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Sammanfattning 
 

 

Miljöbrott utgör det allvarligaste brottet i miljöbalken. Straffskalan sträcker sig från böter upp 

till två års fängelse för grovt miljöbrott. Av förarbetena framgår att bestämmelsens ändamål är 

allmänpreventivt vilket förenklat innebär att samhällsmedlemmarna ska avskräckas från över-

trädelser genom hot om straff.  

 

Straff ska fastställas i förhållande till överträdelsen allvarlighet. Ett brotts allvarlighet bedöms 

efter en avvägning mellan värdet av straffbudets skyddsobjekt och svårheten av den skada 

som tillfogats skyddsobjektet. I svensk straffrätt kan straff endast tilldelas en fysisk person. 

Detta skapar problem när brott begås inom näringsverksamhet eftersom det kan vara svårt att 

knyta en överträdelse till en enskild person inom näringsverksamheten. Istället för straff finns 

då möjlighet att utfärda sanktioner i form av särskild verkan av brott. Företagsbot utgör en 

sådan sanktion och antas ha en högre avhållande effekt än straff för brott som begås med eko-

nomiska motiv, vilket ofta är fallet vid miljöbrott.  

 

Miljöbrottsbestämmelsens skyddsobjekt är miljön och människors hälsa och av utredningen i 

uppsatsen framgår att det tillskrivits ett relativt högt skyddsvärde. Lagstiftaren har uttryckt att 

miljöbalkens bestämmelser är avsedda att ”skydda fundamentala intressen som våra framtida 

livsbetingelser” och att det innebär att bötestraff i regel inte är tillräckligt för att motsvara 

brottets straffvärde i förhållande till skyddsobjektet. Trots detta stannar straffen för miljöbrott 

regelmässigt på bötesnivå och företagsbot utfärdas om så låga belopp att det kan löna sig att 

begå miljöbrott. 

 

Den slutsats som kan dras av denna utredning är att företagsböter idag utfärdas om alltför låga 

belopp i förhållande till miljöbrottsbestämmelsens allmänpreventiva ändamål och det skydds-

värde som lagstiftaren tillskrivit miljön och människors hälsa. Utredningen visar att det finns 

brister i företagsbotens utformning, men den visar också att det finns skäl att rikta kritik mot 

tillämpningen. 
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1.	Inledning	

 

 

1.1.	Bakgrund	

Miljöbrottsbestämmelsen återfinns i 29 kap. 1 § MB och utgör det allvarligaste brottet i mil-

jöbalken sett till straffskalan som sträcker sig från böter upp till sex års fängelse vid grovt 

miljöbrott. I praktiken stannar dock påföljderna regelmässigt vid böter. Fängelsestraff vid 

miljöbrott är mycket ovanligt. Sedan miljöbalkens ikraftträdande den 1 januari 1999 har fäng-

else utdömts i ett enda fall. Brottet rubricerades som grovt, men straffet fastställdes till straff-

minimum om sex månaders fängelse.1 Riksdag, regering och andra myndigheter har vid flera 

tillfällen uttalat att bekämpningen av brott mot miljöbalken ska vara en prioriterad verksamhet 

inte bara för miljöadministrationen utan också för de brottsbekämpande myndigheterna, in-

klusive polis och åklagare.2 Som ett led i detta inrättades år 2009 riksenheten för miljö- och 

arbetsmiljömål (REMA) och samtidigt har även polisen fått utökade resurser för att bekämpa 

brott mot miljöbalken. Trots detta och ökad kunskap och insikt om behovet att stoppa miljö-

förstöringen upptäcks och lagförs vid en internationell jämförelse med länder som har lik-

nande förutsättningar som Sverige få miljöbrott. 2013 anmäldes 5300 brott mot miljöbalken 

varav endast fem procent personuppklarades.3  

 

De flesta miljöbrott begås inom näringsverksamhet och med ekonomiska motiv. Miljöbrotts-

lighet räknas som en av de mest lönsamma formerna av brott. Bara inom EU beräknas den 

sammanlagda miljöbrottsligheten omsätta 18-25 miljarder euro varje år.4 Merparten av miljö-

brottsöverträdelserna upptäcks av tillsynsmyndigheten med hjälp av uppgifter som verksam-

hetsutövaren själv lämnat. Detta påverkar naturligtvis risken att bli upptäckt och medför också 

att det är de mest laglydiga verksamhetsutövarna som drabbas av straff. De mindre samvets-

granna verksamhetsutövarna, som antagligen också står för de grövre miljöbrotten, kommer 

undan eftersom de varken rapporterar eventuella brott eller blir föremål för tillsyn eller kon-

																																																								
1 Se RH 2012:25. 
2 Se exempelvis Rskr 1999/2000:22 s. 17; Skagerö, Alfred; Korsell, Lars,  Är vi bra på miljöbrott?, BRÅ 2006, 2 Se exempelvis Rskr 1999/2000:22 s. 17; Skagerö, Alfred; Korsell, Lars,  Är vi bra på miljöbrott?, BRÅ 2006, 
s. 55 ff; REMA & Åklagarmyndigheten, Strategier mot miljöbrott, s 7. 
3 Se https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/miljobrott.html, hämtat 2015-04-17.  
4 Se prop. 1980/81:108, s. 8; BRÅ, Strategier mot miljöbrott, s. 12 samt Comte, F., Environmental crime and the 
police in Europe: A Panorama and possible Paths for future Actions, European Environmental Law Review, s. 
190. 
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troll.5 Till detta kommer att utredning av miljöbrott är resurskrävande. De ställer stora krav 

sakkunskap både när det gäller tekniska, naturvetenskapliga och miljövetenskapliga problem 

och när det gäller juridiska frågor.6  

 

Miljöbrottslighet sker ofta med ekonomiska motiv inom näringsverksamhet och räknas som 

en av de mest lönsamma formerna av brott.7 Inom EU beräknas den sammanlagda miljö-

brottsligheten omsätta 18-25 miljarder euro varje år.8  Enligt rikspolisstyrelsen förväntas den 

organiserade miljöbrottsligheten dessutom öka.9  Brott inom näringsverksamhet vållar pro-

blem eftersom juridiska personer enligt svensk rätt inte kan straffas och överträdelserna i 

många fall inte kan knytas till en enskild persons agerande.10 Mot juridiska personer och före-

tag kan istället särskild rättsverkan av brott riktas. Företagsbot är en sådan sanktion och utgör 

idag den dominerande sanktionen vid miljöbrottsöverträdelser.11  

 

 

1.2.	Syfte	och	frågeställningar	

Syftet med denna uppsats är att utröna huruvida ändamålet med kriminaliseringen i 29 kap 1 § 

MB på ett effektivt sätt uppnås medelst företagsbot. För att uppnå detta syfte skall främst tre 

frågeställningar besvaras: 

 

- Vilket är det övergripande syftet med kriminaliseringen i 29 kap 1 § MB? 

- Vilket är skyddsobjektet för bestämmelsen och hur värderas det av lagstiftaren?  

- Är företagsbot en effektiv sanktion för att upprätthålla bestämmelsens syfte och 

skyddsobjektets tillskrivna värde? 

 

	

																																																								
5 BRÅ, Är vi bra på miljöbrott?, s. 8. 
6 Träskman, s. 23. 
7 Se prop. 1980/81:108, s. 8 samt BRÅ, Strategier mot miljöbrott, s. 12. 
8 Comte, F., Environmental crime and the police in Europe: A Panorama and possible Paths for future Actions, 
European Environmental Law Review, s. 190.	
9 Prop. 2010/11:76 s. 16 f. 
10 Se prop. 2005/06:59, s. 44 samt Polisstyrelsen och åklagarmyndigheten (2010) s. 13 
11 Leijonhufvud & Wennberg, s. 78 samt BRÅ, Är vi bra på miljöbrott?, s. 34.   
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1.3.	Avgränsning	

Sett till straffskalan utgör miljöbrott i 29 kap 1 § det allvarligaste brottet i miljöbalken. Det 

har föranlett antagandet att lagstiftaren särskilt motiverat bestämmelsens syfte och utformning 

samt påföljder. Vidare har det faktum att den större delen av de allvarliga miljöbrotten begås 

inom näringsverksamhet och att företagsboten är den dominerande sanktionen vid miljöbrott 

motiverat en avgränsning till miljöbrott i näringsverksamhet, samt företagsboten som sankt-

ion.  

 

Förståelse av begreppet hållbar utveckling utgör en central del av miljöbalkens målbestäm-

melse 1 kap. 1 § MB mot vilken samtliga av balkens bestämmelser ska tolkas. Hållbar ut-

veckling är ett komplext begrepp som berör flera vetenskapliga områden och den vetenskap-

liga litteraturen är omfattande. Hållbar utveckling är ett politiskt begrepp och det finns en 

pågående diskussion om dess juridiska innebörd och ställning. Den diskussionen har dock i 

det närmaste helt utelämnats i uppsatsen och utredningen har begränsats till begreppets inne-

börd i miljöbalken.  

 

Sveriges medlemskap i EU innebär att unionsrätten inte kan utelämnas i framställningen, men 

den kommer att beröras högst överskådligt i samband EUs ställningstagande till hållbarhets-

begreppet samt den rättsakt som berör miljöstraffrätten och sanktioner för juridiska personer. 

Det undersökta materialet har inte visat att unionsrätten hittills haft något större inflytande när 

det gäller de frågeställningar som behandlas i uppsatsen, varför det inte funnits anledning att 

beröra den närmare.12 

 

 

1.4.	Metod	och	material	

Studieobjektet för uppsatsen är lag och därför har frågeställningarna behandlats med rättsve-

tenskaplig metod för vilken utgångspunkten är de traditionella rättskällorna (lag, förarbeten, 

praxis och doktrin).13 Eftersom frågeställningarna rör lagstiftarens syfte och ändamål med 

miljöbrottsbestämmelsen och företagsboten har lagen tolkats med subjektiv teleologisk tolk-

ningsmetod med stöd av propositioner, regeringsskrivelser samt SOUer. Vilket rättskällevärde 

en SOU har är omdiskuterat eftersom det är oklart i vilken utsträckning de ligger till grund för 
																																																								
12 Noteras bör dock att det straffbara området för miljöbrott kommer att ändras och i enlighet med Prop. 
2015/16:35 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse. Denna ändring påverkar dock inte uppsatsens frågeställningar. 
13 Sandgren, s. 39.  
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lagstiftningen. Civilrättsprofessorn och före detta justitierådet Bertil Bengtsson menar att frå-

gan om SOUers rättskällevärde måste avgöras vid varje enskilt fall bland annat med beak-

tande av utredningens direktiv. I vissa fall anger direktiven uttryckligen att utredningen ska 

analysera gällande rätt. I andra fall kan en sådan analys vara indirekt nödvändig därför att 

direktiven anger att utgångspunkten för utredningen är nuvarande förhållanden. Behandlar 

utredningen principiella ställningstaganden finns det enligt Bengtsson särskild anledning för 

rättstillämparen att beakta en SOU.14  De SOUer som använts i framställningen behandlar 

principiella frågor som exempelvis det individuella straffansvaret, straffansvar för juridiska 

personer samt principer för det svenska påföljdssystemet. Vid tolkning av de miljörättsliga 

bestämmelserna har SOUer endast använts i den utsträckning det funnits en direkt hänvisning 

i propositionen eller när det framstår som sannolikt att utredningens ställningstaganden lagts 

till grund för lagförslaget. 

Praxis har inte fått någon framträdande roll, utan har enbart använts som belysande exempel 

av den problematik som framkommit vid granskning av lag, förarbeten och doktrin. Exempel-

vis har ett fåtal förelägganden om företagsbot samt några rättsfall där hållbar utveckling be-

handlats använts. Utelämnandet av praxis beror dels på det valda studieobjektet för uppsatsen, 

men också på att det inom tidsramen för uppsatsarbetet inte vore möjligt att inkludera de 

grundliga empiriska undersökningar som skulle krävas. Det finns inget samordnat nationellt 

offentligt register för företagsbot och besluten är ofta mycket kortfattat motiverade. 

Straffrättslig och kriminologisk doktrin har använts som tolkningsverktyg för en djupare för-

ståelse av de frågor och straffrättsliga principer och begrepp som aktualiseras. Den miljörätts-

liga doktrinen berör inte miljöstraffrätt i någon större utsträckning och tillgången till miljö-

straffrättslig forskning är också begränsad. Därför är det miljöstraffrättsliga materialet uppsat-

sen förhåller sig till begränsat.   

Frågan om effektivitet diskuteras utifrån vilka faktorer som i doktrin anses påverka en straff-

bestämmelses framgång ur allmänpreventiv synpunkt. Här bör dock tilläggas att vetenskaplig 

empirisk forskning för att understödja sådana teorier i princip inte går att genomföra eftersom 

det vid undersökning vilken påverkan en vald faktor har inte går att hålla alla andra faktorer, 

som kan antas påverka laglydnad, konstanta.15 Avsaknaden av sådana empiriska studier på-

verkar den vetenskapliga validiteten av de slutsatser som kan dras i uppsatsen. Slutsatserna 

																																																								
14 Bengtsson, Bertil, SOU som rättskälla, SvJT 2011, s. 777-785. 
15 Jareborg & Zila, s. 76 f. 
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talar enbart om att det framstår som sannolikt att det förhåller sig på ett visst sätt utifrån den 

valda teoretiska ansatsen.  
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2.	Straffrättens	funktion	

 

 

2.1.	Allmänt	om	straffsystemets	syfte	

Det huvudsakliga syftet med straffsystemets existens är att avhålla människor från att begå 

oönskade gärningar genom att hota om straff. Skälet för kriminalisering är därför ofta allmän-

prevention. Lagstiftaren vill genom att hota om straff avhålla samhällsmedlemmarna från att 

begå den kriminaliserade gärningen och kriminalisering är därför en form av formell social 

kontroll. 16 I modern straffrätt avses med allmänprevention så kallad medelbar avskräckning 

vilket innebär att själva hotet om straff ska verka som ett handlingsskäl för den som frestas att 

begå ett brott. Detta i motsats till omedelbar avskräckning där själva verkställigheten av straf-

fet bär den avskräckande funktionen. Offentlig avrättning är ett sådant exempel.17  

 

Den allmänpreventiva teorin bygger på föreställningen att brottslingen agerar rationellt och 

väger fördelar och nackdelar med att begå den kriminaliserade gärningen. Idealiskt ska hotet 

ha en sådan effekt att skälen mot att begå brott för den enskilde är starkare än skälen för att 

begå brott. Straffrätten motiveras dock inte enbart med allmänprevention utan straffsystemet 

fyller även en vedergällningsfunktion. Den som gjort något orätt ska bestraffas genom någon 

form av lidande. Straffrätten i sin helhet fyller därför både en allmänpreventiv funktion och en 

vedergällningsfunktion. Vilken teoribildning som har störst relevans i en fråga är beroende av 

vilken del av straffrätten som diskuteras.18 Vid sidan av allmänprevention och vedergällning 

kan lagstiftaren också använda kriminalisering för att visa att en fråga tas på allvar och därför 

kan kriminaliseringen också sägas fylla en symbolfunktion.19 I syfte att tydliggöra den straff-

rättsliga diskussionen delas därför straffrätten ofta in i tre nivåer och belyses utifrån dem. Den 

första nivån är själva kriminaliseringen, den andra nivån avser utdömande av straffansvar och 

den tredje nivån avser verkställigheten av det utdömda straffet.20 Teorier om kriminalisering 

berör frågan om varför vi har ett straffsystem, på domsnivån behandlas hur vi bör bestraffa 

och på verkställighetsnivån besvaras frågan hur straffet bör verkställas i det enskilda fallet.21 

Eftersom frågeställningarna i denna uppsats berör syftet med kriminaliseringen av gärningar-
																																																								
16 Jareborg & Zila, s. 74. Se även Asp, Ulväng & Jareborg, s. 30 ff. 
17 Jareborg & Zila, s. 74. Se även Asp, Ulväng & Jareborg, s. 34. 
18 Asp, Ulväng & Jareborg, s. 30; Lernestedt, s. 114 ff; Leijonhufvud & Wennberg, s. 17 f.	
19 Asp, Ulväng & Jareborg, s. 34. 
20 Asp, Ulväng & Jareborg, s. 30; Lernestedt, s. 114 ff; Leijonhufvud & Wennberg, s. 17 f.  
21 Asp, Ulväng & Jareborg, s. 30 f; Lernestedt, s. 117. Se även prop. 1987/88:120 s. 32 f ang. straffrättens syfte. 
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na i 29 kap 1 § MB samt företagsboten som sanktion berörs främst kriminaliseringsnivån och 

domsnivån.  

 

2.2.	Särskilt	om	kriminalisering	

Eftersom en kriminalisering är tänkt att vara handlingsdirigerande utgör den en form av social 

kontroll. Makthavarna kan använda olika medel för social kontrollutövning som exempelvis 

löfte om förmån, utbildning, information och propaganda. Traditionellt betonas att kriminali-

sering bör utgöra ett ultima ratio, en sista utväg, för att komma till rätta med ett oönskat bete-

ende. Ställningstagandet om restriktiv kriminalisering motiveras med att straff utgör en kraftig 

samhällsreaktion. Genom att kriminalisera bryter lagstiftaren mot en av de mest grundläg-

gande moraliska normerna, nämligen att människan inte ska tillfoga andra människor lidande. 

Ett straff innefattar någon form av lidande eller obehag och får enligt modern allmänpreventiv 

teori inte utdömas utan en varning i förväg i form av kriminalisering. Av dessa anledningar är 

det traditionella förhållningssättet att det krävs goda skäl för att kriminalisera ett beteende.22  

 

2.2.1.	Kriminalisering	och	klander	

Skälet till att lagstiftaren vill avskräcka från att en viss gärning begås är förenklat att lagstifta-

ren betraktar den som klandervärd eftersom den skadar ett intresse som lagstiftaren vill 

skydda. Klander innefattar i sin tur en moralisk aspekt och därför kan kriminalisering påverka 

normbildningen på både individ- och samhällelig nivå eftersom lagbrott i sig till viss del be-

traktas som moraliskt klandervärt. På så sätt kan sägas att lagstiftaren genom kriminalisering-

en markerar de yttre gränserna för vad som är socialt acceptabelt och normer för vad som är 

moraliskt förkastligt kan internaliseras hos samhällsmedlemmarna.23 Vid sidan av den av-

skräckning som straffet är tänkt att medföra så ingår även en sådan moralbildning i den all-

mänpreventiva teorin.24 Lagstiftaren kan också använda kriminalisering för att visa att en 

fråga tas på allvar och därigenom kan kriminaliseringen också fylla en så kallad expressiv 

eller symbolisk funktion. För vissa gärningstyper antas kriminaliseringen ha väldigt liten av-

hållande effekt, men lagstiftaren vill ändå markera handlingens förkastlighet. Detta gäller 

exempelvis vid grova våldsbrott.25 

																																																								
22 Asp, Ulväng & Jareborg, s. 33, 94. Se även Jareborg 2006 kap. 2 för en djupare diskussion om ultima ratio-
principen.  
23 Asp, Ulväng & Jareborg, s. 33 f samt Leijonhufvud & Wennberg, s. 16.  
24 Jareborg & Zila, s. 75 f. 
25 Asp, Ulväng & Jareborg, s. 34; Jareborg & Zila, s. 75,79. 
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2.2.2.	Legalitetsprincipen	

De grundläggande formella kraven för acceptabel kriminalisering ställs genom legalitetsprin-

cipen. Den återfinns i artikel 7 EKMR, 2 kap 10 § RF samt i 1 kap 1 § BrB, och innebär i 

korthet att straff inte får utdömas utan direkt stöd i lag.  Därigenom ställer legalitetsprincipen 

krav på att ett straffbud måste vara tillräckligt precist formulerat så att det tillräckligt tydligt 

framgår vilka gärningar som omfattas av bestämmelsens straffbara område. Legalitetsprinci-

pen innefattar också ett retroaktivitetsförbud.26  

 

Legalitetsprincipens krav på precis utformning utgör en problempunkt på miljöstraffrättens 

område eftersom miljöskador ofta är av en komplex natur och att det därför är svårt att visa 

det starka samband mellan en viss handling och en miljöskada som legalitetsprincipen kräver. 

Grundenheten för en straffbestämmelse är en enskild gärning, medan skadlig miljöpåverkan 

ofta är konsekvensen av kontinuerlig och komplex verksamhet som svårligen kan reduceras 

till just en enskild handling.27  

 

Vidare leder flera av brottsbeskrivningarna i 29 kap. MB bara till straff under förutsättning att 

inte en behörig myndighet har tillåtit förfarandet eller att det är allmänt vedertaget, däribland 

miljöbrott.28 Det innebär att en väsentlig del av brottsbeskrivningen inte framgår av straffbe-

stämmelsen, utan förutsätts vara uttryckt i andra kompletterande normer. Dessa komplette-

rande normer formuleras på en annan normgivningsnivå än lag som exempelvis genom myn-

dighetsföreskrifter.29 Tillståndsbeslut, godkännanden och medgivanden fattas med stöd av de 

allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB vilka i flera fall är uttryckta som målbestämmelser 

som ger utrymme för stor flexibilitet. Det leder till att tillståndsbeslut, godkännanden eller 

medgivanden på miljöområdet ofta formuleras relativt oprecisa. Trots bristande precision och 

annan normgivningsnivå är de en del av den brottsbeskrivning som ska fastställa det bestraff-

ningsbara området vilket är problematiskt ur legalitetssynpunkt.30 Denna kritik har bland an-

nat framställts av miljöbalkskommittén.31 Eftersom miljörätten reglerar förhållandet mellan 

människan och naturen och naturens fysikaliska lagar är dock viss flexibilitet nödvändig för 

																																																								
26Asp, Ulväng & Jareborg, s. 45. Se även SOU 1988:7 Frihet från ansvar  -om legalitetsprincipen och om all-
männa grunder för ansvarsfrihet för fördjupning i legalitetsprincipens innebörd. 
27 Träskman, s. 18. 
28 Se exempelvis miljöbrott 29 kap 1 § MB, Artskyddsbrott 29 kap 2 b § samt Miljöfarlig kemikaliehantering 29 
kap 3 § MB. 
29 Träskman, s. 20. 
30 Träskman, s. 20.  
31 SOU 2004:37, s. 132 ff. 
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att miljöbrottsbestämmelsens utformning ska kunna vara någorlunda konstant och oberoende 

av den naturvetenskapliga kunskapsutvecklingen.32 

 

2.2.3.	Skyddsobjekt	

Skälet till att ett beteende eller en gärning kriminaliseras är att lagstiftaren vill skydda ett in-

tresse eller ett objekt som lagstiftaren anser vara skyddsvärt eller i behov av skydd. Det 

skyddsvärda intresset som även kan kallas skyddsobjektet kan vara en person, en grupp, något 

som är av gemensamt allmänintresse (som en god miljö) eller upprätthållande av en princip 

som anses viktig. Ett exempel på en sådan princip är enskild äganderätt som skyddas genom 

brottet stöld.33 En kriminalisering innebär dock inte att det aktuella intresset eller objektet 

anses vara mer skyddsvärt än andra intressen eller objekt som inte skyddats genom kriminali-

sering, utan det är en enbart ett uttryck för att lagstiftaren anser att kriminalisering är ett lämp-

ligt styrmedel.34 Föreställningar om skyddsintressen har systematisk betydelse vid gruppering 

av brottstyper och spelar även en viss roll vid lagtolkning och rättstillämpning. Det finns dock 

ingen klar auktoritativ rangordning, men klart är att mänskligt liv och statens bestånd uppfatt-

tas som de högsta värdena.35 

 

Det intresse som genom kriminaliseringen pekats ut som skyddsobjekt ska skyddas från skada 

vilket i straffrättslig mening kan definieras som en negativt värderad påverkan på någonting 

som värderas positivt.36 Den närmare innebörden av denna definition är inte entydig, men 

klart är att det inte nödvändigtvis krävs att den negativt värderade påverkan ger någon faktisk 

skada utan skada kan även omfatta fara för skada, risk för skada eller att ett handlande bidra-

git till skada.37 Fara för skada kan vara konkret eller abstrakt. För konkret fara krävs att det 

ska föreligga en fara för att något som värderas negativt ska inträffa i det enskilda fallet. Ab-

strakt fara förutsätter också någon form av sannolikhetsbedömning, men utgångspunkten är 

inte det enskilda fallet utan om gärningen i sig typiskt sett medför fara att skyddsobjektet på-

verkas.38  

 

 
																																																								
32 Träskman, s. 21. 
33 Leijonhufvud & Wennberg, s. 50. 
34 Asp, Ulväng & Jareborg, s 40 f samt Lernestedt, s. 127 ff.  
35 Asp, Ulväng och Jareborg, s. 40. 
36 Lernestedt, s. 183. 
37 Asp, Ulväng & Jareborg, s. 42. 
38 Asp, Ulväng & Jareborg, s. 90. 
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2.3.	Om	straff		

På kriminaliseringsnivån har förstås straffet en central roll. Det är ju själva hotet om straff 

som är tänkt att ha en avskräckande effekt. I vissa fall kan dock tänkas att ett straff inte är 

nödvändigt utan det kan vara tillräckligt med ett förbud för en avhållande effekt eftersom den 

moraliska förkastlighet en lagöverträdelse förknippas med kan vara tillräcklig. I de fall ett hot 

saknar verkan och en överträdelse sker, måste åtgärder vidtas för att hotet ska framstå som 

trovärdigt. Straffet fyller därför en allmänpreventiv funktion även på doms- och verkställig-

hetsnivå även om det här finns inslag av vedergällningsmotiv.39  Det är främst fyra bestraff-

ningsideologier som är representerade i det svenska påföljdsystemet; proportionalitetsprinci-

pen, allmänprevention, individualprevention och humanitet.40   

 

2.3.1.	Proportionalitetsprincipen	

Proportionalitetsprincipen utgör grunden för det svenska påföljdssystemet och innebär förenk-

lat att straff, både på kriminaliserings- och domsnivån, ska stå i proportion till gärningens 

klandervärdhet. Svårare brott ska bestraffas strängare än lindrigare brott och lika brott ska 

bestraffas lika hårt.41  En gärnings klandervärdhet konkretiseras genom att brottet tilldelas ett 

straffvärde.42 Det är viktigt att skilja mellan det abstrakta och det konkreta straffvärdet. Det 

abstrakta straffvärdet fastställs på kriminaliseringsnivån och utgör det straffvärde som fram-

går av brottstypens straffskala. Det konkreta straffvärdet fastställs i förhållande till svårheten 

av den i det enskilda fallet begångna brottsliga gärningen. Det konkreta straffvärdet utgör ett 

uttryck för graden av en gärnings förkastlighet i förhållande till andra gärningar inom en viss 

brottsrubricering medan det abstrakta straffvärdet är ett uttryck för hur förkastlig lagstiftaren 

anser en gärning vara i förhållande till andra brottstyper.43 Proportionalitetsprincipen ger inte 

tillräcklig ledning när det kommer till hur ett visst brott ska bestraffas utan den sätter snarare 

de yttre gränserna för vilket det ådömda straffet måste hålla sig inom för att betraktas som 

rättvist i förhållande till hur andra brott straffas. Proprtionalitetsprinciper utgör i sig inget hin-

der mot alltför hårda straff.44 Här bör dock noteras att detta är en väldigt förenklad förkla-

ringsmodell för straffvärdets korrelation till klander. Det finns även andra faktorer som på-

																																																								
39 Asp, Ulväng & Jareborg, s. 32 f. 
40 Jareborg & Zila, s. 64. 
41 SOU 2014:18 s. 136; Jareborg & Zila, s. 68; von Hirsch s. 51. 
42 von Hirsch, s. 42. 
43 Jareborg & Zila, s. 103.  
44 Jareborg & Zila, s. 84 ff samt Borgeke, s. 30.  
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verkar straffvärdet. Exempelvis kan större förväntad preventiv effekt motivera att lindriga 

brott kan bestraffas strängare än svårare brott.  

 

2.3.2.	Allmänprevention	

Som framgått ovan är det övergripande syftet med kriminalisering allmänprevention, men för 

att hotet om straff ska få någon effekt måste det också utdömas. Därför kan även utdömandet 

av straff motiveras med allmänpreventiva intentioner. Allmänpreventiva föreställningar kan 

påverka måttet av straff såtillvida att det motiverar behovet av en strängare sanktion för att nå 

tillräcklig avskräckande effekt. En enskild dom har knappast någon allmänpreventiv effekt, 

utan på domsnivån utgör allmänpreventiva skäl motivet för att befästa eller förändra praxis.45 

Allmänpreventiva hänsyn vid bestämmande av straff bygger dock på föreställningen att sam-

bandet mellan strängare straff och minskad brottslighet är självklart, vilket det inte finns något 

empiriskt stöd för och som kan antas variera mellan olika typer av brott.46  

 

2.3.3.	Individualprevention	

Den individualpreventiva teoribildningen syftar till att avhålla den enskilde brottslingen från 

att begå framtida brott. Genom årtusenden har det antagits att detta uppnås genom oskadlig-

görande, avskräckning och förbättring.47 Dagens oskadliggörande syftar främst på fängelse-

straff, vilket utgör den strängaste påföljdstypen i svensk rätt. Brottslingen förhindras fysiskt 

från att begå nya brott inom en viss tidsperiod. Längden på fängelsestraffet ska vägledas av 

överväganden om hur mycket brottslighet som man kan förhindra. Detta utgör grunden för att 

återfallsrisken beaktas vid verkställigheten av straff. Avskräckning på det individuella planet 

är främst avsett tillfällighetsförbrytare för vilka det saknas anledning att tro behöver förbätt-

ras. Sådana överväganden lades till grund för den ursprungliga formen av villkorlig dom. 

Verkställigheten av straffet skjuts upp och görs beroende av återfall i brott. Förbättring har i 

modern tid ersatts av begreppet behandling. Behandlingsteorin bygger på en i grunden positiv 

syn på människan. Begår hon brott så beror det på brister i hennes utveckling, vilka kan av-

hjälpas med rätt typ av behandling.48 

 

																																																								
45 Jareborg & Zila, s. 75 f.  
46 Jareborg & Zila, s. 77.  
47 Jareborg & Zila, s. 83. 
48 Jareborg & Zila, s. 84 ff. 
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2.3.4.	Humanitet		

Beaktande av humanitet inom ett påföljdssystem innebär att rättsgrundsatsen om  alla männi-

skors lika värde ska upprätthållas. I samband med bestraffning innebär detta en skyldighet att 

visa respekt för den enskilde och dennes integritet, oavsett vilket brott som begåtts. Utdelning 

av straff ska ske med rimlighet och måttlighet, insikt om hur straffet påverkar den tilltalade 

och tolerans för människors egenskap att göra misstag. Så långt som möjligt undvika att ut-

dela de strängaste straffen.49 Respekt för människovärdet vid bestraffning förutsätter att 

skuldprincipen tillämpas. Skuldprincipen medför att gärningspersonen straffas för sina egna 

handlingar och att straffet inte enbart motiveras med allmänpreventiva intentioner.50	

 

	 	

																																																								
49 Borgeke (2008), s. 31. 
50 Jareborg & Zila, s. 92.	
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3. Allmänpreventiv effektivitet 
 

 

3.1.	Effektivt	om	inga	brott	begås	

En kriminalisering är effektiv ur allmänpreventiv synpunkt om inga brott begås vilket är det 

ideala tillståndet. I realiteten är de flesta straffbud ineffektiva eftersom överträdelser sker, 

men om införandet av ett straffbud ändå har en viss negativ påverkan på frekvensen av den 

aktuella gärningen är bestämmelsen att betrakta som effektiv i någon mån. Vilken grad av 

effektivitet som är tillräcklig varierar och hur en otillfredsställande effektivitet bör hanteras 

finns det olika teorier om. Om ett straffbud visar sig ha liten avhållande effekt kan det föran-

leda att gärningen avkriminaliseras eftersom kriminaliseringens normbildande funktion riske-

rar att urholkas eller att förtroendet för rättsystemet skadas. Ett alltför ineffektivt straffbud kan 

också leda till att bestämmelsen modifieras i syfte att öka effektiviteten. Omvänd bevisbörda 

är ett sådant exempel.51 Straffbudet kvarstår, men sannolikheten för att hotet om straff för-

verkligas ökar. När det kommer till miljöbrott har det av lagstiftaren lyfts fram att det indivi-

duella straffet är en otillräcklig sanktion och på så sätt har bestämmelsen modifierats genom 

möjligheten att förelägga om företagsböter för brott som begås inom näringsverksamhet.52 

 

Kriminologen Helena du Rées menar att straffrätten antagligen fungerar bäst som styrmedel 

för de individer som är framtidsorienterade och för vilka ett straff skulle inverka kännbart på 

framtidsplaner och social status. Dessa argument menar du Rées lika gärna kan appliceras 

direkt på företag eftersom de ofta agerar enligt långsiktiga kalkyler och också ofta är beroende 

av social status. Vidare menar du Rées att straffhotet måste antas vara effektivare för verk-

samheter än individer eftersom verksamheter i regel inte begår affektbrott utan det handlar om 

överlagda handlingar där eventuella kostnader vägs mot potentiella vinster.53  

	

3.2.	Tre	faktorer	som	påverkar	laglydnad	

När det kommer till vilka faktorer som kan påverka laglydnaden bör erinras om att det är 

praktiskt taget omöjligt att genomföra empiriska studier rörande denna fråga eftersom det inte 

																																																								
51 Lernestedt, s. 312 ff. 
52 Prop. 1985/86:23  s. 14. 
53 du Rées, s. 69 ff.  
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går att hålla övriga faktorer, än den som är föremål för studien och kan antas inverka på lag-

lydnaden, konstanta. Det enda som säkert går att säga är att själva existensen av ett straffsy-

stem har påtagliga allmänpreventiva verkningar.54 I modern kriminologisk forskning har ändå 

resonemang om vilka faktorer som påverkar straffrättens avhållande effekt förts. Teorierna 

går isär, men några parametrar förefaller ändå återkommande och kan med Per Ole Träsk-

mans terminologi sammanfattas till normkunskap, sanktionssannolikhet (upptäcktsrisk) och 

sanktionsstränghet.55 Normkunskap innebär att de som reglerna avser att styra måste känna 

till dem och förstå deras innebörd. Normkunskapen innefattar det krav som legalitetsprincipen 

ställer på att ett straffbud måste vara tillräckligt precist utformat så att det med tillräcklig tyd-

lighet framgår vad som utgör det bestraffningsbara området. Sanktionssannolikhet, eller upp-

täcktsrisk innebär att sannolikheten för att bli upptäckt och lagförd måste framstå som till-

räckligt hög. Sanktionssträngheten innebär att sanktion måste vara tillräckligt sträng.56  

 

Som inledningsvis nämnts är upptäcktsrisken för miljöbrott låg. du Rées menar dock att upp-

täcktsrisken inte nödvändigtvis spelar en så stor roll när det kommer till att förebygga miljö-

brott som begås inom näringsverksamhet. Är sanktionen tillräckligt sträng så menar du Rées 

att det i viss mån kan kompensera för en låg upptäcktsrisk. Liknande resonemang förs även av 

Miljöskyddskommittén och Riksåklagaren som i rapporten ”Effektivare miljöbrottsbekämp-

ning” skriver att miljöbrott ofta föregås av ekonomiska kalkyler där kostnaderna för ett even-

tuellt straff vägs mot vinsten att en överträdelse.57 

 

Vilken betydelse dessa tre faktorer har är enligt du Rées beroende av brottstyp. du Rées menar 

att för brott som begås inom en verksamhet kan kriminalisering och någon form av kontroll 

vara tillräckligt för en styrande effekt. du Rées menar också att en enhetlig och effektiv rätts-

tillämpning är viktigare än stränga straff samt att upptäcktsrisken och sanktionssträngheten 

antagligen måste vara högre för handlingar som saknar höga moraliska barriärer hos männi-

skor i allmänhet.58 Avseende straffhotets styrande mekanismer lyfter du Rées vid sidan av 

normkunskap, upptäcktsrisk och sanktionsstränghet fram betydelsen av de totala samlade 

sociala konsekvenserna som kan bli följden av att bli föremål för en straffprocess och av att 

																																																								
54 Jareborg & Zila, s. 77. 
55 Träskman, s. 19; Jareborg & Zila, s. 77 ff; Lernestedt, s. 114-126 samt Kap. 7; Wikström, Ahlberg & Dolmén, 
s. 22 f samt s. 33 f.  
56	Träskman, 1992, Miljöbrott och kontroll av miljöbrottslighet, s. 10.	
57 SOU 1993:27 Miljöbalk, s. 640; RÅ ”En effektivare brottsbekämpning” s. 7. 
58 du Rées, s. 53 ff. 
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bli dömd och straffad.59 Liknande resonemang förde miljöskyddskommittén i sitt huvudbe-

tänkande inför miljöbalkens införande. Den menar att det finns anledning att anta att en 

straffpåföljd i många situationer har en god avhållande effekt på miljöområdet eftersom de 

som kan tänkas begå miljöbrott i regel är väletablerade personer som särskilt påverkas av 

straffets sociala konsekvenser.60 du Rées menar att de sociala konsekvenserna framförallt spe-

lar en viktig roll när det gäller brott som begås i näringsverksamhet. Exempelvis menar du 

Rées att en stämpel som ”miljöbov” får helt andra konsekvenser för ett varumärke än för en 

enskild person. Detta blir särskilt påtagligt idag när användning av olika miljöcertifieringar 

osv används i samband med exempelvis upphandlingar.61 Du Rées visar däremot inte vilket 

stöd som finns för att detta skulle ha en preventiv effekt för företag som begår miljöbrott. 

Även om det kan tänkas vara fallet för vissa företag är det också tänkbart att många företag är 

relativt okänsliga för den typen av social sanktion.  

 

 

  

																																																								
59 du Rées, s. 77 ff. 
60 SOU 1993:27 s. 256. 
61 du Rées, s. 77 ff. 
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4.	Miljöbrott		

 

4.1.	Bestämmelsens	utformning	

Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 och är resultatet av en önskan att samla ett allt-

mer svåröverskådligt regelverk på miljöområdet. Syftet var också att skärpa miljöskyddsbe-

stämmelserna, inklusive straffbestämmelserna, till följd av en ökad insikt om betydelsen av en 

god miljö.62 De gärningar som beskrivs i miljöbrottsbestämmelsen har varit kriminaliserade 

sedan början av 1900-talet och bestämmelsen fördes i princip oförändrad över från sin tidi-

gare placering bland de allmänfarliga brotten i BrB till 29 kap 1 § MB. Ordalydelsen har dock 

ändrats ett antal gånger sedan miljöbalkens ikraftträdande. Den senaste ändringen trädde i 

kraft 1 juli 2011 genom vilken grovt miljöbrott kriminaliserades även på försöks- och förbe-

redelsestadiet.63 Sverige är även förpliktigat enligt dir. 2008/99/EG om skydd för miljön ge-

nom straffrättsliga bestämmelser att kriminalisera en del av de gärningar som tas upp i 29 kap 

1 § MB. Enligt artikel 3-4 i direktivet åläggs medlemsstaterna att införa straffrättsliga påfölj-

der för bland annat allvarliga föroreningsskador.64  

 
 

29 kap. Straffbestämmelser och förverkande 

 

1 § För miljöbrott döms till böter eller fängelse i högst två år den som med uppsåt el-

ler 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 eller bortskaffar avfall eller annat ämne på ett sätt som kan medföra en för-

orening 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, el-

ler 

																																																								
62 Prop. 1997/98:45 s. 1.  
63 Prop. 2010/11:76. 
64 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG av den 19 november 2008 om skydd för miljön genom 
straffrättsliga bestämmelser. 
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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 bety-

dande olägenhet i miljön. 

 

Är brottet grovt, döms för grovt miljöbrott till fängelse i lägst sex månader och högst 

sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om det har med-

fört eller kunnat medföra varaktiga skador av stor omfattning, om gärningen annars 

varit av särskilt farlig art eller innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag el-

ler om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har 

gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag. 

För försök eller förberedelse till grovt miljöbrott döms till ansvar enligt 23 kap. 

brottsbalken. 

 

Om en behörig myndighet har tillåtit förfarandet, eller om förfarandet är allmänt ve-

dertaget eller med hänsyn till omständigheterna kan anses försvarligt, döms inte till 

ansvar enligt denna paragraf.  

 
Brottsbeskrivningen i bestämmelsens första stycke är indelad i fyra skilda punkter. De tre 

första punkterna flyttades oförändrade över från 13 kap. 8 a BrB i samband med miljöbalkens 

införande.65 Den fjärde punkten tillkom genom en lagändring den 1 januari 2007.66 För 

straffansvar enligt punkterna 1 och 2 behöver det inte föreligga någon konkret fara utan det är 

tillräckligt med abstrakt fara för straffansvar.67 Genom formuleringen ”typiskt sett” i paragra-

fens första punkt framgår det att abstrakt fara är tillräckligt för straffansvar. I förarbetena 

klargörs att det även för punkterna 2 och 4 inte är risken i det konkreta fallet utan att det för 

straffansvar är tillräckligt att det typiskt sett förelegat stora risker för människors hälsa eller 

miljön.68  

 

Av bestämmelsens fjärde stycke framgår att förfarandet inte är belagt med straffansvar om det 

tillåtits av behörig myndighet. Inte heller om det är allmänt vedertaget att agera på ett visst 

sätt eller om gärningen med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses försvarlig. Un-

dantag med hänvisning till att en behörig myndighet har tillåtit förfarandet gäller t.ex. gär-

ningar som omfattas av myndighetstillstånd eller åtgärder som vidtas med stöd av ett dispens-

																																																								
65 Prop. 1997/98:45 s. 304. 
66 Prop. 2005/06:182 s. 141.  
67 Michanek & Zetterberg, s. 416. 
68 Prop. 1997/98:45 s. 304 samt Prop. 2005/06:182 s. 60. 
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beslut. Undantagen för förfaranden som är allmänt vedertagna eller på annat sätt kan anses 

som försvarliga har i förarbetena ansetts vara exempelvis bilkörning.69 Som ovan nämnts 

medför dessa undantag att det straffbara området till väsentlig del inte framgår av bestämmel-

sen utan förutsätts vara uttryckt i andra kompletterande normer. Dessa normer formuleras på 

en helt annan nivå än kriminaliseringsnivån och vid formuleringen av dem har behörig myn-

dighet fått ett stort utrymme för ändamålsenlighetsprövning. Träskman menar att miljöstraff-

rätten på detta sätt mycket klart lämnat området för straffrättsliga beslut och hamnat långt in 

på näringspolitikens och miljöpolitikens område. Dessa beslut fattas enligt Träskman med 

stöd av mål- och medelorienterade normer som ger utrymme för stor flexibilitet. Vid besluten 

beaktas faktorer som är både svåra att precisera, utreda och bevisa vilket gör att utrymmet för 

prövning blir stort. 70 Förutom att det är problematiskt ur legalitetssynpunkt kan det också 

antas påverka effektivitetskriteriet om tillräcklig normkunskap.  

 

 

4.2.	Kriminaliseringens	syfte	

Eftersom miljöbrottsbestämmelsen i 29 kap. 1 § MB överfördes i princip oförändrad från sin 

tidigare placering bland de allmänfarliga brotten i brottsbalken är även äldre förarbeten av 

relevans när det kommer till att besvara frågan om kriminaliseringens syfte. I propositionen 

till miljöbrottets införande i miljöbalken framgår att kriminaliseringen av de gärningar som 

utgör miljöbrott främst syftar till att avvärja de miljöproblem som hotar samhället och att för-

hindra skador på miljön. Straffhotet har för avsikt att avskräcka från att begå de gärningar 

som beskrivs i bestämmelsen och därmed straffbudets huvudsakliga syfte allmänprevention. 

Utgångspunkten är att brottet föranletts av ett rationellt beslut där brottslingen vägt fördelar 

mot nackdelar. Lagstiftaren och utredningar har lagt stor vikt vid allmänprevention när det 

gäller miljöbrottslighet. I ett betänkande om miljövårdens organisation hävdades att:  

 
”många kriminella beteenden är av den arten att de inte i någon utpräglad grad före-

gås av rationella överväganden. I fråga om miljöbrottslighet förhåller det sig nog på 

motsatt sätt. Här gäller det i allmänhet att påverka just överlagda ställningstaganden. 

Det kan ofta gälla beslutsfattandet i organisatoriskt välordnade enheter” 71   
 

																																																								
69 Prop. 2005/06:182 s. 59-63. 
70 Träskman, 2010, s. 20. 
71 SOU 1987:30 För en bättre framtid, s. 430. 



	 24	

Antagandet att miljöbrott i stor utsträckning begås inom näringsverksamhet i syfte att uppnå 

ekonomiska fördelar bekräftas av REMA.72 

 

	

4.3.	Skydd	för	miljö	och	människors	hälsa	

Av förarbetena till 29 kap 1 § framgår uttryckligen att bestämmelsen avser att skydda miljön 

och människors hälsa.73 Straffbestämmelserna i 29 kap MB kan enligt miljöbalkskommittén 

delas upp i två olika typer av brott efter vilket det primära skyddsobjektet är: brott mot miljön 

och människors hälsa samt brott mot samhällets kontrollsystem. Enligt miljöbalkskommittén 

utgör miljöbrott det centrala brottet mot miljön och människors hälsa. De förstnämnda brot-

ten, brott som skadar miljön eller människors hälsa, är mest straffvärda enligt kommittén. 

Kommittén framhöll också att det vid tillämpning av miljöbalken är viktigt att beakta vilket 

skyddsobjekt en bestämmelse har.74  

 

Lagstiftaren har understrukit att miljöbrott i allmänhet ska betraktas som särskilt allvarliga 

brott vilket i många fall innebär att bötesstraff inte är tillräckligt för att motsvara brottets 

straffvärde. Brott som har ett sådant straffvärde att bötesstraff inte är en tillräckligt ingripande 

påföljd kan exempelvis vara fall där den skadande handlingen eller underlåtenheten har med-

fört ekonomisk vinning eller skador som inte är obetydliga.75 I förarbetena till miljöbalken 

uttrycker lagstiftaren att lagstiftningen på miljöområdet omfattar intressen med stort skydds-

värde och att bestämmelserna huvudsakligen avser att skydda ”fundamentala intressen som 

våra framtida livsbetingelser, den långsiktiga tillgången på naturresurser samt artrikedomen 

inom ett område”.76 Det direkta skyddet för människan som miljöbalken ska ge gäller oöns-

kade störningar eller negativ påverkan på den yttre miljön.77 Miljöbalkens regler är således 

avsedda att skydda miljön för att skydda människors hälsa och livsbetingelser, vilket kan tol-

kas som att det egentliga skyddsobjektet är människors hälsa. Som ovan nämnt utgör det 

mänskliga livets okränkbarhet ett av de allra högst värderade skyddsintressena. Detta åter-

speglas även i det faktum att grovt miljöbrott kriminaliserats på försöks- och förberedelsesta-

diet samt att oaktsamhet är tillräckligt för straffansvar.  
																																																								
72 RÅ, Effektivare miljöbrottsbekämpning, s. 8. 
73 Prop.1997/98:45, del 1, s. 527. 
74 SOU 2004:37, Miljöbalkens sanktionssystem och hänsynsregler, s 111 ff, 169 ff.  
75 Prop. 2005/06:182 s. 65. 
76 Prop.1997/98:45, del 1, s. 527 samt Prop. 2005/06:182 s. 65. 
77 SOU 1993:27, Miljöbalk, s. 10. 
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4.4.		Vad	ska	miljön	behöva	tåla?		

Lagstiftaren vill genom kriminalisering förhindra att miljön och människors hälsa skadas, 

men eftersom straffbarheten är beroende av vad som prövats förvaltningsrättsligt ger bestäm-

melsen ensamt ingen ledning för vilken skada lagstiftaren menar att miljön ska tåla. En för-

klaring till att lagstiftaren valt en sådan lösning är att riskerna för miljöskador till stor del är 

knutna till produktionen i ett samhälle och därmed också till den materiella välfärden. Den 

materiella välfärden används i sin tur idag ofta som ett mått för politisk framgång vilket skap-

ar incitament för lagstiftaren att tillåta skador på miljön trots dess höga skyddsvärde.78 Ibland 

tillåts till och med åtgärder som innebär betydande risker för miljön och Träskman menar att 

det med fog kan konstateras att den handläggning som sker på miljöområdet inte handlar om 

att sätta spärrar mot risker, utan om att legalisera risker.79 Begränsningen av straffbarheten 

kan tolkas som att lagstiftaren ger uttryck för att klandervärdheten av de kriminaliserade gär-

ningarna varierar beroende på vilka intressen som motiverar att gärningen begås. Detta föran-

leder en närmare genomsyn av miljöbalkens målbestämmelse, 1 kap 1 §, mot vilken samtliga 

miljöbalkens bestämmelser ska tolkas för att utröna om det går att klargöra något ytterligare 

om miljöns ställning som skyddsobjekt.  

 

4.4.1.	Miljöbalkens	mål	

Miljöbalken inleds med den så kallade portalparagrafen 1 kap. 1 § MB. Av bestämmelsen 

framgår att samtliga av miljöbalkens bestämmelser ska tillämpas och tolkas mot bakgrund av 

vad som där är stadgat.  

 

Ur bestämmelsens första stycke kan utläsas att bestämmelserna i miljöbalken syftar till att 

främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer ska till-

försäkras en god och hälsosam miljö. En sådan utveckling sägs bygga på insikten att naturen 

har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett 

ansvar att förvalta naturen väl. Eftersom det stadgas att en hållbar utveckling bygger på insik-

ten att naturen har ett skyddsvärde är en närmare genomsyn av begreppet hållbar utveckling 

påkallad. 

 

																																																								
78	Nuotio, Kimmo, Kan straffrätten användas för miljöskydd?, Rettfaerd, vol. 14, 1991, s. 3-19. Se även Träsk-
man, s. 24 f. 	
79 Träskman, s. 20. 
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4.4.2.	Hållbar	utveckling		

I förarbetena till miljöbalken klargörs att begreppet hållbar utveckling vunnit genomslag på 

global nivå och att detta ställer krav på den svenska miljöregleringen. En kortare beskrivning 

av begreppets utveckling ges inledningsvis med hänvisning till Brundtlandkommissionen.80 

Brundtlandkommissionen introducerade begreppet i sin rapport Vår gemensamma framtid 

som presenterades under FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992.  

Kommissionen anförde i rapporten att en hållbar social utveckling och ekonomisk tillväxt är 

omöjlig att uppnå om miljön ödeläggs och naturresurserna överexploateras. Utveckling och 

tillväxt måste därför, enligt kommissionen, ske på miljöns villkor. Hållbar utveckling definie-

rades av kommissionen enligt följande:  

 
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 81  

 

Kommissionens definition vilar på två centrala begrepp: människans behov och miljöns be-

gränsade möjligheter att tillfredsställa dessa behov. Utgångspunkten är dock att vissa behov 

måste tillfredsställas. I första hand avses de mest grundläggande behoven som behov av jobb, 

mat, kläder, bostäder, energi, vatten och sanitära system för jordens växande population, men 

kommissionen understryker också att det inte bara handlar om att tillgodose dessa behov utan 

också att alla människor ska kunna tillfredsställa sina önskningar om ett bättre liv. Kommiss-

ionen riktar stor uppmärksamhet mot fattigdomsbekämpning och sociala orättvisor och argu-

menterar för att full ekonomisk tillväxt är en förutsättning för att lösa dessa problem. När det 

kommer till miljöns begränsade resurser anför kommissionen att ”ett minimikrav är att en 

hållbar utveckling inte hotar de naturliga system som utgör grunden för livet på jorden d.v.s. 

atmosfären, vattnet, jordarna och organismerna”. Samtidigt understryker kommissionen att 

alla ekosystem inte kan bevaras intakta överallt.82 Vad som menas med ”full ekonomisk till-

växt” och vad miljön ska behöva tåla lämnas obesvarat. 

 

De ibland motstående intressena social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling tydliggör 

något som Gro Harlem Brundtlands rådgivare Hans Christian Bugge menar ofta glöms bort i 

diskussionen kring kommissionens rapport: Brundtlandkommissionen var en kommission för 

																																																								
80 Prop. 1997/98:45, s. 155. 
81	Brundtlandkommissionen,	”Vår	gemensamma	framtid”,	s.	57.	
82 Brundtlandkommissionen, a.a., s. 57 f. 
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miljö och utveckling och inte en miljökommission. Fattigdomsbekämpning och sociala orätt-

visor var lika angelägna problem för kommissionen.83  

 

Det finns omfattande vetenskaplig litteratur inom flera discipliner om hållbar utveckling och 

dess innebörd. Det är ett komplext begrepp som spänner över många områden. Inom den 

rättsvetenskapliga doktrinen har det skrivits mycket om vilken rättslig ställning, om någon, 

som hållbar utveckling har och om ett erkännande av den medför några konkreta skyldighet-

er.84 Hållbar utveckling förekommer även i unionsrätten och återfinns bland målen i artikel 3 

(3) FEU. I artikel 11 FEUF där principen om integrering av miljöskyddskrav i unionens poli-

tik och verksamhet stadgas framgår uttryckligen att denna integrering särskilt syftar till att 

främja hållbar utveckling. Hållbar utveckling återfinns även i inledningen till FEU som en 

princip som ska beaktas när åtgärder vidtas. Valet att benämna hållbar utveckling som en 

princip kan tolkas som att begreppet enligt medlemsstaterna har utvecklats till en rättslig prin-

cip. Utöver vad som framkommer av artikel 3 FEU finns dock ingen närmare definition av 

hållbar utveckling i mer konkreta termer i fördragen.85 

 

4.4.3.	Ekologiskt	hållbar	utveckling	

Som framgått ovan så finns ingen närmare definition av hållbar utveckling i förarbetena till 

miljöbalken. Däremot finns en hänvisning till regeringens skrivelse Ekologisk Hållbarhet. Där 

ger regeringen följande beskrivning:  

 
”En hållbar utveckling utgår från människans samlade behov och innehåller därför 

alla de dimensioner som är viktiga i våra liv. Riodeklarationen betonar helhetssynen 

och det nödvändiga samspelet mellan social, kulturell, ekonomisk och ekologisk 

hållbarhet. Däri ryms exempelvis god vård och omsorg, en god hälsa bland befolk-

ningen, utbildning, arbete och en innehållsrik fritid. Där finns en stark ekonomi, till-

växt, industriell utveckling, regional balans och goda kommunikationer”. 86  

 

																																																								
83 Bugge, 1996, s. 29. 
84 Se bl.a. Schrivjer, N & Weiss, F. (red), International Law and Sustainable Deveopment: Principles and Prac-
tice, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2004; Cordonier Segger, M-C Khalfan, A., Sustainable Development 
Law: Principles, Practices and Prospects, Oxford University Press, Oxford 2004; Westerlund 1997, s. 42; 
Bosselmann, s. 43 ff. 
85 Langlet & Mahmoudi, s. 65. 
86 Rskr 1997/98:13 s. 6. 
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Begreppet hållbar utveckling överges sedan och istället går lagstiftaren över till att konstatera 

att det övergripande målet för miljöbalken är att nå en ekologiskt hållbar utveckling. Över-

gången från hållbar utveckling till ekologisk hållbar utveckling motiveras inte närmare, men 

tillsammans med andra uttalanden i miljöbalkspropositionen, kan uttalandet tolkas som att 

den hänvisning till hållbar utveckling som görs i 1 § 1 kap MB är begränsad till en ekologiskt 

hållbar utveckling.87 Regeringen har formulerat tre delmål som förutsättningar för ekologisk 

hållbarhet: skydd av miljön, en effektiv användning av naturresurser och en hållbar försörj-

ning.88 Det är dessa delmål som ligger till grund för de 16 nationella miljömål som riksdagen 

beslutat om i särskilda beslut. Miljömålen ska ange det tillstånd för den svenska miljön som 

miljöarbetet ska leda till.89 De är inte fastställda i lag och är därför inte rättsligt bindande, men 

de ger en vägledning till innebörden av hållbarhetsbegreppet i miljöbalken.90 Det finns också 

exempel i praxis där miljömål utgjort en central del av argumentationen i domskälen.91 

 

I En hållbar rättsordning diskuterar miljörättsprofessorn Staffan Westerlund begreppet och 

menar att en utveckling som minskar på de resurser som är själva förutsättningen för utveckl-

ing i förlängningen innebär att utvecklingen upphör.92 Därför menar Westerlund att det inte 

går att tala om en treenighet eftersom en av de tre faktorerna, ekologin, är själva förutsätt-

ningen för social och ekonomisk utveckling. Detta förhållningssätt om naturen som funda-

mentet för social och ekonomisk tillväxt har även förespråkas även av andra författare på mil-

jörättsområdet.93 

 

Miljörättsprofessorn Lena Gipperth har utvecklat tanken om naturen som resursbas och menar 

att en långsiktigt hållbar utveckling inte förutsätter att naturresursbasen lämnas orörd utan 

vissa biotoper och arter har tvärtom blivit beroende av viss mänsklig påverkan för sin över-

levnad. Exempelvis är många hagmarksväxter beroende av att marken betas. En art kan också 

överleva trots att vissa av dess naturliga biotoper försvinner och en biotop tål viss påverkan 

utan att förändras. Det finns därför ett visst utrymme för människan att utnyttja naturresursba-

																																																								
87 Prop. 1997/98:45 s. 154 f, 165. 
88 Skr. 1997/98:13 s. 8. 
89 Se Skr. 1997/98:13 s. 9 samt bl.a. Prop. 1997/98:145 s. 2 f, Prop. 2000/01:130, Prop. 2004/05:150, Prop. 
2009/10:155.  
90 Michanek & Zetterberg, 2012, s. 95. 
91 Se MÖD 2006:53. Domstolen avslog en ansökan om tillstånd för en mindre avloppsreningsanläggning med 
hänvisning till att miljömål sju därigenom skulle motverkas. Beviljande av tillståndet skulle enligt domstolen 
därför vara oförenligt med hållbar utveckling.  
92 Westerlund, 1997, s. 26. 
93 Exempelvis Lena Gipperth (se Gipperth, 2003, s. 208) samt Klaus Bosselmann (se Bosselmann, s. 9 ff.) 
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sen, men denna möjlighet begränsas av naturens möjligheter till återhämtning och nybildning. 

Dessa processer kan ta olika lång tid beroende på arten, omfattningen av påverkan samt reci-

pientens förmåga att återhämta sig. Gipperth menar därför att en ekologiskt hållbar utveckling 

förutsätter att det finns kritiska gränser för belastning på miljön som respekteras.94  

 

Utgångspunkten att det finns kritiska gränser för miljön som måste respekteras leder dock 

enligt Gipperth fram till två kategorier av problem: Det ena är att det sällan är möjligt att ange 

vad som är ekologiskt hållbart i relation till ett enskilt agerande. Detta följer av att hållbarhet 

är ett begrepp som bygger på ett långsiktigt och globalt perspektiv. Det är väldigt svårt att 

avgöra vilken långsiktig påverkan en viss verksamhet har på en global nivå. För att kunna 

avgöra vad som är hållbart måste den enskilda mänskliga miljöpåverkan ställas i relation till 

den totala mängden miljöpåverkan. Den andra kategorin av problem som denna tolkning av 

begreppet ställer oss inför är att förutom att ta hänsyn till all annan mänsklig påverkan måste 

även naturens egen utveckling och dynamik uppskattas. Viss framgång har dock nåtts när det 

gäller dessa frågor. Exempelvis har ett ökat internationellt samarbete lett till fastställande av 

miljökvalitetsnormer och miljömål som antingen kan ange den kritiska gränsen för mänsklig 

påverkan eller ge uttryck för en ambitionsnivå. Frågan om vilken rättslig verkan, om de är 

bindande eller inte, dessa miljökvalitetsnormer har är i många fall oklar, men den ökande an-

vändningen av miljömål och miljökvalitetsnormer kan tolkas som en tillnärmelse att fastställa 

den kritiska gränsen för vad naturen kan och ska behöva tåla.95  

  

Det faktum att lagstiftaren gått från att tala om hållbar utveckling till ekologiskt hållbar ut-

veckling kan tolkas som ett anslutande till det resonemang som bland andra Westerlund och 

Gipperth för, eftersom tyngdpunkten lagts vid den ekologiska dimensionen. Likaså talar den 

ökade användningen av miljökvalitetsnormer96, såväl nationellt som på EU-nivå, för en sådan 

tolkning eftersom de uttrycker kritiska gränser för vad naturen kan och ska behöva tåla. 

Denna utveckling talar för att naturens ställning som skyddsobjekt stärkts, och kommer att 

stärkas ytterligare eftersom tvingande miljöskyddsregler vid exempelvis tillståndsprövning 

minskar utrymmet att undanta vissa gärningar från straffbarhet. 

 

																																																								
94 Gipperth, s. 208 f. 
95 Gipperth, s. 208 ff.  
96 Se exempelvis Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av 
en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område; 5 kap. MB samt förordning (2001:554) om mil-
jökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. 
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4.5.	Påföljder	vid	miljöbrott	

Miljöbrott kan sanktioneras med både förvaltningsrättsliga och straffrättsliga medel. De för-

valtningsrättsliga sanktionerna beslutas av tillsynsmyndigheterna och de straffrättsliga av 

åklagare. De förvaltningsrättsliga sanktionerna är föreläggande, miljösanktionsavgift och vat-

tenföroreningsavgift. De straffrättsliga sanktioner som kan ådömas vid miljöbrott finns an-

givna i bestämmelsen och straffskalan sträcker sig från böter till två års fängelse vid brott av 

normalgraden. Vid grovt miljöbrott sträcker sig straffskalan från lägst två års fängelse till 

högst sex års fängelse. Vid sidan av dessa sanktioner kan även näringsförbud riktas mot nä-

ringsidkare vid miljöbrottsliga överträdelser enligt lag (2014:836) om näringsförbud. Vid mil-

jöbrott är det främst 4 § som aktualiseras.97 Av bestämmelsen framgår att näringsförbud kan 

meddelas till följd av brott till den som grovt åsidosatt sina skyldigheter inom näringsverk-

samheten och genom det gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa om ett sådant för-

bud är påkallat från allmän synpunkt. Huruvida näringsförbud är påkallat från allmän syn-

punkt bedöms enligt 9 §. Denna möjlighet kräver dock individuellt straffansvar.   

 

I svensk straffrätt gäller principen om individuellt straffansvar vilken innebär att straff endast 

aktualiseras för en fysisk person. Juridiska personer kan inte begå brott eller ådömas en 

brottspåföljd.98 Detta vållar problem när brott begås inom ramen för en näringsverksamhet 

och överträdelsen svårligen kan knytas till en enskild persons agerande. Istället kan olika for-

mer av särskild rättsverkan av brott riktas mot juridiska personer. Lagen innehåller inte någon 

uppräkning av vad som är särskild rättsverkan av brott, men däribland finns företagsbot.99 Det 

individuella straffansvaret vid brott inom näringsverksamhet har också kritiserats för att leda 

till oproportionerligt låga straff i förhållande till den ekonomiska vinst som en lagöverträdelse 

kan innebära för företaget. Dagsbotens storlek bestäms med hänsyn till den enskildes betal-

ningsförmåga och inte företagets ekonomiska ställning, vilket förklarar de ofta låga bötesbe-

loppen.100 

 

Nödvändigheten av att kriminalisera vissa miljöskadliga gärningar och ha en effektiv straff-

rättslig kontroll på miljöområdet uttrycks tydligt i den europeiska konventionen om skyddet 

av miljön med användning av straffrättsliga medel som utarbetats inom ramen för Europarå-

det och som slöts 1998. Konventionen har dock inte fått något större genomslag, vilket delvis 
																																																								
97 Träskman, 2010, s. 222. 
98 Leijonhufvud & Wennberg, s. 78. 
99 Jareborg & Zila, s. 55. 
100 Prop 1985/86:23 s. 14. 
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kan förklaras med att det samtidigt pågick förhandlingar om till stora delar samma frågor 

inom EU. En annan förklaring är att många länder fortfarande är skeptiska till att använda 

straffrättsliga medel på miljöområdet.101 Den rättsakt som antagit inom EU är direktiv 

2008/99/EG om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser. Enligt artikel 5 i direk-

tivet ska påföljderna för exempelvis allvarliga föroreningsskador vara effektiva, proportioner-

liga och avskräckande. Vidare ska medlemsstaterna enligt artikel 7 säkerställa att effektiva, 

proportionerliga och avskräckande påföljder även kan riktas mot juridiska personer. Direkti-

vet innehåller dock inte några detaljerade bestämmelser om påföljder och sanktioner, utan 

medlemsstaterna har ett relativt brett tolkningsutrymme att själva utforma sin påföljdslagstift-

ning. Direktivet ställer inte heller några krav eller kriterier för om en påföljd är att betrakta 

som effektiv. Minimikravet är att samma, eller jämförliga, påföljder lagstadgas för de brott 

som tas upp i direktivet som jämförliga brott i den nationella lagstiftningen.102  I Sverige har 

införandet av direktiv 2008/99/EG inte medfört några lagändringar, utan Sverige har bedömt 

den befintliga lagstiftningen som tillräcklig för att uppfylla direktivets krav.103 

 

4.5.1.		Kort	om	förverkande		

Förverkande regleras i 36 kap. 1-6 §§ BrB och gäller enligt ordalydelsen vid brott enligt 

brottsbalken, men kan användas vid tolkningen av förverkandebestämmelsen i miljöbalken 

(29 kap. 12 § MB). Tillämpningsområdet för 36 kap. 1 § BrB ändrades genom en lagändring 

2005 och omfattar nu även specialstraffrättsliga brott under förutsättning att det för brottet är 

föreskrivet minst ett års fängelse och att det inte finns en reglering om förverkande i annan 

författning. Det innebär att 36 kap. 1 § BrB tillämpas subsidiärt till 29 kap. 12 § MB. Det som 

kan förverkas, och därigenom tillgodogöras staten, är hjälpmedel, andra föremål eller värdet 

av ekonomiska fördelar som uppkommit till följd av brottet.104 Enligt 36 kap. 16 § kan dom-

stolen underlåta att förverka utbyte av brott om det anses uppenbart oskäligt. Det gör att hela 

förverkandeinstitutet får en fakultativ prägel och att förverkande inte är obligatoriskt. Dom-

stolen ska dock pröva förverkande ex officio i samband med prövning av åtal, om inte annat 

är särskilt föreskrivet.105 Förverkande är förenat med en del problem. Bland annat måste vins-

ten vara faktisk för att förverkas och dessutom kan inte heller framtida vinster bli föremål för 

																																																								
101 Träskman, 2010, s. 33;  Pereira, Ricardo, Environmental Criminal Liability and Enforcement in European 
and International Law, s. 17 ff. 
102	Pereira,	s.	214	f.	
103 Prop. 2008/09:170 s. 160. 
104 Träskman, 2010, s. 204.  
105 Prop. 1981/82:142 s. 56.	
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förverkande. Ett exempel på detta är när en fastighetsägare vidtar värdehöjande åtgärder på en 

fastighet, som exempelvis att utan tillstånd för vattenverksamhet eller strandskyddsdispens 

anlägga en brygga eller en pir. Ett sådant tilltag kan antas öka värdet på fastigheten, men den 

faktiska vinsten uppkommer inte förrän vid en försäljning. Ett ytterligare problem är att syftet 

med förverkande är att återkräva de ekonomiska fördelar som brottsligheten inneburit. Det är 

alltså ingen egentlig sanktion eftersom det saknas ett bestraffande inslag.106 

 

 

  

																																																								
106 Bourner & Karlmark, s. 498 f. 
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5.	Företagsbot	

 

5.1.	Bakgrund	

Företagsboten infördes 1986 i syfte att skapa en möjlighet att sanktionera ekonomisk brotts-

lighet som begåtts inom näringsverksamhet utan att underminera den grundläggande princi-

pen om individuellt straffansvar.107 När överträdelser av näringsreglerande lagstiftning sker 

beror det ofta på brister i själva organisationen och därför menar lagstiftaren att en sanktion 

riktad direkt mot den juridiska personen ökar incitamenten att organisera företagsstrukturen 

på ett sådant sätt att överträdelser motverkas. Till följd av att juridiska personer förväntas 

agera rationellt anses företagsbot kunna ha en starkare preventiv effekt än straff.108  

 

Företagsboten hade vid införandet både en vinsteliminerande och en bestraffande funktion. 

Ambitionen var att även framtida vinstutsikter skulle kunna elimineras så långt möjligt.109 

Med motiveringen att företagsbotsinstitutet måste effektiviseras bland annat till följd av Sve-

riges internationella åtaganden reformerades bestämmelserna om företagsbot 2006.110 Möjlig-

heten att använda företagsbot även vid mindre allvarlig brottslighet utökades och näringsidka-

rens ansvar utvidgades till en större personkrets. De objektiva rekvisiten fick en mer framträ-

dande roll i förhållande till de subjektiva vid bestämmande av botens storlek. Större vikt fäs-

tes vid själva gärningen och risken för skada eller fara än tidigare.111 Till grund för denna re-

form lades företagsbotsutredningens förslag. Utredningen menade att domstolarna vid straff-

mätningen för det individuella ansvaret låtit den ofta ringa graden av oaktsamhet återspeglas i 

det ofta låga utdömda bötestraffet. Företagsbotsutredningen menade att om de objektiva om-

ständigheterna istället får en framträdande roll så finns det utrymme för rättstillämparna att 

utfärda böter om högre belopp. Utredningen menade också att subjektiva omständigheter som 

personlig culpa inte heller bör få en försvårande inverkan vid straffmätningen. I sådana fall 

ska istället det individuella straffansvaret bedömas strängare och utredningen underströk att 

företagsboten bör betraktas som ett komplement till det individuella straffansvaret samt möj-

ligheten till förverkande.112 

																																																								
107 Prop. 1985/86:23  s. 14. 
108 Se prop. 2005/06:59, s. 44 samt Polisstyrelsen och åklagarmyndigheten (2010) s. 13. 
109 Prop. 1985/86:23 s. 39. 
110 Prop. 2005/06:59 s. 18. 
111 Prop. 2005/06:59, s. 16 och s. 20 ff. Se även Bourner & Karlmark, s. 495-506. 
112 SOU 1997:127 Del A, s. 377 ff. 
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5.2.	Företagsbotens	utformning	

Bestämmelserna om företagsbot återfinns i 36 kap. 7-10 §§ BrB. Enligt lagkommentaren till 

36 kap. 10 § BrB ska beslut om företagsbot ske i tre steg. Först ska en bedömning av om det 

finns förutsättningar att utfärda företagsbot enligt 36 kap. 7 § BrB ske. Sedan ska företagsbo-

tens storlek fastställas enligt de primära reglerna i 36 kap. 9 § BrB och slutligen ska det beak-

tas om det finns förutsättningar för jämkning eller eftergift enligt 36 kap. 10 § BrB.113 

 

5.2.1.	Förutsättningar	att	utfärda	bot	

Näringsidkarbegreppet i samband med företagsbot har vållat en del tillämpningsproblem. En-

ligt propositionen är en näringsidkare enligt 36 kap. 7 § 1 pt en fysisk eller juridisk person 

som bedriver verksamhet av ekonomisk art. Med eller utan vinstintresse. Vidare krävs att 

brottet ska ha begåtts vid utövningen av näringsverksamheten. Med det menas att det ska ha 

begåtts som ett led i näringsidkarens verksamhet. Både privata och offentliga verksamheter 

omfattas.114 

 

5.2.2.	Företagsbotens	storlek	

Företagsbotens storlek fastställs i enlighet med kriterierna i 39 kap. 9 § BrB. Utgångspunkten 

vid fastställande av företagsbotens storlek ska vara den fara eller skada som brottsligheten 

inneburit samt brottslighetens omfattning och förhållande till näringsverksamheten. Med vil-

ket uppsåt brottsligheten har begåtts ska efter företagsbotsreformen ha en mindre framträ-

dande betydelse vid fastställande av företagsbotens storlek. Särskild hänsyn ska också tas till 

om näringsidkaren tidigare ålagts att betala företagsbot även om brotten inte har något sam-

band. Det bör dock noteras att återfall inom ett större företags verksamhet endast ska beaktas 

om överträdelsen är hänförlig till samma del av verksamheten.115 Det finns dock ingen offent-

lig statistik eller ens några register över utdömda företagsböter. Detta påverkar förstås möjlig-

heterna att vid återfall utdöma en högre företagsbot.116Har brottsligheten skett systematiskt 

eller i stor omfattning så är det typiska faktorer som ska öka botens storlek. Graden av åsido-

sättande av näringsidkarens skyldigheter har också betydelse för botens storlek. Likaså gär-

ningsmannens, om det går att hitta någon, ställning i företaget och om brottsligheten på något 

																																																								
113 Zeteo, Se kommentaren till 36 kap. 10 §. 
114 Prop. 2005/06:59 s. 20. 
115 Prop. 2005/06:59 s. 61 f. 
116 Bourner & Karlmark, s. 500. 



	 35	

sätt varit godtagen eller till och med påbjuden av ledning eller person i ledande ställning.117  

Enligt 36 kap. 8 § BrB ska företagsbotens storlek bestämmas till lägst fem tusen kronor och 

högst tio miljoner kronor. Beloppsgränserna motiveras med att de ger ökade förutsättningar 

för en enhetlig rättstillämpning. I förarbetena görs en jämförelse med brottets straffskala vid 

individuellt straffansvar, samt bestämmandet av dagsböter. Maximibeloppet är avsett för sys-

tematiska och omfattande överträdelser av central näringsrättslig lagstiftning inom ramen för 

ett större företags verksamhet. Det bestämda maximibeloppet motiveras med att brott av så 

allvarlig grad att böter på en så hög nivå aktualiseras regelmässigt också bör generera ett indi-

viduellt straffansvar. Därför ser utredningen inte skäl att gå över denna gräns ens för de mest 

betalningsstarka företagen.118 Företagsböter upp till 500 tkr får utfärdas genom strafföreläg-

gande. Företagsböter om högre belopp utdöms av domstol. 

Företagsbotsutredningen understryker att beloppsspannet för företagsbotens storlek inte ska 

liknas med straffskalan för brottet i den mening maximibeloppet kan inte likställas med brot-

tets strängaste straff. Utredningen menar att rättstillämparna inte bör försöka hitta någon 

”översättningsnyckel” mellan de individuella straffen och sanktionerna för juridiska personer. 

Utredningen betonar också att ledning för straffmätningen i stort sett inte bör hämtas från 

praxis för det individuella straffansvaret. Samtidigt menar utredningen att det är angeläget att 

straffmätningen för juridiska personer utvecklas och anpassas efter de särskilda ändamål 

denna form av straffansvar har, nämligen att motverka brott i näringsverksamhet. Utredningen 

menar vidare att det preventiva ändamålet främst måste tillgodoses vid fastställande av gene-

rella kriterier och nivåer i sanktionssystemet. Som självständigt kriterium för straffmätningen 

i det enskilda fallet menar utredningen att preventiva överväganden är mindre väl lämpade. I 

det sammanhanget måste dessa underordna sig proportionalitetsprincipens krav. Dock betonar 

utredningen att det inte är uteslutet i svensk straffrätt att ta preventiva hänsyn vid straffmät-

ningen och att det framförallt i ett inledande skede när det finns behov av rättspraxis finns 

anledning att i tillämpningen beakta individualprevention.119  

 

																																																								
117 Prop. 2005/06:59 s. 36, 61 f. 
118 SOU 1997:127 Straffansvar för juridiska personer, s. 372 ff. 
119 SOU 1997:127 Straffansvar för juridiska personer, s. 378 ff. 
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5.3.	Företagsbotsreformens	konsekvenser	

Anledningen till att låta de objektiva faktorerna bli utgångspunkten vid fastställande av före-

tagsbotens storlek motiverades med en önskan att skapa utrymme för strängare böter eftersom 

det subjektiva skuldkravet pekats ut som en förklaring till att böterna tidigare fastställdes allt-

för lågt.120 I praktiken har förändringen dock fått problematiska konsekvenser när botens stor-

lek blir den samma oavsett näringsverksamhetens omfattning. Följande exempel från praxis 

illustrerar detta. En kärnkraftsanläggning och en blomsterhandel hade begått likartade brott. 

Kärnkraftverket hade underlåtit att lämna in en säkerhetsrapport och blomsterhandlaren hade 

underlåtit att upprätta in arbetsmiljöplan. I båda fallen fastställdes boten till 25 000 kr. Kärn-

kraftsanläggningen omsatte vid året för botens utdömande 5.6 miljarder kronor och blomster-

handlaren hade under samma år en omsättning på 5.3 miljoner kronor.121 Företagsbotsutred-

ningen underströk dock att det faktum att botens storlek ska bestämmas med utgångspunkt i 

de objektiva omständigheterna inte innebär att man ska bortse från subjektiva faktorer som 

culpa- och oaktsamhetsbedömningar, men aktsamhetsbedömningen ska i detta hänseende inte 

vara personrelaterad utan verksamhetsrelaterad. Som ett exempel nämner företagsbotsutred-

ningen att vilken kunskap som finns tillgänglig inom en organisation eller möjligheten att 

skaffa ytterligare kunskap kan vara en sådan faktor. Står det klart att verksamheten som sådan 

medvetet begått regelöverträdelser eller att ledningen varit införstådd med att sådana skulle 

begås bör det självfallet betraktas som en försvårande omständighet. Dessutom betonades att 

det finns särskild anledningen att beakta skyddsintressena bakom den bestämmelse som lag-

stiftningen avser och att det abstrakta straffvärdet ger en bild av lagstiftarens värdering av de 

olika skyddsobjekten.122 

 

När det kommer till rättstillämparens möjligheter att differentiera företagsboten med preven-

tiva intentioner är förarbetena tvetydiga. Å ena sidan understryks att den för det svenska på-

följdssystemet grundläggande proportionalitetsprincipen måste respekteras, å andra sidan be-

tonas att det av preventiva skäl finns anledning att variera påföljden i det enskilda fallet. 

Dagsböter är ett exempel på sanktion som varieras med individualpreventiva hänsyn NOT!! 

Företagsbotsutredningen avvisar dock ett dagsbotssystem, men menar att det är självklart att 

företagets betalningsförmåga måste kunna beaktas inom ramen för straffmätningen. Särskilt 

vid brott som inte kan betecknas som rena ordningsförseelser menar utredningen att det finns 
																																																								
120 SOU 1997:127 Straffansvar för juridiska personer, s. 377. 
121 Se Bourner & Karlmark samt strafförelägganden AM 78979-07, utfärdat 2008-11-18 (Ringhals AB) och AM 
12784308, utfärdat 2009-06-03. 
122 SOU 1997:127 Straffansvar för juridiska personer, s. 376 ff.  
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anledning att på ett mer påtagligt sätt beakta betalningsförmågan. I och med att de objektiva 

omständigheterna ska vara utgångspunkten vid fastställande av botens storlek kan böterna 

innebära en väldigt stor ekonomisk påfrestning för ett mindre företag. För ett storföretag kan 

istället motsvarande bötesbelopp från ekonomiska utgångspunkter vara mer eller mindre för-

sumbart. Därför menar utredningen att det är naturligt att storföretaget under motsvarande 

förhållanden bör kunna åläggas ett väsentligt högre belopp. Denna bedömning menar utred-

ningen ska rymmas under begreppet ”brottslighetens omfattning i förhållande till verksamhet-

en”. Vad som i förhållande till verksamhetens omfattning kan framstå som en ringa överträ-

delse i stort företag kan i förhållande till det lilla företagets verksamhet framstå som en myck-

et grov överträdelse. Detta menar utredningen i sin tur innebär att om det i det lilla och det 

stora företaget begås överträdelser som i förhållande till företagens verksamhet bedöms vara 

lika stora så ska det stora företaget bestraffas väsentligt strängare.123  Av propositionen till 

företagsbotsreformen framgår ej uttryckligen om detta ställningstagande i utredningen ska 

anses utgöra en del av det nya lagförslaget, men lagstiftaren tar heller inte avstånd ifrån före-

tagsbotsutredningens motivering.124  

 

	

5.4.	Särskild	åtalsprövningsregel	

Samtidigt med företagsbotsreformen infördes en åtalsprövningsregel i 36 kap. 10 a § BrB som 

innebär att ett brott som begåtts av oaktsamhet och som inte kan föranleda strängare straff än 

böter endast får åtalas av åklagare om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Enligt förarbetena 

kan åtal vara påkallat från allmän synpunkt om överträdelsen föranleder ett straffvärde som 

gränsar till annat än böter, om det är fråga om medveten oaktsamhet eller om överträdelsen 

skett på ett mer systematiskt sätt. Vidare framgår att åtal kan vara påkallat ur allmän synpunkt 

om överträdelsen inneburit särskilda risker i förhållande till bestämmelsens skyddsändamål. 

Även när det står klart att talan om företagsbot inte kan föras eller verkställas mot näringsid-

karen kan det vara berättigat med åtal. Det kan exempelvis vara fallet om det handlar om ut-

ländska rättssubjekt eller om företaget i fråga försatts i konkurs.125 

 

 

																																																								
123 SOU 1997:127 Straffansvar för juridiska personer, s. 383, 387 ff.	
124 Prop. 2005/06 s. 35. 
125 Prop. 2005/06:29, s. 46 f. 
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5.5.	Företagsbot	och	brott	mot	miljöbalken	
Hittills har böter varit ett synnerligen vanligt straff för brott mot miljön. Därför kan åklagaren 

inte räkna med någon strängare påföljd och genom en förundersökning går det sällan att på-

visa att brott mot miljöbalken begåtts uppsåtligen. Eftersom dessa omständigheter är förut-

sättningar för att åtal ska kunna väckas enligt den särskilda åtalsprövningsregeln i 36 kap. 10 

§ BrB är företagsbot numera regelmässigt den enda påföljden för en näringsidkares överträ-

delse av miljölagstiftningen.126 Lagstiftarens avsikt att företagsboten ska betraktas som ett 

komplement till det individuella straffansvaret har därför inte fått genomslag i praktiken på 

miljöområdet. Åtal för brott mot miljöbalken är ovanligt och utredningar visar att åklagare 

istället använder företagsbot och miljösanktionsavgifter som alternativ till åtal. Detta kan 

bland annat förklaras med att utredning av miljöbrott i regel är både tids- och resurskrä-

vande.127  

 

Företagsbotens tidigare vinsteliminerande funktion överläts i och med företagsbotsreformen 

till möjligheten att förverka vinsten, men i praktiken yrkar åklagare sällan på förverkande. 

Under 2010 yrkade landets samlade åklagarkamrar på värdeförverkande 43 gånger och på 

miljöområdet finns ett enda mål där åklagaren yrkat på förverkande under perioden 2009-

mars 2011.128 I praktiken blir därför företagsboten den enda ekonomiska belastningen av att 

begå en överträdelse.129 

 

Stefan Karlmark har sammanställt statistik för perioden 2007 till och med februari 2011 som 

visar att ca 10 procent av de förelagda eller dömda näringsidkarna återfallit minst en gång i 

brott.  Återfallsfrekvensen är anmärkningsvärd, inte minst med tanke på den korta tidspe-

rioden som sammanställningen avser.130 Några av återfallen avser dessutom överträdelser av 

samma bestämmelse som vid det första tillfället. Häribland finns två större oljebolag som be-

drivit tillståndspliktig verksamhet utan anmälan och återfallit i brott vilket resulterat i totalt 

fem strafförelägganden. 131 Ett större kraftbolag har vid två tillfällen gjort sig skyldigt till 

olovlig avverkning, dels av biotopskyddat område, dels avverkning inom naturreservat utan 

																																																								
126 Karlmark & Bourner, s. 497. 
127 Skagerö & Korsell, s. 9.   
128 Åklagarmyndighetens Utbildningscentrum i Stockholm, rapport dnr ÅM-A 2011/0239 samt statistik framta-
gen av Anna Lundberg på uppdrag av REMA. 
129 Dock bör noteras att var och en har ett skadeståndsansvar enligt 10 kap. MB. 
130 Bourner & Karlmark, s. 500.  
131 Se exempelvis föreläggandena AM 166913-09, AM-131509-07 och AM-127358-08 beträffande bristfällig 
gödselhantering och drift av jordbruksverksamhet utan tillstånd för en och samma näringsidkare samt AM 4401-
09, AM-66504-09 och AM-65438-08. 
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dispens.132 Karlmark har dock inte redovisat hur denna statistik sammanställts vilket innebär 

att det inte går att avgöra vilken validitet dessa siffror har, men eftersom det saknas register 

över förelagda företagsböter finns det åtminstone en avsevärd risk att ovan nämnda exempel 

inte är unika. 

 

5.5.1.	Det	kan	löna	sig	att	begå	miljöbrott	

Vid bestämmande av företagsbotens storlek har REMA utarbetat riktlinjer som ska tjäna som 

utgångspunkt för åklagarnas påföljdsyrkanden och yrkanden om företagsbot. För fastställande 

av företagsbotens storlek vid överträdelser av 29 kap. 1 § MB har tabeller sammanställts som 

visar vilken storlek av företagsbot som ska utfärdas för en överträdelse med normal oaktsam-

het och som bygger på rena mängdresonemang för utsläpp. 133 Riktlinjerna ger ingen vägled-

ning avseende vilka faktorer som ska påverka företagsbotens storlek vid sidan av beaktande 

av oaktsamhet och skadans omfattning.  

 

Det faktum att företagsboten idag ofta utgör den enda påföljden vid brott mot miljöbalken, i 

kombination med att en förskjutning skett från de subjektiva till de objektiva omständigheter-

na vid bestämmande av företagsbotens storlek, gör att det kan löna sig att begå brott mot mil-

jörättsliga bestämmelser. Följande exempel illustrerar detta: Skanska Sverige AB bröt mot 

villkoren i ett tillstånd för sandtäkt eftersom de tog ut mer sand än de hade tillstånd till och 

därför ålades en företagsbot om 50 000 kr. Sandens försäljningsvärde var dock betydligt 

högre vilket innebar att Skanska gjorde en förtjänst som var 7.5-20 gånger större än den ut-

dömda företagsboten.134 

 

  

																																																								
132 Föreläggande AM-52940-07 samt Kalmar TR dom B 374-10. 
133 Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål (REMA), Företagsbot och straff -riktlinjer avseende belopp och 
straffmätning vid miljö- och arbetsmiljöbrott, Löpnr. 3, Mars 2013, s. 7 ff. 
134 Karlmark & Bourner, s. 498. Exemplet avser strafföreläggandet nr AM-143838-09 godkänt 2010-05-17.	
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6.	Slutsatser	

 

 

6.1.	Miljöbrottsbestämmelsens	övergripande	syfte	

Av förarbetena framgår att syftet med kriminaliseringen i 29 kap 1 § MB är att avvärja de 

miljöproblem som hotar samhället och att förhindra skador på miljön. Syftet är allmänpreven-

tivt och är menat att uppnås med kriminaliseringens två funktioner att förhindra ett oönskat 

beteende genom att hota om straff samt att sätta de yttersta gränserna för vad som är socialt 

accepterat. Denna markering från lagstiftaren kan få en normbildande effekt eftersom lagbrott 

i sig betraktas som omoraliskt och klandervärt. Av utredningen i uppsatsen framgår att den 

allmänpreventiva teoribildningen, bland andra av lagstiftaren, anses vara särskilt applicerbar 

vid miljöbrott eftersom den bygger på utgångspunkten om en rationell brottsling. Kriminolo-

gen Helena du Rées uttrycker det som att straffhotet fungerar särskilt väl för individer som är 

framtidsorienterade och för vilka ett straff skulle inverka kännbart på framtidsplaner. Detta 

menar hon i princip regelmässigt gäller för företag som begår brott eftersom de inte begår 

affektbrott utan agerar enligt långsiktiga (ekonomiska) kalkyler.  

 

 

6.2.	Miljöbrottets	skyddsobjekt	och	dess	värde	

 

6.2.1.	Skydd	för	mänskligt	liv	

Av ordalydelsen och förarbetena framgår att skyddsobjektet i 29 kap 1 § MB är miljön och 

människors hälsa. Enligt miljöbalkskommittén utgör miljöbrottsbestämmelsen miljöbalkens 

centrala brott mot miljö och människors hälsa. Lagstiftaren har förklarat att miljöskyddsbe-

stämmelserna avser att skydda fundamentala intressen som våra framtida livsbetingelser, den 

långsiktiga tillgången på naturresurser samt artrikedomen inom ett område. Miljöns skydds-

behov motiveras på så sätt genom miljöns betydelse för människors hälsa vilket medför att det 

kan sägas att det primära skyddsobjektet är mänskligt liv.  
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6.2.2.	Miljöns	skyddsvärde	

Lagstiftaren och myndigheter har förklarat miljöbrottsbekämpningen som ett prioriterat om-

råde, straffet för miljöbrott har succesivt skärpts och det straffbara området utökats genom att 

oaktsamhet är tillräckligt för straffansvar och att gärningarna kriminaliserats även på försöks- 

och förberedelsestadiet. Detta kan tolkas som att lagstiftaren vill understryka allvaret av mil-

jöbrottsöverträdelser och vikten av att motverka skador. Av ordalydelsen i 29 kap 1 § MB och 

bestämmelsens förarbeten framgår att det är tillräckligt med abstrakt fara för straffansvar en-

ligt punkterna 1 och 2. Det konkreta straffvärdet ska bedömas genom beaktande av värdet av 

en bestämmelses skyddsobjekt i förhållande till skadans svårhet. Abstrakt fara utgör en rela-

tivt lindrig skada, vilket påvisar det höga skyddsvärde lagstiftaren menar att miljö och männi-

skors hälsa har.  

 

Trots att miljöbrottsbestämmelsens skyddsobjekt betraktas som högt tillåts ändå skador på 

miljön eftersom lagstiftaren undantagit förfaranden som tillåtits av myndighet, är allmänt ve-

dertagna eller med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses försvarliga. Detta föranle-

der tolkningen att lagstiftaren anser att det skyddsbehov som miljön och människors har inte 

är statiskt utan beroende av vilka andra intressen det ställs emot.  

 

Samtliga bestämmelser i miljöbalken ska tillämpas mot bakgrund av målbestämmelsen i 1 kap 

1 § MB enligt vilken miljöbalken syftar till att främja ”hållbar utveckling”. Hållbar utveckling 

bygger enligt bestämmelsen på att naturen har ett skyddsvärde. Någon närmare ledning för 

denna formulerings innebörd är dock svår att finna, men klart är att hållbar utveckling innebär 

ett visst skydd för naturen. I förarbetena hänvisas till Brundtlandkommissionens definition av 

begreppet. Enligt den är hållbar utveckling en målsättning för mänskligheten att främja en 

utveckling där ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer ska samspela för att skapa långva-

rigt goda förutsättningar för mänsklig civilisation. Begreppet är, åtminstone ursprungligen, ett 

politiskt begrepp vilket innebär att tolkningsutrymmet är stort. Hållbar utveckling, såsom det 

definierats av kommissionen, ger därför inte någon närmare ledning till vilket skyddsvärde 

miljön har eftersom det gjorts beroende av vilka ekonomiska och sociala intressen som den 

vägs emot. Den svenska lagstiftaren har i förarbeten och skrivelser dock betonat att miljöbal-

kens syfte är att främja en ekologiskt hållbar utveckling. Vidare har lagstiftaren uttryckt att de 

fem delmål som stadgas i 1 kap. 1 § 2 st. MB ska konkretisera innebörden av en sådan hållbar 

utveckling. I kombination med en ökad användning av miljömålsbestämmelser och miljökva-

litetsnormer kan detta tolkas som att den svenska lagstiftaren ställer sig bakom den tolkning 
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av hållbarhetsbegreppets innebörd som förespråkas av bland andra Staffan Westerlund, Lena 

Gipperth och Klaus Bosselmann. Det gemensamma för deras resonemang är att de menar att 

hållbar utveckling inte kan förstås på något annat sätt än att miljön utgör de materiella förut-

sättningarna för social och ekonomisk utveckling. De menar att naturen utgör en resursbas 

eller ett fundament för social och ekonomisk utveckling. Utan naturens resurser kan ingen 

social eller ekonomisk tillväxt ske vilket kan tolkas som att denna teoribildnings förespråkare, 

och lagstiftaren, menar att ekologin betingar ett högre värde i hållbar utvecklings treenighet.  

 

Otillräckliga naturvetenskapliga kunskaper gör att det ofta i princip är omöjligt att i förväg 

avgöra var den kritiska gränsen för belastning på miljön utan att mänskliga livsbetingelser 

äventyras går, men klart är att en sådan gräns finns. Enligt min mening understryker dock 

detta ytterligare den trängande angelägenheten av att motverka skador på miljön. 

	
	

	6.3.	Är	företagsboten	effektiv?	

Företagsboten infördes för att det individuella straffansvaret bedömdes vara otillräckligt vid 

brott i näringsverksamhet. Frågan om företagsbotens effektivitet vid miljöbrott måste därför 

sättas i relation till det individuella straffansvaret. Frågan blir således om företagsboten är 

effektivare än det individuella straffansvaret vid miljöbrott. I denna uppsats har effektivitets-

kriterierna tillräcklig normkunskap, sanktionssannolikhet och sanktionsstränghet valts för att 

ta ställning till denna fråga.  

 

Normkunskap innebär att de som en bestämmelse riktar sig mot ska känna till den och förstå 

dess innebörd. Utredningen har visat att det finns fog för att kritisera miljöbrottsbestämmelsen 

på den här punkten eftersom det straffbara området till väsentlig del inte framgår av bestäm-

melsen. Denna problematik kan dock sägas vara inbyggd i miljöstraffrätten eftersom miljörät-

ten reglerar förhållandet mellan mänskligt liv och naturvetenskapliga och fysikaliska lagar. 

Det ställer krav på en viss flexibilitet i miljöstraffbestämmelserna för att de ska kunna följa 

den naturvetenskapliga kunskapsutvecklingen. Upptäcktsrisken är enligt de brottsbekämpande 

myndigheterna låg. Utredningen ger dock visst stöd för att en tillräckligt sträng sanktion i viss 

mån kan kompensera för bristande normkunskap och låg sanktionssannolikhet. Särskilt gäller 

detta vid brott inom näringsverksamhet eftersom de ofta är resultatet av en ekonomisk kalkyl 

av brottslighetens konsekvenser. Här bör dock erinnras om att påföljdssystemets humanitets-
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princip hindrar alltför stränga straff. Frågan är dock i vilken mån humanitetsprincipen är ap-

plicerbar vid företagsböter.  

 

Du Rées menar att de totala sociala konsekvenserna av lagöverträdelsen bör beaktas vid be-

dömning om en sanktion är tillräcklig. Eftersom den enda påföljden vid miljöbrott ofta blir 

företagsböter uppstår inte de negativa konsekvenserna av exempelvis ett fängelsestraff. Du 

Rées nämner att om ett företag utmålas som ”miljöbov” så kan det få sociala, och ekono-

miska, konsekvenser. Eftersom åtal sällan väcks i samband med miljöbrott utfärdas företags-

böter i regel genom strafföreläggande. Det finns inget offentligt register eller liknande över 

utfärdade företagsböter vilket innebär att den möjliga negativa konsekvensen av att utmålas 

som miljöbov inte kan realiseras. Den enda negativa konsekvensen av att ådömas en företags-

bot blir därför betalningsskyldigheten om det belopp den fastställs till. 

 

Till följd av företagsbotsreformen ska vid fastställande av företagsbotens storlek de objektiva 

omständigheterna kring brottsligheten vara ledande. Företagsbotens storlek ska fastställas i 

förhållande till skadans svårhet. Detta motiveras i förarbetena som en självklarhet till följd av 

proportionalitetsprincipens krav på enhetlig påföljdsbestämning. Detta har också anammats av 

åklagarmyndigheten. Enligt deras riktlinjer ska företagsbotens fastställas enligt tabeller som 

avser rena mängdresonemang. De allvarliga miljöbrotten begås i regel av större företag och i 

uppsatsen har framkommit att det kan löna sig för företag att begå miljöbrott. Denna kalkyl 

blir än mer gynnsam till följd av miljöbrottets låga upptäcktsrisk.  

 

Sammantaget kan slutsatsen dras att såsom företagsboten idag är utformad och används så 

kan den knappast ha någon betydande negativ påverkan på miljöbrottsfrekvensen. Den är 

möjligtvis en effektivare sanktion vid brott inom näringsverksamhet än det individuella 

straffansvaret, eftersom den faktiskt utdöms, men att det kan löna sig att begå miljöbrott samt 

att det finns visst underlag som antyder att återfallsfrekvensen är hög antyder att den knappast 

anses vara en tillräckligt sträng sanktion för att ha en tillfredställande allmänpreventiv effekt. 

Inte heller kan den sägas återspegla det höga skyddsvärde som lagstiftaren tillskrivit miljö och 

människors hälsa. 
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Slutord	

 

 

Det är anmärkningsvärt att diskrepansen mellan det höga skyddsvärde som lagstiftaren till-

skrivit miljön och människors hälsa på ett så bristfälligt sätt upprätthålls i lag och tillämpning 

att det kan löna sig att begå miljöbrott. Utredningen i uppsatsen visar förvisso att det finns 

stöd i förarbetena för ökad differentiering av företagsbotens storlek och att det är förenligt 

med det svenska påföljdssystemet att ta individualpreventiva hänsyn vid påföljdsbestämning. 

Ett exempel på detta är dagsbotsystemet. Om individualpreventiva hänsyn kan tas även vid 

påföljder riktade mot företag har jag inte hittat något material som behandlar. Oavsett hur det 

förhåller sig med detta så utnyttjas dock inte den eventuella möjligheten av rättstillämparna. 

Det kan omöjligtvis vara okänt för lagstiftaren att påföljderna vid miljöbrott inom närings-

verksamhet i regel blir så påfallande lindriga. Det finns därför anledning att rikta kritik mot 

lagstiftarens passivitet oaktat om det finns utrymme i befintlig lagstiftning att utfärda böter 

om högre belopp eller inte. Särskilt i förhållande till det höga skyddsvärde som tillskrivits 

miljön och människors hälsa. 
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