
  

  

1 

      

 

Regeringens proposition 
2015/16:35 
 

Utvidgad miljöbrottsbestämmelse Prop. 
2015/16:35 

 
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. 
 
Stockholm den 5 november 2015 

 

Stefan Löfven 

 Åsa Romson 
 (Miljö- och energidepartementet) 

 
 
 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås en ändring i miljöbalkens straffbestämmelse om 
miljöbrott. Förslaget innebär att det straffbara området för miljöbrott i 
samband med avfallshantering utökas till att avse all hantering av avfall 
som kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur 
eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse eller som kan 
medföra någon annan betydande olägenhet i miljön. I gällande rätt om-
fattas endast sådan hantering av avfall som innebär förvaring eller bort-
skaffande av avfall. 

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2016. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om 
ändring i miljöbalken. 
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2 Förslag till lag om ändring i miljöbalken 

Härigenom föreskrivs1 att 6 kap. 4 §, 16 kap. 8 §, 24 kap. 5 § och 29 kap. 
1 § miljöbalken ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 kap. 

4 §2 

Den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska sam-
råda 

1. med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan an-
tas bli särskilt berörda, om verksamheten eller åtgärden kräver tillstånd 
eller beslut om tillåtlighet enligt denna balk eller enligt föreskrifter som 
har meddelats med stöd av balken, eller  

2. med dem som anges i 1 och med de övriga statliga myndigheter, de 
kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli be-
rörda, om 

a) verksamheten eller åtgärden 
till följd av föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 4 a § ska 
antas medföra en betydande miljö-
påverkan, 

a) verksamheten eller åtgärden 
till följd av föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 4 b § ska 
antas medföra en betydande miljö-
påverkan, 

b) tillsynsmyndigheten har förelagt den som avser att bedriva verksam-
heten eller vidta åtgärden att ansöka om ett tillstånd som avses i 9 kap. 
6 a §, eller  

c) verksamheten eller åtgärden till följd av länsstyrelsens beslut enligt 
5 § andra stycket ska antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Samrådet ska genomföras i god tid och i behövlig omfattning innan en 
ansökan om tillstånd görs och den miljökonsekvensbeskrivning som 
krävs enligt 1 § upprättas. Samrådet ska avse verksamhetens eller åtgär-
dens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt miljö-
konsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. 

Före samrådet ska den som avser att bedriva verksamheten eller vidta 
åtgärden lämna uppgifter om den planerade verksamhetens eller åtgär-
dens lokalisering, omfattning och utformning samt dess förutsedda mil-
jöpåverkan. Uppgifterna ska lämnas till länsstyrelsen, tillsynsmyndighe-
ten och de enskilda som särskilt berörs. 

Det som sägs i första–tredje styckena gäller också ärenden för vilka en 
miljökonsekvensbeskrivning krävs enligt 1 § andra stycket. 

 

 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG av den 19 november 2008 om 
skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser, i den ursprungliga lydelsen. 
2 Senaste lydelse 2013:758. 
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8 §3 

Om två eller flera som bedriver 
eller avser att bedriva en verksam-
het kommer överens om att vidta 
åtgärder för att förebygga eller 
motverka olägenheter för männis-
kors hälsa och miljön, får villkor 
som avses i 2 § andra stycket om-
fatta två eller flera verksamheter. 
Som förutsättning för detta gäller 
att möjligheterna att följa miljö-
kvalitetsnormer enligt 5 kap. ökar 
eller att fördelar från hälso- och 
miljösynpunkt uppnås på något 
annat sätt. 

Om två eller flera som bedriver 
eller avser att bedriva en verksam-
het kommer överens om att vidta 
åtgärder för att förebygga eller 
motverka olägenheter för människ-
ors hälsa och miljön, får villkor 
som avses i 2 § första stycket om-
fatta två eller flera verksamheter. 
Som förutsättning för detta gäller 
att möjligheterna att följa miljö-
kvalitetsnormer enligt 5 kap. ökar 
eller att fördelar från hälso- och 
miljösynpunkt uppnås på något 
annat sätt. 

Frågor enligt första stycket får avgöras genom gemensamt beslut om 
tillstånd som innehåller villkor för verksamheterna eller genom skilda 
beslut med gemensamma villkor. 
 

24 kap. 

5 §4 

I fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet får tillstånds-
myndigheten ompröva tillstånd när det gäller en bestämmelse om tillåten 
produktionsmängd eller annan liknande bestämmelse om verksamhetens 
omfattning, samt ändra eller upphäva villkor eller andra bestämmelser 
eller meddela nya sådana 

1. när, från det tillståndsbeslutet vann laga kraft, det förflutit tio år eller 
den kortare tid som, på grund av vad som följer av Sveriges medlemskap 
i Europeiska unionen, föreskrivs av regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer, 

2. om verksamheten med någon betydelse medverkar till att en miljö-
kvalitetsnorm inte följs, 

3. om den som har sökt tillståndet har vilselett tillståndsmyndigheten 
genom att lämna oriktiga uppgifter eller låta bli att lämna uppgifter av 
betydelse för tillståndet eller villkoren, 

4. när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har 
följts, 

5. om det genom verksamheten uppkommit en olägenhet av någon be-
tydelse som inte förutsågs när verksamheten tilläts,  

6. om förhållandena i omgivningen har ändrats väsentligt, 
7. om en från hälso- eller miljösynpunkt väsentlig förbättring kan upp-

nås med användning av någon ny process- eller reningsteknik, 

 

3 Senaste lydelse 2010:882. 
4 Senaste lydelse 2010:882. 
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8. om användandet av någon ny teknik för mätning eller uppskattning 
av förorening eller annan störning skulle medföra väsentligt bättre förut-
sättningar för att kontrollera verksamheten,  

9. om verksamheten helt eller till väsentlig del är förlagd inom ett om-
råde där förbud råder enligt föreskrift eller beslut med stöd av 9 kap. 4 §, 

10. för att förbättra en anläggnings säkerhet, 
11. om det visar sig att anordningar som har vidtagits eller villkor som 

har meddelats till skydd för fisket med stöd av 11 kap. 8 § eller enligt 
6 kap. 5 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverk-
samhet är mindre ändamålsenliga, eller  

12. om det kan antas att en sä-
kerhet som ställts enligt 9 kap. 
6 a §, 15 kap. 34 § eller 16 kap. 
3 § inte längre är tillräcklig eller är 
större än vad som behövs. 

12. om det kan antas att en sä-
kerhet som ställts enligt 9 kap. 
6 e §, 15 kap. 34 § eller 16 kap. 3 § 
inte längre är tillräcklig eller är 
större än vad som behövs. 

Ändringstillstånd som avses i 16 kap. 2 § får förenas med bestämmel-
ser om ändringar i villkor som tidigare har meddelats för de delar av 
verksamheten som inte omfattas av ändringen, om de tidigare villkoren 
har ett samband med ändringen. 

Ändringstillstånd som avses i 16 kap. 2 § får trots bestämmelserna i 
första stycket omprövas i samband med att ett tillstånd som omfattar hela 
verksamheten omprövas. 

I fall som avses i första stycket 5 får tillståndsmyndigheten också be-
sluta om andra åtgärder som behövs för att förebygga eller minska olä-
genheter för framtiden. 

Tillståndsmyndigheten får inte med stöd av denna paragraf meddela så 
ingripande villkor eller andra bestämmelser att verksamheten inte längre 
kan bedrivas eller att den avsevärt försvåras. 
 

29 kap. 

1 §5 

För miljöbrott döms till böter eller fängelse i högst två år den som med 
uppsåt eller av oaktsamhet 

1. orsakar att det i mark, vatten eller luft släpps ut ett ämne som typiskt 
sett eller i det enskilda fallet medför eller kan medföra  

a) en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i 
en omfattning som inte har ringa betydelse, eller  

b) någon annan betydande olägenhet i miljön,  
2. förvarar eller bortskaffar av-

fall eller annat ämne på ett sätt 
som kan medföra en förorening 
som är skadlig för människors häl-
sa, djur eller växter i en omfattning 
som inte har ringa betydelse eller 
som kan medföra någon annan be-
tydande olägenhet i miljön, 

2. förvarar ett ämne eller hante-
rar avfall på ett sätt som kan med-
föra en förorening som är skadlig 
för människors hälsa, djur eller 
växter i en omfattning som inte har 
ringa betydelse eller som kan med-
föra någon annan betydande olä-
genhet i miljön, 

 

5 Senaste lydelse 2011:512. 
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eller strålning, eller  

4. bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som ändrar yt- eller grund-
vattennivån på ett sätt som skadar eller kan skada människors hälsa, djur 
eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse eller som med-
för eller kan medföra någon annan betydande olägenhet i miljön.  

Är brottet grovt, döms för grovt miljöbrott till fängelse i lägst sex må-
nader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska sär-
skilt beaktas om det har medfört eller kunnat medföra varaktiga skador 
av stor omfattning, om gärningen annars varit av särskilt farlig art eller 
innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag eller om gärnings-
mannen, 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 vedertaget eller med hänsyn till omständigheterna kan anses 
försvarligt, döms inte till ansvar enligt denna paragraf. 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016. 
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3 Ärendet och dess beredning 

Europeiska kommissionen har påpekat att det inte tydligt framgår att 
artikel 3 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG av den 
19 november 2008 om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmel-
ser (miljöbrottsdirektivet) har genomförts på ett korrekt sätt i svensk lag-
stiftning (Regeringskansliets dnr M2014/00777/R, M2014/01497/R och 
M2014/02642/R). Enligt artikel 3 b i miljöbrottsdirektivet ska all avfalls-
hantering som orsakar eller kan orsaka dödsfall eller allvarlig person-
skada eller väsentliga skador på luft-, mark- eller vattenkvaliteten eller på 
djur eller växter vara straffbar. Kommissionen har ifrågasatt om hela 
kedjan i avfallshanteringen täcks av bestämmelserna i 29 kap. 1 § miljö-
balken. Detta gäller särskilt insamling av avfall samt sådan avfallshante-
ring som utförs av mäklare och handlare och som inte innebär en fysisk 
hantering av avfallet. 

Med anledning av detta tog Regeringskansliet fram en promemoria om 
sanktioner avseende miljöbrottsdirektivet med förslag till ändringar i mil-
jöbalken. Promemorians lagförslag återges i bilaga 1. Promemorian har 
remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 2. 
Remissvaren finns tillgängliga i Miljö- och energidepartementet (dnr 
M2015/01642/R). 

I 6 kap. 4 §, 16 kap. 8 § och 24 kap. 5 § miljöbalken finns det hänvis-
ningar till andra bestämmelser i miljöbalken. I tidigare lagstiftningsären-
den fick de paragrafet dit hänvisningar görs nya beteckningar eller änd-
rade styckeindelningar utan att hänvisningarna följdändrades. Följdänd-
ringarna föreslås i denna proposition.  

Lagrådet 

Regeringen beslutade den 24 september 2015 att inhämta Lagrådets ytt-
rande över det lagförslag som återges i bilaga 3. Lagrådet lämnade för-
slaget utan erinran. Lagrådets yttrande finns i bilaga 4. 

I förhållande till lagrådsremissen föreslås ett senare ikraftträdande-
datum. Den ändringen och de föreslagna följdändringarna i 6 kap. 4 §, 
16 kap. 8 § och 24 kap. 5 § miljöbalken, som är av rättelsekaraktär, är 
författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets 
hörande skulle sakna betydelse.  

4 Gällande rätt 

Straffbestämmelser som kan aktualiseras vid felaktig avfallshantering 
finns i miljöbalken, brottsbalken och i speciallagstiftning. Vid en bedöm-
ning av hur straffbestämmelserna i de olika regelsystemen förhåller sig 
till varandra tillämpas sedvanliga regler om brottskonkurrens.  



  

  

9 

Prop. 2015/16:35 

4.1 Miljöbalken 

Miljöbalkens straffbestämmelser finns i 29 kap. Flera av bestämmelserna 
avser straff för handlingar som innefattar felaktig hantering av avfall el-
ler ämnen, t.ex. straff för miljöbrott, otillåten miljöverksamhet, otillåten 
avfallstransport och otillåten dumpning och förbränning av avfall. 

Miljöbrott 

Enligt 29 kap. 1 § första stycket 1 miljöbalken döms för miljöbrott den 
som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar att det i mark, vatten eller 
luft släpps ut ett ämne som typiskt sett eller i det enskilda fallet medför 
eller kan medföra antingen en förorening som är skadlig för människors 
hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse eller 
någon annan betydande olägenhet i miljön.  

Enligt 29 kap. 1 § första stycket 2 miljöbalken döms för miljöbrott den 
som uppsåtligen eller av oaktsamhet förvarar eller bortskaffar avfall eller 
annat ämne på ett sätt som kan medföra en förorening som är skadlig för 
människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa be-
tydelse eller som kan medföra någon annan betydande olägenhet i mil-
jön. 

Otillåten miljöverksamhet 

Enligt 29 kap. 4 § första stycket 1 b miljöbalken döms för otillåten miljö-
verksamhet till böter eller fängelse i högst två år den som med uppsåt 
eller av oaktsamhet påbörjar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd utan tillstånd eller godkännande eller utan att ha gjort en anmälan, 
eller efter att ha gjort en anmälan, påbörjar en verksamhet eller åtgärd 
utan att följa en föreskriven tidsfrist, allt enligt vad som krävs i föreskrif-
ter som regeringen meddelat med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken. I 9 kap. 
6 § 2 och 3 miljöbalken anges t.ex. att regeringen får föreskriva att det 
ska vara förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts släppa 
ut avloppsvatten i mark, vattenområde eller grundvatten och att släppa ut 
eller lägga upp fast avfall eller andra fasta ämnen om detta kan leda till 
att mark, vattenområde eller grundvatten kan förorenas. Även om till-
ståndsplikt inte föreskrivits får tillståndsmyndigheten i enskilda fall före-
lägga en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd, om verksamheten 
medför risk för betydande föroreningar eller andra betydande olägenheter 
för människors hälsa eller miljön. En anmälningspliktig verksamhet får 
påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte till-
synsmyndigheten bestämmer något annat. I miljöprövningsförordningen 
(2013:251) anges vilken verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd 
eller anmälan enligt 9 kap. 6 § miljöbalken. 

Dumpning och förbränning av avfall 

Enligt 29 kap. 8 § första stycket 12 miljöbalken döms den till böter eller 
fängelse i högst två år som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 
miljöbalkens förbud mot dumpning eller förbränning av avfall. Det 
förbudet finns i 15 kap. 31 § miljöbalken som säger att det inom Sveriges 
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sjöterritorium och ekonomiska zon inte får dumpas avfall, vare sig som 
fast ämne, vätska eller gas. Avfall får inte heller dumpas från svenska 
fartyg eller luftfartyg i det fria havet. Avfall som är avsett att dumpas i 
det fria havet får inte föras ut ur landet eller ur den ekonomiska zonen. 
Det som sägs om dumpning gäller också i fråga om förbränning av av-
fall. Enligt 15 kap. 33 § miljöbalken får regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer genom beslut i det enskilda fallet ge dispens 
från dumpningsförbudet, om avfallet kan dumpas utan olägenhet för 
människors hälsa och miljön. För det fall någon olägenhet uppkommer 
som inte förutsågs när dispensen gavs, kan ett föreläggande i syfte att 
avhjälpa olägenheten meddelas eller dispensen återkallas. 

4.2 Brottsbalken 

Vid en felaktig hantering av avfall och andra ämnen kan även straff-
ansvar enligt brottsbalken bli aktuellt, t.ex. för vållande till annans död 
(3 kap. 7 §), för vållande till kroppsskada (3 kap. 8 §), för framkallande 
av fara för annan (3 kap. 9 §) och för arbetsmiljöbrott (3 kap. 10 §).  

4.3 Lagen om åtgärder mot förorening från fartyg 

I lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg finns bestäm-
melser om förbud mot förorening från fartyg, mottagning av skadliga 
ämnen från fartyg, fartygs konstruktion, tillsyn och andra åtgärder för att 
förebygga eller begränsa förorening från fartyg samt om förundersökning 
vid brott mot lagen eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen. I la-
gen finns straffbestämmelser avseende utsläpp av skadliga ämnen, bl.a. 
olja, i olika vattenområden. Sådana utsläpp är att se som bortskaffande av 
avfall och träffas redan i gällande rätt av miljöbrottsbestämmelsen i 
29 kap. 1 § miljöbalken. Av 10 kap. 1 § lagen om åtgärder mot föroren-
ing från fartyg följer att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter 
mot vissa angivna förbud döms till böter eller fängelse i högst två år, om 
inte gärningen är belagd med strängare straff i brottsbalken eller miljö-
balken. 

4.4 Miljöbrottsdirektivet 

I artikel 3 b i miljöbrottsdirektivet anges att det ska vara straffbart att 
samla in, transportera, återvinna eller bortskaffa avfall, inbegripet över-
vakning av sådan verksamhet och efterbehandling av platser för bortskaf-
fande av avfall och inbegripet åtgärder som handlare och mäklare vidtar 
(avfallshantering). Handlingarna ska vara straffbara om de utförs på ett 
sådant sätt att de orsakar eller kan orsaka dödsfall eller allvarlig person-
skada eller väsentliga skador på luft-, mark- eller vattenkvaliteten eller på 
djur eller växter. De handlingar som räknas upp i artikeln omfattas av de-
finitionerna av avfallshantering i 15 kap. 3 § miljöbalken och artikel 3.9 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 
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avfall). 

5 Straff för felaktig hantering av avfall 

Regeringens förslag: Den som med uppsåt eller av oaktsamhet förva-
rar ett ämne eller hanterar avfall på ett sätt som kan medföra en föro-
rening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en om-
fattning som inte har ringa betydelse eller som kan medföra någon 
annan betydande olägenhet för miljön döms för miljöbrott till böter 
eller fängelse i högst två år. 

 

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. 
Remissinstanserna har ingen erinran mot förslaget.  
Skälen för regeringens förslag: Syftet med miljöbrottsdirektivet är att 

uppnå ett effektivare miljöskydd genom tillgång till straffrättsliga påfölj-
der. Enligt direktivet krävs bl.a. straffrättsliga påföljder för vissa typer av 
felaktig avfallshantering. Sådan avfallshantering som avses i artikel 3 b 
överensstämmer i sak med definitionen av avfallshantering i 15 kap. 3 § 
miljöbalken. I svensk rätt kan den som hanterar avfall på ett felaktigt sätt 
straffas för t.ex. miljöbrott enligt 29 kap. 1 § första stycket 1 eller 2. Be-
stämmelsen i paragrafens första punkt omfattar all avfallshantering. För 
att någon ska straffas krävs att personen i fråga har orsakat en förorening 
som har medfört eller typiskt sett kan medföra skada eller olägenhet. 
Straff kan således inte dömas ut för avfallshantering som endast riskerar 
att leda till att en förorening uppkommer. Enligt miljöbrottsdirektivet ska 
emellertid även sådana situationer omfattas och straffbestämmelsen ska 
omfatta all avfallshantering. 

För straff enligt 29 kap. 1 § första stycket 2 krävs endast att någon har 
hanterat avfall på ett sådant sätt att det kan medföra en förorening. 
Bestämmelsen omfattar dock enbart sådan avfallshantering som innebär 
att man förvarar eller bortskaffar avfall. Ordet ”förvarar” infördes i 
svensk miljöstraffrätt innan miljöbalken trädde i kraft 1999 och definie-
ras inte i miljöbalken, miljöbrottsdirektivet eller ramdirektivet om avfall. 
För att en åtgärd ska anses vara förvaring av avfall torde det dock krävas 
att man har avfall i sin besittning. Det är således en sådan ”fysisk 
befattning med avfall” som omfattas av definitionen av avfallshantering i 
15 kap. 3 §. Även ”bortskaffande” omfattas av definitionen. Både dessa 
åtgärder bör därför fortsatt omfattas av miljöbrottsbestämmelsen. Defi-
nitionen av avfallshantering omfattar emellertid fler åtgärder än förvaring 
och bortskaffande, t.ex. insamling och åtgärder som inte innebär att man 
har avfallet i sin besittning. Avfallsmäklare och avfallshandlare kan t.ex. 
vidta åtgärder som är avfallshantering utan att vara i besittning av avfal-
let. Miljöbrottsbestämmelsen täcker således inte all avfallshantering.  

En felaktig avfallshantering som inte är miljöbrott kan vara en brottslig 
handling enligt andra lagrum, t.ex. enligt 29 kap. 4 § miljöbalken (otillå-
ten miljöverksamhet) eller 3 kap. 7–10 §§ brottsbalken (vållande till an-
nans död, vållande till kroppsskada, framkallande av fara för annan och 
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arbetsmiljöbrott). Det är dock inte tydligt att alla situationer som avses i 
artikel 3 b i miljöbrottsdirektivet omfattas av straffsanktioner.  

Miljöbrottsbestämmelsen i 29 kap. 1 § 2 miljöbalken bör därför ändras 
så att det blir tydligt att det straffbara området omfattar all hantering av 
avfall och förvaring av ämnen som kan medföra en förorening som är 
skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte 
har ringa betydelse eller som kan medföra någon annan betydande 
olägenhet i miljön. 

6 Ändring av några hänvisningar 

Regeringens förslag: Hänvisningar i 6 kap. 4 § första stycket 2 a, 
16 kap. 8 § första stycket och 24 kap. 5 § första stycket 12 miljöbalken 
rättas till. 

 

Skälen för regeringens förslag: I 6 kap. 4 § första stycket 2 a, 16 kap. 
8 § första stycket och 24 kap. 5 § första stycket 12 miljöbalken finns 
hänvisningar till andra bestämmelser i miljöbalken. En ändring av 
hänvisningarna bör göras eftersom de paragrafer som det hänvisas till har 
fått ändrade beteckningar eller ändrade styckesindelningar i samband 
med tidigare lagstiftningsärenden. De bestämmelser som det hänvisas till 
är 6 kap. 4 a § miljöbalken som ändrat beteckning till 6 kap. 4 b § (prop. 
2014/15:60, bet. 2014/15:FöU8, rskr. 2014/15:168), 9 kap. 6 a § som 
ändrat beteckning till 9 kap. 6 e § (prop. 2012/13:35, bet. 2012/13:MJU5, 
rskr. 2012/13:101) samt 16 kap. 2 § andra stycket som numera återfinns i 
16 kap. 2 § första stycket (prop. 2011/12:125, bet. 2011/12:MJU25, rskr. 
2011/12:254). 

7 Ikraftträdande 

Regeringens förslag: Lagändringen träder i kraft den 1 maj 2016. 
 

Promemorians förslag: I promemorian förslås att ändringen träder i 
kraft den 1 januari 2016. 

Skälen för regeringens förslag: Eftersom ändringen i 29 kap. 1 § 2 
miljöbalken görs för att genomföra ett EU-direktiv som redan skulle ha 
varit genomfört i den svenska lagstiftningen, är det angeläget att lagänd-
ringen träder i kraft så snart som möjligt. Ändringen bör därför träda i 
kraft den 1 maj 2016. 
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8 Konsekvenser 

Miljökvalitetsmålen 

Reglerna för en korrekt hantering av avfall och ämnen är ett viktigt styr-
medel för att det ska vara möjligt att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 
Genom att utgöra effektiva och avskräckande sanktioner bidrar den före-
slagna straffbestämmelsen indirekt till förbättrade möjligheter att nå mil-
jökvalitetsmålet. 

Statsfinansiella konsekvenser 

Den föreslagna ändringen medför att det straffbara området för miljöbrott 
utökas något. De ytterligare gärningar som blir straffbara är emellertid få 
eftersom flera redan omfattas av andra straffbestämmelser i miljöbalken 
och brottsbalken. En tydligare lagstiftning och ett utökat straffbart områ-
de kan dock medföra att antalet åtal ökar i viss utsträckning. Bedömning-
en är dock att antalet mål i domstol inte kommer att öka i sådan utsträck-
ning att det kommer att leda till märkbart ökade kostnader för rättsväsen-
det och att förslaget inte heller i övrigt kommer att medföra några behov 
av ytterligare resurser i domstolar eller andra statliga myndigheter. För-
slaget bedöms därför inte få några statsfinansiella konsekvenser. 

Konsekvenser för kommunerna 

Kommunerna har enligt 26 kap. 3 § miljöbalken ett operativt tillsynsan-
svar över avfallshantering. Även om den föreslagna ändringen innebär att 
det straffbara området för miljöbrott utökas något är bedömningen att 
ändringen inte kommer att kräva ytterligare resurser för tillsyn. En posi-
tiv konsekvens av att bestämmelsen förtydligas är att det bör bli lättare 
att beivra brottslighet som består i miljöfarlig avfallshantering. 

Konsekvenser för företagen 

En konsekvens av förslaget är att det straffbara området för miljöbrott 
utökas något till att avse fler hanteringar än i gällande rätt. Fler företag 
kommer därför att omfattas av straffbestämmelsens tillämpningsområde. 
Enligt gällande rätt omfattar 29 kap. 1 § 2 miljöbalken de som ”förvarar 
eller bortskaffar avfall eller ämnen”. Med det nya förslaget blir det tyd-
ligt att även de som samlar in, transporterar och återvinner avfall om-
fattas. Även avfallshantering som inte innebär fysisk hantering omfattas, 
t.ex. åtgärder som en mäklare eller handlare vidtar. Förslaget bedöms 
dock inte leda till ökade kostnader eller ökad administration för dessa 
aktörer. Förslaget bedöms vara positivt för de som hanterar avfall genom 
att det blir tydligare vilka sanktioner som är förknippade med en felaktig 
hantering av avfall och ämnen. 
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Konsekvenser för allmänheten 

Genom att bidra till att viktiga regler till skydd för människors hälsa och 
miljön följs kan bestämmelserna förväntas ha positiva konsekvenser för 
allmänheten. 

9 Författningskommentar 

Förslaget till lag om ändring i miljöbalken 

6 kap. 4 § 

I paragrafen ändras hänvisningen till 6 kap. 4 a § så att hänvisning i stäl-
let görs till 6 kap. 4 b §. Ändringen görs eftersom den avsedda bestäm-
melsen i 6 kap. 4 a § ändrade beteckning till 6 kap. 4 b § i samband med 
ett tidigare lagstiftningsärende (prop. 2014/15:60, bet. 2014/15:FöU8, 
rskr. 2014/15:168). 

16 kap. 8 § 

I paragrafen ändras hänvisningen till 16 kap. 2 § andra stycket så att hän-
visning i stället görs till 16 kap. 2 § första stycket. Ändringen görs efter-
som den avsedda bestämmelsen i 16 kap. 2 § andra stycket bytte placer-
ing till 16 kap. 2 § första stycket i samband med ett tidigare lagstiftnings-
ärende (prop. 2011/12:125, bet. 2011/12:MJU25, rskr. 2011/12:254). 

24 kap. 5 § 

I paragrafen ändras hänvisningen till 9 kap. 6 a § så att hänvisning i 
stället görs till 9 kap. 6 e §. Ändringen görs eftersom den avsedda be-
stämmelsen i 9 kap. 6 a § ändrade beteckning till 9 kap. 6 e § i samband 
med ett tidigare lagstiftningsärende (prop. 2012/13:35, bet. 2012/13:MJU5, 
rskr. 2012/13:101).  

29 kap. 1 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om straff för miljöbrott. Ändringen i 
första stycket 2 innebär att det straffbara området utökas till att omfatta 
förvaring av ämnen och hantering av avfall som kan medföra en förore-
ning som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfatt-
ning som inte har ringa betydelse eller som kan medföra någon annan be-
tydande olägenhet i miljön. I gällande rätt omfattas endast förvaring av 
ämnen samt sådan hantering av avfall som innebär förvaring och bort-
skaffande av avfall. 

Hantering av avfall definieras i 15 kap. 3 §. Enligt definitionen är han-
tering av avfall insamling, transport, återvinning, bortskaffande eller an-
nan fysisk befattning med avfall eller åtgärder som inte innebär fysisk 
befattning med avfall men som syftar till att avfall samlas in, transporte-
ras, återvinns, bortskaffas eller byter ägare eller innehavare (se prop. 
2010/11:125 s. 39 f.). Ändringen innebär att all hantering av avfall om-
fattas av miljöbrottsbestämmelsen. Förvaring och bortskaffande av av-
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Prop. 2015/16:35 fall, som enligt definitionen i 15 kap. 3 § är hantering av avfall, nämns 
emellertid inte specifikt i den ändrade bestämmelsen.  

I bestämmelsen anges inte heller uttryckligen att den omfattar bortskaf-
fande av ämnen. Enligt 15 kap. 1 § miljöbalken är avfall ett föremål eller 
ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra 
sig av med. Ett ämne som innehavaren bortskaffar, dvs. gör sig av med, 
är således avfall och omfattas därför av bestämmelsen. Förvaring av äm-
nen som inte är avfall är per definition inte avfallshantering och det är 
därför nödvändigt att särskilt ange att bestämmelsen omfattar en sådan 
åtgärd. I den del som bestämmelsen avser förvaring av ämnen innebär 
ändringen ingen skillnad jämfört med det som redan gäller. 



  

  

Prop. 2015/16:35 
Bilaga 1 

16 

Promemorians lagförslag 

Förslag till lag om ändring i miljöbalken  

Härigenom föreskrivs i fråga om miljöbalken att 29 kap. 1 § ska ha föl-
jande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

29 kap. 

1 § 

För miljöbrott döms till böter eller fängelse i högst två år den som med 
uppsåt eller av oaktsamhet 

1. orsakar att det i mark, vatten eller luft släpps ut ett ämne som typiskt 
sett eller i det enskilda fallet medför eller kan medföra  

a) en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i 
en omfattning som inte har ringa betydelse, eller 

b) någon annan betydande olägenhet i miljön,  
2. förvarar eller bortskaffar av-

fall eller annat ämne på ett sätt 
som kan medföra en förorening 
som är skadlig för människors häl-
sa, djur eller växter i en omfattning 
som inte har ringa betydelse eller 
som kan medföra någon annan 
betydande olägenhet i miljön,  

2. förvarar ett ämne eller hante-
rar avfall på ett sätt som kan med-
föra en förorening som är skadlig 
för människors hälsa, djur eller 
växter i en omfattning som inte har 
ringa betydelse eller som kan med-
föra någon annan betydande olä-
genhet i miljön, 

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

4. bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som ändrar yt- eller 
grundvattennivån på ett sätt som skadar eller kan skada människors 
hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse eller 
som medför eller kan medföra någon annan betydande olägenhet i mil-
jön.  

Är brottet grovt, döms för grovt miljöbrott till fängelse i lägst sex må-
nader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska 
särskilt beaktas om det har medfört eller kunnat medföra varaktiga ska-
dor av stor omfattning, om gärningen annars varit av särskilt farlig art 
eller innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag eller om gär-
ningsmannen, 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 vedertaget eller med hänsyn till omständigheterna kan anses 
försvarligt, döms inte till ansvar enligt denna paragraf. 
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Förteckning över remissinstanserna 

Åklagarmyndigheten, Svea hovrätt, Stockholms tingsrätt, Polismyndig-
heten, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Statens Jordbruksverk, 
Återvinningsindustrierna, Pressretur, Förpacknings- och tidningsinsam-
lingen, TMR, El-kretsen, IL-Recyling, Ragn-Sells, Sveriges kommuner 
och landsting, Avfall Sverige, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länssty-
relsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i 
Norrbottens län, Sveriges Åkeriföretag, Svensk Sjöfart, IKEM, Jernkon-
toret, Skogsindustrierna, SweMin, Tullverket, Transportstyrelsen. 
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Lagrådsremissens lagförslag 

Förslag till lag om ändring i miljöbalken 

Härigenom föreskrivs att 29 kap. 1 § miljöbalken ska ha följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

29 kap. 

1 § 

För miljöbrott döms till böter eller fängelse i högst två år den som med 
uppsåt eller av oaktsamhet 

1. orsakar att det i mark, vatten eller luft släpps ut ett ämne som typiskt 
sett eller i det enskilda fallet medför eller kan medföra  

a) en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i 
en omfattning som inte har ringa betydelse, eller  

b) någon annan betydande olägenhet i miljön,  
2. förvarar eller bortskaffar av-

fall eller annat ämne på ett sätt 
som kan medföra en förorening 
som är skadlig för människors häl-
sa, djur eller växter i en omfattning 
som inte har ringa betydelse eller 
som kan medföra någon annan be-
tydande olägenhet i miljön, 

2. förvarar ett ämne eller hante-
rar avfall på ett sätt som kan med-
föra en förorening som är skadlig 
för människors hälsa, djur eller 
växter i en omfattning som inte har 
ringa betydelse eller som kan med-
föra någon annan betydande olä-
genhet i miljön, 

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

4. bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som ändrar yt- eller grund-
vattennivån på ett sätt som skadar eller kan skada människors hälsa, djur 
eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse eller som med-
för eller kan medföra någon annan betydande olägenhet i miljön.  

Är brottet grovt, döms för grovt miljöbrott till fängelse i lägst sex må-
nader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska sär-
skilt beaktas om det har medfört eller kunnat medföra varaktiga skador 
av stor omfattning, om gärningen annars varit av särskilt farlig art eller 
innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag eller om gärnings-
mannen, 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 vedertaget eller med hänsyn till omständigheterna kan anses 
försvarligt, döms inte till ansvar enligt denna paragraf. 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016. 
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Lagrådets yttrande 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-10-01 
 
Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Anita 
Saldén Enérus och Agneta Bäcklund. 

Utvidgad miljöbrottsbestämmelse 

Enligt en lagrådsremiss den 24 september 2015 (Miljö- och energidepar-
tementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag 
till lag om ändring i miljöbalken. 

 
Förslaget har inför Lagrådet föredragits av departementssekreteraren 
Johan Fallenius. 

 
Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. 
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Miljö- och energidepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 5 november 2015 
 
Närvarande: statsministern S Löfven, ordförande, och statsråden 
Å Romson, Y Johansson, M Johansson, I Baylan, K Persson, S-E Bucht, 
P Hultqvist, H Hellmark Knutsson, I Lövin, Å Regnér, M Andersson, 
P Bolund, M Kaplan, M Damberg, A Bah Kuhnke, A Strandhäll, 
A Shekarabi, G Wikström,  
 
Föredragande: statsrådet Å Romson 
 
                     

 
 
Regeringen beslutar proposition Utvidgad miljöbrottsbestämmelse 
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Rättsdatablad 
 

Författningsrubrik Bestämmelser som 
inför, ändrar, upp-
häver eller upprepar 
ett normgivnings-
bemyndigande 

Celexnummer för 
bakomliggande EU-
regler 

 

Lag om ändring i 
miljöbalken 

 32008L0099 

   
   
   
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e0064002000640065006e0020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e00670065006e0020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000650074007400200050004400460064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200073006b0061006c006c0020007000750062006c0069006300650072006100730020007000e5002000770065006200620065006e002e00200049006e0073007400e4006c006c006e0069006e00670065006e0020006200650076006100720061007200200061006e0070006100730073006e0069006e0067006100720020006600f60072002000740069006c006c006700e4006e0067006c0069006700680065007400200073006f006d00200067006a006f007200740073002000690020006f0072006900670069006e0061006c0064006f006b0075006d0065006e007400650074002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


