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Förord
Detta är en fortsättningsstudie på ett tidigare uppdrag som lede till rapporten Förstudie inför lagförslag om kulturmiljösanktionsavgifter, 2014-12-05. I båda fallen är beställaren Riksantikvarieämbetet.
Syftet med projektet är att undersöka de rättsliga förutsättningarna för att införa sanktionsavgifter i kulturmiljölagen. I vissa fall handlar det om att ersätta straffhotet med en sanktionsavgift, en
s.k. sanktionsväxling. I andra fall handlar det om att införa en sanktionsavgift för gärningar som
inte alls är sanktionerade idag.
I denna fördjupade studie undersöks mer i detalj vilka bestämmelser i kulturmiljölagen som
skulle kunna bli föremål för en sådan förändring, och det ges även ett författningsförslag som
grundas på bestämmelserna om miljösanktionsavgift i 30 kap. miljöbalken.
Därutöver diskuteras behovet av att öka antalet upptäckta och anmälda brott mot kulturmiljölagen. Också här, mot bakgrund av erfarenheter från miljöbalksområdet, förslås en ökad samordning, genom olika former av samverkan och fortbildningar, mellan de myndigheter som upptäcker eller på annat sätt kommer i kontakt med överträdelser av kulturmiljölagen. Det föreslås
även att kulturmiljöbrott bör utredas av specialutbildade poliser och åklagare.
Båda studierna är utförda av Juris dr. Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB.
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1

Inledning

1.1

Introduktion och syfte

Den föregående regeringen uttalade att kriminalisering som metod för att hindra överträdelser
av olika normer i samhället bör användas med försiktighet.1 Ett skäl är att en alltför omfattande
kriminalisering riskerar att undergräva straffsystemets brottsavhållande verkan, särskilt om
rättsväsendet inte kan beivra alla brott på ett effektivt sätt. Som utgångspunkter ska gälla att kriminalisering bör ske med återhållsamhet och endast användas när metoden framstår som den
mest effektiva för att motverka det oönskade beteendet.
I ett inledande projekt, hösten 2014, genomfördes en förstudie inför ett lagförslag om införande
av kulturmiljösanktionsavgifter. Denna rapport är i vissa delar en fortsättning och konkretisering
av förstudien, samtidigt som det, efter samråd med projektledningen och som resultat av ett arbetsseminarium i november 2015, i andra delar framförs nya aspekter.
Syftet med det fortsättningsprojekt som utmynnat i denna rapport, är att föreslå åtgärder i syfte
att öka lagefterlevnaden när det gäller kulturmiljölagstiftningen (KML). Projektet har endast studerat kap. 1 - 4 i KML, vilket innebär att t.ex. bestämmelserna om varusmuggling lämnats utanför.
I kapitel 2 ges förslag på författningsändring, med syfte att införa kulturmiljösanktionsavgifter
(KMSA) som ett nytt juridiskt institut i kulturmiljölagen. Förebilden för den regleringen är miljöbalkens bestämmelser om miljösanktionsavgifter (MSA). Vissa jämförelser görs också med den
nyligen genomförda sanktionsväxlingen på arbetsmiljölagstiftningens område. I detta kapitel föreslås att vissa gärningar som idag är straffsanktionerade i KML genom en s.k. sanktionsväxling
ersätts med KMSA. För att kunna genomföra denna reform krävs ändring av författningar på såväl lag-, förordnings- som föreskriftsnivå. Genomförandet av denna reform är således en fråga
som ytterst kräver riksdagsbeslut.
Mot bakgrund av hur uppdraget formulerats ges i rapporten ett konkret författningsförslag där 30
kap. MB är förlagan, men med de förändringar som enligt författarens mening bör göras.
Under arbetets gång har det framkommit att det endast är ett fåtal av de idag straffbelagda gärningarna i KML som lämpar sig för en sanktionsväxling. I flera fall kan straffvärdet anses vara
för högt för att en sanktionsavgift ska ersätta straffhotet, och i andra fall är gärningsbeskrivningarna så oprecisa att en sanktionsväxling inte anses vara en lämplig åtgärd. Det visade sig även
att det i KML även finns ett antal gärningar som inte är straffbelagda, eller på annat sätt sanktionerade. I dessa fall bedöms det var mindre problematiskt att införa sanktionsavgifter.
Avsikten med rapportens kapitel 3 är att fånga upp vissa av de slutsatser som Brottsförebyggande rådet, BRÅ, kom fram till i sin rapport 2007:5 ”Brott under ytan. En undersökning av fornminnesbrott”. I denna del diskuteras möjligheterna till att istället för, eller vid sidan av, en sankt-

1

Prop. 2012/13:143, Effektivare sanktioner för arbetsmiljö-och arbetstidsreglerna, s. 46, med hänvisning
till prop. 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande.
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ionsväxling genomföra åtgärder i syfte att öka förutsättningarna för att myndigheterna ska upptäcka misstänkta kulturmiljöbrott. Målet är att öka antalet lagförda personer. En ökad samordning och samsyn mellan myndigheterna i kulturmiljöbrottskedjan bedöms vara en viktig sådan
åtgärd. Också i denna del finns inspiration att hämta från miljö- och arbetsmiljöbrottsområdet.
I likhet med förslaget om KMSA så bygger även förslagen i denna del på hur det ser ut inom
miljörättens område. Medan vissa av de förslag som lämnas kräver författningsändring, så bör
andra kunna genomföras inom ramen för gällande lagstiftning. Införande av en särskild polisoch åklagarorganisation för kulturmiljöbrott är ett exempel på åtgärd som kräver författningsändring, medan informations-, utbildnings och koordinationsinsatser med andra myndigheter bör
kunna genomföras tämligen omgående.

1.2

Genomförande av projektet

Arbetet påbörjades efter inledande diskussioner mellan chefjuristen Catharina Sojde på Riksantikvarieämbetet och Jonas Christensen. Därefter har löpande kontakter ägt rum med verksjuristen Helene Carlsson, RAÄ. Under arbetets gång har också ett antal möten ägt rum. Den 201510-09 hölls ett avstämningsmöte på RAÄ, där författaren och olika representanter för RAÄ diskuterade upplägget. Därefter hölls ett arbetsseminarium 2015-11-24 i Riksantikvarieämbetets
lokaler i Stockholm, där utöver rapportförfattaren, följande personer medverkade.
•

Helene Carlsson, verksjurist RAÄ

•

Anneli Sundkvist, utredare RAÄ

•

Thomas Risan, utredare RAÄ

•

Thomas Mårtensson, Skogsstyrelsen

•

Sofie Andersson, Länsstyrelsen Stockholms län

•

Henrik Forsblad, Kommissarie, t.f. gruppchef Regional Utredningsgrupp, Miljö-/arbetsmiljöbrott

•

Katariina Parker, Naturvårdsverket Avdelningen för genomförande, Sektionen för vägledning om tillsyn och samhällsplanering

•

Monika Magnusson, Naturvårdsverket, avdelningen för genomförande, enheten för vägledning

•

Lars Korsell, enhetschef Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

En preliminär slutversion av rapporten överlämnades 2015-12-08, och ett avstämningsmöte
hölls i på RAÄ 2015-12-10. Denna slutrapport överlämnades till Riksantikvarieämbetet 2016-0223.
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1.3

Slutsatser

1.3.1

För vilka överträdelser kan sanktionsavgift lämpa sig?

I rapporten visas att endast ett fåtal bestämmelser i KML kan lämpa sig för en sanktionsväxling,
och det rör sig då endast om överträdelser av administrativa föreskrifter, såsom krav på att söka
tillstånd för viss aktivitet. Detta är överträdelser som rent objektivt sett är lätta att konstatera.
Den viktigaste anledningen till att de flesta straffbestämmelserna i KML har sållats bort är att
straffvärdet bör anses vara för högt samt att tillämpningen av bestämmelserna bygger på avvägningar eller bedömningar som det bör ankomma på domstol att avgöra. Tvingas myndigheten till sådana avvägningar riskerar man förmodligen att förlora både i rättssäkerhet och
snabbhet, och därmed förmodligen även i effektivitet.
Mot bakgrund av dessa utgångspunkter bör endast följande straffbestämmelse i KML rent principiellt sett kunna komma i fråga för en fortsatt utredning om sanktionsväxling:
o

2 kap. 21a§ 3p KML, med hänvisning till 2 kap. 18 § KML; Brott mot kravet på
tillstånd för att använda för metallsökare.

Under arbetets gång har det framkommit att KML i vissa delar kan betraktas som en s.k. lex imperfecta, d.v.s. ett lagen innehåller regler som vid överträdelse inte medför någon som helst
rättslig efterföljd. Dessa bestämmelser finns främst i 4 kap. om kyrkliga kulturminnen. I dessa
fall bör det vara mindre problematiskt att införa straffsanktioner, i vart fall om man ser till att bestämmelserna i vart fall hitintills inte har ansetts ha något straffvärde alls.
Rent principiellt sett bör därför följande bestämmelser enligt författarens uppfattning kunna
komma i fråga för sanktionsavgifter:
•

4 kap. 3 § 2 st. KML. Tillstånd för rivning etc. av kyrkobyggnad äldre
än 1939.

•

4 kap. 3 § 3 st. KML. Tillstånd för vissa åtgärder med kyrktomt.

•

4 kap. 4 §. KML. Tillstånd för rivning etc. av kyrkobyggnad yngre än
1939.

•

4 kap. 7 § 1 st. KML. Upprättande av inventarieförteckning.

•

4 kap. 7 § 2 st. KML. Utse ansvarig för inventarieförteckning.

•

4 kap. 8 §. KML. Stiftets kontroll av föremål i förteckning.

•

4 kap. 9 §. KML. Tillstånd för avyttring av vissa föremål.

•

4 kap. 13 §. KML. Tillstånd för vissa åtgärder på begravningsplats
äldre än 1939.

•

4 kap. 14 §. KML. Tillstånd för vissa åtgärder på begravningsplats
yngre än 1939.

•

4 kap. 15 §. KML. Samma reglering som 6, 7, 9 samt 10 § §, men här
gällande borgliga begravningsplatser.
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1.3.2

Förvaltningsrättsliga förutsättningar för sanktionsväxling

Förutsättningarna för att lyckas med en sanktionsavgiftsreform är inte endast beroende av om
det finns överträdelser som i sig lämpar sig för sanktionsavgifter, utan enligt författarens uppfattning krävs även en genomlysning av de mer grundläggande förvaltningsrättsliga förutsättningarna, såsom förekomst av och uppbyggnad av en tillsynsorganisation.
Grunderna för dessa reflexioner är att det, i vart fall på pappret, föreligger vissa väsentliga skillnader mellan den miljörättsliga respektive arbetsrättsliga tillsynsregleringen och -organisationen
å ena sidan (d.v.s. de två rättsområden som stått som referensområden för denna utredning)
och den som föreligger inom kulturmiljölagstiftningen på andra sidan.
Slutsatserna i denna del kan sammanfattas i frågeställningen om det inom den kulturmiljörättsliga förvaltningsregleringen, det kulturmiljörättsliga myndighetsarbetet och dess myndighetstradition för närvarande finns förutsättningar för att omhänderta en sanktionsavgiftsreglering, i vart
fall utan att den förvaltningsrättsliga regleringen i KML ses över. Detta gäller i synnerhet om det
visar sig att det endast är ett fåtal gärningar som kommer att sanktioneras med KMSA. Författaren vill inte utesluta att det, förutom vissa ändringar och tillägg i KML, kan komma krävas organisationsförändringar som både förutsätter utbildningsinsatser, nyanställningar liksom (möjligen)
en anna syn på tillsynen som sådan. Vilka kostnaderna kan bli för sådana reformer har inte studerats i denna utredning, men i annat sammanhang har regeringen betonat att en förutsättning
för att i någon mån avkriminalisera överträdelser på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet är att
det finns alternativa sanktioner som är rationella och som inte kräver oproportionerligt höga
kostnader. Ytterligare en förutsättning är att de alternativa sanktionerna omgärdas av nödvändiga rättssäkerhetsgarantier.
Så som författaren uppfattar situationen inom kulturmiljöområdet, finns risk för att införandet av
sanktionsavgifter kan komma att hamna i en rättslig kontext och i en tillsynsorganisation som
möjligen skulle kunna betecknas som omogen. Exempelvis saknas idag i kulturmiljölagen
många av de tillsynsinstrument som finns i främst 26 kap. MB, vilket innebär att KML måste
kompletteras även i dessa delar om sanktionsavgifter ska införas.
För att sanktionsavgifter ska få avsedd verkan krävs också att de hanteras snabbt, vilket förmodligen förutsätter att det varje år måste finnas en relativt stor mängd ärenden som gör att
kompetensen uppnås och upprätthålls. Det kan därför finnas en risk med låta allt få gärningar
kopplas till sanktionsavgifterna.
Författaren avstår från att ta ställning i frågan om sanktionsavgifter bör införas inom kulturmiljöområdet eller inte, men anser det vara viktigt att de ovan redovisade aspekterna tas med i bedömningen. Naturligtvis kan det utöver dessa aspekter finnas andra argument för och emot.
T.ex. kan det finnas värdefulla erfarenheter från arbetsmiljöområdet, där sanktionsavgifterna införts och visats sig ändamålsenliga.

1.3.3

Straffrättsliga effekter av en avkriminalisering

Det finns även vissa straffprocessuella följdeffekter av en avkriminalisering som bör beaktas.
Detta gäller främst vissa s.k. tvångsmedel, som med automatik försvinner vid en avkriminalisering. I vissa fall är dessa tvångsmedel relaterade till vilken straffmaxima som gäller för brottet.
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Hit hör möjligheterna att hålla personer inlåsta under utredningstiden genom beslut om anhållande och häktning, men också möjligheterna att få utföra kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar, samt att kunna genomföra husrannsakan, ta föremål i beslag och att få tillgripa telefonavlyssning. Förvaltningslagstiftningen, som styr sanktionsavgiftsprocessen, saknar helt
dessa möjligheter.
Också möjligheterna att beslut om företagsbot försvinner med en avkriminalisering, ett juridiskt
institut som ofta används just i miljöbrottssammanhang. En fördel med företagsbot är att den
inte kräver att det finns en utpekad gärningsperson, utan endast att det rent objektivt sett kan
konstateras att en överträdelse skett inom ramen för en näringsverksamhet. Företagsboten betalas av det bolag (eller annan organisationsform) inom vilken överträdelsen ägde rum.

1.4

Förslag på åtgärder för att öka upptäckta och anmälda
kulturmiljöbrott

I rapportens avslutande del beskrivs vissa organisatoriska åtgärder som sedan miljöbalken
trädde i kraft, vidtagits inom miljöbrottskedjan. Med miljöbrottskedjan avses de myndigheter och
domstolar som är inblandade i tillsyn (kommuner och länsstyrelser), brottsutredning (miljöpolis,
kriminaltekniker, miljöåklagare)samt dömande (tingsrätter) av miljöbrott. Det gäller främst inrättandet av särskilda miljöpoliser och bildandet av en motsvarande miljöåklagarorganisation,
REMA (Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål). Den allmänna uppfattningen är att dessa åtgärder sammantaget har ökat lagföringen.
I det avslutande kapitlet redovisas även ett samverkansprojekt mellan de myndigheter som brukar anses ingå i miljöbalkskedjan. Syftet med detta projekt är att öka samverkan mellan myndigheterna för att tillsammans identifiera, hantera och förebygga miljöbrott. Syftet är vidare att öka
förståelsen och kunskapen om ”hur de andra myndigheterna” arbetar givet olika rättsliga regleringar samt att skapa naturliga kontaktytor.
Utifrån dessa åtgärder inom miljöbrottskedjan ges vissa förslag på åtgärder som, vid sidan av
eller istället för en sanktionsväxling, också skulle kunna genomföras inom kulturmiljörättens område. Dessa förslag ska även ses som en ansats till att följa upp de rekommendationer som
lämnades av Brottsförebyggandet rådet, BRÅ, i ”Brott under ytan, En undersökning om fornminnesbrott i Sverige. Rapport 2007:5”.
Syftet är att åtgärderna ska kunna leda till att upptäcktsrisken för kulturmiljöbrott ökar samt att
anmälningsförfarandet och utredningsarbetet kan bedrivas mer professionellt och mer ändamålsenligt utifrån de specifika förutsättningar och krav som finns inom kulturmiljövården. Bedömningen är att vissa av dessa förslag bör kunna genomföras relativt snart eftersom de, i motsats till införande av kulturmiljösanktionsavgifter, inte kräver författningsändringar. I andra fall
kan genomförandet även av dessa förslag kräva mer insatser och möjligen författningsändringar.
•

Att inrätta nya tjänster och att genomföra viss organisatoriska förändringar i kulturmiljöbrottskedjan. Även här kan strukturen för miljö- och arbetsmiljöbrott vara en förebild. De
förslag som lämnas i rapporten är följande.
o

Låta Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål (REMA), eller annan specialåklagarkammare, även hantera brott mot kulturmiljölagen.
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•

•

o

Låta miljöpoliserna, eller andra specialutbildade poliser, även hantera brott mot
kulturmiljölagen.

o

Specialutbilda kriminaltekniker inom kulturmiljöområdet.

o

Inrätta en samordnande tjänst på Riksantikvarieämbetet, med goda kunskaper
om straffrättsprocessen samt med bra kontaktytor hos de rättsvårdande myndigheterna.

o

Genomföra grundläggande utbildning om fornlämningar och fornfynd, riktade till
andra myndigheter i kulturmiljöbrottskedjan.

o

Gemensamt för alla inblandade myndigheter, och i samverkan med polis och
åklagare, ta fram mallar för hur åtalsanmälningar ska utformas.

o

Skapa adresslistor så att det blir lätt att få kontakt myndigheter mellan.

Med miljöbrottssamverkan som förebild, genomföra gemensamma samverkansdagar,
där de inblandade myndigheterna får möjlighet att för de andra beskriva sin verksamhet, utifrån bl.a.
•

Hur lagstiftningen beskriver hur respektive myndighet ska eller får arbeta.

•

Vilka möjligheter respektive myndighet har att agera med olika syften.

•

Hur sekretessregler kan begränsa informationsutbytet, men också
vilka möjligheter till sådant utbyte som faktiskt finns.

•

Vilka behov av information som finns på respektive myndighet, och
varför den kan vara relevant.

•

Analysera och beskriva hur ett samarbete över myndighetsgränserna
kan utformas.

•

Hur man undviker att bevis förstörs.

Återkommande träffar där kulturmiljöbrottslighet, och myndighetsutövning runt detta,
diskuteras. Målgruppen för ett sådant projekt skulle kunna vara
•

Riksantikvarieämbetet

•

Länsstyrelser

•

(länsmuseer?)

•

Åklagarmyndigheten

•

Polismyndigheten

•

Tullen

•

Skogsstyrelsen
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•

•

•

Kustbevakning

•

Skogsstyrelsen

•

M.fl.

Att utbilda och att utnyttja befintlig kunskap och kompetens hos vissa andra nyckelaktörer, som i sina yrken eller intresseområden naturligt kommer i kontakt med fornminnen
och fornfynd och som kan tänkas upptäcka fornminnesbrott. Syfte kan vara att:
•

Sprida kunskap om fornlämningar

•

Sprida kunskap om kulturmiljölagregler

•

Informera om vart man vänder sig om man hittar nya fornlämningar

•

Informera om vart man vänder sig om man ser något/någon misstänkt

•

Öka skyddet genom olika initiativ, t.ex. att ”Adoptera en fornlämning”

Förslag på sådana kontaktytor kan var:
•

Lantbrukarnas riksförbund

•

Skogsbrukarorganisationer

•

Maskinentreprenörerna

•

Villaägarna

•

Hembygdsföreningar

•

Friluftsfrämjandet

•

Sportdykarna

•

Orienteringsklubbar
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2

Sanktionsväxling i KML

2.1

Introduktion

I detta kapitel ges ett förslag på hur en reglering med kulturmiljösanktionsavgifter (KMSA) kan
utformas. En sådan reform kräver lagändring. Om reformen genomförs föreslås att reglerna införs i kulturmiljölagen, KML, med ett bemyndigande till regeringen att genom förordning besluta
om i vilka fall det ska föreligga KMSA samt beloppen för desamma. Här ges också ett förslag på
Förordning om kulturmiljösanktionsavgifter.
Genom bemyndigande till Riksantikvarieämbetet, RAÄ, ges denna myndighet rätt att genom föreskrift meddela mer detaljerade bestämmelser.
Hela förslaget bygger på hur motsvarande reglering av miljösanktionsavgifter i miljöbalken har
utformats, men med vissa korrigeringar och anpassningar till detta rättsområde. Också regleringen av sanktionsavgifter inom arbetsmiljöområdet har tagits i beaktande.
I detta kapitel behandlas två huvudsakliga frågor. Den första frågan rör själva författningsförslaget; vad som ska regleras och hur. Detta kan ses som ett skelett, och utgör enligt författarens
uppfattning inte det svåraste, även om det naturligtvis finns skiftande uppfattningar om hur olika
delfrågor kan lösas rent rättsligt och vad som är lämpligt.
Den andra frågan som behandlas i kapitlet, och som också torde vara den svåraste främst ur ett
rättspolitiskt perspektiv, handlar om vilka gärningar som bör bli föremål för en sanktionsväxling.
Uppdraget för detta projekt var ursprungligen att ge förslag på vilka av de gärningsbeskrivningar
som idag är straffbelagda enligt KML som kan eller bör bli föremål för en växling till sanktionsavgifter. Även om förslaget nedan i vissa delar skiljer sig från förstudien, så är det ändå den analysen som ligger till grund i de flesta fall. Författaren är medveten om, och öppen för, att dessa
frågor ofta är politiserade och att kriminologisk och straffrättslig forskningen naturligtvis måste
läggas till grund för ett slutligt ställningstagande. Författarens ser dock som sin uppgift att genomföra det uppdrag som formulerats av RAÄ genom att lämna ett första förslag som ska ses
som en utgångspunkt för fortsatta överväganden och en eventuell fortsatt sedvanlig hantering
som lagstiftningsärende.
Under projektets gång har det även kommit önskemål om att undersöka i vilken utsträckning det
finns handlingsregler i KML som för närvarande helt saknar sanktion, men som skulle kunna
lämpa sig för att sanktioneras genom en sanktionsavgift. Istället för en sanktionsväxling, är det
alltså i dessa delar frågan om att införa sanktioner på ett område som tidigare varit helt sanktionsfritt.
I ett avslutande avsnitt undersöks, och kommenteras, kort vilka av dessa osanktionerade gärningar som skulle kunna kopplas till en KMSA. Med något undantag är det endast gärningar i 4
kap. KML (kyrkliga kulturminnen) som berörs av förslaget. Också dessa åtgärder kräver beslut
av riksdagen för att kunna genomföras.
Det är inte självklart att en sanktionsväxling alltid är det lämpligast alternativet. Det är därför viktigt att i diskussionen också lyfta fram vissa nackdelar och följdeffekter med en sådan reform,
som kan vara av betydelse för vilket beslut som fattas. I rapporten berörs därför vissa straffpro-

12

cessuella effekter av en avkriminalisering. Även betydelsen av att ha en myndighetsorganisation som har vana att bedriva offentlig tillsyn, inklusive att skriva de myndighetsbeslut som krävs,
poängteras.

2.2

Författningsförslag

Det bedöms vara möjligt att ersätta vissa straffbestämmelser i KML med en ny kulturmiljösanktionsavgift. Sådana bestämmelser föreslås då bli införda på lämplig plats i kulturmiljölagen, förslagsvis ett nytt kapitel. Det föreslås även att regeringen in sådana fall bemyndigas att införa en
ny förordning om kulturmiljösanktionsavgifter, samt att regeringen i sin tur får bemyndiga
Riksantikvarieämbetet att införa vissa nya bestämmelser som om betalning av kulturmiljösanktionsavgifter.
I tabellen nedan ges författningsförslag i sedvanlig ordning i den högre kolumnen. I vänster kolumn återges motsvarande bestämmelser avseende miljösanktionsavgift i miljöbalksregleringen.
I vissa fall kommenteras i fotnoter hur motsvarande reglering har utformats i arbetsmiljölagen,
genom en sanktionsväxlingsreform år 2014.
30 kap. Miljösanktionsavgifter

XX § § Kulturmiljölagen
Härigenom föreskrivs att följande bestämmelser i kulturmiljölagen ska upphöra att gälla:
Härigenom föreskrivs att följande bestämmelser införs i kulturmiljölagen
– XXX

1 § Bemyndigande

Bemyndigandet

1 § Regeringen får meddela föreskrifter om att
en särskild avgift (miljösanktionsavgift) ska betalas av den som

X § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer2 får meddela föreskrifter om att en särskild avgift (kulturmiljösanktionsavgift) ska betalas av den som
åsidosätter bestämmelser som har meddelats enligt denna lag, eller föreskrifter
som har meddelats med stöd av denna
lag. Avgiftens storlek ska framgå av föreskrifterna. Avgiften ska uppgå till minst 1
000 kronor och högst 1 000 000 kronor.3
(Rätt intervall??) När avgiftens storlek bestäms, ska hänsyn tas till överträdelsens

1. påbörjar en verksamhet som är till-ståndspliktig eller anmälningspliktig enligt denna balk eller
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av balken, utan att tillstånd har getts eller anmälan har gjorts,
2. åsidosätter villkor eller andra bestämmelser i
ett tillstånd som har be-slutats med stöd av

2

Motsvarande bemyndigande finns i 8 kap. 5 § AML men saknas i MB. Genom 18 § 4p bemyndigas Arbetsmiljöverket att meddela vidare bestämmelser om sanktionsavgifter.
3 Detta är samma intervall som i AML. Under ett seminarium på RAÄ 2015-11-24 framfördes kritik mot allt
för låga avgifter.
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denna balk eller med stöd av föreskrifter som
har meddelats med stöd av balken, eller

allvar och betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser.

3. åsidosätter andra bestämmelser i denna balk,
föreskrifter som har meddelats med stöd av balken eller bestämmelser i EU- förordningar inom
balkens tillämpningsområde.
Avgiftens storlek ska framgå av före-skrifterna.
Avgiften ska uppgå till minst 1 000 kronor och
högst 1 000 000 kronor. När avgiftens storlek
be-stäms, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som
överträdelsen avser. Lag (2011:322).
2 § Strikt ansvar, Undantag
-

Möjligheter till undantag

-

Vem MSA ska tillfalla

2 § En miljösanktionsavgift skall tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet.

X § En kulturmiljösanktionsavgift skall tas
ut även om överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Avgiften behöver dock inte tas ut om det vore
oskäligt med hänsyn till

Avgiften behöver dock inte tas ut om det
vore oskäligt med hänsyn till4

1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige
inte förmått att på egen hand eller genom att
uppdra åt någon annan göra det som ålegat den
avgifts-skyldige,

1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan
göra det som ålegat den avgiftsskyldige,

2. att överträdelsen berott på en om-ständighet
som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller
som den avgifts-skyldige inte kunnat påverka,

2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte
kunnat påverka,

3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa, eller
4. att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap.
Miljösanktionsavgiften skall tillfalla staten. Lag
(2006:1014).

4

3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att
undvika att en överträdelse skulle inträffa.
4. intresset av att undvika allvarlig fara
för liv eller hälsa eller för att undvika
mycket allvarlig risk för att stora ekonomiska eller kulturella värden kunde

Motsvarande bestämmelse i AML (8 kap. 6 § 2 st.) lyder: Avgiften får sättas ned helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna skulle vara oskäligt att ta ut sanktionsavgiften.
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ha blivit förstörda eller allvarligt skadade.
5. Fler undantag?
Avgiften får inte tas ut om överträdelsen
har föranlett straff enligt bestämmelserna i
denna lag eller enligt XXX (brottsbalken,
eller lag varusmuggling??)
För överträdelse som någon begått innan han eller hon har fyllt femton år får
inte kulturmiljösanktionsavgift beslutas.
Kulturmiljösanktionsavgiften skall tillfalla
staten.5
3 § Vem som ska fatta beslutet
TSM
-

Rätt att få yttra sig innan

3 § Tillsynsmyndigheten beslutar om miljösanktionsavgift.
Innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift
skall den som anspråket riktas mot ges tillfälle
att yttra sig.

X § Riksantikvarieämbetet (XXX och
Länsstyrelsen?) beslutar om kulturmiljösanktionsavgift.
Innan Riksantikvarieämbetet beslutar om
avgift skall den som anspråket riktas mot
ges tillfälle att yttra sig.

4§ Delgivning med berörd
4 § Ett beslut om att ta ut en miljö-sanktionsavgift skall delges den avgiftsskyldige. Lag
(2006:1014).

X § Ett beslut om att ta ut en kulturmiljösanktionsavgift skall delges den avgiftsskyldige.

5 § När betalning ska ske, exekutionstitel
5 § En miljösanktionsavgift skall betalas inom
trettio dagar efter det att be-slutet om att ta ut
avgiften har delgetts enligt 4 §, om tillsynsmyndigheten i beslutet inte har bestämt en senare
tidpunkt.

X § En kulturmiljösanktionsavgift skall
betalas inom trettio dagar efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit
laga kraft, om inte en senare tidpunkt
har bestämts i beslutet.6
Beslutet om kulturmiljösanktionsavgift får
efter det att beslutet vunnit laga kraft

5
6

Inom PBL tillfaller sanktionsavgifterna kommunen i fråga, medan AML har samma reglering som MB.
Inom AML ges först ett avgiftsföreläggande. Betalas inte detta går ärendet till domstol.
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Beslutet om miljösanktionsavgift får efter sista
betalningsdagen verkställas såsom en dom som
har vunnit laga kraft. Lag (2006:1014).

verkställas såsom en dom som har vunnit
laga kraft.
Alternativt ett förfarande med avgiftsföreläggande. Om inte detta skrivs under går ärendet automatiskt till förvaltningsdomstol.

6 § Preskription, beslut
6 § Miljösanktionsavgift får inte bes-lutas, om
den som anspråket riktas mot inte inom fem år
från det att för-utsättningarna enligt 1 § att besluta om avgift har inträffat har getts tillfälle att
yttra sig.

X § Kulturmiljösanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot
inte inom fem år från det att förutsättningarna enligt 1 § att besluta om avgift har inträffat har getts tillfälle att yttra sig.

7 § ÖverklagandeinstansTill domstol
7 § Den som enligt ett beslut av en tillsynsmyndighet skall betala en miljösanktionsavgift får
överklaga beslutet till mark- och miljödomstol.
Lag (2010:923)

X § Den som enligt ett beslut skall betala
en kulturmiljösanktionsavgift får överklaga beslutet till förvaltningsdomstol.

8 § Preskription, betalning
8 § En beslutad miljösanktionsavgift faller bort,
om beslutet om avgiften inte har verkställts inom
tio år från det att beslutet har vunnit laga kraft.

X § En beslutad kulturmiljösanktionsavgift faller bort, om beslutet om avgiften
inte har verkställts inom tio år från det att
beslutet har vunnit laga kraft.

9 § Återbetalning
gande

Om beslutet ogillas vid överkla-

9 § Miljösanktionsavgift skall återbetalas, om betalningsansvaret har upp-hävts genom beslut
som har vunnit laga kraft.
Ränta på miljösanktionsavgift som återbetalas
enligt första stycket lämnas enligt 5 § räntelagen
(1975:635) för tiden från den dag avgiften betalades till och med den dag avgiften återbetalas.

Frågan är om en sådan bestämmelse
krävs?
X § Kulturmiljösanktionsavgift skall återbetalas, om betalningsansvaret har upphävts genom beslut som har vunnit laga
kraft.
Ränta på kulturmiljösanktionsavgift som
återbetalas enligt första stycket lämnas
enligt 5 § räntelagen (1975:635) för tiden
från den dag avgiften betalades till och
med den dag avgiften återbetalas.

10 § Bemyndigande
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10 § Regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer får meddela närmare föreskrifter om
den ordning i vilken miljösanktionsavgifter skall
betalas.
X § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela närmare
föreskrifter om den ordning i vilken kulturmiljösanktionsavgifter skall betalas.
Förelägganden?
Processuella bestämmelser handläggning av ärenden om kulturmiljösanktionsavgifter i domstol
ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
Denna lag träder i kraft XXX
Har en straffrättslig påföljd, genom
denna ändring, ersatts av en kulturmiljösanktionsavgift, men straffet i
ett enskilt fall inte har dömts ut när
ändringen träder i kraft, ska straffet ersättas av sanktionsavgift. Detta gäller
dock inte bötespåföljden är lägre än
sanktionsavgiften.

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter
1 kap. Allmänt om miljösanktionsavgifter
1 § Härledning av bemyndiganden
1 § Denna förordning avser miljösanktionsavgifter enligt 30 kap. miljöbalken.

X § Denna förordning avser kulturmiljösanktionsavgifter enligt XX §§ Kulturmiljölagen.

Förordningen är meddelad

Förordningen är meddelad

1. med stöd av 30 kap. 1 § miljöbalken i fråga
om 1 kap. 3– 5 §§ och 2–12 kap.,

med stöd av XX § KML i fråga om XX
etc??,

2. med stöd av 30 kap. 10 § miljöbalken i
fråga om 1 kap. 6 §, och 3. i övrigt med stöd
av 8 kap. 7 § regeringsformen.

3. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. KOLLA ATT DET ÄR SÅ

2 § Innehållsförteckning

Denna kan nog utgå
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2 § Förordningen innehåller bestämmelser
om miljösanktionsavgifter för överträdelser av
föreskrifter om
– artskydd (2 kap.),
– miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (3
kap.),
– verksamheter som orsakar miljöskador (4
kap.),
– vilthägn och miljöhänsyn i jordbruket (5
kap.),
– genteknik (6 kap.),
– kemiska produkter och biotekniska organismer (7 kap.),
– växtskyddsmedel och bekämpningsmedel
(8 kap.),
– fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (9 kap.),
– bensingaser och brandfarliga vätskor (10
kap.),
– avfall och producentansvar (11 kap.), och –
tillsyn, rapportering och egenkontroll (12
kap.).
3 § Fortsatt överträdelse
3 § Om en miljösanktionsavgift har beslutats
för en överträdelse och den avgiftsskyldige
därefter inte upphör med överträdelsen, ska
en ny avgift för överträdelsen tas ut med
dubbla det belopp som anges i 2–12 kap.,
dock högst en miljon kronor vid varje tillfälle.

X § Om en kulturmiljösanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte upphör med överträdelsen,
ska en ny avgift för överträdelsen tas ut med
dubbla det belopp som anges i XX §§, dock
högst en XX kronor vid varje tillfälle.

En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse.

En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse.

4 § Upprepade överträdelser inom två år
4 § Om en miljösanktionsavgift har beslutats
för en överträdelse och den avgiftsskyldige
därefter upprepar en sådan överträdelse, ska
en avgift för den nya överträdelsen tas ut
med dubbla det belopp som anges i 2–12

X § Om en kulturmiljösanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter upprepar en sådan överträdelse,
ska en avgift för den nya överträdelsen tas ut

18

kap., dock högst en miljon kronor vid varje
tillfälle.

med dubbla det belopp som anges i XX §§,
dock högst XX kronor vid varje tillfälle.

Första stycket gäller endast överträdelser
som upprepas inom två år från det tidigare
beslutet om miljösanktionsavgift.

Första stycket gäller endast överträdelser som
upprepas inom två år från det tidigare beslutet
om kulturmiljösanktionsavgift

5 § Överträdelse av vitesföre-läggande
5 § Om ett vitesföreläggande har överträtts,
ska miljösanktionsavgift inte tas ut för en
överträdelse som omfattas av föreläggandet.

X § Om ett vitesföreläggande har överträtts,
ska kulturmiljösanktionsavgift inte tas ut för en
överträdelse som omfattas av föreläggandet.
FLYTTAS TILL LAGEN?

6 § Bemyndigande om betalning
6 § Naturvårdsverket får meddela närmare
föreskrifter om hur miljösanktionsavgifter ska
betalas.

X § Riksantikvarieämbetet får meddela närmare föreskrifter om hur kulturmiljösanktionsavgifter ska betalas

7 § Viss kommunicering med verkställande
organ
7 § Om ett beslut om miljösanktionsavgift efter överklagande har upphävts, ändrats eller
fastställts genom en dom som vunnit laga
kraft, ska domstolen snarast skicka en kopia
av domen till Kammarkollegiet och ange vilket datum domen har vunnit laga kraft.

X § Om ett beslut om kulturmiljösanktionsavgift efter överklagande har upphävts, ändrats
eller fastställts genom en dom som vunnit laga
kraft, ska domstolen snarast skicka en kopia
av domen till XXX ? (Kammarkollegiet ?) och
ange vilket datum domen har vunnit laga kraft.

Domstolen ska på motsvarande sätt snarast
underrätta Kammarkollegiet, om den beslutar
att ett överklagat beslut om miljösanktionsavgift tills vidare inte ska gälla eller om ett sådant beslut om verkställighetsförbud upphävs.

Domstolen ska på motsvarande sätt snarast
underrätta XXX ? Kammarkollegiet, om den
beslutar att ett överklagat beslut om kulturmiljösanktionsavgift tills vidare inte ska gälla eller
om ett

Kulturmiljösanktionsavgift ska betalas av
den som:
Se vidare diskussion i den löpande texten
om vilka gärningar som föreslås ingå

19

Naturvårdsverkets föreskrifter om betalning
av miljösanktionsavgifter NFS 2012:10

Riksantikvarieämbetes föreskrifter om betalning av kulturmiljösanktionsavgifter XXX

Med stöd av 6 § förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter föreskriver Naturvårdsverket följande

Med stöd av XXX föreskriver Riksantikvarieämbetet följande

1 § Ett beslut om miljösanktionsavgift ska på
beslutets första sida eller på särskilt försättsblad innehålla uppgift om

1 § Ett beslut om kulturmiljösanktionsavgift
ska på beslutets första sida eller på särskilt försättsblad innehålla uppgift om

1. beslutande myndighet (namn samt regional kod enligt SCB),

1. beslutande myndighet (namn samt regional
kod enligt SCB),

2. beslutsdag,

2. beslutsdag,

3. för fysisk person den avgiftsskyldiges
namn och personnummer och i

3. för fysisk person den avgiftsskyldiges namn
och personnummer och i

förekommande fall firma, för juridisk person
företagets namn och organisationsnummer,

förekommande fall firma, för juridisk person företagets namn och organisationsnummer,

4. den avgiftsskyldiges postadress,

4. den avgiftsskyldiges postadress,

5. avgiftsbeloppets storlek,

5. avgiftsbeloppets storlek,

6. förfallodag, och

6. förfallodag, och

7. grunden för beslutet genom angivande av
tillämplig bestämmelse i förordningen
(2012:259) om miljösanktionsavgift eller, för
överträdelser som inträffat före den 1 juli
2012, tillämplig punkt i bilagan till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter.

7. grunden för beslutet genom angivande av
tillämplig bestämmelse i förordningen XXX.

2 § Ett beslut om miljösanktionsavgift ska innehålla en upplysning om att avgiften ska betalas till Kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning

2 § Ett beslut om kulturmiljösanktionsavgift
ska innehålla en upplysning om att avgiften
ska betalas till XXX (Kammarkollegiet ?) efter
särskild betalningsuppmaning

3 § Efter sista betalningsdagen får beslutet
enligt 30 kap. 5 § andra stycket miljöbalken
verkställas såsom en lagakraftvunnen dom.
En upplysning om detta ska finnas i beslutet.

Efter sista betalningsdagen får beslutet enligt
XXX kulturmiljölagen verkställas såsom en
lagakraftvunnen dom. En upplysning om detta
ska finnas i beslutet.

4 § Den tillsynsmyndighet som beslutat om
miljösanktionsavgift ska efter delgivning av
beslutet enligt 30 kap. 4 § miljöbalken omgående sända en kopia av beslutet och av be-

Den beslutande myndigheten ska efter delgivning av beslutet enligt XXX kulturmiljölagen
omgående sända en kopia av beslutet och av
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vis om delgivning till Kammarkollegiet. Motsvarande gäller om myndigheten upphävt eller ändrat beslutet efter omprövning.

bevis om delgivning till XXX (Kammarkollegiet ?). Motsvarande gäller om myndigheten
upphävt eller ändrat beslutet efter omprövning.

Om ett beslut överklagas ska tillsynsmyndigheten underrätta Kammarkollegiet om detta.

Om ett beslut överklagas ska tillsynsmyndigheten underrätta XXX (Kammarkollegiet?)
om detta.

2.3

Bakgrund

Den tidigare förstudien innehåller en översiktlig genomgång och sammanfattning av vad som
tidigare har skrivits om den rättsliga figuren ”sanktionsavgifter”. Sådana analyser finns såväl i
statliga utredningar (SOU), rapporter från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, som i den juridiska
litteraturen. Någon form av generella grundkrav för hur en sanktionsavgiftsreglering bör vara utformad presenterades i rapporten.
Föreliggande förslag till kulturmiljösanktionsavgifter (KMSA) är framtaget enligt följande principer. Utgångspunkten är miljöbalkens reglering av miljösanktionsavgifter, MSA, med underordnade förordning och föreskrifter. Författaren har även i viss mån beaktat hur regleringen ser ut i
arbetsmiljölagen, där en motsvarande reform genomfördes under år 2014. I de fall det av förstudien framkommit att regleringen av MSA på någon punkt och av någon anledning inte är att rekommendera, så föreslås en annan lösning. Eftersom föreliggande utredningsuppdrag har
mycket kort tid till sitt förfogande är inte avsikten att analysera det rättsliga institutet sanktionsavgifter djupare än vad som redan gjorts i förstudien, utan istället att försöka tillämpa de rekommendationer som ges i där.
Den svåraste frågan har varit att avgöra vilka av de i KML straffbara gärningarna, som bör ersättas med en sanktionsavgift. Frågan är inte lätt att besvara, utan kan många gånger kräva en
än djupare analys bland annat utifrån ett kriminologiskt perspektiv. Någon sådan analys görs
inte i föreliggande rapport. Under arbetets gång har det dock förekommit kontakter med Brottsförebyggande rådet, som bland annat har deltagit på ett seminarium.
Av betydelse för bedömningen av vilka gärningar som skulle kunna kopplas till en sanktionsavgift istället för en straffrättslig påföljd, är t.ex. vilket straffvärde gärningen anses ha samt om bedömningen av om en överträdelse har ägt rum grundas på en klar och tydlig regel eller på en
avvägning. Eftersom ett av målen med detta projekt är att öka upptäcksgraden och lagefterlevnaden, så är det naturligtvis relevant att fråga sig om dessa förutsättningar överhuvudtaget kan
påverkas av en sanktionsväxling. Också detta bedöms vara är en fråga för den kriminologiska
expertisen.
En följd av att sanktionsavgifterna i det enskilda fallet föreslås både ska utredas och påföras av
en förvaltningsmyndighet inom ramen för den förvaltningsrättsliga ärendehandläggningen, är att
det inte heller finns möjlighet att besluta om eller utnyttja sig av de straffprocessuella tvångsmedel som föreligger vid brottmålsutredningar. Detta har redan kort berörts. Hela regleringen föreslås också bygga på strikt ansvar.

21

2.4

Varför sanktionsavgift?

Inom miljörättens område råder en uttrycklig skyldighet för tillsynsmyndigheter att göra en anmälan till polis eller åklagare så snart en misstanke om brott föreligger (26 kap. 2 § MB). Ribban
för när en anmälan ska ske, ska enligt motiven ligga väldigt lågt.
På grund av denna skyldighet kommer det också in många anmälningar till polis- och åklagare,
men trots att det både finns specialutbildade poliser och dito åklagare, med egna organisationer, så tar detta utredningsarbete ofta lång tid. Under 2014 anmäldes enligt officiell statistik
från BRÅ, omkring 5 900 brott mot miljöbalken – en ökning med 11 procent jämfört med året innan.7 Personuppklaringsprocenten för brott mot miljöbalken var år 2014 endast 4 %.8
En anledning till denna låga uppklarningsprocent kan säkert vara att det är komplicerade frågor
att utreda. Många förundersökningar läggs ner, med de sedvanligt korta motiveringarna, och i
andra fall blir det frikännande domar. Enligt uppgifter från Naturvårdsverket förs inte längre någon officiell statistik vad avser miljösanktionsavgifter.9
Författarens egen erfarenhet är att tillsynsmyndigheternas skyldighet att åtalsanmäla kan ifrågasätts av myndigheterna själva, bland annat på grund av den, som det uppfattas, låga uppklaringsprocenten. Inte minst det stora antalet snabbt nedlagda eller icke inledda förundersökningar kan skapa frustration.
Tillsammans med tillsynsmyndigheternas ibland bristande kunskap om förutsättningarna för att
kunna väcka åtal, ledde detta till att det som tidigare hette Rikspolisstyrelsen (RPS) tog ett fortbildningsinitiativ för att öka förståelse mellan myndigheterna i miljöbalkskedjan. Detta redovisas
i kapitel 3.
Möjligen kan även det relativt sett fåtalet fällande domar, i förhållande till antalet anmälningar,
även leda till att signalen ut i samhället blir att vissa överträdelser är ”ofarliga” eller kanske till
och med accepterade av rättsordningen.
Som redan nämnts, genomfördes år 2014 en sanktionsväxlingsreform inom arbetsmiljölagstiftningen genom ändringar i arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). Enligt uppgift från Arbetsmiljöverket har dessa fallit väl ut. I motiven till denna ändring uttalar regeringen att:10
”Vid misstanke om brott mot arbetsmiljölagen gör Arbetsmiljöverket en åtalsanmälan. De flesta anmälningar om brott slutar med ett beslut som innebär
att ärendet läggs ner. Endast ca en fjärdedel av de anmälningar till åklagare
som görs leder till lagföring. Det är än mer ovanligt att anmälningar leder till
straff. Antalet åtalsanmälningar när det gäller brott mot arbetsmiljölagen är
således relativt lågt och en stor del av anmälningarna leder inte till någon

7

Källa: Brå Anmälda brott. https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/miljobrott.html. (Webben 2015-11-09 kl.
14:30).
8
Källa: Brå Handlagda brott. https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/miljobrott.html. (Webben 2015-11-09 kl.
14:30).
9 Uppgift från Naturvårdsverket 2015-11-10 (Monika Magnusson ,Avdelningen för genomförande, Enheten
för vägledning).
10 Proposition 2012/13:143 s. 47, Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna.
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lagföring. Utredningen har mot bakgrund av detta dragit slutsatsen att straffsanktionen generellt sett är en ineffektiv sanktion när det gäller brott mot arbetsmiljölagen. LO har påpekat att det straffrättsliga förfarandet är långsamt
och bötesstraffen låga. Regeringen anser att dessa förhållanden bidrar till att
sanktionssystemet av den en-skilde kan uppfattas som oförutsägbart och
godtyckligt. Regeringen anser mot denna bakgrund att det kan ifrågasättas
om straffbelagda regler på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet är den mest
effektiva och lämpliga metoden för att säkerställa att reglerna följs. Det bör
därför, utifrån de utgångspunkter som nämnts ovan, övervägas i vilken utsträckning arbets-miljö-och arbetstidsområdet ska vara kriminaliserat.”
Därtill kan läggas att en polisanmälan, för den typiske miljöbrottslingen, ofta är en mycket känslig händelse i sig eftersom hen inte sällan hängs ut i media både vid tidpunkten för anmälan och
vid en dom. Men blir åtalet nedlagt blir det sällan en nyhet. En nedlagd förundersökning kan då
leda till en ”vad-var-det-jag-sade” reaktion från den (tidigare) misstänkte mot tillsynsmyndigheten. Hur stigmatiserande en miljösanktionsavgift blir för adressaten, i förhållande till brottsmisstanke, är inte känt för författaren.
Erfarenheter som dessa framförs ibland som en motivering till sanktionsväxling, där sanktionsavgifter får ersätta straff. Istället för den långa kedja av tillsynsmyndighet – polis - åklagare domstol, så är det endast tillsynsmyndigheten som är inblandad i beslut om sanktionsavgift. Tiden mellan upptäckt och faktura kan bli mycket kortare än för ett straff.
För att beslut om sanktionsavgifter, som rättsteoretiskt sett anses ligga straffet väldigt nära, ska
kunna läggas på tillsynsmyndigheten krävs att hela systemet är starkt schabloniserat och enkelt
att tillämpa. Vissa grundläggande rättssäkerhetsaspekter måste också finnas. Detta innebär
t.ex. att myndigheten inte ska behöva göra några komplicerade bedömningar av de s.k. subjektiva rekvisiten, utan reglerna ska bygga på strikt ansvar vilket innebär att oavsett om överträdelsen gjordes uppsåtligen, av oaktsamhet eller var en ren olyckshändelse så ska det ändå fattas
ett beslut om sanktionsavgift.
En annan del av förenklingen och schablonisering innebär att den bestämmelse som beskriver
det sanktionerade, inte får bygga på avvägningar där det kan vara svårt att enkelt avgöra om en
överträdelse har ägt rum eller inte.
En tredje schablonisering rör avgifternas storlek, vilka av denna anledning bör vara fast bestämda i författning. Det ska alltså inte vara den beslutande myndigheten som ska avgöra hur
stor eller liten avgiften ska vara i det enskilda fallet.
Slutligen bör det inte finnas möjlighet att få (eller ge) dispens, och undantagen ska vara få som
möjligt, de ska vara svåra att få och vara väl avgränsade. Dessa aspekter kan vara särskilt viktiga när det är många tillsynsmyndigheter, såsom inom miljöbalkens område där ju varje kommun har en tillsynsmyndighet. Inom kulturmiljöområdet är det visserligen avsevärt färre inblandade myndigheter, men av effektivitetsskäl föreslås ändå att dessa principer ska gälla.
Eftersom sanktionsavgifterna ligger nära straffet så är det ändå principen om att hellre fria än
fälla, som ska gälla. Det betyder att i de fall myndigheten inte är helt säker på om en viss gärning ska anses falla under en avgiftsbestämmelse, så ska beslutet vara att inte ta ut någon avgift. Redan genom att denna princip ska tillämpas, ska det ändå finnas någon form av säkerhetsmarginal.
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Allt detta tillsammans gör att beslut om miljösanktionsavgifter har förutsättningar att komma relativt snart efter upptäckt och i ett större antal än de straffrättsliga påföljderna.
Effektiviteten är ett viktigt skäl för att genomföra en sanktionsväxling. Med effektivitet kan menas dels att beslutet fattas inom en kort tid efter upptäckt, dels att många fall av alla anmälda
överträdelser resulterar i ett avgiftsbeslut. Förmodligen kan båda dessa omständigheter sin tur
ge signaler ut i samhället om att gärningarna inte är acceptabla på samma sätt som ett fungerande straffhot. Möjligen kan man spekulera i om det är en vinst i sig att slippa många avskrivna
åtalsanmälningar eller nedlagda förundersökningar, eftersom dessa beslut inte sällan sänder ut
olyckliga signaler i samhället.

2.5

Sanktionsavgifter och rättssäkerhet

Man bör vara tydlig med att införandet sanktionsavgifter kan vara behäftade med vissa betänkligheter ur ett rättssäkerhetsperspektiv.
Inom t.ex. miljörättens område fattas sanktionsavgiftsbesluten oftast utan att det finns juridisk
expertis inblandad, varken som närvarande eller medverkande. Till försvar kan dock anföras att
det är principen om att heller fria än fälla som ska gälla vid tveksamheter, vilket ska leda till att
så snart man är osäker om vilket beslut som ska fattas så är utgångspunkten att inte ta ut en
avgift. Det är naturligtvis angeläget att också sanktionsavgifter inom kulturmiljölagstiftningens
område omgärdas av strikta rättssäkerhetsgarantier, och det är önskvärt att det både finns skolade jurister involverade i besluten och att principen om att heller fria än fälla ska gälla.
Många av de ofta åberopade rättssäkerhetsaspekterna finns reglerade genom den Europeiska
konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna (Europakonventionen). I propositionen till
ändringarna i arbetsmiljölagen uttalar regeringen sin syn på Europakonventionens inverkan på
sanktionsavgifter.11 Enligt författarens uppfattning finns ingen anledning att i nu föreliggande
sammanhang frångå denna bedömning. Regeringen anför där:
”Bestämmelserna om sanktionsavgifter i arbetsmiljölagen (1977:1160) infördes genom prop. 1993/94:186 Ändringar i arbetsmiljölagen. Därefter har den
europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna (Europakonventionen) inkorporerats i svensk rätt
och gäller som lag i Sverige sedan den 1 januari 1995, lagen (1994:1219)
om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Enligt 2 kap. 19 § regeringsformen
får lag eller annan föreskrift inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden
på grund av Europakonventionen. Det finns därför skäl att på nytt se över
systemet med sanktionsavgifter i arbetsmiljö- och arbetstidslagen för att säkerställa att bestämmelserna om sanktionsavgifter inte står i strid med dessa
åtaganden.
Europakonventionen
Av intresse för bestämmelser om sanktionsavgifter är artikel 6 i Europakonventionen. Enligt artikel 6 åtnjuter en person som står anklagad för brott de

11

Prop. 2012/13 134 s. 71 f.
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rättssäkerhetsgarantier som räknas upp där, bl.a. rätten till en rättvis offentlig
förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som
upprättats enligt lag. Begreppet brott i den mening som avses i Europakonventionen är ett autonomt begrepp, vilket innebär att det ska ges en självständig och allmängiltig tolkning. Vad som är ett brott i konventionens mening bestäms av tre kriterier: klassificeringen i den nationella rätten, gärningens natur samt påföljdens natur och sträng-het (se t.ex. Engel m.fl. mot Nederländerna, dom den 8 juni 1976, Öztürk mot Tyskland, dom den 21 februari 1984 och Weber mot Schweiz, dom den 22 maj 1990). Det räcker att ett
av dessa kriterier är uppfyllt för att artikel 6 ska vara tillämplig.
Om en överträdelse klassificeras som brott i den nationella lagstiftningen betraktas den även som brott i konventionens mening. Att en överträdelse inte
klassificeras som brott i nationell rätt innebär emellertid inte nödvändigtvis
att den faller utanför begreppet brott i konventionens mening. Om ett av de
övriga kriterierna är uppfyllda blir artikel 6 tillämplig. Av betydelse för kriteriet
gärningens natur är bestämmelsens räckvidd och syfte. Är bestämmelsen
generell och riktar sig mot alla medborgare och inte endast till en särskild
grupp talar det för att fråga är om brottslig gärning i konventionens mening.
Om syftet med bestämmelsen är avskräckande och bestraffande snarare än
att kompensera för skada, är handlingen till sin natur straffrättslig. Bedömningen av kriteriet påföljdens natur och stränghet görs i förhållande till den
påföljd som riskeras till följd av viss gärning och inte i förhållande till den faktiskt utdömda eller ålagda sanktionen.
Sanktionsavgifterna på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet har ett avskräckande syfte och ersätter straff som överträdelserna annars kan leda till. Det
kan därför antas att bestämmelsernas syfte är sådant att artikel 6 i Europakonventionen är tillämplig. Reglerna bör därför ges en sådan utformning att
de rättssäkerhetsgarantier som följer av denna artikel upp-fylls. Det innebär
bl.a. att den enskilde ska underrättas om vilken gärning som läggs honom till
last, ha rätt att inte vara verksam i förfarandet till egen nackdel, att vara tyst
och ges tillfälle att yttra sig över anklagelsen. Oskyldighetspresumtionen ska
också beaktas. Den enskilde ska även ha möjlighet att inom rimlig tid få sin
sak prövad av domstol [min under-strykning här].
I artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen regleras rät-ten
att inte bli lagförd eller straffad två gånger (ne bis in idem).
Begreppet straff i den mening som avses i Europakonventionen får även anses omfatta vissa administrativa sanktioner som t.ex. vite. Denna artikel kan
därför komma att aktualiseras i sådana fall då vite kombineras med t.ex. ett
bötesstraff eller en administrativ sanktionsavgift. Förbudet mot dubbel bestraffning behandlas i avsnitt 5.7.
Europarådets rekommendation om administrativa sanktioner
Europarådet antog den 13 februari 1991 rekommendation nr R(91)1 om administrativa sanktioner. Rekommendationen riktar sig främst till Europarådets medlemmar, däribland Sverige, men är inte rättsligt bindande.
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Rekommendationens principer innebär att sanktionernas innehåll och villkoren för att ålägga sanktioner ska framgå av lag, förbud mot retroaktiv tillämpning, förbud mot dubbla administrativa sanktioner grundade på samma gärning och till skydd för samma intressen och krav på snabb handläggning.
Varje åtgärd som kan leda till en administrativ sanktion riktad mot en viss
person ska leda till ett slutligt avgörande. En person som riskerar en administrativ sanktion ska informeras om anklagelserna och de bevis som åberopas till stöd för dessa samt beredas möjlighet och tillräckligt med tid för att
besvara dessa. Bevisbördan ska ligga på den administrativa myndigheten.
Det ska slutligen vara möjligt att överklagamyndighetens beslut till domstol.
Med utgångspunkt i det som strukits under i texten ovan, har i föreliggande förslag införts bestämmelser som ska garantera att den enskilde:
•

Ska underrättas om vilken gärning som läggs hen till last,

•

Har rätt att inte vara verksam i förfarandet till egen nackdel,

•

Har rätt att vara tyst,

•

Ges tillfälle att yttra sig över anklagelsen,

•

Har möjlighet att inom rimlig tid få sin sak prövad av domstol,

Därutöver ska följande gälla:
•

Oskyldighetspresumtionen ska beaktas,

•

Sanktionernas innehåll och villkoren för att ålägga sanktioner ska framgå av lag,

•

Förbud mot retroaktiv tillämpning,

•

Förbud mot dubbla administrativa sanktioner grundade på samma gärning och till skydd
för samma intressen och krav på snabb handläggning,

•

Varje åtgärd som kan leda till en administrativ sanktion riktad mot en viss person ska
leda till ett slutligt avgörande,

•

En person som riskerar en administrativ sanktion ska informeras om anklagelserna och
de bevis som åberopas till stöd för dessa samt beredas möjlighet och tillräckligt med tid
för att besvara dessa,

•

Bevisbördan ska ligga på den administrativa myndigheten,

•

Det ska slutligen vara möjligt att överklagamyndighetens beslut till domstol.

2.6

Utgångspunkter för sanktionsväxling

2.6.1

Generella utgångspunkter i förstudien

I förstudien genomfördes en litteraturstudie, med avsikt att få fram någon form av kriterier för
när en sanktionsväxling kan vara lämplig och hur sådana regler bör utformas. Även om det i
flera frågor finns skiftande uppfattning om hur sådana regler ska utformas, så presenterades i
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förstudien en lista på vissa rekommendationer som framstod som genomtänkta. En utgångspunkt i det arbetet var att hellre ge förslag som förefaller hålla en hög grad av rättssäkerhet än
att nödvändigtvis lyfta fram den lösning som kunde anses vara mest effektivt.
Inledningsvis uppställdes i förstudien vissa generella kriterier för att sanktionsväxling skulle
kunna anses motiverat:12
•

Det bör avse ett klart avgränsat rättsområde.

•

Det bör avse ett rättsområde där regelöverträdelser är särskilt frekventa.

•

Det bör vara ett rättsområde där speciella svårigheter kan anses råda för att beräkna
storleken av den vinst eller besparing som uppnås.

•

Att det gäller regelöverträdelser som kan betecknas som ringa eller av s.k. normalgrad
och där straffsanktionen idag är begränsad till enbart böter eller penningböter.

•

Att sanktionsavgifter inte bör användas när utpekandet av gärningsmannen som klandervärd kan antas ha mer märkbar betydelse för hur människor väljer att bete sig.

•

Att sanktionsavgifter inte bör komma ifråga för beteenden som kan föranleda näringsförbud.

Därtill kan läggas att sanktionsavgift endast bör användas i fall där överträdelser är lätta att konstatera och några svårare bedömningar inte behöver göras.13
Regeringen uttalar även i motiven till ändringarna i arbetsmiljölagen,14 att effektivitetsvinster och
resursbesparingar främst stod att vinna när det gäller överträdelser av föreskrifter om formella
förfaranden eller preciserade åtgärder, alltså sådana överträdelser som var direkt straffbelagda
och inte förutsatte föreläggande eller förbud.
Därefter kommenterades vissa specifika frågeställningar. En kortsammanfattning av dessa ges
här. För referenser och bakgrundsfakta hänvisas till förstudien.

2.6.2

Normnivå

Frågan om normnivå gäller vilken lagstiftande församling som ska kunna föreskriva om sanktionsavgifter, om det endast är riksdagen (genom lag) eller om det också kan delegeras till regeringen (genom förordning) eller till förvaltningsmyndighet (genom föreskrift). I miljöbalken är det
regeringen som slutligen avgör vilka gärningar som ska kunna medföra sanktionsavgift. Detta
görs genom förordning om miljösanktionsavgifter. Inom arbetsmiljörätten har istället Arbetsmiljöverket fått detta bemyndigande att genom sina föreskrifter bestämma när det ska föreligga
sanktionsavgift.15

12

Avsnitt 3.2 i förstudien.
Prop. 2012/13:143 s. 55.
14 Prop. 2012/13:143 s. 48.
15 Slutsatserna i Förstudien är på denna punkt beklagligt nog förvirrande. I sammanfattningen står att det
kan delegeras till myndighet, medan det inne i rapporten står att det endast är regeringen som ska kunna
meddela dessa typer av föreskrifter.
13

27

Regeringen menade i propositionen att Arbetsmiljöverket, inom den ram lagen ger i form av ett
bemyndigande att meddela föreskrifter, bör ha valmöjlighet att utifrån varje enskild föreskrift och
dess utformning bestämma om en överträdelse ska leda till sanktionsavgift eller om den ska genomdrivas enbart med föreläggande eller förbud.16
Med anledning av detta kan det således lämnas öppet om det är regeringen eller myndighet,
närmast RAÄ, som ska kunna bestämma i vilka fall det ska införas sanktionsavgift. Också vissa
verkställighetsföreskrifter kan överlåtas till förvaltningsmyndighet, här troligen Riksantikvarieämbetet, att bestämma om.
Därutöver behöver riksdagen ta ställning till frågan om avkriminalisering av de gärningar som
avses ersättas med sanktionsavgifter, samt beslut om övergångsbestämmelser.

2.6.3

Kan sanktionsavgift och straff kombineras?

En viktig fråga är om KMSA ska kunna beslutas för en gärning som samtidigt är straffsanktionerad.17 Europakonventionen för de mänskliga fri- och rättigheterna uppställer, som kommenterats ovan, ett förbud mot dubbla bestraffningar för samma gärning, och en fråga som debatterats är om en sanktionsavgift ska anses vara straff i Europakonventionens bemärkelse eller
inte. I litteraturen råder delade meningar om hur man rent principiellt sett bör se på frågan.
Trots att Högsta domstolen funnit att skillnaderna mellan miljösanktionsavgift och straff enligt 29
kap MB är så pass stora att det inte ska anses vara fråga om dubbelbestraffning om båda
sanktionerna utdöms, så är det ändå flera instanser som av lämplighetsskäl avråder från att
kunna kombinera dessa båda sanktionsformer.18 Professor Per-Ole Träskman menar, med stöd
av Europadomstolens praxis, att det inte råder något tvivel om att uttag av miljösanktionsavgift
är en anklagelse för brott i den bemärkelse som det har i Europakonventionens artikel 6.
Regeringen behandlar frågan i proposition 2012/13:143, man uttalar där:19
Enligt artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen får ingen
straffas på nytt [min kursivering här] i samma stat för ett brott för vilket han
redan blivit slutligt frikänd eller dömd i enlighet med lagen om rättsordningen
i den staten. Begreppet straff i den mening som avses i Europakonventionen
får även anses omfatta vissa administrativa sanktioner, t.ex. vite. Artikeln
kan därför komma att aktualiseras i sådana fall då vite kombineras med t.ex.
ett bötesstraff eller en administrativ sanktionsavgift.
En annan fråga som bör uppmärksammas är hur sanktionsavgift och straff
förhåller sig till varandra. I 8 kap. 2 § arbetsmiljölagen föreskrivs att straff
inte får utdömas för en överträdelse för vilken det har utfärdats föreskrift om
sanktionsavgift. Det system med sanktionsavgifter som regeringen nu föreslår ska ersätta straffet i den utsträckning som framgår av avsnitt 5.3 och

16

Prop. 2012/13:143 s. 66.
Avsnitt 3.3.8 i förstudien.
18 NJA 2004 s. 840.
19 Prop. 2012/13:143 s. 69.
17
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5.4. Lagtekniskt innebär detta bl.a. att vissa bestämmelser i 8 kap. 2 § arbetsmiljölagen upphävs. Frågan om straff eller företagsbot och sanktionsavgift kan beslutas för samma gärning kommer således inte att uppstå. En annan sak är att om flera överträdelser har skett, så kan den situationen uppstå att några överträdelser leder till straff och några till sanktionsavgift. Så
länge det inte är fråga om samma gärning, står detta enligt regeringens uppfattning inte i strid mot förbudet mot dubbelbestraffning.
Det avgörande för frågan om förbudet mot dubbelbestraffning aktualiseras är
alltså om det är fråga om samma gärning eller överträdelse. Det bör enligt
regeringens uppfattning vara möjligt att använda vitesföreläggande för att
framtvinga en engångsprestation även när bristande fullgörande av prestationen under en tidigare tidsperiod varit straffbelagd. Underlåtenheten att i
rätt tid fullgöra prestationen är belagd med straff medan vitesföreläggandet
används vid fortsattunderlåtenhet för att fram-tvinga prestationen.
Slutsatsen i förstudien är att kulturmiljösanktionsavgifter inte i något fall bör kunna påföras samtidigt med straff, en slutsats som ligger till grund för författningsförslaget. Om inte annat, så kan
detta motiveras med att det för den enskilde kan uppfattas som stötande att drabbas av två
sanktioner. Man kan säkert anta att den s.k. medelsvensson inte har en aning om de rättsfilosofiska distinktionerna mellan olika pålagor och att det inte är otroligt att tilltron till rättssystemet
kan komma att påverkas negativt genom dubbla pålagor.
Ett sådant förbud ska klart framgå av författningstexten, och det ska inte heller finnas skrivningar i författningstexten som kan ge sken av att det kan finnas situationer då en kombination
kan vara möjlig. Jämför här formuleringen i 2 § MB:
Avgiften behöver dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn till…..4.
att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap.
Träskman har kritiserat denna formulering m.h.t att det ska göras en bedömning av om det är
oskäligt.
Föreliggande författningsförslag utgår från att det ska vara ett tydligt och klart förbud mot att
kombinera straff med sanktionsavgift.
Det ska inte heller vara möjligt att ta ut KMSA för en överträdelse som omfattas av ett vitesföreläggande. En motsvarande bestämmelse för miljösanktionsavgifter finns på förordningsnivå,
och det kan diskuteras vilken normnivå som ska gälla.

2.6.4

Subjektiva rekvisit

En av de svårare frågorna inom straffprocessen är att fastställa om en gärning har begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet (de s.k. subjektiva rekvisiten). Beroende på vad utfallet blir, så
kommer gärningen att inordnas under olika brottsbeskrivningar och straffsatsen att påverkas. Är
det en ren olyckshändelse anses gärningen aldrig straffbar.
För det fall att kulturmiljösanktionsavgifter genomförs, föreslås att beslut om att utta avgifter fatttas på myndighetsnivå, vilket gör att det inte alltid är säkert att det finns tillgång till juridisk kompetens för att kunna avgöra om en gärning utförts med uppsåt eller av oaktsamhet. För att underlätta beslutsprocessen, och för att skapa ett så rättssäkert system som möjligt så bygger
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hela systemet med miljösanktionsavgifter på schabloniseringar. Den beslutande myndigheten
ska endast behöva konstatera att en viss handling, eller underlåtenhet att utföra en viss handling, rent objektivt har ägt rum. Inom juridiken säger man att myndigheten endast behöver pröva
frågan om de objektiva rekvisiten föreligger eller inte. För att göra handläggningen så enkel som
möjligt ska möjligheterna till undantag vara mycket begränsande.
Samma utgångspunkt bör enligt författarens uppfattning gälla för KMSA, d.v.s. att de ska bygga
på det som kallas strikt ansvar vilket betyder att det inte spelar någon roll om den sanktionerade
gärningen (eller underlåtenheten) har vidtagits med vett och vilja, av oaktsamhet eller om det är
en ren olyckshändelse. Detta motsvarar även regleringen inom arbetsmiljölagstiftningen.
En följdeffekt av det strikta ansvaret och av schabloniseringen bör enligt författarens mening,
och enligt den rådande uppfattningen i den juridiska litteraturen, vara att sanktionsavgift inte bör
kunna påföras gärningar där regleringen bygger på avvägningar. Också denna fråga har berörts
i förstudien.
Regeringen har anfört, att för att en konstruktion med objektivt (strikt) ansvar ska vara försvarbar från rättssäkerhetssynpunkt, bör det förutsättas att det finns en stark presumtion för att
överträdelser inte kan förekomma annat än som en följd av uppsåt eller oaktsamhet.20 I samband med införande av sanktionsavgifter inom arbetsmiljölagstiftningen bedömdes lämpligheten
av att vissa straffbara gärnings skulle ersättas med en sanktionsavgift. Ett särskilt fall då underlåtenhet att göra anmälan till Arbetsmiljöverket kan leda till straff är anmälan enligt 2 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) om olycksfall eller tillbud som inträffat i arbetet. Regeringen anför
då:
”Det kan således konstateras att vissa bedömningar av inte helt okomplicerad karaktär behöver göras för att ta ställning till om en överträdelse skett av
bestämmelsen om anmälningsskyldighet. Det kan därför inte an-ses finnas
någon presumtion för att överträdelse inte kan förekomma annat än som en
följd av uppsåt eller oaktsamhet. Detta talar enligt regeringens uppfattning
starkt för att sanktionsavgift inte är en lämplig sanktion för överträdelsen.
Regeringen bedömer att bestämmelsen inte effektivt kan genomdrivas enbart genom Arbetsmiljöverkets möjlighet att meddela föreläggande och förbud. Regeringenföreslår därför att bestämmelsen om skyldighet att anmäla
olycksfall och allvarliga tillbud ska föl-jas av straffsanktion även fortsättningsvis.”21

2.6.5

Bevisbördans placering

Miljöbalken bygger på s.k. omvänd bevisbörda, d.v.s. att det är den som bedriver en viss verksamhet som ska visa att alla krav i lagstiftningen är uppfyllda. Undantag från denna princip görs
för straffrättsliga bedömningar, skadeståndsdelen samt för miljösanktionsavgift.
Inom kulturmiljölagstiftningen finns i vart fall inte samma uttalade bevisbördeprincip, men oavsett det och med hänsyn till hur nära straffet en sanktionsavgift ligger, så bör det vara den beslutande myndigheten som har den fulla bevisbördan och utredningsbördan. Detta följer också

20
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Prop. 2012/13:143 s. 56.
Prop. 2012/13:143 s. 56.
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dels av Europakonventionen samt av officialprincipen, som råder inom förvaltningsrätten. För att
kunna framtvinga uppgifter och information från den enskilde krävs dock författningsstöd.
I detta hänseenden föreligger viktiga skillnader mellan förvaltningsmyndigheternas möjligheter
enligt förvaltningslagen och det straffprocessuella förfarandet hos de rättsvårdande myndigheterna, som bör finnas med i bedömningen av om en sanktionsväxling är en ändamålsenlig åtgärd.
En förvaltningsmyndighet har inga befogenheter att göra husransakningar, att genomföra formella förhör eller att hålla personer inlåsta. Myndigheten är helt beroende av att få fram relevant
och tillräckligt beslutsunderlag genom det förvaltningsrättsliga förvarandet.

2.6.6

Adressat

I BRÅ:s rapport 2007:5 Brott under ytan, finns en analys av vem som i huvudsak begår olika typer av brott mot KML. Fyndbrotten begås enligt rapporten till övervägande delen av privatpersoner, och i endast ett av de rapporterade brotten var det en yrkesverksam. Det är också privatpersoner som dominerar bland gärningspersonerna när det gäller åverkansbrotten. Nedan används de definitioner som används av BRÅ.22
BRÅ:s definition.

Fyndbrott

Åverkansbrott

Brott mot tillståndsförfarande

Det typiska fyndbrottet

Åverkansbrott sker i situat-

Med brott mot tillståndsförfa-

handlar om att gärnings-

ioner där gärningspersonen

rande menas i första hand de

personen aktivt har letat

på ett eller annat sätt påver-

brott som inte inbegriper något

fornfynd eller av en hän-

kar en fornlämning. Ofta

fynd men som inte heller har

delse gjort ett fynd som

handlar det om skador som

inneburit någon rubbning eller

ska tillfalla eller hembju-

uppstår i samband med olika

skada på en fornlämning.

das staten, men personen

typer av markarbete.

låter bli att anmäla fyndet
utan behåller det i stället.

Lagförda brott perioden 1973-2007.

6

26

4

Ingen uppgift

0

1

0

Privatperson

5

13

3

Yrkesverksam,
skogsbruk

0

1

0

Yrkesverksam, jordbruk

0

7

1

Gärningsman;

22

Brott under ytan. BRÅ rapport.
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Yrkesverksam, markarbete

1

4

0

Undersökningen visar i vart fall att fornminnesbrott begås både av privatpersoner och inom ramen för yrkesverksamhet, vilket kan leda till slutsatsen att det rent principiellt sett bör vara en
vid skara möjliga adressater för KMSA.
När det gäller utpekande av adressaterna för MSA i miljöbalken har detta formulerats; ”den
som…”, vilket inte utesluter någon. Skrivningen omfattar både fysiska och juridiska personer,
liksom såväl offentlig verksamhet och näringsverksamhet. Den avgränsning som från början
fanns, att det endast skulle gälla överträdelser begångna inom näringsverksamhet, togs bort efter några år eftersom det blev en hel del märkliga effekter. Formuleringen i 8 kap. 6 § arbetsmiljölagen är: Sanktionsavgiften ska tas ut av den fysiska eller juridiska person som drev den verksamhet där överträdelsen skedde.
Med hänsyn till hur regleringen ser ut i miljöbalken, samt till att brotten mot KML begås av en
skiftande skara gärningspersoner, föreslås samma formulering som i miljöbalken. Detta innebär
att adressaten definieras som ”…den som…” i lagtexten. Det kan dock finnas anledning att noggrannare analysera om det istället bör vara olika adressater för olika typer av överträdelser i
KML.
Med hänsyn till att sanktionsavgifter ligger nära straff, bör det inte vara möjligt att påföra barn
sådana. En bestämmelse, med förebild i 1 kap. 6 § brottsbalken föreslås vilken innebär att gärningspersonen ska vara 15 år fyllda vid gärningstillfället för att en avgift ska kunna påföras.

2.6.7

Sanktionsavgiftens syfte

Syftet med sanktionsavgift kan vara rent repressivt, d.v.s. bestraffande eller vinsteliminerande.
En repressiv avgift syftar främst till att vara avskräckande på samma sätt som ett straffhot, medan en vinsteliminerande avgift syftar till att ta bort den i vissa fall viktigaste drivkraften, nämligen att tjäna pengar. Miljösanktionsavgifter är endast repressivt, men har ibland kritiserats för
att ha för låga penningbelopp för att alltid uppfylla syftet.
Det kan finnas olika typer av ekonomiska motiv till att begå brott mot KML. Ett motiv kan vara att
kunna avyttra fornfynd för att direkt tjäna pengar, och ett närliggande syfte är att gärningsmannen behåller fyndet för egen del. Detta kallas ofta ett ”samlarmotiv”. Ytterligare ett ekonomiskt
motiv kan vara att man som yrkesverksam inte vill bekosta en arkeologisk undersökning eller att
man inte är beredd att avbryta ett pågående (mark) -arbete, vilket kan öka kostnaderna.
När det gäller drivkrafterna bakom kulturmiljöbrott, skriver BRÅ:
Trots svårigheterna att identifiera motivbilden har vi i de flesta fall tolkat motivet som okunskap och nonchalans, snarare än som uttalade ekonomiska
motiv eller samlarintresse. Detta hänger givetvis också ihop med fördelningen mellan de olika brottstyperna, då det är svårt att se att åverkan i sig
skulle kunna ge någon ekonomisk vinning. Enligt resonemanget ovan är det
dock inte uteslutet att det som givit upphov till åverkansbrottet också kan ha
inneburit ekonomiska fördelar för gärningspersonen.
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Mot bakgrund av detta kan man möjligen dra slutsatsen att inte heller KMSA bör ha annat syfte
än att vara repressivt.
Om man trots allt överväger att införa någon form av vinsteliminerande funktion för KMSA, så
kan man möjligen skilja överträdelserna åt beroende på om de har utförts inom ramen för en yrkesmässig verksamhet eller helt privat.
När det gäller de rena fyndbrotten, och där syftet är att sälja värdefulla artefakter vidare på den
svarta marknaden, så bör nog dessa gärningar anses vara så straffvärda att det av den anledningen överhuvudtaget inte är aktuellt att genomföra en sanktionsväxling.
Beträffande andra överträdelser som sker av ekonomiska motiv så är det inte heller säkert att
en sanktionsavgift är det bästa. Ett syfte med sanktionsavgifter är att de ska vara lätta att tilllämpa och ge en, i förhållande till straffet, relativt snabb samhällsredaktion. Om syftet är vinsteliminerande så måste man frångå de schabloniserade avgifterna, för att avgiften ska kunna sättas i relation till vinsten i det enskilda fallet. Det kräver dels att det rent objektivt sett är möjligt att
beräkna vinsten (besparingen), dels att det på den beslutande myndigheten finns sådan kompetens som krävs för att kunna utföra sådan beräkningar.
Om den ekonomiska beräkningen ska utgå från vad ett visst kulturföremål är värt, så måste det
också gå att göra en sådan värdering. Rent objektivt sett är det förmodligen lättare att räkna ut
vilken besparing ett företag gjort genom att inte anmäla ett visst fynd eller att inte göra uppehåll
i arbetet, men därmed inte sagt att det i det enskilda fallet alltid är lätt. Därutöver bör myndighetens kostnader för att utföra en sådan beräkning tas in i beräkningen.
En variant av vinsteliminerande avgift är att sätta avgiftens storlek i förhållande till något som
går att fastställa på mer objektiva grunder, såsom inkomst (för privatpersoner) eller vinst (för juridiska personer). I arbetsmiljölagstiftningen är vissa avgifter fasta, men i de flesta fall är de differentierade vilket innebär att stora arbetsgivare får betala mer än små arbetsgivare. Avgiften
på sanktionen beräknas då efter antalet sysselsatta i företaget eller organisationen. Både anställda och inhyrda räknas, oavsett om de arbetar heltid eller deltid. I beräkningsunderlaget ingår samtliga som är sysselsatta under samma organisationsnummer inte bara de som arbetar
på den inspekterade arbetsplatsen. Arbetsgivare med 500 eller fler syssel-satta betalar maximal
avgift oavsett hur många som är sysselsatta.
Erfarenheterna från den numera upphävda miljöskyddslagens ”miljöskyddsavgift”, där ett syfte
var vinsteliminering var just att det var svårt att kunna påvisa och beräkna den ekonomiska fördelen av överträdelsen.
Dessa aspekter talar för en schablonisering, men nackdelen med en schabloniserad avgift är
istället att den kan upplevas som drakonisk respektive allt får låg. Ett exempel, att inte söka tillstånd innan man installerar ett enskilt avlopp kostar 5000 kr i miljösanktionsavgift. Oavsett om
man är privatperson eller företag, så upplevs detta ofta som mycket lågt. Men att sätta 100 000
kr, skulle naturligtvis vara helt orimligt för en egnahemsägare men mindre belastande för ett
större företag. Som jämförelse kan nämnas att kostnaden för ett nytt enskilt avlopp beräknas till
75 000- 100.000 kr.
Mot bakgrund av dessa omständigheter föreslås här att KMSA schabloniseras, men med viss
öppning antingen för att en differentierad avgift enligt modellen i arbetsmiljölagstiftningen eller
för en vinsteliminerande avgift utreds vidare.
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2.6.8

När ska betalning ske?

Miljösanktionsavgifterna ska betalas inom trettio dagar efter det att beslutet om att ta ut avgiften
har delgivits adressaten, oavsett om det har överklagats eller inte. Den omedelbara verkställigheten motiveras i propositionen av att överklaganden inte ska ske endast i syfte att skjuta upp
betalningsskyldigheten.23
Utformningen av bestämmelsen leder i sin tur till att det finns regler om hur betalningen ska gå
tillbaka om beslutet rivs upp.
Professor Jan Darpö menar att det vid i vart fall ett tillfälle har inträffat att ett företag kan ha gått
i konkurs på grund av en miljösanktionsavgift som sedermera upphävts.
Regleringen i arbetsmiljölagen ser annorlunda ut. Om arbetsmiljöverket beslutar att någon ska
betala en sanktionsavgift skickas ett avgiftsföreläggande till adressaten. Detta kan då godkännas inom en viss tid. Om avgiften godkänns sänds ärendet till länsstyrelsen, och det är till dem
avgiften ska betalas. Om avgiftsföreläggandet inte godkänns kan Arbetsmiljöverket ansöka om
att ärendet prövas i förvaltningsrätten, som då har att besluta i frågan. Förvaltningsrättens beslut överklagas sedan till kammarrätten.
Författaren menar att det rimligaste förefaller vara att betalningsskyldigheten ska inträda först
efter det att beslutet har vunnit laga kraft, det kan också anses stämma överens med grundinställningen att regleringen om sanktionsavgifter ska regleras med hänsyn till att de ligger straffet
nära. Det förefaller även mest rättssäkert. Oavsett vilken tillsynsmyndighet som har fattat beslut
om miljösanktionsavgift, så överklagas beslutet till tingsrätt (mark- och miljödomstol). På så vis
uppnås kravet i Europakonventionen om rätten till domstols prövning. Genom förfarandet i arbetsmiljölagen uppnås detta möjligen på ett smidigare sätt eftersom det är underlåtenhet att
skriva under Arbetsmiljöverkets beslut om sanktionsavgift som leder till domstols prövning, inte
ett överklagande (som kräver tid, kompetens och kanske juridiskt biträde) som det är i miljöbalken. Det kan därför lämnas öppet om det är förfarandet i MB eller i AML som ska vara förebild
för regleringen i KML.

2.6.9

Möjlighet att få undantag från avgifterna

Ett led i schabloniseringen när det gäller miljösanktionsavgifter är att skapa så små utrymmen
som möjligt för den beslutande myndigheten att påverka beslutets utgång. För vissa fall kan det
dock uppfattas som nödvändigt med undantagsmöjligheter. Grunderna för undantagen i detta
förslag bygger på motsvarande bestämmelse i miljöbalken, men med tillägg för gärning eller underlåtenhet som varit nödvändig för att undvika allvarlig fara för liv eller hälsa eller för att undvika mycket allvarlig risk för att stora ekonomiska eller kulturella värden kunde ha gått till spillo.
Ett exempel på detta kan vara åtgärder som varit nödvändiga i samband med olyckor, eller naturkatastrofer så som skogsbränder och översvämningar.
Undantagsbestämmelsen i 8 kap. 6 § AML är vidare än i MB:

23

Prop. 1997/98 45 del 2 sid 534.
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Avgiften får sättas ned helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna skulle vara oskäligt att ta ut sanktionsavgiften.

2.6.10 Vem ska fatta beslut?
På miljörättens område är det tillsynsmyndigheten som beslutar om påförande av miljösanktionsavgift, oavsett om denna är ett statligt verk, en länsstyrelse eller en kommuns beslutande
nämnd. Inom arbetsmiljöområdet är det Arbetarskyddsstyrelsen som beslutar i sanktionsavgiftsärenden.
Kulturmiljösanktionsavgifter föreslås bygga på strikt ansvar. Givet denna omständighet, framfördes i förstudien uppfattningen att sanktionsavgifter också bör kunna beslutas på myndighetsnivå. En viktig förutsättning för detta är att myndigheten både har den juridiska och den arkeologiska kompentens som krävs.
Kulturmiljölagstiftningen tillämpas främst på länsnivå (länsstyrelserna) samt på riksnivå av
Riksantikvarieämbetet. Om båda dessa myndigheter ska ha befogenhet att fatta beslut om
KMSA eller endast en av dem, bör utredas vidare.

2.6.11 Instansordning
Den som fått ett beslut om sanktionsavgifter ska kunna få det prövat av domstol, detta följer av
Europakonventionen. Som beskrivits ovan uppnås detta krav på något olika sätt i MB resp.
AML. I miljöbalken överklagas tillsynsmyndighetens beslut till mark- och miljödomstol. I arbetsmiljölagen lämnar arbetsmiljöverket över en ansökan om att ärendet ska prövas av förvaltningsrätten, om adressaten inte skriver under sanktionsföreläggandet.
Med något undantag, då överklagande ska ske till regeringen, är det de allmänna förvaltningsdomstolarna som hanterar överklaganden av förvaltningsbeslut enligt KML. Enligt författarens
mening förefaller det lämpligt att förvaltningsdomstolarna även ska pröva överklaganden av beslut gällande KMSA.

2.7

Vilka gärningar kan komma ifråga för KMSA?

2.7.1

Växla från straff till sanktionsavgift

När det gäller frågan om vilka av de gärningar som idag är straffsanktionerade i KML så gjordes
i förstudien en första bedömning, och utifrån den bedömningen delas straffbestämmelserna i
KML in i tre olika kategorier i tabellen nedan. Bestämmelser som regleras genom varusmugglingslagstiftningen omfattas inte av det pågående projektet.
•

Kategori A omfattar de gärningar i KML där en sanktionsväxling förefaller önskvärd enligt den diskussion som redovisades i förstudien och som samtidigt ter sig minst problematisk.

•

Kategori B omfattar gärningar där en sanktionsavgift kan vara önskvärd men där en sådan i förstudien inte bedömdes som helt självklar, främst med hänsyn till det höga
straffvärde som gärningen får antas ha idag med utgångspunkt i dagens straffmaxima.
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•

Kategori C innefattar gärningar i dagens KML som i förstudien inte ansågs lämpliga för
en sanktionsväxling.

I vissa fall görs det här en annan bedömning än vad som var fallet i förstudien. Detta markeras
särskilt i texten.

Lagrum i KML

Typ av brott

Kommentarer

Blankettstraffbud.

Brott mot tillståndsförfarande.

Kategori A. Föreslogs i
förstudien för en sanktionsväxling.
2 kap. 21b §.

…som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter
eller beslut som meddelats
med stöd av 9 §.
….föreskrifter om vad allmänheten skall iaktta inom och i närheten av områden som avses i 2
§.

Endast böter i straffskalan.
Finns det allmänpreventiva
skäl till att behålla straff?
Kan uttrycken ”förstör” , ”river” eller ”ändrar” anses vara
så oklara begrepp att det är
olämpligt med en KMSA?
Krävs det för mycket bedömningar av beslutande myndighet, att en växling är
olämplig pga. det?
Föreslås nu istället att kriminaliseringen behålls.

3 kap. 18 § 1p

Blankettstraffbud.

Byggnadsminnesbrott.

..i strid mot skyddsbestämmelser river eller på annat sätt förstör ett byggnadsminne eller
ändrar det utan tillstånd enligt 14
§ eller utan iakttagande av villkor för sådant tillstånd eller….

Endast böter i straffskalan.
Enligt förstudien möjligen om
de avkriminaliseras. Placeras
dock här pga. det låga straffmaximum.
Finns det allmänpreventiva
skäl till att behålla straff?
Låg BRÅ:s analys i 2007:5.
Föreslås nu istället att kriminaliseringen behålls.
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3 kap. 18 § 2p med hänvisning till 3 kap. 5 §, 6 §
första st., 6 § 2 st.

Blankettstraffbud.

Byggnadsminnesbrott.

bryter mot förbud som meddelats enligt…

Endast böter i straffskalan.

5§ Interimistiskt skydd av byggnad.
6§ 1 st. brott mot länsstyrelsens
förordnande om att anmäla planerad rivning eller ändring.
6 § 2 st. Rivningsåtgärder har
vidtagits under den månad som
länsstyrelsen har på sig att bedöma om byggnaden får rivas
eller ändras.

Finns det allmänpreventiva
skäl till att behålla straff?
Låg utanför BRÅ:s analys i
2007:5.

Föreslås nu istället att kriminaliseringen behålls.

Kategori B. Krävs enligt
slutsatserna i förstudien
en diskussion om straffvärde.
2 kap. 21 § 1 st. 2.

Fornminnesbrott den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

Åverkansbrott
Fängelse i straffskalan.
Enligt BRÅ skador vid olika
former av yrkesmässig markberedning, ofta inte förstått
att det funnits lämningar, att
regler misstolkats eller av
misstag hamnat utanför markerat område.
Detta kan tala för en sanktionsväxling, i vart fall för yrkesmässiga beteenden…
Kräver analys av straffvärdet.

2 kap. 21 § 2 st. 1

Grovt fornminnesbrott

Åverkansbrott.
Fängelse i straffskalan.
Enligt BRÅ skador vid olika
former av yrkesmässig markberedning, ofta inte förstått
att det funnits lämningar, att
regler misstolkats eller av
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misstag hamnat utanför markerat område.
Detta kan tala för en sanktionsväxling i vart fall vid yrkesmässighet
Att det är ett grovt brott talar
emot en sanktionsväxling
Kräver analys av straffvärdet.
2 kap. 21a§ 3p med hänvisning till 2 kap. 18 §.

Bryter mot tillståndsplikten för
metallsökare.

Brott mot tillståndsförfarande.
Det föreslås att dessa ska
lyftas upp till kategori A.
Fängelse i straffskalan.
RAÄ har tidigare givit uttryck för att dessa borde
vara föremål för sanktionsväxling, vilket följs här.
Detta förutsätter dock en
diskussion om straffvärdet.

Kategori C. Föreslogs i
förstudien inte kunna bli
föremål förs ej sanktionsväxling.
2 kap. 21 § 1 st. 1

Fornminnesbrott. Uppsåt eller
oaktsamhet.

Fyndbrott
Fängelse i straffskalan.
Allmänpreventiva skäl talar
emot sanktionsväxling.
Kan också hävdas att det
finns någon form av avvägningsmoment vad gäller att
bedöma vad som är en
”skada” respektive vad som
ska avses med ”ändrar”.

2 kap. 21 § 2 st. 1

Grovt fornminnesbrott. Uppsåt
eller oaktsamhet

Fyndbrottet
Grovt brott
Fängelse i straffskalan.
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Enligt förstudien möjligen om
de avkriminaliseras. Placeras
dock här pga. att de enligt
BRÅ oftast begås medvetet.
Allmänpreventiva skäl talar
emot sanktionsväxling.
2 kap. 21a § 2p med hänvisning till 2 kap. 10 §.

Brott mot anmälningsplikten

Fyndbrott.
Fängelse i straffskalan.
Allmänpreventiva skäl talar
emot sanktionsväxling

I samband med införande av sanktionsavgifter i arbetsmiljölagen gör regeringen följande principiella uttalande om när sanktionsavgifter bör kunna komma ifråga:24
”Som nämnts i avsnitt 5.1 infördes möjligheten för Arbetsmiljöverket att föreskriva om sanktionsavgifter beträffande överträdelse av regler i ar-betsmiljölagen genom proposition 1993/94:186 Ändringar i arbetsmiljölagen. Det
rörde sig om överträdelser som är direkt straffbelagda i arbetsmiljölagen och
inte förutsätter förelägganden eller förbud. Regeringen ansåg att det var av
vikt att sanktionsavgifter endast infördes på ett avgränsat område där det relativt lätt kunde fastställas om en överträdelse skett eller inte och att föreskrifter med stöd av ovan angivna bestämmelser motsvarade detta krav.
Sanktionsavgifterna skulle också avgränsas till sådana föreskrifter där det
förelåg en klar presumtion för att överträdelser inte förekommer annat än
som en följd av uppsåt eller oaktsamhet inom det be-rörda företaget. Regeringen anser att detta bör tjäna som utgångspunkt även nu och att det finns
skäl att på nytt överväga vilka regler i arbetsmiljölagen som ska kunna följas
av sanktionsavgift.”
Med anledning av vad regeringen skriver här, samt mot bakgrund av de diskussioner som fördes på seminariet på RAÄ den 2015-11-24, har författaren funnit att det kan finnas anledning att
revidera det förslag som gavs i förstudien.
I arbetsmiljölagen är det endast formella överträdelser som är föremål för sanktionsavgifter,
d.v.s. krav på tillståndsprövning, utförd besiktning, förhandsanmälan. Det kan även vara sådana
materiella krav som är mycket enkla att konstatera om de uppfyllts. På samma sätt är miljöbalkens reglering utformad.
Det är inte endast en gärnings straffvärde, återspeglat i straffsatserna, som påverkar diskussionen om när en sanktionsväxling kan var en lämplig åtgärd. En annan viktig aspekt är den allmänpreventiva funktion som ett straffhot har, att det ska vara avskräckande. I den fortsatta

24

Prop. 2012/13:143 s, 58 f.

39

framställningen är utgångspunkten att ett straffhot är mer avskräckande än en sanktionsavgift,
även om t.ex. sanktionsavgiftens storlek kan ha betydelse.
Brå anser att de mest hotade fornlämningarna kan delas in i två grupper, de som skadas genom
pågående markanvändning inom jord- och skogsbruk samt de som plundras av privatpersoner
med hjälp av metallsökare och i syftet att finna värdefulla föremål för avyttring på den svarta
marknaden.25
Medan den allmänna uppfattningen, enlig BRÅ, är att fornlämningarna runt om i landet hotas av
plundrare och att kulturarvet skingras i jakten på skatter, så ger undersökning inget stöd för att
den bilden är korrekt.26 Istället är det stora problemet den åverkan som sker på fornlämningarna
genom markanvändning i samband med jord- och skogsbruk och andra typer av markexploatering.
Enligt BRÅ handlar det typiska fyndbrottet om att gärningspersonen aktivt har letat fornfynd eller
av en händelse gjort ett fynd som ska tillfalla eller hembjudas staten, men inte har anmäla fyndet utan behåller det. Enligt författarens uppfattning bör inte dessa bestämmelser, av främst allmänpreventiva skäl, växlas över till sanktionsavgifter.
Åverkansbrott sker i situationer där gärningspersonen på ett eller annat sätt påverkar en fornlämning. Enligt BRÅ rör dessa fall ofta skador som uppstått i samband med olika typer av organiserat markarbete såsom skogsbruk, jordbruk eller i samband med nedgrävning av rör eller
ledningar. Enligt författarens uppfattning förefaller en övergång till sanktionsavgifter som en
möjlig väg i dessa fall, även om dess straffvärde först bör diskuteras. Det som starkt talar emot
detta är dock svårigheten i att avgöra vad som ska anses vara en åverkan eller skada. Är det
åverkan att cykla över en runsten och lämna spår efter sig, att elda på en sådan sten utan att
den spricker men den blir sotig eller måste den spricka?
Brott mot tillståndsförfarande är de fall där någon brutit mot en bestämmelse men utan att någon skada skett, i första hand syftas på de brott som inte inbegriper något fynd men som inte
heller har inneburit någon rubbning eller skada på en fornlämning.27
Naturligtvis kan ingen lagföras om överträdelsen inte upptäcks, och frågan är om en sanktionsväxling kan påverka just den statistiken?
Med hänsyn till att det krävs någon form av bedömning för att avgöra om det föreligger brott mot
såväl 2 kap. 21b § KML (Brott mot tillståndsförfarande) som mot 3 kap. 18 § 1-2p (byggnadsminnesbrott), liksom mot åverkansbrotten så föreslås här att inte heller dessa ska bli föremål för
sanktionsväxling. Detta är alltså avsteg från de slutsatser som drogs i förstudien.
Det som blir kvar i denna del är därmed straffbestämmelsen i 2 kap. 21a§ 3p KML med hänvisning till 2 kap. 18 § KML, som utifrån de kriterier som använts i denna studie torde kunna blir föremål för sanktionsväxling. Denna bestämmelse rör tillståndsplikt för att använda metallsökare.

25

A. a. s. 14.
A. a. s. 6.
27 A. a. s. s.
26

40

2.7.2

Från osanktionerat till sanktionsavgift

Ursprungligen syftade detta utredningsuppdrag till att undersöka förutsättningarna för att i vissa
fall ersätta straffhotet i KML med en (kulturmiljö)sanktionsavgift. En deluppgift var då att undersöka vilka gärningar som skulle föreslås ingå i en sådan sanktionsväxling. Resultaten av den
undersökningen redovisades ovan.
I KML finns emellertid även materiella bestämmelser som helt saknar sanktioner. En sådan författning eller regel benämns ibland lex imperfecta. Underhand som uppdraget med nu föreliggande rapport fortskred togs frågan upp om det inte finns anledning att undersöka KML för att
se om några av dessa bestämmelser kan lämpa sig för KMSA. Istället för en regelrätt sanktionsväxling, blir det i så fall frågan om det bör införas sanktioner (i form av KMSA).
Förstudien omfattade inte att undersöka bestämmelserna i 4 kap. KML om kyrkliga kulturminnen, eller kap. 5-8 som reglerar gränsöverskridande handel med kulturföremål.
Eftersom straffbestämmelserna kopplade till 5-8 kap. finns i varusmugglingslagstiftningen har
dessa bestämmelser lämnats utanför denna studie. Uppgiften att lyfta ur vissa bestämmelser ur
varusmugglingsregleringen förefaller mer komplicerad och svåröverskådlig för att det ska vara
möjligt att på kort tid föreslå genomtänkta förändringar.
Efter en genomgång av 1-4 kap. KML har det visats att det finns bestämmelser i 2 och 4 kap.
som inte är straffsanktionerade men som teoretiskt sett skulle kunna vara det. Bestämmelser i
1-4 kap. KML som idag saknar sanktion redovisas i tabellen nedan. I dess vänstra kolumn listas
alla materiella bestämmelser i dessa kap. som saknar sanktion. I höger kolumn kommenteras
deras lämplighet för en sanktionsavgift i korta ordalag.
Vid urvalet av vilka av dessa sanktionerade bestämmelser som skulle kunna bli föremål för införande av KMSA har bedömningen gjorts utifrån hur pass lätt det är för den enskilde att förstå
när en överträdelse har ägt rum.28 Är bestämmelsen vagt uttryckt eller bygger den på en avvägning anses det, enligt vad som beskrivits i förstudien, inte lämpligt att införa en sanktionsavgift.
Huruvida det verkligen finns behov av att införa sanktionsavgifter i dessa fall, eller det föreligger
ytterligare aspekter på frågan, överlämnas till den fortsatta diskussionen.
Med något undantag är det endast bestämmelser i 4 kap. som är aktuella. Den enkla förklaringen till detta är att kapitlet helt saknar straffbestämmelser.
Bestämmelser

Kommentar

2 kapitlet
10§, 1 st. Den som avser att uppföra en byggnad eller en anläggning eller genomföra ett annat arbetsföretag bör i god tid genom att inhämta information från länsstyrelsen ta reda

28

Att inhämta information från länsstyrelsen.
En sanktionsavgift skulle kunna kopplas till bestämmelsen. För att det ska vara lämpligt bör
bestämmelsen ändras från en rekommendation (bör) till ett obligatorium (ska).

Jfr även prop. 2012/13:143 s. 61.
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på om någon fornlämning kan beröras av företaget och i så fall snarast samråda med länsstyrelse

I övrigt är det en tydlig bestämmelse där det
klart framgår vad som är sanktionerat.

13 § Som villkor för tillstånd enligt 12 § får
länsstyrelsen ställa skäliga krav på

Bristande efterlevnad av tillståndsvillkor
enligt 2 kap, 12 §.

1. arkeologisk undersökning för att dokumentera fornlämningen, ta till vara fornfynd och förmedla resultaten, eller

Så vitt författaren kunna utröna saknas sanktion för överträdelser av dessa villkor.

2. särskilda åtgärder för att bevara fornlämningen.

Beroende på hur tydliga, avgränsade och lättlästa dessa villkor är så kan detta vara ett område för en sanktionsavgift.

4 kap.
2 § 1 st. Kyrkobyggnader och kyrkotomter
skall vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanska.

Bestämmelsen är vag och otydlig. Det krävs
bedömningar i varje enskilt fall för att avgöra
vad som är vårdat eller ovårdat, dåligt underhåll och vad som ska avses med förvanskat utseende eller karaktär.
Bestämmelsen bedöms inte lämpad för KMSA.

3 § 1 st. Kyrkobyggnader som är uppförda och
kyrkotomter som har tillkommit före utgången
av år 1939 får inte på något väsentligt sätt
ändras utan tillstånd av länsstyrelsen.

Bestämmelsen är vag genom det otydliga uttrycket ”på något väsentligt sätt”. Den bedöms
inte lämpad för en sanktionsavgift.

3 § 2 st. I fråga om en kyrkobyggnad krävs alltid tillstånd för rivning, flyttning eller ombyggnad av byggnaden liksom för ingrepp i eller
ändring av dess exteriör och interiör med dess
fasta inredning och konstnärliga utsmyckning
samt för ändring av dess färgsättning.

Denna bestämmelse kan vara väl lämpad för
en sanktionsavgift.

3 § 3 st. I fråga om en kyrkotomt krävs alltid
tillstånd för utvidgning av tomten samt för uppförande eller väsentlig ändring av byggnader,
murar, portaler eller andra fasta anordningar
på tomten.

Denna bestämmelse kan vara väl lämpad för
sanktionsavgift.

3 § 4 st. Länsstyrelsen får ställa de villkor för
tillståndet som är skäliga med hänsyn till de
förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen skall utföras samt
den dokumentation som behövs.

Beroende på utformningen av villkoren är så
kan denna bestämmelse lämpa sig för sanktionsavgift.

4 § Om länsstyrelsen beslutar det, ska 3 § om
tillståndsprövning tillämpas också i fråga om
en kyrkobyggnad eller en kyrkotomt som har

Denna bestämmelse kan vara väl lämpad för
sanktionsavgift.
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tillkommit efter utgången av år 1939 och som
har ett högt kulturhistoriskt värde.
6 § Inventarier av kulturhistoriskt värde, som
hör till kyrkobyggnad eller annan kyrklig byggnad, kyrkotomt eller begravningsplats, skall
förvaras och vårdas väl.

Bestämmelsen bedöms som allt för oprecis för
att kunna knytas till en sanktionsavgift.

7 § 1 st. För varje församling skall det finnas
en förteckning över inventarier som avses i 6
§. I förteckningen skall anges om ett föremål
ägs eller förvaltas av någon annan än församlingen och om det förvaras på någon annan
plats än i kyrkan.

Denna bestämmelse kan vara väl lämpad för
sanktionsavgift.

7 § 2 st. I varje församling skall det utses två
personer som har ansvar för att föra förteckningen. De skall också se till att föremålen förvaras och vårdas väl. Församlingen skall anmäla till länsstyrelsen vilka som har utsetts.

Denna bestämmelse, i vart fall vad avser dess
första och sista meningar, kan vara väl lämpad
för sanktionsavgift.

8 § Stiftet skall minst vart sjätte år kontrollera
att alla föremål i förteckningen finns kvar. Sådan kontroll skall också göras vid byte av någon av de personer som har utsetts enligt 7 §
andra stycket. Efter varje kontroll skall en kopia av förteckningen sändas till länsstyrelsen.

Denna bestämmelse kan vara väl lämpad för
sanktionsavgift.

9 § I fråga om ett föremål i förteckningen, som
inte ägs av någon enskild person eller släkt,
krävs tillstånd från länsstyrelsen
1. för att avyttra det,
2. för att avföra det från förteckningen,
3. för att reparera eller ändra det, eller
4. för att flytta det från den plats där det sedan
gammalt hör hemma.

Denna bestämmelse kan, i vart fall i vissa delar, vara väl lämpad för sanktionsavgift.

Länsstyrelsen får, i fråga om första stycket 3
och 4, ställa de villkor för tillståndet som är
skäliga med hänsyn till de förhållanden som
föranleder åtgärden. Villkoren får avse hur åtgärden skall utföras samt den dokumentation
som behövs.
Tillstånd krävs inte för mera obetydliga reparationer. Sådana reparationer får inte utföras
så, att föremålets kulturhistoriska värde minskas.
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11 § 2 meningen
Begravningsplatserna skall vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte
minskas eller förvanskas.
13 § I fråga om en begravningsplats som anlagts före utgången av år 1939 krävs tillstånd
av länsstyrelsen
1. för att utvidga eller på något annat sätt väsentligt ändra begravningsplatsen,
2. för att där uppföra någon ny byggnad eller
fast anordning eller riva eller väsentligt ändra
befintlig byggnad eller fast anordning.

Bestämmelsen bedöms som allt för oprecis för
att kunna knytas till en sanktionsavgift. Uttrycken ”minskas” och ”förvanskas” är för oprecisa.
I vissa delar bedöms denna bestämmelse vara
lämpad för en sanktionsavgift.

Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet
som är skäliga med hänsyn till de förhållanden
som föranleder ändringen. Villkoren får avse
hur ändringen skall utföras samt den dokumentation som behövs
14 § Om länsstyrelsen beslutar det, ska 13 §
tillämpas också i fråga om en begravningsplats
som tillkommit efter utgången av år 1939, om
begravningsplatsen ligger invid en kyrkobyggnad som uppförts dessförinnan eller har ett
högt kulturhistoriskt värde

Bestämmelsen hänger samman med 14 §.

15 § Om det på en begravningsplats eller i en
byggnad på en begravningsplats som ägs och
förvaltas av en borgerlig kommun finns föremål
av kulturhistoriskt värde, tillämpas bestämmelserna i 6, 7, 9 och 10 § § också på sådana föremål. Kommunen skall därvid ansvara för förteckningen samt förvaringen och vården av föremålen. I stället för vad som sägs i 7 § skall i
förteckningen anges om ett föremål ägs eller
förvaltas av någon annan än kommunen.

Bestämmelsen hänger samman med 6, 7, 9
samt 10 § § ovan.

15 a § Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar skall vidta de beredskapsförberedelser som under höjd beredskap behövs för
vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena.

Bestämmelsen är för vag för att kunna kopplas
till en sanktionsavgift.
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2.7.3

När kan KMSA vara en lämplig sanktion, sammanfattning

Sammanfattningsvis kan konstateras att denna studie har utmynnat i slutsatsen att det endast i
ett fall kan anses lämpligt att växla från straffhot till sanktionsavgift. Därutöver har ett antal
osanktionerade bestämmelser identifierats, där det skulle vara möjligt att införa en kulturmiljösanktionsavgift. Dessa olika bestämmelser listas sammanfattningsvis nedan.
Bestämmelser där en sanktionsväxling förefaller lämplig
•

2 kap. 21a§ 3p med hänvisning till 2 kap. 18 §. Brott mot kravet på tillstånd för att
använda för metallsökare.

När det gäller de gärningar där det i dag saknas sanktion, tas bara de bestämmelser upp där
det enligt författarens mening inte skulle krävas en ändring av bestämmelsen. Dessa är:
Bestämmelser som för närvarande inte är sanktionerade
•

4 kap. 3 § 2 st. Tillstånd för rivning etc. av kyrkobyggnad äldre än 1939.

•

4 kap. 3 § 3 st. Tillstånd för vissa åtgärder med kyrktomt.

•

4 kap. 4 §. Tillstånd för rivning etc. av kyrkobyggnad yngre än 1939.

•

4 kap. 7 § 1 st. Upprättande av inventarieförteckning.

•

4 kap. 7 § 2 st. Utse ansvarig för inventarieförteckning.

•

4 kap. 8 §. Stiftets kontroll av föremål i förteckning.

•

4 kap. 9 §. Tillstånd för avyttring av vissa föremål.

•

4 kap. 13 §. Tillstånd för vissa åtgärder på begravningsplats äldre än 1939.

•

4 kap. 14 §. Tillstånd för vissa åtgärder på begravningsplats yngre än 1939.

•

4 kap. 15 §. Som 6, 7, 9 samt 10 § § gällande borgliga begravningsplatser.

2.8

Andra viktiga faktorer vid införande av sanktionsavgifter

2.8.1

Inledning

Resultaten från de båda studierna har visat att det finns vissa bestämmelser i kulturmiljölagen
som skulle kunna knytas till en sanktionsavgift, rent principiellt sett. Så här långt har bedömningen dock endast gjorts utifrån hur de olika bestämmelserna är utformade och vilket straffvärde gärningarna ska anses ha.
Under arbetets gång har dock ytterligare aspekter gjort sig gällande, som enligt författarens mening också är viktiga att beakta när frågan om införande av sanktionsavgifter inom ett nytt rättsområde uppkommer. Nedan kommer två sådana aspekter att ventileras, men därmed inte sagt
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att det kan finnas fler omständigheter som kan behöva beaktas, vilka både kan tala för som
emot införande av sanktionsavgifter.
Den första aspekten rör frågan om vilken vana och juridisk beredskap det finns för att hantera
denna, för myndigheten, helt nya form av förvaltningsärenden. Den andra aspekten gäller vissa
processrättsliga förutsättningar som försvinner vid en avkriminalisering.

2.8.2

Den förvaltningsrättsliga kontexten

2.8.2.1

Allmänna utgångspunkter

Beslut om sanktionsavgifter innebär myndighetsutövning. Sanktionsavgifter är formellt sett inte
en straffrättslig påföljd, men de anses ändå ligga mycket nära straffet. Många straffrättsliga principer tillämpas därför även inom detta område, t.ex. att hellre fria än fälla vid osäkerhet om sådan skyldighet föreligger.
Mot bakgrund av detta måste det, för att en reform med sanktionsavgifter ska falla väl ut, enligt
författarens mening ställas vissa krav på den aktuella myndigheten. Naturligtvis måste myndigheten ha hög kompetens och utbildning inom så väl juridik som inom de specialområden som
det aktuella rättsområdet bygger på. Inom kulturmiljöområdet kan det t.ex. vara historisk och arkeologisk kompetens.
Därutöver krävs det enligt författarens uppfattning också god vana vid myndighetsutövning för
att myndigheten i fråga ska ha förutsättningar att för hantera ärenden rörande sanktionsavgifter
med bibehållen hög rättssäkerhet. Förmodligen krävs det också att det föreligger ett så stort antal ärenden om sanktionsavgifter att kompetensen kan byggas upp och underhållas. Förutom
risken för rättsosäkra beslut, får det antas att brist på ärenden kan komma att leda till längre
handläggningstider, p.g.a. av ovana. Det senare är inte minst viktigt när det gäller sanktionsavgifter eftersom en snabb samhällsredaktion är just en av de anledningar som ofta lyfts fram för
att motivera en sanktionsväxling.
Förutom dessa omständigheter, krävs det också den lagstiftning där sanktionsavgifter införs,
har de förvaltningsrättsliga bestämmelserna som krävs för att myndigheten ska kunna fatta de
nödvändiga besluten. Detta gäller inte minst vilka möjligheter myndigheten ges under utredningen. Eftersom en sanktionsavgift inte utgör ett straff, så kan inte heller rättegångsbalkens bestämmelser om tvångsmedel tillämpas.
För att få lite perspektiv på hur väl tillsynen inom kulturmiljölagen är reglerad och utformad, så
ges nedan kortfattade redogörelser för hur motsvarande reglering är utformad inom två andra
rättsområden där det finns sanktionsavgifter.
Referensområdet för detta utredningsarbete ska enligt uppdragsbeskrivningen vara miljöbalkens system med miljösanktionsavgifter. Sanktionsavgifter finns även inom andra rättsområden.
Arbetsmiljöområdet har redan nämnts och ett annat exempel är plan- och bygglagen. Nedan
beskrivs först miljöbalkens tillsynsreglering och därefter motsvarande inom arbetsmiljölagstiftningen.
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2.8.2.2

Tillsyn inom miljöbalksområdet

Inom miljö (och -hälsoskydds)rätten har det funnits en mer eller mindre organiserad tillsynsverksamhet sedan mitten av 1800-talet. Det var då kommunerna och sockarna som ansvarade för
hälsovården. I 1862 års kommunallag stadgades att det i städerna skulle finnas bl.a. fattigvårdsstyrelse, byggnadsnämnd, fosterbarnsstyrelse samt en hälsovårdsnämnd.
År 1999 ersatte miljöbalken bl.a. miljöskyddslagen (1969:387), hälsoskyddslagen (1982:1080)
och naturvårdslagen (1964:822). Inom samtliga dessa områden fanns redan en väl utvecklad
tillsynsorganisation. Naturvårdstillsynen låg främst hos länsstyrelserna, medan kommunerna
hade tillsynen över renhållningen (avfallshantering) och hälsoskyddet. Tillsynen över miljöfarliga
verksamheter var uppdelat mellan kommunerna och länsstyrelserna. Man kan säga att denna
indelning består även idag, även om tendensen inom dessa områden är att mer och mer tillsynsansvar läggs över på de kommunala nämnderna.
När miljösanktionsavgifterna infördes fanns således en tillsynsorganisation som var van vid
myndighetsutövning. Det huvudsakliga tillsynsansansvaret enligt miljöbalken ligger fortfarande
på kommunerna. Länsstyrelserna och 15-20 statliga verk är också inblandande.
Inom miljöbalkstillsynen arbetar miljö- och hälsoskyddsinspektörer, ofta med en speciell inspektörsutbildning. En sådan utbildning har funnits i Umeå sedan år1977, och idag är detta ett kandidatprogram på 180 högskolepoäng (d.v.s. 3 år) som sedan kan byggas på med ett mastersprogram. Uppskattningsvis hälften av de som idag arbetar som inspektörer inom detta område har
genomgått denna eller motsvarande utbildningar. Den andra hälften har någon annan universitets- eller högskoleutbildning, vanligtvis med naturvetenskaplig inriktning.
För kandidatexamen i miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet skall studenten utöver de nationella målen;29
•

visa förmåga att analysera och förstå naturresurs-, miljö- och hälsoskyddssituationen i
samhället samt förmåga att planera och bedriva förebyggande miljö- och hälsoskyddsarbete, allt i syfte att främja en hållbar utveckling,

•

visa förmåga att identifiera och strukturera behov av miljö- och hälsoskyddande åtgärder,

•

visa förmåga att relatera samhällets rättsprinciper och rättsregler till miljö- och hälsoskyddsområdet,

•

visa förmåga och färdighet i att planera och bedriva tillsyn och kontroll på ett ändamålsenligt sätt,

•

visa förmåga att redovisa kunskaper och uppnådda resultat i tal och skrift.

Som framgår av denna målbeskrivning får studenterna utbildning i såväl naturvetenskapliga ämnen som grundläggande juridik inom relevanta områden.

29

Umeå universitets hemsida den 5 december 2015 (http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/utbildningsplanesok/utbildningsplan-detalj?code=NGMIH.)
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Den specialistkompetens som, med några få undantag, saknas hos de kommunala miljönämnderna är juristens. Detta innebär att den absoluta majoriteten av alla myndighetsutövningsbeslut
hos kommunala miljönämnder fattas utan att någon jurist medverkar. Detta gäller även beslut
om miljösanktionsavgifter.
Miljöbalken har idag en väl utbyggd organisation för tillsyn och väl utvecklade bestämmelser för
den verksamheten. Tillsynen riktas mot alla dem som driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd, på vilken miljöbalkens bestämmelser är tillämpliga. Dessa går under samlingsbenämningen ”Verksamhetsutövare”. En verksamhetsutövare kan vara såväl privatperson, företag,
kommun liksom en kyrklig sammanslutning eller en samfällighet m.fl.
De huvudsakliga tillsynreglerna finns i 26 kap. MB samt i två förordningar där under. Principen
om den omvända bevisbördan (2 kap. 1 § MB) tillsammans med kunskapskravet (2 kap. 2 §
MB) kan sägas ge skyldigheten att bedriva egenkontroll (26 kap. 19 § MB). Egenkontrollen är
sedan grunden för tillsynen.
Tillsynsmyndigheterna kan med flera olika syften förelägga en verksamhetsutövare, inte bara
för att vidta olika former av skyddsåtgärder (26 kap. 9 §), utan också för att få fram redan befintlig information (26 kap. 21 §) eller för att få en verksamhetsutövare att vidta vissa utredningsåtgärder (26 kap. 22 §). Alla former av förelägganden kan förenas med vite (26 kap. 14 § samt 4
§ lag om viten). Enligt miljöbalken är det inte straffbart att bryta mot ett tillsynsföreläggande.30
Man kan uttrycka det som att förelägganden inom miljöbalkens område ”är den naturliga samtalstonen”, vilket innebär att om myndigheten vill att en enskild ska ändra sitt beteende på något
sätt så ska det, med hänsyn till vissa rättssäkerhetsgarantier, ske genom formella beslut.
Möjligheterna att via förelägganden framtvinga uppgifter som kan läggas till grund för ett beslut
om MSA är dock begränsade genom att det inte är tillåtet att genom vitesföreläggande tvinga
någon att röja egen brottslig verksamhet. Samma princip anses gälla för miljösanktionsavgifter.
Att skriva ett föreläggande utan vite i syfte att framtvinga information är möjligt, men det ger naturligtvis inte samma tvång. Ett föreläggande om försiktighetsåtgärder enligt 26 kap. 9 § som
inte följs kan överlämnas till Kronofogdemyndigheten för verkställighet enligt utsökningsbalken
(26 kap. 17 § ), alternativt får tillsynsmyndigheten besluta att rättelse ska ske på den felandes
bekostnad (26 kap. 17 §). Dessa möjligheter står dock inte öppna för förelägganden om att
lämna information eller att utföra undersökningar, och naturligtvis är det inte en fråga för Kronofogdemyndigheten att delta i en utredningsprocess om sanktionsavgifter.
I 28 kap. miljöbalken ges förutsättningarna för tillträde i samband med tillsyn. Några möjligheter
att ta sig tillträde för att ”hämta” underlag för MSA i form av dokument eller liknande lär dock
knappast finnas, utan det handlar främst om okulära besiktningar eller att ta olika prover av kemikalier, luft etc.
Inom miljörättens område finns med andra ord stor vana vid myndighetsarbete. För en miljöoch hälsoskyddsinspektör tillhör det vardagen att fatta myndighetsutövningsbeslut. Antalet överklaganden (till länsstyrelserna) är stort. Målen går sedan vidare till någon av landets fem mark-

30

Så är dock fallet i arbetsmiljölagen.
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och miljödomstolar. I tillsynsärenden är Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt högsta
instans. Ärenden om miljösanktionsavgift överklagas direkt till mark- och miljödomstol.
Medan det i den tidigare miljöskyddslagen, som kom att ersättas av MB, stod att tillsynsmyndigheten skulle verka för att överträdelser av lagen beivrades finns idag en uttrycklig bestämmelse
i 26 kap. 2 § MB som säger att en tillsynsmyndighet ska anmäla alla misstankar om brott mot
denna lag till polis eller åklagare. I samband med miljöbalksreformen infördes parallellt en särskild polisiär organisation för miljöbrott samt en särskild enhet inom åklagarväsendet för miljöbrott. Dessa organisationer beskrivs närmare nedan. Bestämmelserna om miljösanktionsavgift
infördes samtidigt.
När miljösanktionsavgifterna infördes inom miljörättens område, fanns det med andra ord en väl
utvecklad tillsynsorganisation med stor vana att hantera myndighetsärenden. Idag är också beslut om att påföra miljösanktionsavgift vardag.
En något mer djuplodande beskrivning av miljöbalkens reglering av miljösanktionsavgifterna
gjordes i förstudien till denna rapport.
2.8.2.3

Tillsyn inom arbetsmiljöområdet31

För att lyfta in ytterligare ett referensområde har arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160, AML) valts.
Anledningen är att man inom detta område under år 2014 genomförde en omfattande sanktionsväxlingsreform, då sanktionsavgifter kom att ersätta många straffbestämmelser.
Redan år 1890 inrättades en yrkesinspektion ”för övervakning av säkerheten och för att ge råd
om de många riskerna.32 Dagens Arbetsmiljöverk bildas år 2001 genom en sammanslagning av
Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionens tio distrikt. Elva myndigheter blev då en samlad
myndighet, där cirka 260 arbetsmiljöinspektörer har sin arbetsplats.
Arbetsmiljöverket har inspektörer i fem regioner över landet som kontrollerar att arbetsgivare
lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen och de föreskrifter som Arbetsmiljöverket utfärdar. Uppfyller inte arbetsmiljön kraven kan arbetsgivaren få böter, straff eller sanktionsavgifter.
Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att arbetsmiljölagen och föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen följs och även över att vissa EU-förordningar följs. Bestämmelser om tillsyn
finns i lagens 7 kap. AML.
Verket har enligt 7 kap. 3 § AML rätt att på begäran få de upplysningar, handlingar och prov och
påkalla de undersökningar som behövs för tillsynen. Tillsynsmyndigheten har också enligt
samma bestämmelse rätt till tillträde till arbetsställe och får där göra undersökningar och ta
prov.
Enligt 7 kap. 7 § AML får Arbetsmiljöverket gentemot den som har skyddsansvar enligt 3 kap.
2–12 § §, 5 kap. 3 § första stycket eller 7 kap. 6 § meddela de förelägganden eller förbud som

31

Fakta under denna rubrik har främst hämtats från Arbetsmiljöverkets hemsida, den 5 december 2015.
https://www.av.se/.
32 Arbetsmiljöverket den 5 december 2015 (https://www.av.se/om-oss/125-ars-jubileum/).
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behövs för att arbetsmiljölagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska följas
och för att artikel 35 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska följas.
I AML finns ingen uttrycklig skyldighet att anmäla misstänkta överträdelser till polis eller åklagare. Justitieombudsmannen har dock vid flera tillfällen uttalat att en sådan skyldighet följer av
ett tillsynsansvar, även i avsaknad av en tydlig sådan bestämmelse.
Inom arbetsmiljöområdet finns, förutom en väl organiserad myndighetstillsyn, också ett lagreglerat system med skyddsombud ute på arbetsplatserna. Det kan därför antas att antalet anmälda
överträdelser mot arbetsmiljölagstiftningen påverkas av dessa personers benägenhet att göra
anmälningar.
Tidigare var flera bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter straffbelagda och arbetsgivaren
kunde bli dömd till böter om hen bröt mot dem. Från och med den 1 juli 2014 är fler regler förenade med en sanktionsavgift. Syftet med sanktionsavgifter inom arbetsmiljöområdet är att
minska antalet överträdelser av Arbetsmiljöverkets föreskrifter, i syfte att arbetsmiljön på Sveriges arbetsplatser ska bli bättre.
Om Arbetsmiljöverket beslutar att någon ska betala en sanktionsavgift så skickas ett s.k. avgiftsföreläggande till den berörde, som får viss tid på sig att godkänna beslutet. I detta brev
framgår även vilken avgift som ska betalas. Godkänner adressaten avgiftsföreläggandet skickas
ärendet till länsstyrelsen, och det är till dem avgiften ska betalas. Om adressaten inte godkänner avgiftsföreläggandet kan Arbetsmiljöverket ansöka om att ärendet prövas i förvaltningsrätten för utdömande.
Förvaltningsrättens beslut att sanktionsavgift ska betalas kan överklagas till kammarrätten, som
prövar om domstolen ska meddela prövningstillstånd eller inte.
Reglerna om sanktionsavgift riktar sig ofta mot arbetsgivare. Det är alltså den som är arbetsgivare – exempelvis ett företag, kommunen eller landsting – som i så fall ska betala en sanktionsavgift. Även andra än arbetsgivare kan behöva betala sanktionsavgift, t.ex. den som hyr in arbetskraft. Tillverkare och importörer är exempel på vem som kan få betala sanktionsavgift då
vissa bestämmelser om produkter inte följs och på byggområdet finns några bestämmelser som
innebär att den som har uppdrag som byggherre kan bli skyldig att betala.
Inom arbetsmiljöområdet är några avgifter fasta, som är lika för alla. Det framgår av författningstexten hur mycket som ska betalas. I några få fall, som rör produkter, kombineras den fasta
sanktionsavgiften med en viss procent av produktens försäljningsvärde.
I de flesta fall är dock sanktionsavgiften inom arbetsmiljöområdet differentierad, vilket innebär
att stora arbetsgivare får betala mer än små arbetsgivare. Avgiften på sanktionen beräknas då
efter antalet sysselsatta i företaget eller organisationen. Både anställda och inhyrda räknas,
oavsett om de arbetar heltid eller deltid.
Antalet sysselsatta beräknas utifrån hur många som är sysselsatta under samma organisationsnummer, d.v.s. det är inte bara de som arbetar på den inspekterade arbetsplatsen som finns
med i beräkningsunderlaget. Arbetsgivare med 500 eller fler sysselsatta betalar maximal avgift
oavsett hur många som är sysselsatta.
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Enligt ”Utbildningssidan”33 har de som anställs som arbetsmiljöinspektörer yrkeserfarenhet och
helst någon eftergymnasial utbildning och en omfattande yrkesutbildning i Arbetsmiljöverkets
regi. En bra grund är enligt denna hemsida en teknisk utbildning och likaså utbildning med beteendevetenskaplig inriktning, då sociala och psykologiska aspekter på arbetsmiljön samt organisationsfrågor blivit allt viktigare.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det också inom arbetsmiljöområdet sedan länge finns
en väl utvecklad tillsynsverksamhet med god vana att hantera myndighetsutövningsärenden. I
AML finns sedan länge rättsgrunder för att meddela förelägganden och av olika slag, kopplade
till en mängd olika materiella bestämmelser i lagen. Enligt Arbetsmiljöverkets hemsida genomfördes under 2014 närmare 26 300 förrättningar på drygt 16 000 arbetsställen i landet. Det får
antas att systemet med skyddsombud på arbetsplatserna också starkt bidrar till denna lagstiftnings genomslag.
Så vitt författaren kan erfara, har sanktionsväxlingsreformen inom arbetsmiljölagstiftningen hittills fungerat väl.
2.8.2.4

Tillsyn inom kulturmiljöområdet

Riksantikvarieämbetet har rötter ända ner till 1600-talets början. Den första riksantikvarien tillsattes 1630. På Riksantikvarieämbetets hemsida beskrivs den övergripande organisationen:34
Riksantikvarieämbetet är central myndighet för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv. RAÄ har
en samlande och pådrivande roll i kulturarvsarbetet. Myndighetens verksamhet innefattar olika
typer av insatser för kulturarvet, med kunskapsbyggnad och kunskapsförmedling, vård och konservering och myndighetsarbete som viktiga beståndsdelar. Riksantikvarieämbetet fördelar
också statliga bidrag till länsstyrelserna och initierar, leder och deltar i olika typer av samarbeten
och projekt kring kulturarv och kulturmiljö, såväl inom som utom landets gränser.
Ett flertal andra centrala myndigheter och institutioner har ett uttalat ansvar för kulturarvet och
kulturmiljön i sina uppdrag eller stadgar. Riksantikvarieämbetet samarbetar bland annat med
centrala myndigheter som Naturvårdsverket, Trafikverket, Jordbruksverket, Riksarkivet, Statens
kulturråd och Sida samt med centrala museer och andra organisationer som Svenska kyrkan,
Sveriges Hembygdsförbund och Sveriges Kommuner och Landsting. Universitet och högskolor
är andra viktiga samarbetspartners.
Länsstyrelserna är den regionala myndighet som ansvarar för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv. De företräder kulturmiljöintressena i samhällsplaneringen, fördelar bidrag för vård av länets kulturmiljöer och ser till att lagar och andra regler till skydd för kulturarvet följs. En annan
aktör med regionalt ansvar för kulturmiljö och kulturarv är länsmuseerna. De samlar, förvaltar
och förmedlar kunskapen om länens kulturarv och kulturmiljöer. Utåtriktad verksamhet i form av
utställningar och annan pedagogisk verksamhet är en viktig del av länsmuseernas arbete.
Kommunerna är en annan viktigt aktör inom kulturmiljöområdet. Kommunerna har ett ansvar för
att kulturmiljön och kulturarvet tillvaratas i den fysiska planeringen, det vill säga vid till exempel

33
34

http://www.utbildningssidan.se/eg/sok/arbetsmiljoinspektor, den 2015-12-05.
http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-svar/vem-gor-vad/.
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förändringar som ny- eller ombyggnad av enskilda byggnader eller hela miljöer. Många kommuner har också egna kommunala museer som spelar en viktig roll i kulturarvsarbetet med kulturmiljö och kulturarv.
Intresset och engagemanget för kulturarvet är brett förankrat. Över hela landet arbetar skolor,
ideella föreningar, församlingar, företag, museer och arkiv med kulturmiljön och kulturarvet. I
Sverige finns också drygt 1 850 hembygdsföreningar som värnar om bygdens historia och det
lokala kulturarvet.
Eftersom utredningsbördan enligt detta förslag bör läggas på myndigheten måste denna också
ha de rättsliga förutsättningarna för att kunna få fram rätt information.
Både tillsynsbestämmelserna generellt, och de specifika bestämmelserna om förelägganden i
KML är mer begränsade än i både miljöbalken och i arbetsmiljölagen, t.ex. saknas i KML möjlighet att förelägga någon att komma in med uppgifter eller att genomföra någon form av utredning. I KML finns endast följande grunder för förelägganden.
•

Med stöd av 3 kap. 16 § KML (gällande byggnadsminnen) får länsstyrelsen förelägga
den de som är ansvarig för förvaltningen av ett byggnadsminne att vidta rättelse eller
avbryta pågående åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av skyddsbestämmelser
och beslut enligt detta kapitel. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

•

Med stöd av 4 kap. 17 § (gällande kyrkliga kulturminnen) får länsstyrelsen förelägga
den som är ansvarig för förvaltningen av ett kyrkligt kulturminne att vidta rättelse eller
avbryta pågående åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av föreskrifter och beslut
enligt detta kapitel. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

•

Med stöd av 3 kap. 9 § (Byggnadsminnen) har Riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen eller den som arbetar på länsstyrelsens uppdrag har att få tillträde till byggnader med tillhörande markområde samt att där vidta de åtgärder och undersökningar som behövs
för lagens tillämpning.

Så vitt kan utläsas av författningstexten, är möjligheterna att ingripa med tvingande myndighetsutövningsbeslut starkt begränsad inom kulturmiljöområdet.
Blir det aktuellt att införa bestämmelser om kulturmiljösanktionsavgifter i KML, bör enligt författarens mening, samtidigt också behovet av att införa ytterligare grunder i KML för förelägganden
och t.ex. tillträde, utredas och analyseras. Det kan å ena sidan finnas ett behov av att tvinga
fram underlag i samband med misstanke om något som kan leda till KMSA, men å andra sidan
ska dessa verktyg inte överskattas eftersom ett enkelt föreläggande inte måste efterkommas.

2.8.3

Vissa straffrättsliga effekter av en avkriminalisering

En avkriminalisering innebär inte endast att straffhotet försvinner, även om det ersätts av ett hot
om sanktionsavgift. Till straffet finns vissa andra rättsverkningar och utredningsmässiga förutsättningar kopplade som försvinner om straffet tas bort. Möjligheterna att kunna tillgripa dessa
åtgärder är ofta kopplade till straffets längd. Hit hör möjligheterna att hålla personer inlåsta under utredningstiden, genom beslut om anhållande och häktning. Men också möjligheterna att få
utföra kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar, samt att kunna genomföra husrannsakan, ta
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föremål i beslag och att få tillgripa telefonavlyssning. Den förvaltningsrättsliga utredningsprocessen saknar helt dessa möjligheter.
En annan s.k. särskild rättsverkan av brott är företagsbot, som under vissa förut-sättningar, enligt 36 kap. 7 § brottsbalken, kan åläggas en näringsidkare för ett brott som har begåtts i näringsverksamhet, t.ex. brott mot straffsanktionerade regler i miljöbalken, arbetsmiljölagen eller i
kulturmiljölagen.
Företagsbot kan bara bli aktuell om det har begåtts ett brott, dvs. om samtliga rekvisit i en straffbestämmelse, inklusive frågan om uppsåt eller oaktsamhet, är uppfyllda. Vidare krävs det att
näringsidkaren inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brott eller att
brottet har begåtts av en person i en tjänsteställning som är förenad med visst ansvar. Detta innebär att möjligheterna att besluta om företagsbot tas bort vid en ren avkriminalisering.
Företagsbot ska fastställas till lägst fem tusen kronor och högst tio miljoner kronor. Om ett brott
som kan leda till talan om företagsbot har begåtts av oaktsamhet och inte kan antas leda till annan påföljd än böter får individuellt ansvar utkrävas endast om det är påkallat ur allmän synpunkt.
Företagsbot används ofta inom miljöbrottsområdet och anses vara effektivt, och då det inte förutsätter att gärningsmannen är känd, så anses utredningen vara enklare.
Också dessa följdverkningar av en sanktionsväxling måste naturligtvis tas med i beaktandet vid
en eventuell reform.

2.9

Sammanfattande kommentarer

Förutsättningarna för att lyckas med en sanktionsavgiftsreform är alltså inte endast beroende på
om det finns överträdelser som i sig lämpar sig för sanktionsavgifter, utan enligt författarens
uppfattning krävs det även en genomlysning av de förvaltningsrättsliga liksom av de straff- och
processrättsliga förutsättningarna. Det finns säkert ytterligare aspekter som bör tas med i beaktandet. De slutsatser som dras i denna del bör snarast ses som ingångsvärden, reflexioner, för
en fortsatt utredning.
Slutsatserna grundas på författarens kunskap och erfarenhet från den miljörättsliga kontexten,
men när det gäller förutsättningarna inom kulturmiljöområdet grundas slutsatserna enbart på
hur den rättsliga regleringen ser ut. Författaren saknar egen erfarenhet från detta område. Detta
bör naturligtvis betonas. I denna del görs även jämförelser med hur tillsynen inom arbetsmiljölagstiftningen är reglerad och organiserad.
Grunderna för dessa reflexioner är att det, i vart fall på pappret, föreligger vissa väsentliga skillnader mellan den miljörättsliga respektive arbetsrättsliga tillsynsregleringen och organisationen
å ena sidan och den som föreligger inom kulturmiljölagstiftningen på andra sidan.
Slutsatserna i denna del kan sammanfattas i frågeställningen om det inom den kulturmiljörättsliga förvaltningsregleringen, det kulturmiljörättsliga myndighetsarbetet och dess myndighetstradition idag finns förutsättningar för att omhänderta en sanktionsavgiftsreglering, i vart fall utan att
den förvaltningsrättsliga regleringen i KML ses över. Detta gäller i synnerhet om det visar sig att
det endast är ett fåtal gärningar som kommer att sanktioneras med KMSA. Författaren vill inte
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utesluta att det, förutom vissa ändringar och tillägg i KML, kan komma krävas organisationsförändringar som både förutsätter utbildningsinsatser, nyanställningar liksom (möjligen) en anna
syn på tillsynen som sådan. Vilka kostnaderna för sådana reformer kan bli har inte studerats i
denna utredning.
Inom arbetsmiljöområdet har det nyligen genomförts en sanktionsväxlingsreform. I motiven till
denna uttalar regeringen att tillsynen på arbetsmiljöområdet ska vara effektiv och att samhällets
resurser, särskilt när det gäller polis, åklagare och domstol, ska användas på ett effektivt sätt.35
Enligt regeringens uppfattning visade utredningen att det fanns anledning att överväga om
sanktionssystemet på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet kunde effektiviseras genom att öka
användningen av sanktionsavgifter. En förutsättning för att i någon mån avkriminalisera överträdelser på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet var dock enligt regeringens uppfattning att alternativa sanktioner kan användas som är rationella och inte kräver oproportionerligt höga kostnader.
En ytterligare förutsättning är att de alternativa sanktionerna omgärdas av nödvändiga rättssäkerhetsgarantier.
Den miljörättsliga tillsynstraditionen kan härledas tillbaka till 1800-talets mitt, med de så småningom framväxande hälsovårdsnämnderna. Dagens miljönämnder kan sägas härstamma från
dessa i rakt nedstigande led. Inom såväl miljörätten som arbetsmiljörätten finns en välutvecklad,
och välreglerad tillsynsorganisation med yrkesutbildade inspektörer där tillsynsbesök tillhör vardagen och där vanan att skriva föreläggande är lång och stor. Det finns också en lång historia
med straffbestämmelser inom båda dessa rättsområden. Bestämmelserna om miljösanktionsavgifter (år 1999) landade således i en mogen och erfaren tillsynsorganisation, på samma sätt
som reglerna om sanktionsavgifter i arbetsmiljölagen gjorde år 2014. Dessutom föregicks miljösanktionsavgifterna av en miljöskyddsavgift i den tidigare miljöskyddslagen, som dock inte fungerade som avsett. Samma slutsatser kan i princip dras för det arbetsmiljörättsliga området, där
det också finns en välutvecklad tillsynsorganisation med stor vana att skriva myndighetsbeslut.
Så som författaren uppfattar situationen inom kulturmiljöområdet, finns risk för att införandet av
sanktionsavgifter kan komma att hamna i rättslig kontext och i en tillsynsorganisation som möjligen skulle kunna betecknas som omogen. Idag saknas t.ex. i kulturmiljölagen många av de tillsynsinstrument som finns i främst 26 kap. MB, vilket innebär att KML måste kompletteras även i
dessa delar.
För att sanktionsavgifter ska få avsedd verkan krävs också att de hanteras snabbt, vilket förmodligen förutsätter att det varje år måste tillkomma en relativt stor mängd ärenden som gör att
kompetensen uppnås och upprätthålls. Det kan därför finnas en risk med låta allt få gärningar
kopplas till sanktionsavgifterna.
Utöver dessa viktiga slutsatser finns det alltså även vissa straffprocessuella aspekter som gör
sig gällande vid en sanktionsväxling. Frågan är vilket behov som finns av att kunna tillgripa t.ex.
en husrannsakan eller en kroppsvisitation, för att ta två exempel på åtgärder som inte ryms
inom den förvaltningsrättsliga processen. Å ena sidan kan hävdas att man verkar klara sig gott
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inom både miljörätten och arbetsmiljörätten, men å andra sidan så finns det i vart fall inom miljörätten fortfarande en omfattande brottskatalog i miljöbalkens 29 kap. Miljösanktionsavgiften lever alltså vid sidan av miljöstraffrätten
Författaren avstår från att ta ställning i frågan om sanktionsavgifter bör införas inom kulturmiljöområdet eller inte, men anser det vara viktigt att alla de ovan redovisade aspekterna tas med i
bedömningen.
Naturligtvis kan det utöver dessa aspekter finnas andra argument för och emot. T.ex. kan det
finnas värdefulla erfarenheter från arbetsmiljöområdet, där sanktionsavgifterna införts och visats
sig ändamålsenliga.
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3

Åtgärder för att möta vissa förslag från BRÅ

3.1

Leder sanktionsavgifter till ökad upptäcktsrisk?

Syftet med detta projekt är att minska tillgrepp av och olika former av åverkan på landets fornlämningar och fornfynd. Det gäller att öka lagefterlevnaden på kulturmiljölagstiftningens område.
Ett led i ökad lagefterlevnad kan vara att försöka öka antalet lagförda.36 Detta bygger på tanken
om att det ska vara avskräckande att överträda lagstiftning. En sanktion kan få såväl individualpreventiva effekter som allmänpreventiva, d.v.s. att sanktionen avskräcker såväl den redan
lagförde från att begå nya överträdelser som den avskräcker andra från att göra detsamma. Hotet om (ny) sanktion ska alltså få den potentielle gärningspersonen att avstå från överträdelser.
En sanktion förutsätter att följande kedja är obruten: 1. överträdelse – 2. upptäckt – (3. anmälan) – 4. utredning – 5. dom eller beslut – 6. verkställighet av sanktion.
Det som diskuterats i föregående delar av rapporten har handlat om 4-6 ovan, och i stor utsträckning har det rört frågan om att öka sanktionernas effektivitet. Tanken är att genom att införa sanktionsavgifter på myndighetsnivå, kommer tiden mellan upptäckt och sanktion att kortas
då man kan undvika långa handläggningstider hos polis – åklagare - domstol. Genom att införa
krav utifrån ett strikt ansvar så ska handläggningstiden hos beslutande myndighet gå fortare,
och tiden mellan 1 och 6 avses då bli avsevärt kortare.
En grundläggande förutsättning för att överhuvudtaget kunna anmäla och lagföra någon är dock
att överträdelsen upptäcks. Utan upptäckt ingen sanktion.
I tidigare delar av rapporten, liksom i den tidigare förstudien, var miljöbalkens system med miljösanktionsavgifter utgångspunkt för diskussionen. I vissa delar har även jämförelser gjorts med
arbetsmiljölagstiftningen.
När det gäller upptäcktsrisken inom dessa tre lagområden (miljö, arbetsmiljö samt kulturmiljö)
så råder vissa skillnader som förmodligen påverkar både antalet upptäckta överträdelser liksom
antalet utdömda/beslutade sanktioner (oavsett om det är inom det straffrättsliga systemet eller
det rör sanktionsavgifter).
Gemensamt för MB- och AML-området är att det ofta finns på förhand utpekade och kända aktörer (”potentiella lagöverträdare”). I arbetsmiljölagstiftningen är det samtliga arbetsgivare, vilket
får ses som en någorlunda väl avgränsad skara. Inom miljörätten finns vissa på förhand utpekade och kända aktörer, nämligen de som anses vara verksamhetsutövare och som samtidigt
har krav på sig att anmäla, eller tillståndspröva, sin verksamhet innan verksamheten sätts
igång. För båda dessa kategorier gäller att de kommer att finnas i tillsynsmyndighetens register
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Med lagförda menas enligt Brå personer som befunnits skyldiga till brott genom fällande dom i tingsrätt
(domslut) eller genom så kallad lagföring utanför domstol (av åklagaren utfärdat strafföreläggande eller
åtalsunderlåtelse). Ordningsbot som utfärdas av polis och tull ingår inte i statistiken över lagförda. En
person kan lagföras vid flera tillfällen under ett kalenderår och räknas då flera gånger i statistiken (lagföringsbeslut).
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över verksamhetsutövare, och att de därmed kommer att vara föremål för mer eller mindre regelbundna tillsynsbesök. Redan genom denna ”registrering” hos myndigheterna får det förmodligen anses att upptäcktsrisken ökar. Erfarenheten visar att en stor del av alla anmälda miljöbrott också har upptäckts av tillsynsmyndigheterna.
Inom miljörätten tillkommer därutöver att tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter
en gång per år (senast 31/3) måste ha sänt in en s.k. miljörapport (26 kap. 20 § MB). I miljörapporten ska de åtgärder redovisas som har vidtagits för att uppfylla villkoren i ett tillståndsbeslut
och resultaten av dessa åtgärder. Också genom dessa uppdagas misstänkta brott.
Inom miljöbalksområdet finns därutöver ett stort antal verksamhetsutövare som inte behöver anmäla sin verksamhet eller söka tillstånd, men som ändå ska följa miljöbalken. Dessa finns således utanför myndigheternas omedelbara radar.
Inom AML finns dessutom systemet med skyddsombud på arbetsplatserna, vilka förmodligen
står för en del av anmälningarna till Arbetsmiljöverket.
Inom kulturmiljöområdet finns krav i KML på att upptäckta fornfynd ska anmälas, och när det
gäller vissa verksamheter så finns ett utbyggt samarbete med andra myndigheter som innebär
att kulturmiljömyndigheterna får kännedom om fynd eller blir inblandade som remissinstans innan vissa åtgärder får vidtas. Detta gäller t.ex. bygglov enligt PBL, kravet på samråd till arbetsföretag enligt 12 kap. 6 § MB, det gäller tillståndsprövning enligt MB och det gäller skogsavverkningar enligt skogsvårdslagen. Vissa aktiviteter, såsom om- och tillbyggnader samt rivning av
skyddade byggnader, kräver därutöver tillstånd enligt KML. Det finns även en allmän skyldighet
(2 kap. 10 § KML) att skaffa information om förekomsten av fornfynd innan man uppför byggnader eller genomför arbetsföretag.
Oavsett detta så torde det också finnas kunskap om KML:s regler hos t.ex. vissa stora fastighetsägare, såsom. Svenska kyrkan. Men gruppen ”som av en slump” stöter på en fornlämning
vid markarbete torde vara stor, och på samma sätt finns inte de som är fornlämningstjuvar självklart med på myndigheternas radarskärmar. BRÅ konstaterar i sin rapport 2007:5 (som mer ingående presenteras nedan) att bakgrunden till åverkansbrott ofta är bristande kunskap och nonchalans.
Den grundläggande frågan är då om det finns anledning att misstänka att antalet upptäckta
överträdelser av kulturmiljölagstiftningen kommer att öka genom en sanktionsväxling, eller om
det är andra åtgärder som krävs (ev. parallellt)?
Möjligen kan det finnas anledning anta att antalet beslutade kulturmiljösanktionsavgifter kommer att vara fler än antalet fällande brottmålsdomar givet lika många upptäckta överträdelser.
En bidragande orsak till en sådan slutsats skulle kunna vara att det strikta ansvaret innebär att
den ofta svåra bedömningen av om de subjektiva rekvisiten föreligger, inte längre krävs. Man
kan också spekulera i om antalet beslutade sanktionsavgifter i sig kan innebära en mer allmänoch individualpreventiv effekt än böter, även om bötesbeloppen skulle sättas högre men givet
att det är fler beslut om sanktionsavgifter? En sådan spekulation skulle utgå från att en sanktion
i sig är avskräckande, och att befolkningen uppfattar att vissa bestämmelser faktiskt är sanktionerade på ett annat sätt om de verkligen tillämpas oavsett påföljdens karaktär. Antagligen
kommer man också att slippa många nedlagda förundersökningar, som i sig sänder ut signaler i
samhället.
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Naturligtvis kan inte dessa lösa spekulationer ges något vetenskapligt värde, i synnerhet som
författaren inte på något sätt kan göra anspråk på kunskaper i kriminologi, men det bör trots det
vara intressant att fundera något över olika sanktioners effekter.
Men oavsett vilken effekt en sanktionsväxling kan komma att få på antalet lagförda överträdelser av KML, så kan det också finnas ett självständigt intresse i att genomföra åtgärder som primärt syftar till att öka upptäcktsrisken.

3.2

Uppföljning av BRÅ rapport 2007:5, Brott under ytan

I rapporten ”Brott under ytan, en undersökning om fornminnesbrott” (BRÅ rapport 2007:5) undersöker Brottsförebyggande rådet (BRÅ) fornminnesbrotten. Syftet var att undersöka den
egentliga omfattningen av dessa brott, givet vissa förutfattade meningar. I rapporten ges ett antal rekommendationer i syfte att minska kulturmiljöbrotten, och enligt författarens mening kan
dessa rekommendationer vara en bra utgångspunkt för att något fundera över nya strategier
och arbetsmetoder för att öka upptäcktsrisken och därmed lagföringstalen vad gäller fornminnesbrotten. I den inledande sammanfattningen skriver BRÅ:
Åverkan – fornminnesbrottens mängdbrottslighet Den allmänna bilden
är att fornlämningarna runt om i landet hotas av plundrare och att kul-turarvet skingras i jakten på skatter. Denna undersökning ger knappast något
stöd för denna hotbild. I själva verket är det stora problemet den åverkan
som hela tiden sker mot fornlämningarna genom vår markan-vändning. Skador uppkommer i samband med jord- och skogsbruk och andra typer av exploatering och markanvändning. Det finns få konstaterade fall av plundring
och inte heller många misstänkta fall. Det är dock ett faktum att det är svårt
att upptäcka plundring. En grop i marken kan vara det enda spåret, och endast jorden vet vad som där kan ha legat. Trots svårigheterna att få en närmare kunskap om plundring är vår be-dömning att det är ett mindre problem
än åverkansbrotten. Den plundring som sker kan ändå vara nog så allvarlig,
och vissa områden och objekt kan vara särskilt utsatta.
Okunskap och nonchalans bakom de flesta brott Bakgrunden till åverkansbrotten är ofta bristande kunskap och nonchalans. Till detta kommer att
brotten ofta sker i samband med exploatering som är underkastad ekonomiska ramar med tidspress och effektivitetskrav. Dessa omständigheter
skapar särskilt goda förutsättningar för att förebygga dessa brott. Det kan
också vara svårt för en lekman att känna igen vissa fornlämningar när de påträffas under arbetets gång. För många kan det också vara svårt att navigera bland regler och myndigheter. Jämfört med åverkansbrotten har plundrarna starkare motiv för sina brott. Bakom plundringsbrotten finns allt från
spontan souvenirjakt till planerade plundringsoperationer.
Samarbete, kunskap och riktlinjer Den motivbild som framträder inne-bär
att de brottsförebyggande åtgärderna bör vila på två ben. Mot markägare
och exploatörer bör tillsynsmyndigheterna i första hand välja en inriktning
mot samarbete, mot motiverade plundrare gäller en effektivare brottsbekämpning. Samarbete med dem som orsakar åverkan innebär att myndigheterna måste få till stånd en aktiv kontakt med markägare och entreprenörer. Fornlämningar skyddas effektivare genom en ökad tonvikt på förebyggande arbete jämfört med reaktioner och sanktioner i efter-hand. Kunskap
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och tydliga riktlinjer är nyckelorden. Detta förutsätter också ett bättre samarbete mellan myndigheterna. För att komma åt den misstänkta plundringen
måste brotten till en början upptäckas. Fler brott kan upptäckas genom en
utökad tillsyn över utsatta områden och inte minst genom bättre kontakter
med markägare och andra som kan utgöra myndigheternas ögon. Brottsbekämpningen kan bli effektivare om sam-arbetet ökar mellan tillsynsmyndigheter och polis. Frågan bör också ställas hur vi samlar och drar nytta av polisiär kompetens med inriktning på fornminnesbrott och andra kulturarvsbrott.
Rapporten avslutas med ett antal förslag på åtgärder i syfte att minska kulturmiljöbrotten. Under
rubriken ”Samarbete och kompetens” skriver man (s. 51):
”Samarbete

och kompetens

Det finns ett par övergripande punkter som gäller alla typer av fornminnesbrott och som också är särskilt viktiga. För det första bör man vara medveten
om att de grupper som hotar fornlämningarna ofta har de största möjligheterna att vara deras väktare.
För det andra är det tydligt att mycket faller mellan stolarna på grund av osäkerhet kring lagar, riktlinjer och ansvarsfördelning samt bristande kompetens
och samverkan. Relevanta aktörer – tillsynsmyndigheterna och de brottsbekämpande myndigheterna: Riksantikvarieämbetet, Läns-styrelsen, Skogsstyrelsen, Polisen, Åklagarmyndigheten, Kustbevakningen, Sjöpolisen och Tullverket – bör gemensamt diskutera de oklarheter som råder.
För det tredje är kulturarvsbrott ett komplicerat område. Det finns särskild
lagstiftning. Brotten handlar om en rad olika kulturföremål, från antika möbler
till fornfynd och vrakdelar. Många föremål är av stort kulturhistoriskt värde.
Kulturföremål är intressanta för en internationell marknad. Detta är omständigheter som talar för att brottsbekämpningen kräver sär-skild kompetens.
Det finns i dag inte någon sammanhållande polisiär en-het som på nationell
nivå arbetar kontinuerligt med dessa frågor. Dessa tre punkter kan konkretiseras enligt följande:
• Riksantikvarieämbetet kan lämpligen ta initiativ till seminarier med be-rörda
parter för att utbyta erfarenheter och synpunkter och för att komma fram till
gemensamma riktlinjer och handlingsplaner vad gäller tillsyn respektive
brottsbekämpning.
• På såväl nationell som regional nivå bör det föras en aktiv dialog med övriga berörda parter – bevarandeinstitutioner, hembygdsförbund, kommuner,
fastighetsägarföreningar, lant- och skogsbrukets organisationer, dykarföreningar och andra som har ett intresse eller bedriver en verksam-het som
rör fornlämningar. Kontaktpersoner på ämbetet respektive läns-styrelserna
bör underlätta dessa kontakter. Att det råder brister i hand-läggning och
samarbete betonades även av Skogsstyrelsen för några år sedan (Skogsstyrelsen, 2001).
• Erfarenheterna av denna undersökning och tidigare arbeten är att brottsbekämpningen av kulturarvsbrott bör hållas ihop av en polisiär specialenhet,
där gärna åklagarresurser kan ingå.
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• Underlätta olika typer av ärenden genom att utöka ämbetets och läns-styrelsernas webbplatser med lättillgänglig information samt möjlighet att även
genomföra vissa ärenden via Internet (jfr Korsell och Nilsson, 2003). Detta
bör gälla såväl myndigheternas arbete gentemot allmänhet och exploatörer
som Riksantikvarieämbetets arbete gentemot övriga myndig-heter.
• Tillsammans med Polisen vore det värdefullt att utarbeta en ”brottsanmälansmanual” till stöd för de anmälningar som görs av främst länsstyrelsen,
för att höja kvaliteten på anmälningarna och öka förutsättningarna för att de
ska kunna följas upp av Polisen.”

3.3

Paralleller med miljöbrottsområdet

3.3.1

Inledning

Miljörättens område har redan varit ett referensområde för flera delar av denna rapport. Det kan
bero på att rättsområdena har vissa likheter. Faktum är att flera av de förslag som Brottsförebyggande rådet ger i rapporten ovan, redan har testats, och i vissa delar även genomförts fullt
ut, inom miljöbrottsområdet.

3.3.2 Miljöpoliser och miljöåklagare37
Sedan drygt 15 år tillbaka finns inom såväl Polismyndigheten som Åklagarmyndigheten särskilda organisationer för att hantera miljöbrott. Dessa kommer kort att beskrivas nedan. Därutöver drivs sedan några år tillbaka ett särskilt samverkansprojekt mellan miljöpolis, miljöåklagare,
kriminaltekniker och miljötillsynsmyndigheter i syfte att öka antalet lagförda personer och för att
få fler fällande domar.

3.3.3

Allmänt

I samband med att miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999, infördes en skyldighet (26 kap. 2 §
MB) för tillsynsmyndigheterna att anmäla misstänkta brott mot miljöbalken, till polis eller åklagare. Denna anmälan går under benämningen ”åtalsanmälan”. I miljöbalkens 29 kap finns en
särskild brottskatalog, som idag omfattar fjorton paragrafer, men där varje paragraf innefattar ett
antal gärningsbeskrivningar. Listan är lång. Samtidigt introducerades dels en ny organisation för
miljöpoliser, och dels en motsvarande organisation för miljöåklagare. Sedan det material som
denna text baseras på skrivits, har Polisorganisationen ändrats till Polismyndigheten.

3.3.4

Miljöåklagare, REMA

Sedan miljöbalkens införande har Åklagarmyndigheten tillsatt ett antal specialutbildade miljöåklagare och har bedrivit utvecklingsarbete genom verksamheten vid Utvecklingscentrum Malmö.

37

Denna text baseras främst på material från REMA, Riksåklagaren samt Polismyndigheten. I många delar är den ursprungliga texten citerad. (Strategier för miljöbrott. Ett samarbetsprojekt mellan rikspolisstyrelsen och Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten 2010,
PM av åklagare Lars Morland.
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Under 2009 togs ett viktigt steg framåt genom Åklagarmyndighetens beslut att inrätta Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, REMA, med huvudsäte i Malmö, men där de enskilda åklagarna är spridda i landet. Syftet med reformen var att få en specialutbildad organisation, som
inte skulle vara tvungna att utreda andra typer av mål när det blev ont om personal. Man ville
samla och öka kompetensen inom miljöbrottsområdet.
En av flera fördelar med REMA är att den ger förutsättningar för ännu närmare samverkan mellan Rikspolisstyrelsen [numera Polismyndigheten] och Åklagarmyndigheten i de frågor som enheten hanterar, nämligen miljöbrott, grova jaktbrott och arbetsmiljöbrott. Ett exempel på genomförda metodutvecklingsprojekt är den modell för beskrivningar av risker med kemiska ämnen,
miljöfaktablad, som har tagits fram av Utvecklingscentrum Malmö. Andra exempel är samverkansprojekt på artskyddsområdet som Polisen och Åklagarmyndigheten har deltagit i och den
metod för att upptäcka vissa typer av miljöbrott med hjälp av förändringsanalys av satellitbilder
som utarbetats av Metria/ Lantmäteriverket i samarbete med Rikspolisstyrelsen. Utöver de åtgärder som genomförts på central nivå finns det många exempel på lokala och regional initiativ
som har drivit utvecklingen framåt.
I ett dokument från REMA beskrivs verksamheten enligt följande.38 Riksenheten för miljö- och
arbetsmiljömål (REMA) inrättades den 1 januari 2009 som en nationell operativ enhet inom
Åklagarmyndigheten. Vid enheten handläggs ärenden om:
•

brott mot miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter,

•

arbetsmiljöbrott och brott mot arbetsmiljölagen,

•

brott mot lagen om åtgärder mot förorening från fartyg med tillhörande förordningar
och föreskrifter

•

miljöbrottslighet som åtalas med stöd av annan primär lagstiftning, t.ex. brottsbalken,

•

grova jaktbrott avseende de fredade rovdjuren.

Riksenheten bedriver verksamhet på sex ställen i landet,39 och leds av en chefsåklagare. Enheten består av tjugoen åklagare, en beredningsjurist samt fyra administratörer. Därutöver köper enheten administrativa resurser.
REMA arbetar med ett nationellt ansvar och biträds av polismyndigheter [numera av Polismyndigheten] i hela landet. I REMA:s uppgifter ligger också att samarbeta med tillsynsmyndigheter
för miljö – och arbetsmiljö över riket.
Syftet med att inrätta en riksenhet för bekämpning av miljö- och arbetsmiljöbrott är att få en
sammanhållen verksamhet, öka enhetligheten och effektiviteten. Enheten har på relativt kort tid
kommit att fungera som en effektiv verksamhet, som också fungerat som pådrivare i frågorna.

38

Åklagarmyndigheten, Riksåklagarens kansli, Kammaråklagare Karolina Lindekrantz 2013-05-20.
REMA har arbetsställen i Malmö, Göteborg, Växjö, Jönköping, Stockholm och Östersund. Varje arbetsställe har ett geografiskt ansvarsområde. En gruppledare har ett visst ansvar för den löpande verksamheten. Malmö är kansliort. Växjö och Jönköping utgör en gemensam enhet och de övriga orterna är egna
enheter.

39
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En svår balanssituation har kunnat hanteras, åklagarbesluten har blivit påtagligt mer enhetliga
och flexibiliteten har gjort det möjligt att bättre hantera toppar i belastningen och skillnader geografiskt. Enheten har kunnat driva på utvecklingsarbetet både när det gäller metoder och samarbete med andra myndigheter. Det nationella ansvaret har bland annat medfört att det är enklare för andra myndigheter och aktörer att veta vem de ska vända sig till. Enhetens arbete har
gett möjligheter för åklagarmyndigheten att kunna föda in goda synpunkter i olika projekt, både
nationellt och internationellt. Lagföringsmässigt har en mycket stark utveckling skett av institutet
företagsbot. I denna del har enhetligheten kunnat drivas så långt att de riktlinjer som REMA satt
upp kommit att accepteras av domstolarna.
I samband med att den nya polismyndigheten bildades, har man inom REMA gjort följande geografiska indelning:
•

Polisregion Stockholm hanteras av REMAS enhet i Stockholm

•

Polisregion Öst hanteras av enheten i Jönköping.

•

Polisregion Syd hanteras av enheten i Malmö.

•

Polisregion Väst hanteras av enheten i Göteborg.

•

Polisregion Bergslagen hanteras enheten i Göteborg (Värmlands län) och REMAS
enhet i Stockholm (Dalarna och Örebro län).

•

Polisregion Mitt hanteras av enheten i Stockholm (Uppsala och Västmanlands län)
och enheten i Östersund (Gävleborgs län).

•

Polisregion Nord hanteras av enheten i Östersund.

3.3.5

Miljöpoliser40

Också inom Polismyndigheten finns specialutbildade medarbetare och särskilda enheter för att
utreda miljöbrottslighet, vilka också bildades i samband med miljöbalksreformen. Dessförinnan
utreddes dessa brott oftast på landets ekorotlar (för ekonomisk brottslighet), men utan någon
specialistkompetens på miljöbrottslighet.
Inom Polismyndigheten är miljöbrottsutredandet idag placerat på regional nivå, ute på landets
sju polisregioner. På de enheter som handlägger miljöbrott, CITES-brott samt arbetsmiljöbrott
(och viss annan specialstraffrätt), arbetar 10-20 utredare. Totalt i landet blir det cirka 100 – 125
personer (poliser och utredare) som har detta som sin arbetsuppgift. I region norr (Umeå) kommer Polisens utvecklingscentra för dessa brottstyper att placeras.
Rikskriminalpolisen (RKP) inrättade år 2000 en kriminalunderrättelserotel med uppgift att bekämpa grov, organiserad och gränsöverskridande miljöbrottslighet. Enheten tillhör organisatoriskt Finanspolisen/FIPO vid RKP.

40

Muntliga uppgifter från kriminalkommissarie Henrik Forsblad.
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3.3.6

Kriminalteknisk kompetens

Rikspolisstyrelsen (RPS) tog inom ramen för projektet ”Bättre bevissäkring vid miljöbrott” fram
utrustning för bevissäkring, i samarbete med Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL). Projektet initierade utbildningen Tillsyn och brott vid Umeå universitet och ett antal ytterligare utbildningsinsatser.
Som en följd av projektet inrättades år 2001 en särskild tjänst som miljöbrottsam-ordnare på
SKL, numera Nationellt Forensiskt Centrum (NFC).

3.3.7

Utbildning av miljöpoliser och miljöåklagare

Under grundutbildningen till polis finns ingen miljöbrottsutbildning, och inte heller någon grundläggande utbildning i miljö- och naturvårdsfrågor. Åklagare kan under sin grundläggande juristutbildning välja att läsa specialkurser i miljörätt, men det är inget krav för att senare bli miljöåklagare. Den specialistutbildning som miljöpoliser och åklagare tillsammans genomgår (Baskurs
Miljöbrott 10 veckor, given av Uppsala universitet) har under senare år kompletterats med en
fortsättningskurs.
Återkommande miljöbrottseminarium har också bidragit till kompetensutveckling för åklagare
och miljöbrottsutredare. Några polismyndigheter har anställt naturvetare för att få tillgång till sådan sakkunskap som ofta är nödvändig i mer komplicerade miljöbrottsutredningar.

3.3.8

Exempel på samverkan inom miljöbrottsorganisationen

Avslutningsvis ska ett exempel ges på hur man genom ett myndighetsövergripande samverkansprojekt försöker öka antalet lagförda miljöbrott. Enligt författarens uppfattning kan detta projekt ge inspiration till hur ett motsvarande projekt skulle kunna genomföras inom kulturmiljöområdet.
Som ett led i strävan att för att öka förståelsen för hur de olika myndigheterna under miljöbalken
arbetar med miljöbrott, såsom tillsynsmyndigheter (här främst kommun, länsstyrelse och kustbevakning), miljöpolis, Nationellt forensiskt centrum samt miljöåklagare pågår sedan några år
tillbaka ett samverkansprojekt. Inom ramen för detta projekt ges med något eller några års mellanrum en länsgemensam utbildning för dessa instanser. Önskemålet är att så småningom ha
betat av hela landet. Fram till idag har det bedrivits sådana projekt i Örebro län (pilotprojekt),
Västmanland, Stockholm samt Gävleborg (innevarande år). Grundprincipen är att man utbildar
varandra.
Anledning till att kursen initierades var att uppnå bättre samarbete mellan polismyndigheter och
mellan polismyndigheter och kommuner/länsstyrelser samt att tillmötesgå behov av effektivare
miljöbrottsbekämpning och effektivare utnyttjande av resurser genom myndighetssamverkan.
Syftet med dessa projekt är att öka samverkan mellan myndigheterna för att tillsammans identifiera, hantera och förebygga miljöbrott. Syftet är vidare att öka förståelsen och kunskapen om
”hur de andra myndigheterna” arbetar givet olika rättsliga regleringar samt att skapa naturliga
kontaktytor.
Kurserna ges länsvis, och med fyra träffar utspridda över ett år. Uppgifterna om kursen nedan
är hämtat från Polisens interna beslut om att tilldela medel för kursens genomförande.
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Målgruppen för kursen är inom Rättsväsendet – kriminalpoliser som utreder miljöbrott samt civilanställda miljöbrottshandläggare på polismyndigheten, miljöåklagare. Målgruppen inom Tillsynsmyndigheter är framförallt kommuner och länsstyrelser, men även centrala myndigheter
med tillsynsansvar inom miljöbalkens område, miljöskyddsinspektörer och motsvarande som
arbetar med tillsynsfrågor. Kursen vänder sig även till chefer för dessa personalkategorier.
Målet med kursen är att ge ökad kunskap om andra myndigheters arbetssätt, befogenheter och
begränsningar på det område som regleras i miljöbalken. Kunskap om hur samverkan mellan
myndigheter kan effektivisera miljöbrottsbekämpningen.
Närmare preciserat ska kursen syfta till att:
•

Öka myndigheternas förmåga att förebygga miljöbrott.

•

Öka förmågan att uppdaga miljöbrottbrott, i synnerhet mer allvarliga brott mot miljöbalkens bestämmelser.

•

Förmedla sådan kunskap som kan leda till högre kvalité på anmälningar och

•

bättre ingångsvärden i förundersökningar.

•

Ge förutsättningar till nära samarbete mellan tillsynsmyndigheter och

•

polis/åklagare under själva förundersökningsarbetet.

•

Ge kunskap om de medverkande myndigheternas bild av miljöbrottsligheten.

•

Ge kunskap om Offentlighets och sekretesslagen och andra bestämmelser som
reglerar samarbetet mellan myndigheter.

•

I förekommande fall underlätta tillsynsmyndighetens problem med att ha

•

dubbla roller (som anmälare och som ”rådgivare”).

•

Ge efterfrågad återkoppling till tillsynsmyndigheter.

•

Förbättra informationsinhämtningen till Polisens underrättelsemodell.

Enligt kursbeskrivningen ingår följande moment:
•

Introduktion – Effektiv samverkan (kursledare, initiativtagare)

•

Brottet – Anmälan – Förundersökningen - Åtal/Beslut- Dom (åklagare motsv.)
-

Vad är miljöbrott? Kort genomgång av 29 kap miljöbalken,

-

Hur använder åklagaren miljöbalkens övriga kapitel samt dess förordningar?

-

Vad är oaktsamhet i straffrättens mening? Vad behövs för att visa att
nå-gon varit oaktsam?

-

Några viktiga straffrättsliga principer.

-

Inom vilka ramar arbetar en åklagare?
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•

-

Straffprocessuella tvångsmedel – åklagarens verktygslåda.. Vilka befogenheter har en åklagare?

-

Vad är en förundersökning? Vad används den till? Objektivitet i utredningsarbetet.

-

Vem gör vad i utredningsarbetet.

-

Informationsbortfall i utredningsarbetet.

-

Vem är ansvarig för ett miljöbrott som begås i näringsverksamhet?
Företagaransvar hur utreder vi det?

-

Företagsböter. När används det?

-

Vad krävs för ett åtal? När kan en åklagare väcka talan?

-

Vad betyder en dom egentligen? Hur tolkar man en dom?

Samverkan i praktiken (Miljöjurist motsv.)
-

Vad styr tillsynsmyndighetens arbete

-

Förutsättningarna för samarbete

-

Syftet med tillsynen

-

Betydelsen av målet Hållbar utveckling

-

Hur prioriterar Nämnden sitt arbete

-

Lagkrav på samarbete

-

Hur långt kan samarbetet drivas

•

Brottsplatsen ur tillsyns och brottsutredarperspektiv (SKL, kriminaltekniker,
motsv.)

•

Sekretess vid samverkan (Myndighetsjurist)

•

Polisens informationshantering, PUM, KUT m.m. (KUT-ansvarig)

•

Tillsynsmyndigheternas verktyg, register och verksamhetsplanering (Miljöinspektör motsv.)

•

Nya arbetsformer och metoder – omsätta teori till praktisk effektivare samverkan, tillsyn och brottupptäckt (seminarieuppgift) (kursledare, initiativtagare)

3.4

Förslag på åtgärder för att öka upptäckta och anmälda
kulturmiljöbrott

Mot bakgrund av hur man arbetar inom den s.k. miljöbrottskedjan ges här några avslutande förslag på åtgärder med sikte på kulturmiljöområdet. Syftet är att åtgärderna ska kunna leda till att
upptäcktsrisken för kulturmiljöbrott ökar samt att anmälningsförfarandet och utredningsarbetet
kan bedrivas mer professionellt och mer ändamålsenligt utifrån de specifika förutsättningar och
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krav som finns inom kulturmiljövården. Brå menar i sin rapport ovan att studiens resultat visar
att endast en bråkdel av de misstänkta fallen polisanmäls.
•

•

•

Att inrätta nya tjänster och att genomföra viss organisatoriska förändringar i kulturmiljöbrottskedjan. Även här kan strukturen för miljö- och arbets-miljöbrott vara en förebild.
o

Låta REMA (Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål), eller annan specialåklagarkammare, hantera även brott mot kulturmiljölagen.

o

Låta miljöpoliserna, eller andra specialutbildade poliser, hantera även brott mot
kulturmiljölagen.

o

Specialutbilda kriminaltekniker.

o

Inrätta en samordnande tjänst på Riksantikvarieämbetet, med goda kunskaper
om straffrättsprocessen samt med bra kontaktytor hos de rättsvårdande myndigheterna.

o

Genomföra grundläggande utbildning om fornlämningar och fornfynd, riktade till
andra myndigheter i kulturmiljöbrottskedjan.

o

Gemensamt mellan olika myndigheter ta fram mallar för hur åtalsanmälningar
ska utformas.

o

Skapa adresslistor så att det blir lätt att få kontakt, myndigheter mellan.

Med miljöbrottssamverkan som förebild, genomföra gemensamma samverkansdagar,
där de inblandade myndigheterna får möjlighet att för de andra beskriva sin verksamhet, utifrån bl.a.
o

Hur lagstiftningen beskriver hur respektive myndighet ska eller får arbeta,

o

Vilka möjligheter respektive myndighet har att agera med olika syften,

o

Hur sekretessregler kan begränsa informationsutbytet, men också vilka möjligheter till sådant utbyte som faktiskt finns,

o

Vilka behov av information som finns på respektive myndighet, och varför den
kan vara relevant,

o

Analysera och beskriva hur ett samarbete över myndighetsgränserna kan utformas,

o

Hur man undviker att bevis förstörs.

Återkommande träffar där kulturmiljöbrottslighet, och myndighetsutövning runt detta,
diskuteras.

Målgruppen för ett sådant projekt skulle kunna vara:
o

Riksantikvarieämbetet

o

Länsstyrelser

66

o

(länsmuseer?)

o

Åklagarmyndigheten

o

Polismyndigheten

o

Tullen

o

Skogsstyrelsen

o

Kustbevakning

o

Skogsstyrelsen

o

M.fl.

o
Att utbilda och att utnyttja befintlig kunskap och kompetens hos vissa andra nyckelaktörer, som i
sina yrken eller intresseområden naturligt kommer i kontakt med fornminnen och fornfynd och
som kan tänkas upptäcka fornminnesbrott. Syfte kan vara att:
o

Sprida kunskap om fornlämningar,

o

Sprida kunskap om lagregler,

o

Informera om vart man vänder sig om man hittar nya fornlämningar,

o

Informera om vart man vänder sig om man ser något/någon misstänkt,

o

Öka skyddet genom olika initiativ, t.ex. att ”Adoptera en fornlämning”.

Förslag på sådana kontaktytor kan var:
o

Lantbrukarnas riksförbund

o

Skogsbrukarorganisationer

o

Maskinentreprenörerna

o

Villaägarna

o

Hembygdsföreningar

o

Friluftsfrämjandet

o

Sportdykarna

o

Orienteringsklubbar.
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