. Som nämndes i 
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stycket över så var det företagsboten som stått för större mängden av de 

straff som delats ut mot näringsverksamhet vid begånget miljöbrott. 

Fördelen med att dela ut företagsbot är att det inte behövs någon som är 

personligt ansvarig för brotten, utan boten kan både vara ett kompletterande 

straff ihop med böter eller fängelse, men också var ett ensamt straff som 

delas ut mot den näringsverksamhet där brottet begåtts. Problemet med 

företagsboten är att den inte är speciellt proportionerlig då det finns många 

aspekter som det borde tas hänsyn till. Den ser till vilket brott det är som 

begåtts men inte till vem/vilka det är som begått brottet och som är 

förövaren. Det som händer då är att straffen blir lika stora oberoende av 

vilket företag det delas ut till. Delas en böter ut på 50 000 kronor är den 

jättestor för ett företag som knappt går runt och har en väldigt låg 

omsättning, medan ett miljardföretag ser det som en väldigt, väldigt liten 

bot. Då finns det ingen riktig proportionalitet/ekvivalens i straffen och det 

kanske inte helt och hållet tjänar sitt syfte som bäst.159 

 

Hon är av åsikten att det måste kännas mer och blir dyrare att begå 

miljöbrott. Åsikter finns att straffet till exempel vore att förverka den vinst 

man tjänar på att begå brottet, vilket då ska göra det mindre värt att begå 

brott. Metro skrev även de om att det lönar sig att begå miljöbrott. Under 

åren 2007-2010 hade en mängd företagsböter delats ut och i snitt låg denne 

på 50 000 kronor. Det visades också att i endast ett av fallen hade den vinst 

som uppkommit i samband med brottet förverkats.160 

7.5.3 Naturvårdsverket  
2016 släppte Naturvårdsverket ett nyhetsbrev med namnet – Fler miljöbrott 

ska ge påföljder. Precis som tidigare kritik som getts under åren sen 

miljöbalken infördes, är även detta nyhetsbrev ett i följden av de som är av 

åsikten att för få straff delas ut och att de är för låga. Det finns dock vissa 

ljusglimtar på området som man hoppas på sikt ska ge effekt. Det har bland 

annat börjat genomföras utbildningar om miljöbrott. Majoriteten av de som 
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utbildas är arbetare för kommunen och tillsynsmyndigheter. Målet är att öka 

förståelsen för vad miljöbrott är och hur man ska uppnå en effektiv tillsyn, 

samt hur bekämpningen av dessa brott görs eller ska göras. Främst görs 

denna utbildning av polisen och deras utbildningsgrupp för Miljö- och 

arbetsmiljöbrott.161 

 

Det ser dock ut som att saker och ting börjar hända på området, och Polisen 

är de som har den ledande rollen. De har skapat en ny rikstäckande 

organisation och är uppdelad i 7 regioner som alla har sin egen miljögrupp. 

Dessa utbildas ihop med inspektörer och andra inblandade från 

tillsynsmyndigheterna. Detta är en viktig pusselbit för att skapa ett bra, 

effektivt och hållbart samarbete mellan de olika parterna och aktörerna, i 

utredning och jobbet mot miljöbrott.162 

7.6 Brås Statistik 
Statistik från Brå, visar att det anmäldes ca 5500 brott mot miljöbalken det 

året. 2006 var den siffran ca 3500. Det har, vilket statistiken visar, funnits en 

ökning som kommit gradvis, dock inte en spikrak ökning. 2016 var ca 1300 

av 5500 anmälda brott, anmälningar för miljöbrott. Brå beskriver i sin 

statistik så här: 

”Miljöbrott är att förorena mark, luft eller vatten eller på 

annat sätt påverka miljön så att det kan skada djur och växter 

eller människors hälsa.”163 

Statistiken som plockar fram visar att de miljöbrott som begås, görs det först 

och främst av medelåldersmän. Dessutom upptäcks brott främst hos 

näringsverksamheter. I bilaga A visar tabell 1 anmälda brott.  

Företag som bedriver en verksamhet som riskerar att skada miljö och natur 

och som är känt av myndigheter behöver tillstånd för deras verksamhet. 

                                                
161 Naturvårdsverket (2016). 
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Detta är systemet som finns i Sverige. Med tillstånd tillkommer också krav 

på hur verksamheten ska skötas. 164 

Brå visar också på det som många andra visar på, nämligen att majoriteten 

av de miljöbrott som begås, aldrig upptäcks eller ens anmäls. Anledningen 

är bland annat att de är offerlösa och för att upptäckas måste kontroller och 

tillsyn sköttas på bästa sätt. 165  

Brå tycker att när ökade kontroller gjorts så har det visat sig i statistiken för 

miljöbrott på ett positivt sätt. Tabell 2 i Bilaga A visar uppklarade brott mot 

miljöbalken. Den visar att personuppklarningen för miljöbrott 2016 endast 

var 2 %.166 

 

7.7 Statistik för Företagsbot 
Karlmark och Bourner visar i Juridisk tidskrift att det dömdes ut företagsbot 

till 242 verksamheter 2010. Det utfärdades sammanlagt 257 

strafföreläggande det året för brott mot miljöbalken. Året efter dömdes 154 

företagsböter ut till verksamheter och 232 stycken utfärdade 

strafföreläggande. Statistiken i artikeln visar också på att det mellan åren 

2001 och 2005 i snitt dömdes ut 563 företagsböter och det inkluderar åtal 

och strafföreläggande. Författarna av texten blir här kritiska till att 

effektiviteten inte har ökat efter att man ändrade lagstiftningen för 

företagsboten 2006, detta trots att antalet misstänkta brott ökade något. 

Detta är problematiskt då företagsboten borde göra det enklare att utdöma 

en straffpåföljd för ett begånget miljöbrott, men så har alltså inte varit fallet. 

2007 ändrades som sagt miljölagstiftningen för att underlätta lagföring vid 

miljöbrott och 2009 tillsattes REMA, den speciella miljöåklagarenheten. 

Karlmark och Bourner tror att problemet ligger hos den utredande enheten, i 
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det här fallet polisen, där fokus inte har legat på att lösa miljöbrott utan 

istället de enklare brotten.167 

 

Miljöbrotten har verkligen blivit ett stort problem inte bara i Sverige, utan 

hela Europa. Det har blivit ett brott man kan tjäna pengar på att begå vilket 

många har insett. Brottet omsätter mellan 18-25 miljoner euro per år. 

Majoriteten av de miljöbrott som begås med ett ekonomiskt syfte, görs 

antingen för att dra ner på kostnader, öka vinster eller helt enkelt bara 

undviker att utföra de åtgärder som är nödvändiga. Mycket ändrades i 

Sverige i och med ändringen 2006, men frågan har istället blivit om det blev 

till det bättre? Mycket tyder på att så inte blivit fallet. Tyvärr är situationen 

lite som en ond cirkel, en näringsidkare bryter mot lagen för att få 

ekonomiska fördelar. Detta är möjligt för att det inte finns något i 

lagstiftningen som straffar ett sådant beteende på ett korrekt sätt. Straffen 

behöver höjas och bekämpningen mot detta måste effektiviseras, och få 

preventionsverkan. Dessutom tror författarna att en 

kombination/komplettering mellan företagsboten och personligt straffansvar 

kan vara bra att använda mer. De anser att det borde vara bra att ta tillbaka 

vinsteleminering vid begånget brott och ge publicitet till brotten då de 

verkar avskräckande.168 

 

                                                
167 Karlmark och Bourner (2012) JT s. 501 f. 
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8 Analys och diskussion 

Det finns alltid saker att göra bättre. Ingenting är perfekt. Det går att säga 

om det mesta då det tenderar att ligga en del sanning i det. Miljön och 

naturen har varit en del av denna jord sen dess början och mycket som finns 

i vår värld idag har växt fram under tid. Miljön och naturen är dessutom en 

stor anledning till att vi kan leva på jorden. Men sen människan kom, har vi 

börjat påverka naturen mer och mer, genom utsläpp av olika slag och 

avverkning av viktiga skogar och naturområden. För att inte natur och miljö 

ska förstöras, och utsläpp och avverkningar ska kunna ske hur som helt 

behövs lagstiftning för miljön. 

 

Från att ha haft väldigt många olika miljölagar gjordes den svenska 

miljölagstiftningen om och år 1999 kom miljöbalken. Kanske var 

förhoppningarna på den nya lagen för stora, för ganska snabbt framkom 

kritik mot den och hur den tillämpades. Att lagstifta på miljöområdet kan 

vara ett komplicerat verk. Det kommer ständigt nya tekniker och ämnen till 

världen genom forskning och utveckling, till det ska sägas att Sverige inte är 

det mest effektiva land när det gäller att följa utveckling och upprätthålla en 

bra, effektiv lagstiftning. Dessutom är miljöbrott som nämnts i arbetet, inte 

de allra lättaste brotten att ha att göra med. De är komplexa och offerlösa, 

samt har skador som knappt syns eller inte ens har uppkommit än. 

Problemet är bara att miljöbrott kan orsaka väldigt stora skador på miljön 

och i längden på oss. Brotten skadar oftast inte oss direkt utan påverkan är 

större på miljön. 

 

Allt oftare nu för tiden talar man om att miljön är viktig för oss. Man talar 

om hållbar utveckling om vad vi gör, eller inte gör, för kommande 

generationer. Man talar om utsläpp, om utrotning av olika djurarter och om 

polarisar som smälter. Man talar om växthuseffekten. Den effekt som 

påverkar hela världen genom global uppvärmning. Därför är det inte 

konstigt att världens ledare talar om att vi måste göra något åt problemen. 
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Att vi ska ta hand om världen vi lever i, för nu och för framtiden. I Europa 

och i EU skapar de ett hållbart EU som ska främja en hållbar miljö. 

Lagstiftningarna kring miljön arbetas det hårt på. Även här i Sverige har vi 

den nämnda miljöbalken som är den största lagstiftning vi har för miljön. I 

kombination med förordningar och direktiv från EU skapar det skyddet för 

miljön. 

 

Men just mot den svenska lagstiftningen har det varit en del kritik under 

dessa 18 år som den funnits, som miljöbalken. Brott i samhället är svårt att 

komma ifrån. Problemen ligger istället hur man jobbar med dessa brott, allt 

från det preventiva arbetet till hantering av redan begångna brott. När det är 

den här typen av brott, ”offerlösa brott” eller brott som varken visar skada 

eller har någon gärningsman, hur gör man då för att bekämpa dessa? 

8.1 Tillsynsmyndigheterna 
Vad det går att utläsa av det genomgångna materialet är det möjligt att dra 

slutsatsen; alla delar i brottsutredningsarbetet måste bidra och göra sitt jobb 

för att bekämpningen av miljöbrott ska fungera. Dessutom finns röster som 

tycker att lagstiftningen är komplex och svår att använda. Den fyller inte det 

syfte som den finns där för. Straffen och påföljderna är alldeles för låga, och 

tyvärr används de allt för sällan. 

 

Men det är inte bara lagstiftningen som får kritik. Tillsynsmyndigheterna 

har också fått utså väldigt hård kritik. Det handlar om allt ifrån att de inte 

sköter sitt jobb, att de är partiska och därmed inte vågar stå i vägen och 

ställa till med problem mot företagen i området/kommunen. Dessutom är de 

inte beredda att göra det arbete som innebär att de effektivt söker efter brott 

medan de utför sina inspektioner. Att de inte heller anmäler alla misstänkta 

brott de hittar är ett väldigt stort problem. Det är ett måste att de verkligen 

tar miljöbrotten på allvar och anmäler, det är dessutom enligt lagen skyldiga 

att göra så. 
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Kommer inte anmälningar in till polisen, eller anmälningarna som kommer 

in inte är speciellt väl utförda, gör det att jobbet för polisen redan från start 

blir väldigt svårt. Att den kritik som riktas mot polisen främst handlar om att 

de inte har den miljöutbildning som krävs och att de oftast får annat att göra 

som prioriteras högre, visar tyvärr väldigt tydligt hur många ser på 

miljöbrotten och deras prioritet. Det behöver visas från högsta håll att 

arbetet mot miljöbrott, är på riktigt och dessutom oerhört viktigt. Det går 

inte att bortse från det nu.  

 

Det finns också en del ljusglimtar inom området och det har börjat arbetas 

för att allmänpreventionen ska bli bättre samt att bekämpningen ska bli 

bättre och ge mer resultat. Delar av polisen har börjat utbilda sig, hålla i 

utbildningar för sig själva och för tillsynsmyndigheter. Dessutom finns 

åklagarenheten REMA som enbart jobbar med miljö- och arbetsmiljömål. 

Men även allmän domstolarna behöver utbilda sig inom området, så att de 

förstår fallen som kommer in och att de känner sig bekväma på området. 

Domstolarna som det ser ut idag och har varit under en tid, är okunniga 

inom området, vilket gör att de inte kan göra en bra, effektiv och rättvis 

bedömning. Detta är inte bra för en rättsstat.  

 

Det är extremt viktigt att det finns en röd tråd från lagstiftningen, genom 

tillsynsmyndigheter, polis, åklagare, domare och domstolen. Det borde inte 

och får inte vara något tvivel hur arbetet ska skötas. De myndigheter som 

sätts som tillsyn ska veta vad som ingår i deras arbete och vad de ska göra 

vid ett eventuellt misstänkt brott. Det fungerar inte riktigt att de både ska 

vara till för att hjälpa företagen samtidigt som de ska spana efter brott, och 

när de för kommunens bästa dessutom inte vill stöta sig med företagen. Som 

det har varit nu och med den kritik som framkommit, verkar just finnas mer 

att önska av det arbete som tillsynsmyndigheterna står för. Det kanske är 

dags att göra tillståndsmyndigheterna oberoende och helt opartiska, för att 

på bästa sätt kunna utföra arbetet. 
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8.2 Polisen 
Om vi går vidare och lämnar tillsynsarbetet, och istället går över till 

utredning och åtal finns det även här saker att jobba med och som behöver 

bli bättre. Det går dock att se att steg har tagits på vägen mot en fungerande 

miljörätt och arbetet runt omkring.  

 

De största problemen när det gäller det polisiära arbetet, är att det dels 

nedprioriteras i jämförelse med annat, dels att polisen ofta inte besitter den 

kunskap som behövs vid utredningarna. Egentligen hänger väl dessa 

aspekter ihop då polisen förmodligen inte är utbildade för att miljöbrott 

tidigare har prioriterats så pass lågt som det har gjorts. Där måste det 

verkligen ske en ändring. Det är dags att börja prioritera dessa brott. Det är 

dags att börja utbilda polisen inom området. Att det inte har gjorts innan är 

förvånande med tanke på att vi i Sverige från högsta nivå sagt att vi 

prioriterar miljön och miljöfrågor. Miljöbalken ska värna om Sverige och 

för hållbar utveckling i Sverige. Varför lägger vi då inte den tid och de 

resurser som krävs för att vi ska kunna prioritera frågan?  

Som nämns i arbetet och vad som framkommit av materialet som använts, 

verkar det som att en del utbildningarna börjar ske inom det polisiära. 

 

Precis som det är viktigt att tillsynsmyndigheterna gör sitt arbete korrekt, är 

det precis lika viktigt att polisen gör sitt; att utredningarna börjar omedelbart 

och att de dessutom sköts ordentligt samt med den noggrannhet som krävs 

för att nå bästa resultat. Då det är frågan om väldigt diffusa och komplexa 

brott, som kan sakna offer och skada, men även sakna en tydlig 

gärningsman, blir det extra viktigt att arbetet sköts på ett effektivt, direkt 

och noggrant sett. Det är viktigt att polisen samlar in den information och 

bevisning som krävs direkt när de kommer till platsen för det misstänkta 

brottet.  

 

Det är viktigt att dessa brott börjar tas på allvar. Från politiskt håll tycker jag 

att det är viktigt att göra ett ”statement” och inte bara tala om hur viktig 
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miljön är, utan vi ska också visa på att vi jobbar på att förbättra och hjälpa 

den. Vi borde ligga i framkant med vårt miljöarbete bland världens länder. 

Därför är det viktigt att vi visar att vi vill vara där uppe. Ge polisen resurser 

för att bekämpa dessa brott. Ge dem resurser för att utbilda sig själva och 

andra som finns med i brottsbekämpningen mot miljöbrott. 

 

8.3 Åklagarmyndigheten och domstolen 
När det kommer till åklagare och åklagarmyndigheten, finns det precis som 

hos poliser, positiva saker på gång. Mycket av den kritik som ändock 

framkommit mot åklagare, handlar om att det sker en selektion av de 

misstänka brott som lämnas in till dem. Åklagare ska ta brott till åtal om det 

finns möjlighet att de leder till en fällande dom. Detta följs inte riktigt som 

det ser ut idag. Att det ska behöva vara så i en rättsstat som Sverige, att 

åklagare väljer ut de lättaste målen bland de i övrigt komplicerade 

miljöbrotten, för att de tar både tid och resurser samt att risken är stor att 

domstolen avböjer åtalet på grund av bristande bevisning eller okunskap. 

Åklagare har kämpat med vetskapen om att de förmodligen kommer 

misslyckas om de tar det till domstol, då majoriteten av fallen som kommer 

dit avböjs. Detta leder till att åklagare antingen bara tar de lättaste och mest 

självklara brotten eller att de försöker få till ett strafföreläggande istället. 

Det kan tyvärr också bli så att de lägger ner fallet helt och hållet, vilket har 

varit ganska vanligt förekommande. Något som också varit vanligt 

förekommande, är strafförelägganden då de nästan stått för 2/3 av de fall 

som avgörs. Det är samtidigt förståeligt från åklagarens sida att de tvivlar, 

trots att de inte borde det, på att ta fallen till rättegång om risken nu är 

mycket större att de förlorar än chansen är att de vinner. Från min synvinkel, 

och utifrån det material jag läst till arbetet, ser det nästan ut som att 

åklagarna redan ligger på minus när de tar sig an ett miljöbrottmål och ska ta 

det till domstolen. Det ska inte behöva vara så. Självklart är det inte så att 

domstolarna självmant gör att färre miljöbrott ska komma in till 

domstolarna, men att inte domarna besitter den kunskap som kan önskas och 

krävas för att döma dessa typer av mål, är för mig en tydlig brist i vårt 
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rättssamhälle. Domarna måste kunna döma alla mål och inte avböja bara för 

att de saknar kunskap och därav förståelse för målet och det material och 

bevisning som läggs fram. Precis som de andra tre myndigheterna behöver 

även här utbildas. De ska inte behöva vara så att en stor del av kritiken som 

riktas mot domstolarna idag när det gäller miljöbrott, ska handla om att man 

saknar kunskap. Det är för mig en lucka och en brist som behöver fyllas 

snabbt, då det ser allt annat än bra ut. Det infördes miljödomstolar, som 

skulle verka som specialdomstolar, de skulle vara specialinriktade. Men när 

det gäller miljöbrotten, förlorar man allt detta. Specialkunskapen försvinner 

så fort man går över till allmän domstol. Borde kanske finnas något slags 

kunskapsutbyte däremellan.  

 

Förutom kritik från samhället och experter runt om i Sverige, har även en 

stor del av kritiken handlat om att de inblandade myndigheterna kritiserar 

och beskyller varandra. Oftast ser de inte sina egna fel och brister. Jag själv 

tror att det viktigaste just nu är att dessa parter börjar arbeta tillsammans och 

mot enade mål, samt att de får hjälp med detta från politiskt håll, inte bara 

med mål och önskningar. Det behövs att de visar vad som behöver göras, 

vad som krävs för att vi ska lyckas med målen, samt att de får parterna att gå 

samman och arbeta på enad front och bekämpa miljöbrotten med rätt 

resurser och med rätt kunskap.  

8.4 Lagstiftningen 
Ihop med kritiken mot myndigheterna finns även kritiken mot lagstiftningen 

och mot straffen och påföljderna. Många av myndigheterna klagar på en för 

komplicerad lagstiftning, som ibland till och med sätter hinder för dem i 

deras arbete. Det ska inte behöva vara så. Dessutom finns många åsikter om 

att straffskalan bör ändras, och göras hårdare. Som exempel borde man göra 

så att straffen för grova miljöbrott har minimumstraffet fängelse, vilket är 

ett sätt att försöka höja preventionen.  

 

Jag tycker själv att många av de verktyg som vi har för miljöbrotten idag är 

bra och egentligen tillräckliga. Problemet är bara hur de används samt när 
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de används. Dessutom tycker jag att en skärpning av straffskalan kan 

behövas och att man dessutom vågar dela ut de högre straffen oftare istället 

för att hela tiden gå för låga böter.  

 

Den första åtgärden som egentligen behöver göras är att höja böterna. För 

som de ser ut idag, då de går att jämföra med straffen för snatteri, fungerar 

det inte riktigt. Jag tycker dessutom att det är problematiskt att det är 

nästintill omöjligt att dömas till maxstraff. Det har till och med funnits 

tillfällen då det har varit möjligt enligt vissa experter. 

8.4.1 Näringsverksamhet och andra 
verksamheter 

När det sen gäller straffen och bekämpningen mot företag och verksamheter 

är det viktigt att börjar strama åt och visa att det inte ska löna sig att begå 

brott för att nå ekonomisk vinning. Det måste ske en ändring på detta plan. 

Det måste bli lättare att bestraffa hela verksamheter. Tyvärr komplicerar det 

personliga straffansvaret det en del, då man först och främst söker en 

skyldig till brottet. Jag tycker dock inte att man enbart ska låsa sig vid att 

finna en skyldig person utan att det måste bli lättare att straffa företag. 

Speciellt dessa företag som begår miljöbrott för ekonomisk vinning eller 

som inte bryr sig omvad som händer när man begår miljöbrottet. För det 

första så håller jag med om att företagsboten borde återgå till det syfte som 

den hade innan, nämligen vinstförverkande, vilket både Karlmark och 

Bourner föreslog. Begår man ett brott för att få ekonomisk vinning av det, 

ska det i straffen definitivt finnas med att vinsten ska förverkas. Därmed 

försvinner en stor del av det som kan motivera företag, stora som små, att 

begå brott för den ekonomiska orsakens skull, vilket i så fall skulle kunna 

skapa en väldigt stark prevention. Sen finner jag det extra viktigt för 

åklagarna att försöka få till domar och inte bara gå för lätta 

strafföreläggande, då en väldigt viktig del i dagens samhälle är det mediala. 

Stora företag, eller egentligen alla företag, har en rädsla för dålig publicitet. 

Den kommer dock bara om fallet hamnar i domstol. Detta kan skada företag 

något enormt och är definitivt inget som de vill, och ”bad will” skapar 
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därför en ganska stark prevention. Därför bör man även införa ett register 

för företag, på de som döms för miljöbrott, för att visa att det kommer att 

synas om de begår ett miljöbrott. Detta gör att andra kommer att kunna ha 

koll på företag som beter sig olämpligt.  

 

Det skulle också vara möjligt att ta det ett steg längre. Företag får olika 

certifieringar, exempelvis om de uppnår vissa miljömål. Det skulle kunna 

vara en möjlighet att vända på det och istället skapa en ”svarta listan”. Där 

hamnar företag som begår miljöbrott. Självklart skulle det inte vara fullt 

rättvis att placera alla företag som begår miljöbrott, utan det ska vara det 

som begår brotten med uppsåt och ekonomisk vinning. Inte de som begår av 

oaktsamhet och egentligen är ett skötsamt företag. Det är dock en väldigt 

extrem åtgärd som förmodligen skulle kunna skapa en del problem. Därför 

tror jag inte det är där man ska börja utan istället fokusera på det vi har i 

nuläget. Dock tycker jag att ett register för återfallsförbrytare vore bra att 

införa. Begår man brott om och om igen ska straffen bli hårdare.  

 

När det gäller företagsboten bör även denna höjas förutom att den ska vara 

vinstförverkande. Den behöver dessutom bli mer proportionerlig och 

ekvivalent. Det kan inte vara samma straff för ett multimiljard- företag som 

för ett företag som en liten butik exempelvis. Att dessa två ska få en likadan 

straffsumma för liknande brott, är för mig inte helt korrekt. Det kommer att 

kännas ekonomiskt för det ena företaget men inte för det andra. Vilket också 

kunde visas i fallen Ringhals och Boarps Blommor. Jag tycker inte heller att 

företagsboten ska ta ut det personliga straffet, utan är det så att en högt 

uppsatt inom ett företag begått ett brott för företaget, ska denna person 

straffas samtidigt som även företaget ska straffas.  

8.4.2 Näringsförbud 
Sker sedan brott från samma företag om och om igen tycker jag att 

verksamheten ska beläggas med ett näringsförbud, då det inte verkar hjälpa 

med straffen de får. Jag tycker nästan att näringsförbudet bör införas redan 

efter två begångna brott, för att visa att beteendet måste upphöra. Därför kan 
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näringsförbud bli en väldigt effektiv påföljd om den skulle användas på rätt 

sätt vid rätt tillfälle. Det går dessutom att lägga näringsförbud både på ett 

företag och på en person. Det som är positivt här är att det förs register på 

personer som har näringsförbud och det blir lätt att kolla upp. Näringsförbud 

kan vara en bra påföljd för en person som hoppar runt och startar upp många 

olika företag, för att på så sätt kanske komma undan. Kan vara en väldigt 

effektiv påföljd men används oftast på mindre seriösa företag och det krävs 

oftast att man misskött sig flertalet gånger. Därför blir det kanske i första 

hand aktuellt för återfallsförbrytare, vilket jag också tycker att det borde 

vara. Det hade känts fel att tilldöma det som ett straff vid första misskötseln, 

men därefter tycker jag definitivt att det ska/kan bli aktuellt. Inga seriösa 

företagare vill drabbas av näringsförbud, därför tycker jag att det kan bli en 

bra allmänprevention just mot återfall i miljöbrott.  

8.4.3 Övriga påföljder 
Utöver dessa påföljder finns ytterligare tre stycken som kan vara både bra 

och effektiva om de används rätt, nämligen vite, förverkande och 

miljösanktionsavgift. Miljösanktionsavgiften kan delas ut av 

tillsynsmyndigheten på plats om de finner att något är fel. Vite däremot kan 

sättas upp som en slags piska, som exempel kan vara att domstolen ålägger 

ett företag att lösa ett problem innan ett visst datum annars får de betala in 

ett vite som är en förutbestämd summa. Detta kan vara ett engångsbelopp 

men också något som kan delas ut flera gånger fram till det att felet är 

åtgärdat. Jag kan själv tycka att dessa två påföljder kan bli bra och effektiva 

om de används rätt. Att få utdömt ett högt vite av domstolen för att 

näringsverksamheten måste åtgärda något kan definitivt ge stora preventiva 

effekter, då det kan bli stora kostnader om det inte åtgärdas. Därför kan det 

vara viktigt att sätta relativt höga viten så att slutsummorna blir stora och 

kommer att kännas för företaget om det inte löser det som behöver åtgärdas. 

Viten för mig är definitivt något som borde användas oftare då det kan ha en 

väldigt effektiv verkan, speciellt om man som åklagare tycker att det blir för 

svårt att nå framgång i en domstol. 
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Miljösanktionsavgiften är som sagt en administrativ påföljd och kan delas ut 

om något brustit i det administrativa, till exempel missat tillstånd, åsidosatt 

vad som ska följas i ett tillstånd eller i lag. Även detta ser jag som något 

som borde användas mer av tillsynsmyndigheten och att avgifterna ska vara 

höga. Noggrannheten hos företagen kan då komma att höjas på det 

administrativa arbetet. Att missa ett tillstånd kan då bli kostsamt och det är 

inget man alltid har råd med.  

 

Sen det viktigaste av allt egentligen, genom alla dessa straff och påföljder är 

att dessa blir proportionerliga och inte tas ut genom schablonbelopp. Jag 

anser att detta kan bli extremt fel i många lägen.  

 

Dessutom finner jag åtgärden förverkande som en väldigt bra sanktion mot 

näringsverksamheter som begått brott med ekonomisk vinning. Om inte 

företagsboten används med en förverkande effekt, borde 

förverkandeåtgärden användas oftare, då den kan bli väldigt kraftig och 

effektiv. Idag används den som en sista utväg enligt doktrinen, och har 

därför lett till att den knappt använts alls. Då finns det helt plötsligt två 

rättsverkningar som inte har någon förverkande effekt, varken förverkande 

för att den i princip aldrig används eller företagsboten för att förverkande 

finns och därför behövs inte den effekten hos företagsboten. 

 

Företagsboten skulle verkligen kunna vara en jätteeffektiv åtgärd mot 

miljöbrott i näringsverksamhet. Den har egentligen precis vad som behövs 

men att det döms ut så pass låga böter som det görs idag är oförståeligt. När 

företag begår brott, eller när brott begås allmänt, varför finns då en sorts 

försiktighet över att straffa någon? När det gäller företagen så tar de ju i 

princip pengar från staten när de begår sina brott, dessutom kostar allt 

efterarbete också pengar. Inte nog med att det kostar pengar, det förstör 

också vår miljö. 

 

I mångas öron kommer detta låta väldigt hårt, att alla nivåer borde höjas och 

att man ska bestraffa flera. Jag själv ser det som att vi har bara en miljö och 
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en natur. Varför ska vi förstöra den? Varför låter vi det hända? Det fungerar 

inte längre att bara prata om att man vill göra ett bra jobb med miljön, för att 

sen inte göra vad som krävs för att så ska ske. Jag tycker att arbetet på 

många håll i miljöbrottsbekämpningen kan kännas tamt, som att man inte 

ens försöker. Men hur är motivationen hos de som vill bekämpa brotten och 

förbättra miljön, när deras fall med största sannolikhet inte kommer leda 

någonstans i domstol eller att det ändå inte kommer få företaget att sluta 

med misskötseln? Den motivationen kanske inte är så stor, och jag själv 

känner bara av att ha läst mycket av det material jag inhämtat men också 

lämnat utanför, att det finns stor uppgivenhet på många håll. Det finns 

många som verkligen brinner för att lösa problemen, andra som tycker det 

känns verkningslöst, medan vissa tycker att det inte riktigt att det är deras 

problem.  

 

Tyvärr skapar inte detta någon framgång inom miljöbrottsbekämpningen. 

Det är tyvärr i nuläget lite för många minusposter för att det ska börja se 

ljusare ut. Mycket av bördan bör ligga på politikerna som inte riktigt 

prioriterar problemet och inte lägger ner de resurser som kan behövas, för 

ett problem som kan komma att växa sig större och för en skada som i 

framtiden kan komma att påverka oss på många sätt. 

8.5 På gång inom företagsboten 
Det ska bli intressant att se vad den nya utredningen om företagsbot ska leda 

till. Det fanns många intressanta förslag men också många oförståeliga 

tankar och åsikter. Först och främst är det bra att en sådan utredning har 

gjorts. Den görs förmodligen för att fler har insett att något kanske borde 

göras. Att en höjning av boten är föreslagen till 100 miljoner kronor är ett 

jättebra steg, att dessutom detta görs för att fånga upp företag med starkare 

finansiella muskler som begår brotten, är precis det som efterfrågats. Att 

boten ska vara lika kännbar för ett litet som ett stort företag, även om 

brotten är liknande.  Det som man slogs av var att utredarna inte tyckte att 

en sådan höjning egentligen behövdes. Däremot behövdes den för Sveriges 

internationella åtaganden och kritik från bland annat OECD, och därför 
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ansåg de att det behövdes en höjning av maxgränsen. Dessutom anser de att 

gränsen för strafföreläggande bör höjas till gränsen 3 miljoner kronor. 

Detta kan leda till både bra och dåliga effekter, risken är att fler väljer att gå 

för strafföreläggande om den höjs, och då förbättras inte den preventiva 

effekten genom att fler domar uppkommer. Däremot blir beloppet högre 

vilket i sig kan vara avskräckande ur ett ekonomiskt perspektiv. Deras 

bedömning av ekvivalensprincipen var bra och jag hoppas verkligen att man 

använder sig av just den bedömningen när man sätter storleken på boten. 

Har du större finansiella muskler så ska det var lika kännbart rent 

ekonomisk för detta företag, som för ett mycket mindre företag. 

 

Dock ansåg de att företagsbotregleringen och företagsboten i sig har 

fungerarat väl och varit ändamålsenlig. 

 

8.6 Slutsats och slutdiskussion 
Det ska bli spännande att följa om denna utredning med givna förslag leder 

någonvart, och att det medför positiva effekter. Självklart kan fallet ha varit 

att företagsboten fungerar väl i övrigt, men att på ett sådant komplext brott 

som miljöbrott ändå är, har det kanske inte fungerat så bra hittills. De nya 

förslagen kanske kan ändra på detta, men det återstår att se. Om inte annat 

står inte allt och faller med att inga ändringar sker på de lagstadgade 

straffen, utan det är minst lika viktigt, om inte viktigare att tillämpningen av 

den lagstiftning vi har börjar användas väl. Det ska inte behöva vara så att 

tillsynsmyndigheterna inte anmäler alla misstänkta brott. Eller att polisen 

och åklagare inte tar dessa anmälningar vidare på grund av bristande 

utredningar, resurser eller kunskapsbrist. Minst lika viktigt är det förstås att 

domstolen börjar döma mål, mål som åklagaren ska våga ta dit, och inte 

vara rädd att kanske förlora. Det gäller att lägga ribban och detta ska inte 

behöva ske via strafföreläggande. Det behövs domar och prejudikat. Detta 

kommer att ha långt större preventiv verkan än vad strafföreläggande har, 

om det nu inte blir så att det nya förslaget angående strafföreläggande av 
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företagsbot höjs till 3 miljoner kronor, även ökar preventionen då 3 miljoner 

kronor är en ganska stor summa för många företag. 

Det går som sagt bara att spekulera i vad som kan komma att bli effekten, 

men blir den positiv tror jag den är mer än välkommen. För som det är nu 

med all den kritik som funnits under alla år sen miljöbalken infördes, känns 

det som att något snart bör hända på området gällande tillämpning eller 

lagstiftning. Det går inte heller att ignorera den konstanta kritik som varit 

och det är kritik som varit konsekvent, och inte bytt ämne. Det har varit att 

straffen är för låga, eller att nästan inga brott klaras upp eller att 

tillsynsmyndigheten inte gör sitt jobb. Dessutom har 

miljöbrottsbekämpningen hela tiden nedprioriteras, trots att miljöpolitiken 

går åt helt motsatt håll och prioriterar miljöbrott högt. Kritiken är tydlig, 

lagstiftningen, tillämpningen och miljöpolitiken måste alla börja dra åt 

samma håll om det ska börja ske förbättringar. Det måste ske i 

bekämpningen mot miljöbrott, mot miljöbrott i näringsverksamhet, som 

dessutom gör det i vinstsyfte.  

Ingen rök utan eld, är ett känt talesätt och kan appliceras på 

miljöbrottsproblematiken. Det känns konstigt att det varit så mycket kritik 

utan att det skulle ligga något bakom det, något som verkligen är 

problematiskt. Det gäller att vi börjar ta det på allvar. När blev det dessutom 

tillåtet i Sverige att tjäna pengar på att förstöra vår fina natur och miljö? 

 



 78 

Bilaga A 

Brås tabeller 
 
Tabell 1 visar antalet anmälda brott.169 

 
 
Tabell 2 visar personuppklarningen för miljöbrott.170 
 

 
 
 

                                                
169 Brå Miljöbrott. 
170 ibid. 
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