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Abstract 
Article 50.1 of Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council 

of 14 June 2006 on shipments of waste stated that all Member States shall establish effective, 

proportionate and dissuasive rules on penalties applicable for infringement of the provisions 

of the Regulation. By reason of the obligation Sweden created in 2010 a new penal provision 

found in the 29th chapter 4 a § of the Swedish Environmental Code, miljöbalken (1998:808). 

The purpose of this paper is to examine if Sweden has complied its obligations under the EU 

Regulation and to investigate it with a traditional jurisprudential method. In this research, 30 

court cases connected to illegal waste shipment that have arisen from the adoption of the 

penal provision in 1st of May 2010 till 23rd of September 2014, will be analysed. The result 

shows a high proportion of convictions. The application also indicates incompatibility with 

the EU Regulation. The imposed business fines have not been sufficiently strict and the 

conclusion is that there is possibly a need for stricter penalties.  
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Förord  
Detta examensarbete utgör den sista delen av min juristutbildning vid Umeå universitet.    

Inför valet av ämne att fördjupa mig inom funderade jag på vilka rättsområden jag är speciellt 

intresserad av. Då kände jag att miljöfrågor alltid har berört mig och det är en nutida global 

utmaning att bevara och rädda jorden så att även kommande människor, växter och djur kan 

leva här.  

 

Idag har vi en stor världsbefolkning vilket innefattar att handel och konsumtion av varor 

bedrivs i storskalig omfattning över hela världen. Som en konsekvens av detta uppstår avfall. 

För att minimera avfallets skada på miljö och människor är det viktigt att omhänderta avfallet 

väl och därmed indirekt förhindra illegala avfallstransporter. I denna uppsats har jag valt att 

undersöka hur Sverige, som en stat i Europeiska unionen, genom straffbestämmelsen i 29 kap. 

4 a § miljöbalken har gjort för att försöka hindra otillåtna avfallstransporter.  

 

Ett tack vill jag rikta till min handledare Signe Lagerkvist vid Juridiska institutionen, Umeå 

universitet samt till familj och vänner.  

 

 

 

 

Umeå den 4 januari 2015, 

Elin Lindström 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

Miljöbrott bedöms vara ett av de lönsammaste och snabbast växande nya områdena inom 

internationell kriminalitet. Av miljöbrotten förmodas olaglig behandling och olaglig transport 

av avfall representera den största delen.1  

 

Illegala avfallstransporter där exportförbud ej följs är ett stort problem. The European Union 

Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL), en 

miljömyndighet för staterna i Europeiska unionen (EU), gjorde en inspektion för perioden 

oktober 2008 - november 2010. Inspektionen omfattade 26 705 transporter inom Europa 

varav 3897 stycken utgjorde avfallstransporter. Av dessa 3897 avfallstransporter 

identifierades 833 stycken som olagliga, vilket motsvarar 21,4 % av de avfallstransporter som 

inspekterades.2 

 

Både privatpersoner och företag kan lockas till att utföra olagliga avfallstransporter. Det 

illegala tillvägagångssättet är enklare för att inga ansökningar om transportillstånd behöver 

lämnas in. Det finns även chanser att göra ekonomisk vinning både ifråga vid försäljning av 

avfall utomlands samt för avlägsnande av avfall för en lägre kostnad än i Sverige.  

Konsekvenserna av att genomföra illegala avfallstransporter kan dock bli ödesdigra för både 

miljö och människor. Avfallet som dumpas eller inte blir väl omhändertaget kan skada 

människors hälsa och förstöra naturen för lång tid. Arbetet med att försöka stoppa illegala 

transporter är därmed en viktig och aktuell global uppgift för att förhindra miljöförstörelse. 

 

Genom artikel (art.) 50.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av 

den 14 juni 2006 om transport av avfall (nedan avfallstransportförordningen) skapade EU 

regler i syfte att bland annat förhindra illegala transporter av avfall. Där fastslogs att alla 

medlemsstater skulle besluta om effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner vid 

överträdelse av förordningen.  

 

                                                
1 SEC (2007) 160 Commission Staff Working Document Accompanying document to the Proposal for a 
Directive of the European parliament and of the Council on the protection of the environmental through criminal 
law Impact Assessment, 9.2.2007, s. 7. 
2 IMPEL (2011), Enforcement of EU Waste Shipment Regulation, ”Learning by Doing”, European Network of 
the Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL), IMPEL-TFS Enforcement Actions II, 
April, Brussels, s. 22-23.  
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Överträdelse av den tidigare gällande avfallstransportförordningen3 var straffbelagd genom 

29:8 § 13 miljöbalken (MB).4 Med anledning av kraven i nya avfallstransportförordningen 

från år 2006 skapade Sverige en ny straffbestämmelse år 2010 som ersatte den äldre 

straffbestämmelsen.5 Den nya bestämmelsen återfinns i 29:4 a MB. Där valde lagstiftaren, i 

motsats till tidigare straffbestämmelse, att precisera de brottsliga gärningarna i lagtexten. 

Även försöksbrott kriminaliserades genom den nya straffbestämmelsen.  

Redan tidigare fanns regler i lag (2000:1 225) om straff för smuggling, som delvis omfattar 

illegala avfallstransporter. Av 29:11 § 2 st. MB framgår att ansvar genom 29 kap. MB ej kan 

dömas ut om handlingen är angiven med högre eller samma straff i brottsbalken (BrB) eller 

om ansvar kan utgå enligt smugglingslagen. Följden av detta är att om rekvisiten är uppfyllda 

för ansvar genom smugglingslagen kan inte för samma handling ansvar även enligt 29:4 a MB 

utdömas. 

I och med att 29:4 a MB är en ny straffbestämmelse är det viktigt att utvärdera och 

uppmärksamma hur utformningen och användningen av den står sig i förhållande till Sveriges 

skyldighet att förhindra otillåtna avfallstransporter enligt avfallstransportförordningen.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om Sverige, i och med införandet av 29:4 a MB, 

uppfyllt sin skyldighet enligt art. 50.1 i avfallstransportförordningen att införa effektiva, 

proportionella och avskräckande sanktioner. Detta genom att besvara följande frågor:  

1. Vad menar EU med effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner? 

2. Hur uppfylls detta i svensk rätt genom utformningen av 29:4 a MB? 

3. Innebär den svenska tillämpningen av 29:4 a MB att Sverige uppfyller dessa 

förpliktelser? 

 

1.3 Metod, material och avgränsningar 

En rättsvetenskaplig metod, i enlighet med Claes Sandgrens definition av metoden, har 

använts. Detta görs genom att använda de traditionella rättskällorna i form av lagstiftning, 

                                                
3 Europaparlamentet och rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll 
av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen. 
4 Proposition 2009/10:35. Otillåtna avfallstransporter och manipulerade avgasreningssystem, s. 20 samt svensk 
författningssamling (SFS) 2008:240. Lag om ändring av miljöbalken.  
5 SFS 2010:210. Lag om ändring av miljöbalken. 
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förarbeten, praxis och doktrin för att besvara syftet. För att underlätta förståelsen av nämnda 

rättskällor och för att kunna besvara syftet används även andra källor som hjälpmedel i detta 

arbete, eftersom även dessa kan omfattas av den rättsvetenskapliga metoden.6 Material från 

Naturvårdsverket och länsstyrelsen har använts, eftersom de har ett övergripande ansvar vid 

ansökan om transporttillstånd. 

 

För att undersöka hur tillämpningen av 29:4 a MB har sett ut har all praxis som uppkommit 

från straffbestämmelsens införande 1:a maj 2010 och fram till 23:e september 2014 använts. I 

och med att det för närvarande inte finns några avgöranden från sista instansen Högsta 

domstolen (HD), har underrättspraxis använts. Materialet består av 30 stycken rättsfall med 

koppling till otillåten avfallstransport. Av dessa handlar tre av dem om konsekvenser av 

otillåten avfallstransport. Två domar handlar om återförande av olagligt avfall till Sverige 

efter att transporterna stoppats utomlands samt ett rättsfall handlar om en förlängning av en 

auktorisation i ett företag, där näringsidkaren dömts för försök till otillåten avfallstransport.  

Fem av domarna kommer från hovrätten (HovR) och resterande är från tingsrätten (TR). 

Dessa domar har hittats genom juridikdatabaserna Zeteo, Karnov och JP Miljönet. För att 

underlätta förståelsen av statistik kring rättsfallen har en bilaga med rättsfallssamlingar 

sammanställts. Istället för fotnoter som inkluderar många rättsfall kommer hänvisning att ske 

till dessa rättsfallssamlingar, som bifogas till detta arbete. 

 

I denna uppsats sker en jämförelse av utformning och tillämpning av svenska 

straffbestämmelsen med EU:s krav i avfallstransportförordningen om att sanktioner ska vara 

effektiva, proportionella och avskräckande. Det har rått svårighet att utröna vad EU menar 

med sina krav då det till förordningen inte finns förarbeten som tydligt beskriver EU:s 

avsikter. På grund av detta har Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/99/EG av den 19 

november 2008 om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser (nedan 

miljöbrottsdirektivet) samt förarbeten till direktivet använts. I förarbetena till direktivet 

framkommer EU:s åsikter kring viktiga riktlinjer för hur medlemsstaterna gemensamt ska 

kunna förhindra och minska miljöbrott och miljöförstöringar inom unionen. Dessa förarbeten 

ger även förståelse för hur allvarligt EU ser på miljöbrott och hur stort problem de utgör. 

Otillåtna avfallstransporter representerar en del av de miljöbrott som behandlas och därför har 

                                                
6 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, 2. uppl. 
Vällingby: Norstedts Juridik, 2007, s. 39. 
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vägledning sökts i direktivet gällande hur EU kan förmodas tänka kring sina krav på 

sanktioner. Det bör poängteras att miljöbrottsdirektivet skapades år 2008, och 

avfallstransportförordningen är från år 2006, och därmed fanns inte direktivet vid 

förordningens införande. Man kan dock utgå från att EU inte ändrat uppfattning i vad de 

menar är viktigt för att sanktionerna ska bli effektiva, avskräckande och proportionella varpå 

miljöbrottsdirektivet trots detta använts. 

 

Straffparagrafen i 29:4 a MB innehåller 15 straffbelagda punkter. Den första punkten handlar 

om otillåten avfallstransport inom Sverige, medan de övriga berör gränsöverskridande 

transporter enligt avfallstransportförordningen. Fastän den första punkten inte omfattas av 

EU:s krav inkluderas den punkten i detta arbete. Det är viktigt att undersöka hur väl Sverige 

lyckas stoppa de inhemska transporterna, eftersom de transporterna som stoppas i Sverige kan 

vara på väg till andra länder. För att besvara det övergripande syftet är därmed den första 

punkten i straffbestämmelsen viktig att ta med.    

 

I detta arbete ligger fokus på 29:4 a MB, men för att sätta in paragrafen i sitt sammanhang 

kommer även smuggling, som också är en form av olaglig transport, att kort beskrivas. För att 

besvara syftet kommer även problem med otillåtna avfallstransporter samt regler för 

avfallstransporter inom och utom Sverige att presenteras. Det som helt utelämnas i denna 

uppsats är tillsyn och kontroll av avfallstransporter, eftersom dessa inte berör straffrätt.  

 
1.4 Begrepp 

Avfall är enligt art. 3.1 Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 

november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (nedan avfallsdirektivet) ett 

ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med. 

Samma definition av avfall finns i svensk rätt genom 15:1 MB. Vidare följer av paragrafens 

andra stycke under punkterna ett till tre när ett föremål eller ämne ska utgöra en biprodukt 

istället för avfall. Ett ämne eller ett föremål utgör en biprodukt om det uppkommit i en 

tillverkningsprocess utan främsta mål att produceras. Ämnet eller föremålet utgör även en 

biprodukt om det kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den som är normal i 

industriell praxis. Dessutom är ämnet eller föremålet en biprodukt istället för avfall om det 
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kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är hälso- och miljömässigt godtagbart och 

som inte strider mot lag eller annan författning.7 

 

Farligt avfall definieras i art. 3.2 i avfallsdirektivet som avfall innehållande minst en av de 

farliga egenskaper som återfinns i bilaga III i avfallsdirektivet. Exempel på farligt avfall är 

avfall som till sin karaktär uppfyller någon av följande egenskaper; explosivt, oxiderande, 

brandfarligt, cancerframkallande eller frätande.8 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen består av sju kapitel och inleds med bakgrund i ämnet, information om syftet med 

detta arbete samt tillvägagångssätt. I det andra kapitlet belyses på vilka sätt som illegala 

avfallstransporter är ett problem. Därnäst presenteras i tredje kapitlet avfallslagstiftning på 

internationell nivå, inom EU och inom Sverige. Med beaktande av EU:s krav på 

medlemsstaterna att utforma effektiva, proportionella och effektiva sanktioner inrymmer 

fjärde kapitlet vad EU menar med det kravet och vad som kan beaktas enligt svenska 

utgångspunkter för att straff ska innehålla de tre delarna. Därefter fortsätter kapitel fem med 

att gå djupare in på utformningen av den svenska straffbestämmelsen. Därpå blir det en 

övergång i kapitel sex till straffbestämmelsens tillämpning och där analyseras praxis på 

området. I uppsatsens sista kapitel sker en analys av svenska straffbestämmelsens 

ändamålsenlighet för att besvara syftet.  

 

2 Problem med illegala avfallstransporter 
De mest bekymmersamma otillåtna avfallstransporterna är de som innehåller farligt avfall, de 

som vid ändstation får en otillräcklig behandling och de som sker med dumpning som avsikt. 

Konsekvenser som kan uppstå av illegala avfallstransporter är att avfallet kan skada miljön 

och människorna som lever där avfallet hamnar. Spridning av miljöförstörelsen kan ske 

genom att läckage från avfallet kommer ut till mark, luft och vatten. På grund av detta blir 

inte skadan enbart belägen på mottagarplatsen av avfallet.9 Förutom miljöskada bidrar även 

illegala avfallstransporter till ökning av den globala uppvärmningen och ozonskiktets 

uttunnande. Det som utmärker miljöskador är att påverkan på liv inte säkert kan skådas direkt. 

                                                
7 En utförligare beskrivning av definitionen av biprodukt återfinns i art.5 i avfallsdirektivet.  
8 Bilaga III i avfallsdirektivet. 
9 KOM (2013) 516 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 1013/2006 om transport av avfall, 11.7.2013, s. 3. 
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Följderna kan komma lång tid efteråt och upptäckas på annan plats än där föroreningarna 

ursprungligen släpptes ut. Engagemanget att försöka avhjälpa skador har en tendens att vara 

lågt eftersom miljön som offer inte tycks jämställas värdemässigt med människor.10     

 
 
De länder som särskilt drabbas av olagliga avfallstransporter är utvecklingsländer11 där 

bristande avfallslagstiftning kan förekomma och kontroll över vad som sker med ankommet 

avfall saknas. Således kan ej heller kontroller säkerställas huruvida de nationella regler som 

finns efterföljs.12 Begränsad kännedom om var den slutliga destinationen kommer att vara är 

också ett vanligt inslag.13  De östeuropeiska länderna, Afrika samt Asien är de största 

mottagarna av avfall som falskt utges för att bestå av enbart återvinningsbart material. I 

verkligheten är innehållet giftigt avfall avsett för dumpning eller en blandning av 

återvinningsbart material och annat avfall. Avfallet transporteras till dessa platser på grund av 

lägre avyttringskostnader och lägre miljökrav.14 

 

Olagliga avfallstransporter har en ogynnsam inverkan på handel och konkurrens på grund av 

att de försätter laglydiga företag i en situation som innebär en ekonomisk nackdel i form av 

kostnader för att få transporttillstånd.15 Det finns även risk att den lagliga handeln minskar till 

följd av illegal handel.16 När bestämmelser negligeras undermineras internationella regler och 

rättsliga insatser.17  

 

De som bryter mot miljöregler har sällan som motiv att förstöra miljön, men ekonomiska skäl 

kan vara orsak till att inte följa reglerna.18 Vinster kan göras när kostnaden för att bli av med 

avfallet är lägre i ett utomstående land samt när metaller ur avfallet kan utvinnas och ge 

intäkter genom avfallsexport till andra länder.19  I och med att avfall är en handelsvara finns 

                                                
10 SEC (2007) 160, s. 6. 
11 Utvecklingsländer kan benämnas som underutvecklade länder i avseendet att de släpar efter ekonomiskt. 
Björn Hettne, U-land. Nationalencyklopedin. 2014.  
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/u-land# (Hämtad 2014-12-14) 
12 Prop. 2009/10:35, s. 20-21. 
13 European Environmental Agency(EEA), 2009, Waste Without Borders in the EU?: Transboundary Shipments 
of Waste, EEA Report no. 1/2009, s. 13. 
14 SEC (2007) 160, s. 13. 
15 EEA Report no. 1/2009, s. 11. 
16 SEC (2007) 160, s. 20. 
17 EEA Report no. 1/2009, s. 11. 
18 Prop. 2009/10:35, s. 29. 
19 Naturvårdsverket (2010), Transport av fall över gränserna. En utvärdering av brister, svårigheter och 
förutsättningar i den operativa tillsynen, rapport 6347, ISSN 0282-7298, s. 18. 
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det en risk att organiserad brottslighet redan nu utgör delar av den otillåtna avfallstransporten 

och att deras kopplingar till verksamheten kan bli större.20 

 

Omhändertagande av ett ton farligt avfall skiljer stort i pris beroende på var det utförs. Under 

slutet av 1980-talet bedömdes medelkostnaden i Afrika till mellan 2,5 – 50 amerikanska 

dollar medan det i industriländerna kostade mellan 100 – 2000 amerikanska dollar för att 

avyttra samma mängd farligt avfall.21  

 

Av de svenska rättsfall som analyseras i detta arbete berör flera av dem illegala transporter av 

farligt avfall i form av kasserade blybatterier från Sverige till baltiska stater. Ur åtalen 

framgår att de åtalade fått tag på batterierna genom gåvor, köp, byte eller stöld från 

bensinmackar. Målet har varit att i de baltiska hemländerna sälja batterierna till 

återvinningsstationer där blyet återvinns alternativt behålla eller slänga batterierna. Vidare har 

det framgått att skälet till att de åtalade genomfört transporterna har varit att trygga sin 

försörjning. Flera av de åtalade hade gemensamt att de var arbetslösa och saknade inkomster 

eller andra ersättningar. Återvinningscentraler i Litauen uppgavs betala 5 kronor per kilogram 

blybatterier. En normal månadslön i Litauen motsvarar 2500 – 3000 kronor. Flera av de 

åtalade hade hört av andra personer om möjligheten att transportera blybatterier och tjäna 

pengar. 22  Sett till de åtalades livssituation skapas förståelse för att de otillåtna 

avfallstransporterna av blybatterier kan utgöra en viktig inkomstkälla.  

 

3 Avfallslagstiftning 
3.1 Allmänna principer 

Det finns grundläggande principer för lagstiftning om avfall. Nämnvärda är principen om att 

förorenaren betalar23 samt närhetsprincipen, som innebär mål att omhändertagande av avfall 

                                                
20 Naturvårdsverket (2010) s. 20 och 31 samt prop. 2009/10:35, s. 23. 
21 Kummer, Katharina, International Management of Hazardous Wastes: The Basel Convention and Related 
Legal Rules, Oxford: Oxford University Press, 2000, s. 6-7. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780198259947.001.0001 
(Hämtad 2014-12-23) 
22 Örebro tingsrätt dom 2012-07-11 i mål nr B 3246-12 s. 5-7, Lycksele tingsrätt dom 2012-06-18 i mål nr B 
322-12 s. 8-9, Ångermanlands tingsrätt dom 2012-04-16 i mål nr B 575-12 s. 9-10, Ångermanlands tingsrätt dom 
2012-04-20 i mål nr B 672-12 s. 5-6. Örebro tingsrätt dom 2012-04-27 i mål nr B 1528-12 s. 6, Umeå tingsrätt 
dom 2013-02-26 i mål nr B 272-13 s. 4, Värmlands tingsrätt dom 2013-03-05 i mål nr B 454-13 s. 9-14, 
Östersunds tingsrätt dom 2013-11-05 i mål nr B 2591-13 s. 5-7 samt Stockholms tingsrätt dom 2013-03-27 i mål 
nr B 2766-13 s. 4.  
23 Punkt 26 i preambeln i avfallsdirektivet. 
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ska ske nära den plats som det uppkommit.24 Likaså finns försiktighetsprincipen, som handlar 

om att eliminera risker.25 Proportionalitetsprincipen är också vägledande och innebär inom 

EU att EU:s bestämmelser inte får gå längre än vad som är nödvändigt för att målen i EU-

fördragen ska uppnås.26 Att nämna är även principen om hållbar utveckling som finns med i 

inledningsparagrafen till miljöbalken. Principen innebär ansvarfullt förvaltande av naturen så 

att generation efter generation betryggas en god miljö.27 

 
3.2 Internationell rätt 

På ett internationellt plan har sedan 1980-talet avfallshantering varit på dagordningen. När 

diskussionerna om avfallshantering tog fart var frågan hur hanteringen av farligt avfall skulle 

se ut ett av tre prioriteringsområden för Förenta nationernas miljöprogram (UNEP). Deras 

arbete resulterade i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter av 

farligt avfall och slutligt omhändertagande.28 Denna konvention antogs år 1989 och började 

gälla år 1992.29 Idag har 181 länder anslutit sig till konventionen.30 Sverige ratificerade 

konventionen år 1991.31 En kort beskrivning av huvuddragen i Baselkonventionen följer här. I 

art. 4.2 d stadgas att staterna ska säkerställa att gränsöverskridande transporter av farligt avfall 

och annat avfall begränsas till en lägsta nivå som är förenlig med miljövänlighet och effektiv 

hantering av avfallet. Bedrivandet av avfallstransporter ska också ske på ett sätt som innebär 

skydd för miljö och människors hälsa. Vidare behandlar art. 4.2. e att medlemsstaterna inte får 

tillåta export av farligt avfall och annat avfall till stater som enligt sin lagstiftning har 

förbjudit import. Medlemsstaterna måste även förbjuda export till länder där det finns 

anledning att befara att avfallet inte kommer att tas hand om på ett sätt som är önskvärt ur 

miljöhänsyn. Staterna är enligt art. 4.2. g även skyldiga att förhindra en sådan export. Export 

och import mellan parter i Baselkonventionen och icke-parter är förbjudet enligt art. 4.5. 

Baselkonventionen fastslår även i art. 4.2. h. att staterna ska samarbeta med varandra i syfte 

                                                
24 Finns uttryckt i art. 16 i avfallsdirektivet.  
25 Punkt 30 i preambeln i avfallsdirektivet samt 2:3 MB.  
26 Art. 5.4 i fördraget om europeiska unionen (TEU). 
27 Se 1:1 MB. 
28 Basel Convention (1989) on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their 
Disposal: Protocol on Liability and Compensation for Damage Resulting from Transboundary Movements of 
Hazardous Wastes and their Disposal, s. 5. 
29 Art. 25.1 i Basel Convention (1989) on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and 
their Disposal. 
30 Baselkonventionen. Medlemmar. 
http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesSignatories/tabid/1290/Default.aspx (Hämtad 2014-
12-20) 
31  Sveriges internationella överenskommelser (SÖ), SÖ 1991:22 Baselkonventionen om kontroll av 
gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall. 
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att förebygga illegala avfallstransporter och för att förbättra miljövänlig avfallshantering. 

Varje stat ska även säkerställa att farligt avfall och annat avfall som ska transporteras till 

annat land förpackas, märks och transporteras i enlighet med internationella regler och 

normer. Detta följer av art. 4.7 b. I art. 4.3 tydliggör Baselkonventionen att medlemsstaterna 

är överens om att otillåten avfallstransport utgör en kriminell handling. Genom detta har 

konventionen ålagt ansvar till varje medlemsstat i art. 4.4 att vidta passande rättsliga, 

administrativa och andra åtgärder för att konventionen ska följas och för att beteende i strid 

med konventionen ska förhindras och straffas.  

 

Baselkonventionen sätter en grundnivå för vad medlemsstaterna ska följa. Därutöver är det 

enligt art. 4.11 tillåtet för staterna att införa ytterligare krav för att skydda miljö och 

människors hälsa.  

 
Otillåtna avfallstransporter är inte bara en miljöfråga utan även en handelsfråga. Organisation 

for Economic Co-Operation and Development (OECD) är en organisation som har som syfte 

att främja ekonomisk och social välfärd för människor i världen. Organisationen kan ge 

rekommendationer om politiska åtgärder för att förbättra kvalité och välfärd för människor 

och försöker hitta miljövänliga strategier för tillväxten. 32  Sverige är en av totalt 34 

medlemmar i organisationen. 33  För främjande av avfallshandel av återvinningsbart och 

återanvändningsbart material mellan OECD-länderna tecknade OECD:s medlemmar ett avtal 

år 1992.34 År 2001 reviderades avtalet med syftet att förbättra delar av kontrollsystemet samt 

att avtalet skulle bli bättre harmoniserat med Baselkonventionen.35 

 
3.3 EU-rätt 

EU har varit part i Baselkonventionen sedan 1994.36 Som ett led av ambitionerna att uppfylla 

Baselkonventionen skapade EU avfallstransportförordningen, som började tillämpas den 12 

juli 2007.37 EU har även godkänt det reviderade OECD-avtalet från 2001 och innehållet av 

det beslutet infördes i avfallstransportförordningen.38 I art. 50 i denna förordning beskrivs hur 

                                                
32 OECD. Mission. http://www.oecd.org/about/ (Hämtad 2014-11-03) 
33 OECD. Medlemmar.  http://www.oecd.org/about/membersandpartners/ (Hämtad 2014-11-03) 
34 OECD-rådets beslut C (92) 39/slutlig om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall avsett för 
återvinning. Se även Naturvårdsverket (2010) s. 17. 
35 Preambeln i OECD-rådets beslut C (2001) 107/slutlig rörande revidering av beslut C (92) 39/slutlig om 
kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall avsett för återvinning. 
36 Punkt 3 i preambeln i avfallstransortförordningen. 
37 Art. 64.1 andra stycket i avfallstransportförordningen. 
38 Punkt 5 i preambeln i avfallstransportförordningen. 
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efterlydnaden av förordningen ska gå till i medlemsstaterna. Art 50.1 stadgar att 

medlemsländerna ska fastslå sanktioner för överträdelser av förordningen och att dessa ska 

vara avskräckande, proportionella och effektiva. Genom Sveriges medlemskap i EU omfattas 

Sverige av skyldigheten i art 50. 1 i avfallstransportförordningen.39    

Avfallstransportförordningen stadgar i art. 19 att blandning av avfall inte får ske under 

transport. Det finns också genom art. 4 krav på skriftlig förhandsanmälan och att inneha ett 

skriftligt förhandsgodkännande för att transportera avfall inom EU. Transport av avfall avsett 

för bortskaffande är enligt huvudregeln i art. 34.1 förbjuden, men det finns undantag i art. 

34.2. Om en transport omfattas av undantagen gäller enligt art. 35.4 att skriftligt godkännande 

krävs för att få transportera. Art. 36 anger förbud att transportera olika typer av avfall avsedda 

för återvinning till länder som inte omfattas av OECD-beslutet. Vid export som inte omfattas 

av art. 36 gäller genom art. 37 att skriftlig förhandsanmälan krävs för att få utföra transporten. 

För att exportera återvinningsbart avfall till länder som omfattas av OECD-beslutet krävs ett 

skriftligt godkännande, vilket följer av art. 38. Allt avfall avsett för bortskaffande eller 

återvinning måste fraktas till en anläggning som följer nationell lagstiftning alternativt har 

tillstånd att bedriva verksamheten och ta hand om avfallet. Detta följer av artiklarna 35.5, 37.4 

och 38.6. I art. 40 anges att export av avfall avsett för bortskaffande till länder och territorier 

utanför EU är förbjudet. Import till EU av avfall avsett för bortskaffande eller återvinning är 

enligt huvudregeln förbjudet enligt art. 41.1 och 43.1, men i de situationer där det är tillåtet 

krävs ett skriftligt godkännande enligt art. 42.4 a och 44.4 a. 

 

3.4 Svensk rätt 

Regler om avfall och hanteringen och transport av detta återfinns i bland annat 15 kap. MB 

och 29 kap. MB. Med stöd av 15 kap. MB finns avfallsförordning (2011:927), utfärdad år 

2011.40 I och med att Sverige har förbundit sig att följa Baselkonventionen, OECD-avtalet 

och är en EU-medlem följer skyldigheter därefter. Hänvisningar till dessa internationella 

regler och EU:s avfallstransportförordning återfinns i avfallsförordningen.41  

 

                                                
39 EU. Medlemmar. http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_sv.htm (Hämtad 2014-11-03) 
40 Se 1 § i avfallsförordning (2011:927).  
41 Se 10§, 65-70§§, 85 § och 87 § i avfallsförordningen. 
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3.4.1 Krav för laglig avfallstransport inom Sverige  

I 36 § i avfallsförordningen regleras tillståndsplikt vid avfallstransporter. Det krävs enligt 

paragrafen tillstånd för att yrkesmässigt transportera avfall eller transportera avfallet som 

uppkommit inom den verksamheten om transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser 

mer än 10 ton avfall eller mer än 50 kubikmeter avfall. Tillstånd krävs också om transporterna 

under ett kalenderår sammanlagt avser mer än 100 kilogram farligt avfall eller mer än 100 

liter farligt avfall. Likaså finns tillståndskrav om avfallet innehåller kvicksilver och utgörs av 

annat än hela lysrör eller andra ljuskällor samt om avfallet innehåller kadmium, cyanid eller 

en PCB-produkt. 

 

Om en transport av farligt avfall uppkommen i yrkesmässig verksamhet ska ske och avfallet 

avser mindre än 100 kilogram eller 100 liter farligt avfall på ett kalenderår krävs anmälan till 

länsstyrelsen, vilket följer av 42 § i avfallsförordningen.42  

 

Kostnaden för tillstånd är 2 300 kronor för farligt och övrigt avfall, 2 300 kronor för farligt 

avfall och 1 350 kr för övrigt avfall. Kostnaden för en anmälan är 250 kronor.43   

 
3.4.2 Krav vid gränsöverskridande avfallstransporter 

Om ett företag vill transportera ut avfall från Sverige krävs, beroende på vilken typ av avfall 

och destinationsland det handlar om, antingen en godkänd anmälan eller en medhavd 

informationsblankett vid transporten.44 Om en informationsblankett krävs fordras att avtal 

upprättas mellan den ansvarige för transporten och den som mottar avfallet avsett för 

återvinning.45 

 

                                                
42 Observera här att privatpersoner varken behöver söka tillstånd eller göra anmälan för att transportera avfall 
eller farligt avfall som inte är uppkommit i en yrkesmässig verksamhet. Se Naturvårdsverket. Inom Sverige: Här 
berättar vi om regler för transporter av avfall. 2014. http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Avfallstransporter/Inom-Sverige/ (Hämtad 2014-12-20) 
43 Länsstyrelsen. Transport och hantering av avfall. 
https://www.e-
tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst_formhotell_tr_knd_lst&service_name=tra
nsport_farligt_avfall (Hämtad 2014-12-20) 
44 Naturvårdsverket. Gränsöverskridande avfallstransporter, anmälan eller information. 2013. 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Avfallstransporter/Gransoverskridande/Anmalan-eller-informationsplikt/ (Hämtad 
2014-12-20) 
45 Naturvårdsverket. Informationsplikt vid gränsöverskridande avfallstransporter. 2013. 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Avfallstransporter/Gransoverskridande/Informationsplikt/ (Hämtad 2014-12-20) 
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Vid anmälningspliktigt avfall måste en anmälan till Naturvårdsverket göras. I anmälan ska det 

bland annat framgå hur avfallet kommer att tas om hand, att ekonomisk säkerhet finns och 

vilka färdvägar som kommer att användas vid resan. Kostnaden för en anmälan är 8 500 

kronor och till detta kan ytterligare kostnader tillkomma från myndigheter i andra länder där 

transporten ska passera eller slutligen hamna. Denna eventuellt tillkommande kostnad täcker 

de utländska myndigheternas arbete med att granska ansökan.46 

 

3.4.3 Straffsanktioner vid brott 

Straffsanktionerna mot otillåtna avfallstransporter regleras i 29:4 a MB. Denna bestämmelse 

infördes mot bakgrund att art. 50.1 i avfallstransportförordningen ställt krav på 

medlemsstaterna att föreskriva effektiva, avskräckande och proportionella sanktionsregler för 

överträdelse av bestämmelserna i förordningen.47 Paragrafen innehåller 15 punkter med 

straffbara handlingar som döms som illegal avfallstransport. Vid utförande av handlingarna 

genom uppsåt eller oaktsamhet är straffet böter eller fängelse upp till två år. Punkterna 3-9 

innehåller regler om förbud mot export och på förprövningskrav för avfallstransporter. Försök 

till brott mot de punkterna är straffbart och döms i samstämmighet med 23 kap. BrB.48 

 

Förutom straffbestämmelsen i 29:4 a MB finns ansvarsbestämmelser rörande export och 

import av varor till och från Sverige i lag (2000:1 225) om straff för smuggling. Smuggling 

innebär att uppsåtligt utföra en olaglig införsel till Sverige eller utförsel från Sverige av en 

vara.49 Om handlingen istället begås med grov oaktsamhet klassas handlingen som olovlig 

införsel eller olovlig utförsel.50 

 

I 3-7 §§ regleras straff för brott enligt smugglingslagen och i 14 § framgår att även försök till 

smuggling är kriminaliserat. Av 3 § följer att uppsåtligt brott har ett straffvärde på böter eller 

fängelse upp till två år och av 4 § fastslås att om brottet i 3 § bedöms som ringa ska 

gärningsmannen dömas till penningböter. Vidare framgår av 5 § att om handlingen i 3 § anses 

vara grov följer fängelsestraff med en tid mellan sex månader och sex år. Vid gärning som 

                                                
46 Naturvårdsverket. Så gör du en anmälan. 2013. 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfallstransporter/Gransoverskridande/Sa-
gor-du-en-anmalan1/ (Hämtad 2014-12-20). I bilaga 2 i avfallstransportförordningen finns mer information om 
vad som ska ingå i anmälan respektive transportdokument. 
47 Prop. 2009/10:35, s. 16. 
48 29:4 a § 2 st. MB. 
49 1 § i lag (2000:1 225) om straff för smuggling. 
50 7 § i lag (2000:1 225) om straff för smuggling. 



19 
 

ämnas i 3 § och handlingen bedöms till grov oaktsamhet följer att gärningen istället för 

smuggling döms till olovlig införsel eller olovlig utförsel och straffet uppgår till böter eller 

fängelse upp till två år, vilket stadgas i 7 §. I propositionen till smugglingslagen hänvisas för 

definitionen av försök till 23:1-2 BrB. Gällande straffvärdet för försök betonas i propositionen 

att ju högre grad som den åtalade försökt att uppnå brottets fullbordan eller upptäckten beror 

på en slump, desto mer talar för att straffvärdet ska vara lika som vid fullbordat brott.51     

 

Till ansvar gentemot 29 kap. MB döms ej om handlingen är angiven med samma eller högre 

straff i brottsbalken eller om ansvar kan avkunnas enligt smugglingslagen. Detta regleras i  

29:11 2 st. MB. Verkan av detta är att om förutsättningar finns för utdömande av ansvar enligt 

smugglingslagen bortfaller ansvar för otillåten avfallstransport enligt 29:4 a MB.  

 

Skillnaden mellan otillåten avfallstransport genom smugglingslagen jämfört med genom 29:4 

a MB är främst att enligt 29:4 a MB krävs minst oaktsamhet av normalgraden för fällande 

dom medan det i smugglingslagen ställs krav på minst grov oaktsamhet för att straff ska 

kunna utgå. Dessutom täcker 29:4 a MB både illegala transporter inom Sverige och 

gränsöverskridande sådana. Smugglingslagen täcker endast gränsöverskridande transporter. 

 

Vid upptäckt och misstanke om brott mot miljöbalken föreligger skyldighet för 

tillsynsmyndighet att anmäla brottet enligt 26:2 MB.  

 

3.4.4 Andra former av sanktioner  

När ett brott begås inom en näringsverksamhet kan även en företagsbot utgå till företaget 

enligt 36:7 BrB. En företagsbot kan uppgå till mellan 5 000 och 10 miljoner kronor i enlighet 

med 36:8 BrB. Vid fastställande av storlek enligt 36:9 BrB tas främst hänsyn till straffskala 

för brottet, den skada eller fara som brottet medfört och brottets omfattning och förhållande 

till verksamheten. I enlighet med 36:10 BrB finns möjlighet till jämkning av boten. Främst 

gäller detta om den åtalade erlagt skadestånd, avgifter, förverkande eller annan rättsverkan 

och att det därav anses oproportionerligt att inte minska boten. Jämkning kan även vara 

aktuellt om näringsidkaren har varit behjälplig och försökt förebygga, avhjälpa, begränsa 

skadeverkningar eller angivit sig.52 Betalningsförmågan hos en näringsidkare kan även vara 

en grund för jämkning och den kan bedömas under punkt fyra i paragrafen under 
                                                
51 Prop. 1999/2000:124. En ny smugglingslag, s. 148. 
52 Prop. 2005/06:59. Företagsbot, s. 39. 
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benämningen annars särskilda skäl för jämkning.53 För att jämkning ska ske enligt denna 

punkt är det inte tillräckligt med förhållanden som talar för jämkning utan det är ett krav att 

omständigheterna har en särskild tyngd. För att rekvisitet särskilda skäl ska vara uppfyllt 

krävs bland annat att det är uppenbart oskäligt att hela företagsboten ska betalas. Ett exempel 

som nämns i propositionen som särskilda skäl är om en anställd i näringsverksamhet begår ett 

brott mot verksamhetens affärskontakter.54  

 

Om en olaglig transport stoppas följer av art. 24 i avfallstransportförordningen krav på 

återtagande av avfallet. I punkt 2 b-c i artikeln följer att om det finns en anmälare att hålla 

ansvarig för transporten är denne skyldig att återföra avfallet. I det fall det inte går att 

identifiera en ansvarig person eller att den ansvarige inte följer sitt krav bör 

avsändarmyndighet, om sådan finns, träda in och ombesörja återförandet. Kostnaden för att 

återsända avfallet ska i första hand vila på anmälaren till transporten, vilket följer av             

art. 23.1 a i avfallstransportförordningen.  

 

I 36:2-4 BrB anges situationer när förverkande av hjälpmedel, föremål och ekonomiska 

fördelar kan ske. 36:4 BrB innebär att förverkande av ekonomisk fördel som uppstått genom 

brott begångna inom näringsverksamhet kan ske om det bedöms skäligt. Förverkande av 

föremål, som genom sin beskaffenhet eller övriga omständigheter befaras kunna användas till 

fortsatt brottslighet, kan ske enligt 36:3 § 1 BrB. Det finns även möjlighet enligt 36:2 § 1 st. 

BrB att förverka hjälpmedel som använts för att utföra brottet om det behövs ur 

brottsförebyggande syfte. Av 36:2 § 2 st. BrB följer att förverkande kan ske av egendom som 

skapats genom brott, egendom där användande utgör brott och av egendom som någon tagit 

hand om på ett olagligt sätt.  

 

Om en utlänning begår brott i Sverige kan det enligt 8 a:8 utlänningslagen (2005:716) leda till 

utvisning och återreseförbud till Sverige under begränsad eller obegränsad tid. 
 
I 30 kap. MB finns regler om miljösanktionsavgifter. Regeringen får enligt 30:1 MB meddela 

föreskrifter om att den som bryter mot punkterna ett till tre i paragrafen ska åläggas att betala 

miljösanktionsavgifter, som är en särskild avgift. Den tredje punkten stadgar att 

miljösanktioner kan aktualiseras vid åsidosättande av andra bestämmelser i miljöbalken än de 

                                                
53 Prop. 2005/06:59, s. 40. 
54 Prop. 2005/06:59, s. 63. 
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punkterna ett och två avser, vid brott mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 

miljöbalken eller vid brott mot bestämmelser i EU-förordningar inom balkens 

tillämpningsområde. Av 30:2 MB framgår att miljösanktionen ska åläggas även om 

överträdelsen inte skett med oaktsamhet eller uppsåt. Dock behöver inte avgiften tas ut om det 

är oskäligt sett till punkterna ett till fyra i paragrafen. Den första punkten handlar om att 

sjukdom gjort att den avgiftsskyldige inte kunnat fullfölja förpliktelser och den andra punkten 

om att överträdelsen berott på omständighet som den avgiftsskyldige inte kunnat eller borde 

ha förutsett. Tredje punkten berör om den avgiftsskyldige gjort något för att undvika 

överträdelse och den fjärde punkten om straff enligt 29 kap. MB utgått.  I 11 kap. i förordning 

(2012:259) om miljösanktionsavgifter finns fastställda sanktionsavgifter för överträdelser av 

avfallstransportförordningen. Att nämna är att underlåtelse eller att för sent informera berörda 

myndigheter om ändrad transportväg medför miljösanktionsavgift på 2 000 kronor.55 Likaså 

medför att inte i tid meddela mottagaren och behöriga myndigheter om väsentliga ändringar i 

en godkänd transport 2 000 kronor i sanktionsavgift.56 Genom att, som transportör, inte 

medtaga kopior på anmälningsdokument och transportdokument under transporten följer 

sanktionsavgift på 10 000 kronor.57  Att sakna ett icke korrekt ifyllt och undertecknat 

transportdokument i enlighet med bilaga VII i avfallstransportförordningen leder även till en 

miljösanktionsavgift på 10 000 kronor.58  
 

4 EU:s krav på effektiva, proportionella och avskräckande 
sanktioner 

4.1  Har EU behörighet att fastställa nivå och art på straffpåföljder? 

Art. 83.1 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (TFEU), stadgar att 

Europaparlamentet och rådet får, vid områden av särdeles allvarlig brottslighet innehållande 

gränsöverskridande karaktär, besluta om minimiregler för påföljder och brottsrekvisit. I art. 

83.1 2 st. TFEU beskrivs att organiserad brottslighet är ett av de områden som åsyftas. EU har 

dock att förhålla sig till att visa respekt för medlemsländernas egna rättstraditioner och 

rättssystem, vilket följer av art. 67.1 TFEU. Art. 5 i fördraget om europeiska unionen (TEU) 

beskriver EU:s kompetens. Av art. 5.1 TEU följer att EU:s kompetens är framtagen och ska 

styras utifrån subsidiaritet och proportionalitet och av art. 5.2 TEU framgår att kompetens 

                                                
55 11:1 förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 
56 11:4 förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 
57 11:3 förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 
58 11:5 förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 
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som inte tilldelats EU genom fördragen ska tillhöra medlemsländerna. 

Subsidiaritetsprincipen, som innebär att beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå, återfinns i art. 

5.3 TEU. Där visas att inom de områden där EU saknar exklusiv behörighet gäller att EU 

enbart får bestämma i de fall där framtaget mål inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna varken på central, regional eller på lokal nivå och där målen bedöms bättre 

kunna uppnås på EU-nivå. Vid framtagande av åtgärder är EU enligt art. 5.4 TEU bundna att 

följa proportionalitetsprincipen, vilket innebär att innehåll och form i EU:s bestämmelser inte 

får gå längre än vad som behövs för att uppnå målen i EU-fördragen.  

 
EU-kommissionen tog år 2007 fram ett förslag om påföljder av straffrättslig karaktär till 

skydd för miljön.59 Det förslaget var inte specifikt för otillåtna avfallstransporter utan gällde 

för olika typer av brott mot miljön med den gemensamma nämnaren att de var särskilt 

allvarliga brott. Med detta menades att brotten hade lett till allvarlig skada eller död hos 

människor, skapat betydande skador på miljö eller utförts inom organiserad brottslighet.60 

Genom förslaget61 ville kommissionen fastställa lägsta nivå för maximal straffpåföljd inom 

medlemsstaterna för handlingar som utgjorde miljöbrott och begåtts med uppsåt eller lägst 

grov oaktsamhet.62  

 
Förslaget mynnade ut i miljöbrottsdirektivet. Det som är av vikt i detta direktiv är att art och 

nivå på straff inte finns med. Istället återfinns bara krav på effektiva, proportionella och 

avskräckande straff.63 Det kan nämnas att Sverige bedömde att svensk lagstiftning uppfyllde 

kraven i direktivet och därav har inga lagändringar gjorts med anledning av direktivet.64 

  

Bakgrunden till förändringen i innehållet beror på fartygsföroreningsdomen, mål C- 440/05, 

Europeiska gemenskapens kommission mot Europeiska unionens råd, REG 2007, s. I-09097, 

23.10.2007. Där fastslogs att EU saknar behörighet att bestämma art och nivå på straffen och 

att medlemsländerna själva äger rätt att bestämma i dessa frågor. Domstolen uttrycker även att 

huvudregeln är att straffrätt och brottmålsförfaranden faller utanför EU:s kompetens. För 

uppställande av krav på medlemsstaterna att införa effektiva, proportionella och avskräckande 

                                                
59 KOM (2007) 51 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om straffrättsliga påföljder till 
skydd för miljön, 9.2.2007.  
60 KOM (2007) 51 slutlig, s. 5 och 8. 
61 Se vidare om detta i avsnitt 4.2. 
62 KOM (2007) 51 slutlig, s. 5. Sverige ställde sig frågande om EU innehade rättighet att besluta om straff av den 
detaljgraden som förslaget omfattade. Se om detta i Faktapromemoria 2006/07: FPM64. Miljöbrottsdirektiv, s. 1. 
63 Art. 5 och 7 i miljöbrottsdirektivet. 
64 Prop. 2008/09:170. En sammanhållen svensk havspolitik, s. 160. 
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straff menade domstolen att EU hade rätt till detta då det var en nödvändig handling för att 

bekämpa miljöhot.65   

 

En möjlig anledning till att EU inte får fullständig behörighet inom straffrätten kan ha sin 

bakgrund i de skilda rättstraditioner som råder inom EU:s medlemsstater. Där representeras 

såväl engelska, tyska och franskorienterade rättstraditioner.66 

 
4.2 Vad menar EU med sitt krav? 

I preambeln till avfallstransportförordningen anges vad som beaktats och vilka skäl som 

funnits till utformningen. Där förekommer ingen information om vad EU menat med 

effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner. Den vägledning som ges är att 

miljöskydd är huvudsyftet med förordningen och att de konsekvenser som uppstår för global 

handel är av underordnad vikt i förordningen.67 Värnandet om miljön återfinns även i art. 24.2 

i avfallstransportförordningen. Där uttrycks att återtagande av illegalt avfall till 

avsändarstaten eller annan lösning i form av återvinning eller bortskaffande i första hand ska 

ombesörjas av den som juridiskt sett är transportansvarig. I andra hand ska det ordnas av 

myndigheter i avsändar- eller mottagarländer.  

 

I förslaget till avfallstransportförordningen framgår att syftet med förordningen är att försöka 

uppnå internationell harmonisering inom avfallstransporter.68  

 

Tydligare vägledning för att förstå vad EU kan önska med sina krav kan istället finnas i 

förslaget till miljöbrottsdirektivet69  samt av kommissionens arbetsdokument till nämnda 

förslag.70 Harmonisering av sanktionsbestämmelser i medlemsstaterna ses som en central 

önskan. Detta får sitt uttryck i förslaget där det anges att på grund av att många miljöbrott är 

av gränsöverskridande karaktär kan de kriminella dra nytta av skillnaden i länders lagstiftning 

när de begår brott.71 Att enskilda stater inför stränga straff löser inte problemet inom hela EU, 

                                                
65 Mål C- 440/05, Europeiska gemenskapens kommission mot Europeiska unionens råd, REG 2007, s. I-09097, 
23.10.2007, punkt 66 samt punkterna 68-70. 
66 Jareborg, Nils, Allmän kriminalrätt, 1. uppl. Uppsala: Iustus, 2001, s. 44 
67 Avfallstransportförordning, första punkten i preambeln.  
68 KOM (2003) 379 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om transport av avfall, 
30.06.2003, s. 5-6. 
69 KOM (2007) 51 slutlig. 
70 SEC (2007) 160. 
71 KOM (2007) 51 slutlig, s. 2-3. 
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eftersom brottslingar kan flytta sin verksamhet till stater med mindre stränga regleringar.72 

Konsekvensen av detta är att de EU-staterna med vekaste sanktionerna får lida mest skada ur 

miljöhänseende. De länder som inte lagför de illegala transporter som är på väg ut ur det egna 

landet kan anses delaktiga genom att hela miljön inom EU äventyras och utsätts för fara.73 

 

I förslaget till miljöbrottsdirektivet påstås att vid allvarliga miljöbrott är endast straffrättsliga 

påföljder avskräckande nog. Det påpekas också att straffrättsliga påföljder vid miljöbrott är, i 

jämförelse med administrativa avgifter och skadestånd, en tydligare markering att ett 

handlande inte har varit godtagbart. För avskräckande verkan vidhålls att administrativa 

påföljder kan vara verkningslösa i de fall där lagöverträdaren antingen saknar tillgångar eller 

när denne har en mycket god ekonomi. I ett sådant fall kan fängelse vara mer avskräckande.74 

EU menar även att alternativa påföljder är något som kan vara effektivare än böter och 

fängelse.75 De förslag på alternativa påföljder som föreslås kunna användas är återställande av 

miljö till skick innan skada, beröva lagbrytaren dess rättigheter till förmåner och stöd, besluta 

om permanent eller tillfälligt näringsförbud, besluta om en avveckling av affärsverksamhet 

eller förbud att starta en verksamhet, övervakning, skyldighet att undanröja följder av den 

otillåtna handlingen samt att rättsliga beslut angående dom och påföljd görs offentliga.76    

 
Gällande nivån på sanktioner för miljöbrott beskrivs i kommissionens arbetsdokument att låga 

straff sänder ut fel bild i en värld där en önskan finns att miljöfrågor ska tas på allvar. Straff är 

inte tillräckligt effektiva och avskräckande om företag kan se det som mer ekonomiskt 

fördelaktigt att välja böter än att följa regleringar och endast göra tillåtna avfallstransporter.77 

 

Vilken exakt nivå som EU önskar att sanktionerna ska ligga på är svårt att veta. I förslaget till 

direktivet behandlas två situationer som rör otillåten avfallstransport. Den ena är art. 3 c som 

innebär förbjuden behandling av avfall som skadar eller allvarligt kan skada människor eller 

väsentligt skadar eller kan skada växter, djur, vatten, luft och mark. Den andra berör, via art. 3 

e, att i vinstsyfte olagligt transportera avfall av icke försumbar mängd. En minsta nivå av 

maximala påföljden föreslås i förslaget och detta gällande de handlingar som begåtts med 

uppsåt eller grov oaktsamhet. Om en handling som regleras i art. 3 begåtts med grov 

                                                
72 KOM (2007) 51 slutlig, s. 6. 
73 SEC (2007) 160, s. 21. 
74 KOM (2007) 51 slutlig, s. 2 samt SEC (2007) 160, s. 36. 
75 KOM (2007) 51 slutlig, s. 9. 
76 KOM (2007) 51 slutlig, s. 9 och 16.  
77 SEC (2007) 160, s. 18.  
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oaktsamhet, och betydande skador på naturen uppstått, innebär förslaget att en maximal tid på 

fängelsestraff ska uppnå ett till tre år. För en motsvarande handling som begåtts med uppsåt 

föreslås den maximala påföljden fastställas till mellan två och fem år.78 Gällande företagsbot 

föreslogs i förslaget att det högsta bötesbelopp som ska kunna fastslås av domstol åtminstone 

ska uppgå till 300 000 - 1 500 000 euro beroende på om det varit grov oaktsamhet eller uppsåt 

och utifrån vilken skada på människor, djur och natur som uppstått. I användandet av 

proportionalitet menar kommissionen att för bestämmande av böternas storlek får det ske 

utifrån företagets ekonomiska förväntade eller uppnådda vinning och utifrån företagets 

omsättning eller annat som utgår ifrån företagets ekonomi.79 

 
4.3 Svenska utgångspunkter för skapande av effektiva, proportionella 

och avskräckande straff. 

Syftet med en kriminalisering är att förhindra och avskräcka människor från oönskade 

beteenden.80 Vid bestämning av straff är det grundläggande att avgöra vilken nivå av intressen 

och värden som hotas eller kränks i samband med brottet.81 Det existerar ingen naturlig grund 

för vilken påföljd som ett brott ska medföra.82 En bedömning av om straff anses rättvist 

brukar innefatta att påföljden varken ses som för sträng eller för mild samt att ekvivalens 

råder så att olika personer som utför lika brott med samma bestraffningsvärde bedöms 

jämlikt.83 Vad som bedöms vara proportionellt straff för ett brott kan skilja sig mellan kulturer 

eftersom det är beroende av människors värderingar, människosyn, religiösa ideologier och 

vilka föreställningar som finns gällande behov av prevention för ett visst handlande.84 En 

ytterligare aspekt att förhålla sig till är att straffhotet rimligtvis inte bör vara högre än vad som 

krävs för att brottsligheten ska hållas på en acceptabel nivå.85 Både lagstiftaren som utformar 

lagar och domstolen som tillämpar dem har att förhålla sig till de motsättningar i ideologier 

som finns mellan prevention och proportionalitet. Straffpåföljden kan påverkas beroende på 

det synsätt som finns.86 

 

                                                
78 KOM (2007) 51 slutlig, s. 13.  
79 KOM (2007) 51 slutlig, s. 15.  
80 Jareborg, 2001, s. 47. 
81 Jareborg, Nils, Zila, Josef, Straffrättens påföljdslära, 4. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 2014, s. 66.  
82 Jareborg, Zila, 2014, s. 67. 
83 Jareborg, Zila, 2014, s. 67-68. 
84 Jareborg, Zila, 2014, s. 69. 
85 Jareborg, 2001, s. 64. 
86 Jareborg, 2001, s. 69. 
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Nedan följer förutsättningar som kan beaktas för uppnående av effektivitet, proportionalitet 

respektive avskräckande effekt.  

 
4.3.1 Effektivitet 

Strafflagstiftning kan bidra till moralbildning hos människor och få dem som sett neutralt på 

en handling att ändra uppfattning till att uppfatta samma handling förkastlig. Detta är möjligt 

eftersom människor ofta vill vara del av en gemenskap som delar värderingar.87 Dock krävs 

för effektivitet och att människor ska följa lagar att lagarna inte står tvärtemot 

moraluppfattningar i samhället, utan att rättsystemet även beaktar värderingar i samhället. En 

strafflagstiftning är även viktig för dess möjlighet att skapa vanor hos människor. 88 

Effektivitet kan också nås genom att framta en bestraffning som inte upplevs förtryckande, 

eftersom förtryckande bestraffning kan leda till sämre kommunikation med förbrytare. För 

effektivitetens skull är det även viktigt att medkänsla visas gentemot lagförbrytaren för att 

lättare få den att förstå att denne handlat fel.89  

 
En lag kan uppfattas som ineffektiv om den är svårtolkad. Likaså om den innehåller termer 

syftandes till händelser vars existens är mycket svårbevisade, då detta bidrar till att 

rättstillämpningen blir ojämn och risken ökar att skyldiga frias och oskyldiga döms.90 Om 

straffbestämmelsen är ineffektiv på det sättet att syftet med lagen uppnås i ringa omfattning 

innebär det att lagen mister sin trovärdighet.91 En avgörande faktor för om en lag ska bli 

effektiv är att motiven till att inte utföra brott måste vara högre än för att begå brott eftersom 

människor många gånger handlar egoistiskt. De kan frestas att utföra kriminella handlingar 

om de bedömer att vinsterna överstiger nackdelarna.92     

 
4.3.2 Proportionalitet 

I Sverige utgår vi ifrån relativ proportionalitet, som innebär att ett brott jämförs med ett annat 

brott och att det utifrån detta sker en bedömning om brottet förtjänar lägre, samma eller högre 

straff jämfört med det andra brottet.93 Den relativa proportionaliteten återfinns i 29:1 BrB och 

innebär att för straffvärde beaktas vilken skada, kränkning eller fara som en handling 

inneburit samt vilka insikter och avsikter en gärningsman borde kunnat ha.  Proportionalitet 
                                                
87 Jareborg, Zila, 2014, s. 75. 
88 Jareborg, Zila, 2014, s. 79.  
89 Jareborg, Zila, 2014, s. 95-96. 
90 Jareborg, 2001, s. 63. 
91 Jareborg, Zila, 2014, s. 77.  
92 Jareborg, Zila, 2014, s. 74.  
93 Jareborg, Zila, 2014, s. 68. 
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beaktas även vid val av storlek på företagsbot genom 36:9 BrB. I valet fästs vikt vid brottets 

straffskala, fara eller skada som uppstått genom brottet, brottets förhållande till 

näringsverksamheten samt omfattningen av brottet. När ett straffvärde avgörs bestäms först 

det abstrakta värdet som utgör det straffvärde som tagits fram genom jämförelse med annat 

brott. Därefter mäts svårighetsgraden för det begångna brottet i det enskilda fallet och detta 

resultat utgör det konkreta straffvärdet.94  

 
Inom straffrätten finns det även behov att se på brottslingar med humanitet och inte fördöma 

dem på så sätt att de slutar ses som medmänniskor efter att de begått brott.95 Respekt utgör 

även ett proportionellt verktyg. Det kan användas så att bestraffning sker för att gärningen har 

varit olaglig, men gärningsmannens människovärde måste fortfarande respekteras.96  Av 

proportionalitetsskäl kan det även vara viktigt att där alternativ till fängelse är tänkbart 

överväga dessa alternativ. Anledningen till detta är att fängelse är en åtgärd som kan drabba 

gärningsmannen hårt samt ge lidande även till fler än till lagförbrytaren genom att både 

familjeliv och arbetsliv kan påverkas av ett fängelsestraff.97 När det förekommer straffskalor 

som anger böter eller fängelse under viss tid är utgångsläget att böter väljs om brottet inte 

bedöms särskilt allvarligt och ingenting annat talar för fängelse.98 Ytterligare en aspekt som 

kan beaktas i valet av påföljd är användandet av tolerans. Möjlighet finns att se mildare och 

mer tolerant på en förstagångsbrottsling. Det är dock viktigt att ett tolerant synsätt inte är går 

så långt att det hamnar i strid med tankebanorna kring proportionalitet.99   

 

4.3.3 Avskräckande effekt 

Avsikten med straff är att straffhot och bestraffning av lagförbrytare ska få människor i 

allmänhet att avstå från brott.100 Det är en omdiskuterad fråga i vilken grad som straff har en 

allmänpreventiv effekt. Straffets utformning och verkställighet samt upptäcktsrisken påverkar 

i vilken utsträckning som straff avskräcker allmänheten.101   

 

                                                
94 Jareborg, Zila, 2014, s. 103. 
95 Jareborg, Zila, 2014, s. 92.  
96 Jareborg, Zila, 2014, s. 93.  
97 Jareborg, Zila, 2014, s. 95.  
98 Borgeke, 2012, Att bestämma påföljd, 2. uppl. Falkenberg: Norstedts juridik, 2012, s. 136.  
99 Jareborg, Zila, 2014, s. 96.  
100 Jareborg, Zila, 2014, s. 74. 
101 Borgeke, Martin, s. 27.  
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För att få brottslingar att inte återfalla i brottslighet kan individualprevention användas.102 Ett 

tecken på misslyckande i individualprevention är när tidigare bestraffning inte lett till 

laglydighet utan mynnat ut i återfall. I ett sådant läge finns behov av mer ingripande åtgärder. 

Vilka straff som kommer att fungera återfallsförebyggande för en enskild gärningsman är 

svårt att förutse. När individualpreventiva straffsystem formuleras blir detta utifrån 

förhoppningar och spekulationer om vad som kommer fungera.103 

 

5 Sveriges utformning av straffbestämmelsen 
5.1 Intentioner med lagstiftningen 

Genom ett uttryckligt krav i art. 50.1 i avfallstransportförordningen ska Sverige skapa en 

lagstiftning med effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner som bidrar till att 

förordningen följs. Syftet med den svenska utformningen är att motverka illegala 

avfallstransporter.104  

 

I propositionen nämns att Sverige har straffsanktionerat brott mot tidigare gällande 

avfallstransportförordning och vid propositionens framtagande fanns denna bestämmelse i 29: 

8 § 13 MB,105 med lydelsen:  

 
8 § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet  
13. bryter mot en bestämmelse om transport och därigenom transporterar avfall i strid med artikel 3, 5, 6, 
8–10, 14–17 eller 19–24 rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och 
kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen,106 

 

Regeringen önskade ersätta denna bestämmelse med en ny straffbestämmelse som avser 

överträdelse av den nuvarande avfallstransportförordningen från 2006. I den nya lagtexten 

föreslås precisering av vilka gärningar som är förbjudna.107  

 

I propositionen påpekas att avfallstranportförordningen kan öka chanserna för miljömedvetna 

avfallstransporter men för att detta ska kunna ske fordras att sanktionerna är effektiva och 

inrättade efter allvaret i överträdelsen. I propositionen framförs även att otillåten 
                                                
102 Jareborg, Zila, 2014, s. 83. 
103 Jareborg, Zila, 2014, s. 89.  
104 Prop. 2009/10:35, s. 20 och 24.  
105 Prop. 2009/10:35, s. 20.  
106 SFS 2008:240. Genom SFS 2010:210. Lag om ändring i miljöbalken ändrades 29: 8 § 13 MB till sin 
nuvarande lydelse.  
107 Prop. 2009/10:35, s. 15. 
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avfallstransport har ett högt straffvärde eftersom det finns ett stort intresse i form av miljö- 

och hälsoskäl till att avfall omhändertas. Det finns också önskan att avfall behandlas nära dess 

uppkomst och landsöverskridande avfallstransporter minskar. Avfallstransportförordningen 

fastställer inga direkta krav på att även försöksstadiet av ett brott måste kriminaliseras i 

medlemsstaternas nationella lagar. I propositionen framställs dock anledningar till att Sverige 

vill kunna kriminalisera även försök till otillåten avfallstransport. För att kunna uppnå effektiv 

och avskräckande effekt anser lagstiftaren att kriminalisering av försöksbrott är viktigt. 

Orsakerna som nämns är först samhällets svårighet att ingripa mot fullbordat brott och 

speciellt om detta stadium är i ett annat land. Därtill tillkommer motivet att straff vid 

överträdelse av förordningen inte får ses som ett tomt hot. Även Nederländerna och Tyskland 

har beslutat att kriminalisera försöksbrott. I propositionen påpekas även att både försök till 

smuggling och dumpning av avfall är straffsanktionerade vid försöksstadiet och att utifrån 

EU:s syfte att minska otillåtna avfallstransporter ligger det i linje att försök till olaglig 

avfallstransport blir straffbart. Vidare påtalas risken för snedvriden konkurrens om det är lätt 

att undkomma straff och otillåten avfallstransport inte kan stävjas på ett effektivt sätt. I 

proportionen framförs inga tydliga riktlinjer när ett försök ska anses vara uppfyllt. Den 

anvisning som finns är att försökspunkten tidsmässigt inte bör ha allt för stort avstånd från 

den handling som utgör brottets fullbordan. Därutöver överlåts till domstolen att i varje 

enskilt fall ta hänsyn till omständigheterna och bedöma om försökspunkten uppnåtts. När det 

gäller att få sanktionerna att bli proportionella har regeringen avsikten att sanktionens nivå 

ska vara beroende av överträdelsens allvarlighet samt att mildare överträdelser ofta kan leda 

till miljösanktionsavgifter. I propositionen framförs förslag om att straffbestämmelsen ska 

innehålla 15 straffbara punkter. Den första punkten i 29:4 a MB blir den lagtext som 

dessförinnan varit placerad i 29:4 MB. De övriga punkterna i 29:4 a MB handlar om 

överträdelser av avfallstransportförordningen. 108 I utskottsbetänkandet bedömdes 

utformningen av den föreslagna lagbestämmelsen vara ändamålsenlig utifrån Sveriges syfte 

att uppfylla sina åtaganden enligt art. 50.1 avfallstransportförordningen.109 

 

 

                                                
108 Prop. 2009/10:35, s. 19-25.  
109 Betänkande 2009/10: MJU20. Otillåtna avfallstransporter och manipulerade avgasreningssystem, s. 6. 
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5.2 Otillåten avfallstransport 

Straffbestämmelsen som skapades i 29:4 a MB innehåller 15 punkter med straffbelagda 

handlingar som utgör otillåten avfallstransport. För att visa straffbestämmelsens innehåll och 

vidare för att underlätta förståelsen av nästa kapitel, tillämpningen av paragrafen, citeras 

nedan 29:4 a MB. 
 

4 a § För otillåten avfallstransport döms till böter eller fängelse i högst två år den som med uppsåt eller 
av oaktsamhet   

1. transporterar avfall utan tillstånd och därigenom bryter mot föreskrifter som regeringen har meddelat 
med stöd av 15 kap. 25 § om tillstånd för yrkesmässig transport av avfall, 

2. inom Europeiska unionen transporterar avfall utan att göra en skriftlig förhandsanmälan och utan att 
ha ett giltigt godkännande och därigenom bryter mot artiklarna 4 och 9.6 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall,  

3. från Europeiska unionen exporterar avfall för bortskaffande och därigenom bryter mot ett exportförbud 
enligt artikel 34 i förordning (EG) nr 1013/2006,  

4. från Europeiska unionen exporterar avfall för bortskaffande utan att ha ett skriftligt godkännande och 
därigenom bryter mot artikel 35.4 a i förordning (EG) nr 1013/2006,  

5. från Europeiska unionen exporterar avfall för återvinning och därigenom bryter mot ett exportförbud 
enligt artikel 36 i förordning (EG) nr 1013/2006,  

6. från Europeiska unionen exporterar avfall för återvinning till ett land som omfattas av 
förfarandereglerna i artikel 37 i förordning (EG) nr 1013/2006 och därigenom bryter mot ett förbud 
eller ett krav på skriftlig förhandsanmälan som gäller enligt artikel 37.2 andra stycket eller 37.5 i 
förordning (EG) nr 1013/2006 eller som gäller enligt artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 
1418/2007 av den 29 november 2007 om export för återvinning av visst avfall som förtecknas i bilaga 
III eller IIIA till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 till vissa länder som inte 
omfattas av OECD-beslutet om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall,  

7. från Europeiska unionen exporterar avfall för återvinning till ett land som omfattas av 
förfarandereglerna i artikel 38 i förordning (EG) nr 1013/2006 utan att ha ett skriftligt godkännande 
och därigenom bryter mot artikel 38.4 a,  

8. från Europeiska unionen exporterar avfall utan att avfallet är avsett för bortskaffande eller återvinning 
i en anläggning där bortskaffandet eller återvinningen sker enligt de bestämmelser som gäller i 
mottagarlandet och därigenom bryter mot någon av artiklarna 35.5, 37.4 och 38.6 i förordning (EG) nr 
1013/2006, 

9. från Europeiska unionen exporterar avfall avsett för bortskaffande i ett utomeuropeiskt land eller 
territorium och därigenom bryter mot ett exportförbud enligt artikel 40.1 i förordning (EG) nr 
1013/2006,  

10. till Europeiska unionen importerar avfall för bortskaffande och därigenom bryter mot ett importförbud 
enligt artikel 41 i förordning (EG) nr 1013/2006,  

11. till Europeiska unionen importerar avfall för bortskaffande utan att ha ett skriftligt godkännande och 
därigenom bryter mot artikel 42.4 a i förordning (EG) nr 1013/2006,  

12. till Europeiska unionen importerar avfall för återvinning och därigenom bryter mot ett importförbud 
enligt artikel 43 i förordning (EG) nr 1013/2006,  

13. till Europeiska unionen importerar avfall för återvinning utan att ha ett skriftligt godkännande och 
därigenom bryter mot artikel 44.4 a eller 45 jämförd med artikel 42.4 a i förordning (EG) nr 
1013/2006,  

14. till Europeiska unionen importerar avfall från ett sådant utomeuropeiskt land eller territorium som 
avses i artikel 46 i förordning (EG) nr 1013/2006 utan att göra en skriftlig förhandsanmälan och utan 
att ha ett giltigt godkännande och därigenom bryter mot artikel 46.1 jämförd med artiklarna 4 och 9.6, 
eller  

15. blandar avfall under transport i strid med artikel 19 i förordning (EG) nr 1013/2006.  
 
För försök till brott som avses i första stycket 3–9 döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag 
(2010:210). 
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6 Tillämpning av 29:4 a MB  
6.1 Allmän praxis 

Endast några av de 15 punkter i 29:4 a MB har prövats i praktiken. Av domarna från TR 

gäller åtal i tio rättsfall den första punkten, fyra rättsfall den andra punkten, sex rättsfall den 

femte punkten och fyra rättsfall punkt 13.110 Av de överklagade domarna, som har tagits upp 

av HovR, handlar tre rättsfall om den första punkten, ett rättsfall om den andra, två rättsfall 

om den femte och ett rättsfall om den trettonde punkten.111 Förutom detta handlar två domar 

om återförande av avfall till Sverige efter begången otillåten avfallstransport samt ett rättsfall 

berör om fortsatt tillstånd genom auktorisation ska godkännas efter att en näringsidkare dömts 

för försök till otillåten avfallstransport.112  

 
Det finns alltså i denna studie 22 rättsfall från TR som behandlar åtal rörande otillåten 

avfallstransport. Av dessa rättsfall har fem stycken prövats i HovR, vilket gör att det totalt 

finns 27 rättsfall trots att det i grunden handlar om 22 olika mål som domstolarna fått 

behandla. I dessa rättsfall har 37 stycken enskilda personer blivit åtalade. Av dessa personer 

är 23 medborgare i Litauen, 10 medborgare alternativt bosatta i Sverige, en från Polen, en från 

Italien, en från Lettland och en åtalad benämns som statslös.113 Av 22 stycken olika upptagna 

fall handlar 14 stycken om illegal transport av kasserade blybatterier.114 Precis som tidigare 

beskrivet i kapitel 2, har flera av rättsfallen berört baltiska medborgare som har gjort försök 

att transportera batterier till sina hemländer. Deras mål har varit att tjäna pengar. En inkomst 

på 2500 – 3000 kronor uppgavs av de åtalade motsvara en månadslön i Litauen. Genom att 

sälja blybatterier för 5 kronor/ kilogram till återvinningscentraler i Litauen kan en vikt på 500 

kilogram inbringa en månadslön.115 

 

                                                
110 Se bilaga, rättsfallssamling 1.  
111 Se bilaga, rättsfallssamling 1. 
112 Nacka tingsrätt dom 2012-10-01 i mål nr M 2667-12, Nacka tingsrätt dom 2012-10-01 i mål nr M 2672-12 
och Vänersborgs tingsrätt dom 2013-08-27 i mål nr B 1636-13. 
113 Se bilaga, rättsfallssamling 2. 
114 Se bilaga, rättsfallssamling 2. 
115 Örebro tingsrätt dom 2012-07-11 i mål nr B 3246-12 s. 5-7, Lycksele tingsrätt dom 2012-06-18 i mål nr B 
322-12 s. 8-9, Ångermanlands tingsrätt dom 2012-04-16 i mål nr B 575-12 s. 9-10, Ångermanlands tingsrätt dom 
2012-04-20 i mål nr B 672-12 s. 5-6. Örebro tingsrätt dom 2012-04-27 i mål nr B 1528-12 s. 6, Umeå tingsrätt 
dom 2013-02-26 i mål nr B 272-13 s. 4, Värmlands tingsrätt dom 2013-03-05 i mål nr B 454-13 s. 9-14, 
Östersunds tingsrätt dom 2013-11-05 i mål nr B 2591-13 s. 5-7 samt Stockholms tingsrätt dom 2013-03-27 i mål 
nr B 2766-13 s. 4. 
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6.2 Oaktsamhet 

Huvudregeln är att okunnighet om lagars innehåll inte ska leda till frihet från ansvar vid 

lagöverträdelser.116 I 2:2 MB finns även kravet att den som ska företa en åtgärd måste inhämta 

nödvändiga kunskaper för att människor och miljö ska skyddas mot skador. Denna skyldighet 

gäller såväl privatpersoner som företag. Privatpersoner förväntas ta del av information från 

myndigheter medan högre krav ställs på näringsidkare gällande vilka kunskaper som de måste 

införskaffa sig. 117  Ansvarsfrihet ska enbart kunna komma ifråga om villfarelsen varit 

uppenbart ursäktlig, vilket följer av 24:9 BrB. I mål från Östersunds tingsrätt dom 2013-11-05 

i mål nr B 2591-13 (Brunflodomen) uttrycker domstolen att om transport av stor mängd 

farligt avfall sker och de ansvariga före transporten inte på något sätt försöker få klarhet i 

vilka bestämmelser som finns för den typ av gods som ska transporteras, så är gärningen 

åtminstone begången med oaktsamhet.118 I Göteborgs tingsrätt dom 2012-02-16 i mål nr B 

9170-11 (TR Elfenbenskustendomen) klargör domstolen att det först måste ställas höga krav 

på en exportör av avfall att visa och specificera vad det är för avfall som denne tänker 

transportera till ett land utanför Europa. Dessutom menar domstolen att höga aktsamhetskrav 

även måste ställas på den exportör som ska transportera avfall till länder utanför Europa för 

att minska risken att avfallet inte kommer att väl omhändertas och därmed skapa hälso-och 

miljöproblem.119 Slutsatsen är alltså att det krävs mycket för att oaktsamhet inte ska anses 

uppfyllt.  

 

Det förekommer ett rättsfall, Värmlands tingsrätt dom 2013-01-02 i mål nr B 5254-12 

(Årjängdomen), där domstolen bedömer att de två åtalade fullgjort sina plikter och inte agerat 

oaktsamt. Rättsfallet handlar om att den ena åtalade fick in en beställning med uppdrag att 

transportera däck från Norge till EU via Sverige med slutdestinationen Litauen. Den andre 

åtalade agerade chaufför för transporten. Föraren hade, enligt egen utsaga, ej lastat in avfallet 

i lastbilen på grund av att lastning sköts av personal till beställaren. Istället befann sig föraren 

i hytten under lastningen. Innan avfärd kontrollerade han lasten och såg att den bestod av 

                                                
116 Detta påpekas i bland annat Göteborgs tingsrätt dom 2012-02-16 i mål nr B 9170-11, s. 9. I art. 49.1 i 
avfallstransportförordningen återfinns även aktsamhetskrav för de som är delaktiga i en transport. Där fastslås att 
dessa är skyldiga att förvissa sig om att de inte utsätter miljö och människors hälsa för fara under 
avfallstransporten och senare när den omhändertas. 
117 Karlmark, Stefan, Miljörätt ur straffrättsligt perspektiv, 3. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 2009, s. 164. 
118 Östersunds tingsrätt dom 2013-11-05 i mål nr B 2591-13, s. 9. Samma argument om kravet om att informera 
sig om regler återfinns i flera av domarna. Se exempelvis Värmlands tingsrätt dom 2013-03-05 i mål nr B 454-
13, s. 18 samt Ångermanlands tingsrätt dom 2012-04-16 i mål nr B 575-12, s. 12. 575-12. 
119 Göteborgs tingsrätt dom 2012-02-16 i mål nr B 9170-11, s. 11-12.  
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däck. När svenska polisen senare kontrollerade transporten upptäcktes farligt avfall i form av 

batterier, som var omringade av däck och skymda av presenning. Domstolen friade 

uppdragstagaren med motivering att denne ej haft fysisk kontakt med transporten, det ej var 

motbevisat att denne inte hade kännedom om att det fanns batterier i lasten samt att det 

saknades anledning att misstänka att det inte bara skulle vara däck.120 Chauffören friades med 

motiveringen att han hade följt instruktionerna och att det inte går att bevisa att denne hade 

varit medveten om det förbjudna godset samt att det inte framkommer skäl som borde 

föranleda misstanke att annat än däck skulle finnas med på transporten.121 Således hade 

varken den som fått in ordern eller chauffören varit oaktsamma. 

 
Domstolen i TR Elfenbenskustendomen menar att straffmätning bör påverkas av om den 

tilltalade döms för ansvar genom utförande av brottet uppsåtligt eller enbart av oaktsamhet.122 

Domstolen antyder i hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2014-02-06 i mål nr B 1904-12 

(HovR Ghanadomen) att det ska vara lägre straff för oaktsamhet än för uppsåt genom att 

uttrycka sig så att påföljden ska kunna stanna vid böter för aktuellt fall eftersom brottet 

bedöms vara utfört med oaktsamhet.123 I Helsingborgs tingsrätt dom 2014-02-28 i mål nr B 

5236-12 (Libanondomen) uttalar sig domstolen däremot tydligt att brott utfört med 

oaktsamhet sänker straffvärdet.124  

 

Av påföljderna i de rättsfall där otillåten avfallstransport, försök till otillåten 

avfallstrantranport och medhjälp till otillåten avfallstransport bedöms ha skett genom 

oaktsamhet, kan konstateras att påföljden i de flesta fall har stannat vid dagsböter. Villkorlig 

dom är den näst vanligaste påföljden. I ett rättsfall finns även sanktion innehållande böter och 

villkorlig dom. Den ovanligaste påföljden vid oaktsamt brott är fängelse, och när det 

förekommit har straffet i samtliga fall bedömts till en månad fängelse.125 

 

6.3 Uppsåt 

Domstolen kan tydliggöra vad som ska kunna krävas och därmed sätta gränsen för vad som 

utgör oaktsamt beteende. Det är svårare att kunna bevisa att en gärning begåtts med uppsåt. 

                                                
120 Värmlands tingsrätt dom 2013-01-02 i mål nr B 5254-12, s. 4-6 samt 9 och 11. 
121 Värmlands tingsrätt dom 2013-01-02 i mål nr B 5254-12, s. 12. 
122 Göteborgs tingsrätt dom 2012-02-16 i mål nr B 9170-11, s. 12. 
123 Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2014-02-06 i mål nr B 1904-12, s. 7.  
124 Helsingborgs tingsrätt dom 2014-02-28 i mål nr B 5236-12, s. 11. 
125 Se bilaga, rättsfallssamling 3. 
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Av de rättsfall som studerats, som behandlar någon av punkterna i 29:4 a MB, är det endast i 

fem fall som domstolen har bedömt en otillåten avfallstransport som uppsåtlig istället för 

oaktsam. 126  I TR Elfenbenskustendomen bedöms en av de åtalade ha agerat med 

likgiltighetsuppsåt genom att han enligt domstolen inte visat ha brytt sig om godset utgjort 

avfall eller om det var förbjudet att transportera. I detta fall fanns ingen tidigare brottslighet 

inom avfallstransporter.127 När målet togs upp i hovrätten för västra Sverige dom 2013-03-20 

i mål nr B 1961-12 (HovR Elfenbenskustendomen) prövade HovR först om rekvisiten var 

uppfyllda enligt smugglingslagen, eftersom den enligt 29:11 2 st. MB har företräde framför 

29:4 a MB. Domstolen menade att den åtalade rimligen måste ha förstått risken för 

exportförbud och agerandet var därmed begånget med likgiltighetsuppsåt. I och med att 

rekvisiten var uppfyllda för försök till smuggling dömdes den åtalade till det och inte till 

försök till otillåten avfallstransport.128 Detta bedömda uppsåt skiljer sig mot nedan kommande 

uppsåtsbrott på grund av att det inte fanns en återfallsbakgrund för domstolen att ta med i 

beaktningen.  

 

Vid återfall i brottslighet för otillåten avfallstransport har domstolen i samtliga fall bedömt 

handlingar som uppsåtliga. Motiveringen är att i sådana lägen bör de tidigare dömda ha vetat 

vilka regler som gäller och deras handlingar kan inte ha varit utförda genom oaktsamhet.129 I 

Stockholms tingsrätt dom 2013-03-27 i mål nr B 2766-13 (TR Karlstadsdomen) lämnas 

framförd omständighet om ovetskap kring transportregler helt utan vikt.130 I Östersunds 

tingsrätt dom 2013-12-13 i mål nr B 2915-13 (Östersundsdomen) invänder 

återfallsförbrytarna att de trodde att det var tillåtet med en liten mängd eftersom det hade 

poängterats i det första åtalet att den transporten avsåg en stor mängd. Domstolen bedömde 

handlingen uppsåtlig och menade att de åtalade känt till de hårda krav som gäller vid 

transporter av farligt avfall. 131  Även i Stockholms tingsrätt dom 2013-07-17 i mål nr              

                                                
126 Göteborgs tingsrätt dom 2012-02-16 i mål nr B 9170-11, s. 9, Stockholms tingsrätt dom 2013-03-27 i mål nr 
B 2766-13, s. 4 (Rättsfallet tas upp i Svea hovrätt dom 2013-05-07 i mål nr B 3752-13 men avser där bara 
beslutad utvisning), Östersunds tingsrätt dom 2013-12-13 i mål nr B 2915-13, s. 12 samt Stockholms tingsrätt 
dom 2013-07-17 i mål nr B 9383-13, s. 4. Det femte rättsfallet, Ystads tingsrätt dom 2014-09-23 i mål nr B 
1715-14, yrkas det i stämningsansökan att den åtalade gjort handling genom uppsåt. Varken den åtalade eller 
dennes ombud har varit närvarande i rätten och den åtalade har endast erkänt handlingen. Domstolen har därmed 
inte motiverat kring uppsåt i det fallet. Att den åtalade inte finns med i tidigare rättsfall i denna studie och enbart 
döms till dagsböter talar för att gärningen är mer lik en oaktsam gärning är en gärning gjord av uppsåt. 
127 Göteborgs tingsrätt dom 2012-02-16 i mål nr B 9170-11, s. 9 och 12. 
128 Hovrätten för västra Sverige dom 2013-03-20 i mål nr B 1961-12 s. 1 och 4. 
129 Stockholms tingsrätt dom 2013-03-27 i mål nr B 2766-13, s. 4-5, Östersunds tingsrätt dom 2013-12-13 i mål 
nr B 2915-13, s. 12 samt Stockholms tingsrätt dom 2013-07-17 i mål nr B 9383-13, s. 4.  
130 Stockholms tingsrätt dom 2013-03-27 i mål nr B 2766-13, s. 4-5. 
131 Östersunds tingsrätt dom 2013-12-13 i mål nr B 2915-13, s. 12. 
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B 9383-13 (Stockholmsdomen) bedömdes gärningen uppsåtlig för att det handlat om 

återfall.132  

 

Vid otillåten avfallstransport som av domstol bedöms vara begången med uppsåt har 

domstolen bedömt fängelsestraffen till en tid av en till tre månader.133 I Svea hovrätt dom 

2013-05-07 i mål nr B 3752-13 (HovR Karlstadsdomen) fastställer HovR domen från TR. I 

denna dom från TR hade den åtalade brutit mot 29:4 a § 1 st. 1-2 p. MB genom att begå 

otillåten avfallstransport i form av 2,5 ton blybatterier. Förutom detta var även brott begånget 

genom brukande av falsk urkund och olovlig körning. Det samlade straffvärdet med 

beaktande av snabbt återfall av otillåten avfallstransport uppgick till 3 månader fängelse.134 I 

Östersundsdomen hade de åtalade förutom illegal transport av avfall i form av 195 kilogram 

blybatterier även gjort sig skyldiga till förberedelse till stöld och häleriförseelse. Domstolen 

menade att det snabba återfallet skulle innebära att tidigare beslutad villkorlig dom för 

otillåten avfallstransport undanröjdes och påföljden för aktuellt brott bestämdes därför till tre 

månader fängelse.135 I Stockholmsdomen bedömdes delar av den otillåtna avfallstransporten 

vara utförd med oaktsamhet och delar med uppsåt. Domstolen valde att inte undanröja 

tidigare villkorlig dom och utdöma ett gemensamt fängelsestraff för aktuellt och tidigare 

utfört brott. Istället fastställdes för det aktuella brottet fängelse i en månad.136 Av de som 

blivit dömda för uppsåt på grund av återfall har ingen blivit dömd på nytt för otillåten 

avfallstransport inom vald period.  

 
6.4 Försöksbrott 

Av de fem rättsfall som behandlar försök till otillåten avfallstransport har ett rättsfall ogillats 

och det är HovR Elfenbenskustendomen. Där frikänns den åtalade för försök till otillåten 

avfallstransport och istället utdöms vid ansvar enbart försök till smuggling. HovR fann att 

rekvisiten var uppfyllda för försök till smuggling och enligt 29:11 § 2 st. MB har 

smugglingslagen företräde framför otillåten avfallstransport vid uppfyllda rekvisit.  

 

                                                
132 Stockholms tingsrätt dom 2013-07-17 i mål nr B 9383-13, s. 4. 
133 Svea hovrätt dom 2013-05-07 i mål nr B 3752-13(Stockholms tingsrätt dom 2013-03-27 i mål nr B 2766-13), 
Östersunds tingsrätt dom 2013-12-13 i mål nr B 2915-13 samt Stockholms tingsrätt dom 2013-07-17 i mål nr B 
9383-13. 
134 Stockholms tingsrätt dom 2013-03-27 i mål nr B 2766-13, s. 1 och 4-5.  
135 Östersunds tingsrätt dom 2013-12-13 i mål nr B 2915-13, s. 1, 4 och 13.  
136 Stockholms tingsrätt dom 2013-07-17 i mål nr B 9383-13, s. 4. 
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Ett rättsfall där försök till otillåten avfallstransport fastställts är i HovR Ghanadomen. Där 

hade transporten, som var på väg till Ghana, hunnit lämna Sverige innan den upptäcktes. 

Domstolen menade att detta faktum ska få konsekvensen att straffvärdet för försöksbrott bör 

vara i närheten av värdet för fullbordat brott.137 I resterande fällande rättsfall, som för övrigt 

endast är från TR, motiverar inte domstolarna hur de ser på försöksbrottets straffvärde i 

relation till straffvärdet för fullbordat brott. Exempel på detta är Göteborgs tingsrätt dom 

2013-06-26 i mål nr B 13791-12 (Irakdomen), som gällde illegal varuexport av framförallt 

motorer från Sverige till Irak. Att detta handlande utgjorde ett försök motiverades med risken 

för fullbordande av brottet. 138  I Gävle tingsrätt dom 2014-02-11 i mål nr B 1595-12 

(Gambiadomen), som gällde utförsel av kyl-och frysskåp från Sverige till Gambia, sade 

domstolen att de, vid bedömning av straffvärde, beaktade att en tid på 3,5 år förflutit sedan 

handlingen utfördes.139 I Libanondomen framkom av domstolen enbart den motiveringen till 

påföljden för försöksbrott att oaktsamhet minskar straffet och stor mängd otillåtet avfall ökar 

straffvärdet.140 

 

6.5 Juridisk person kontra fysisk person 

Vid jämförelse av skillnaden i aktsamhet som kan förväntas av ett företag kontra en 

privatperson finns skillnader. I HovR Ghanadomen behandlas en otillåten transport av avfall 

mellan Sverige och Ghana. Domstolen uttalade att betydande aktsamhetskrav bör kunna 

ställas på en person som ska föra ut varor från ett EU-land och föra dem till ett land som inte 

är medlem i OECD. Vid en sådan export bör avsändaren förvissa sig om gällande regler. 

Detta aktsamhetskrav menar domstolen är särskilt högt om exporten ska ske inom en 

näringsverksamhet.141 I denna situation visar domstolen att de ställer högre krav på företag än 

privatpersoner.  

 
6.6 Yrkesmässig transport 

Mot bakgrund av att tretton av de studerade rättsfallen handlar om otillåten avfallstransport 

genom den första punken i 29:4 a MB belyses nedan vad domstolen menar med yrkesmässig 

transport utifrån den punkten. Det förekommer även tre rättsfall som har tagits upp utifrån 

                                                
137 Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2014-02-06 i mål nr B 1904-12, s. 2 och 7. 
138 Göteborgs tingsrätt dom 2013-06-26 i mål nr B 13791-12, s. 7.   
139 Gävle tingsrätt dom 2014-02-11 i mål nr B 1595-12, s. 3.  
140 Helsingborgs tingsrätt dom 2014-02-28 i mål nr B 5236-12, s. 11. 
141 Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2014-02-06 i mål nr B 1904-12, s. 2 samt 6-7. 
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punkt två i straffparagrafen, men där domstolarna argumenterar kring frågan om avfallet 

transporterats yrkesmässigt.142 Enligt 36 § i avfallsförordningen, som finns med stöd av 15:25 

§ 1 st. MB, krävs tillstånd för yrkesmässig avfallstransport inom Sverige. I 29:4 a § 1 st. 1 p. 

MB beskrivs att den som bryter mot föreskrifter som meddelats med stöd av 15:25 MB, och 

yrkesmässigt transporterar avfall utan tillstånd, döms för otillåten avfallstransport. MB 29:4 a 

§ 1 st. 2 p. innebär att det är straffbart att inom EU transportera avfall utan att först ha gjort en 

skriftlig förhandsanmälan och inneha ett giltigt godkännande för transporten.  

 

Gällande den första punkten i straffbestämmelsen har det i två rättsfall slutat med friande dom 

och i nio rättsfall har det slutgiltiga utfallet blivit fällande dom. Av de tre rättsfall där 

domstolen uttalat sig om transporten har varit yrkesmässig, trots att rättsfallet behandlar punkt 

2, har det slutat med fällande domar i samtliga fall.143   

  

För bedömning om en transport utförts yrkesmässigt undersöker domstolarna om de illegala 

avfallstransporterna skett med avsikten att nå ekonomisk vinning, det vill säga med 

kommersiellt syfte. Vidare utreder de vilken mängd, vikt och typ av avfall som transporterna 

omfattat samt att de utreder om liknande resor skett tidigare.144 I domen från Lycksele 

tingsrätt dom 2012-06-18 i mål nr B 322-12 (Vilhelminadomen) klargörs att för transport med 

farligt avfall över 100 kilogram behövs tillstånd för yrkesmässig transport. De åtalade var inte 

näringsidkare men i och med att liknande resor gjorts tidigare, de åtalade hade ett 

kommersiellt syfte samt att transporten rört sig om 2,6 ton farligt avfall dömdes de efter 29:4 

a § 1 st. 1 p. MB till otillåten avfallstransport.145 I Örebro tingsrätt dom 2012-04-27 i mål nr B 

1528-12 (Örebrodomen) hade en transport bestående av kasserade däck och blybatterier skett.  

De åtalade berättade i målet att de hade tänkt sälja batterierna i antingen Sverige eller Litauen 

och sälja däcken i Litauen. Domstolen bedömde att batterierna utgjorde farligt avfall och 

krävde tillstånd. Däcken däremot bedömdes bara anmälningspliktiga eftersom de inte 

tillhörde kategorin farligt avfall och bedömdes som en transport till återvinning. Domstolen 

menade att straffansvar förelåg för yrkesmässig transport av farligt avfall utan tillstånd enligt 

den första punken i 29:4 a MB och fällde de åtalade för avfallstransporten av 2,2 ton batterier. 

För transporten av kasserade däck friades de åtalade med förklaringen att straffansvar vid ej 
                                                
142 Se bilaga, rättsfallssamling 4. 
143 Se bilaga, rättsfallssamling 4.  
144 Se hovrätten för nedre Norrland dom 2013-02-06 i mål nr B 520-12, s. 3, Lycksele tingsrätt dom 2012-06-18 i 
mål nr B 322-12, s. 11, Ångermanlands tingsrätt dom 2012-04-20 i mål nr B 672-12, s. 7, Umeå tingsrätt dom 
2013-02-26 i mål nr B 272-13, s. 5 och Östersunds tingsrätt dom 2013-11-05 i mål nr B 2591-13, s. 9. 
145 Lycksele tingsrätt dom 2012-06-18 i mål nr B 322-12, s. 7 och 11.  
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uppfyllande av anmälningsplikt inte omfattades av straffansvar för otillåten 

avfallstransport.146 I Göta hovrätt dom 2012-08-28 i mål nr B 2285-12 (HovR Laxådomen) 

ställdes frågan om omfattningen av transporter av farligt avfall var i den grad att transporten 

skulle ses som yrkesmässig och därmed fordra tillstånd. I målet hade 439 kg kasserade 

blybatterier transporterats med avsikt att säljas.147 HovR friade med bedömningen att den 

åtalade inte hade utfört transporter tidigare i tillräcklig omfattning för att den aktuella 

transporten skulle ses som yrkesmässig.148  

 

I hovrätten för nedre Norrland dom 2013-02-06 i mål nr B 520-12 (HovR Mo i Ranadomen) 

har domstolen ansett att yrkesmässig transport förelegat genom att kommersiellt syfte funnits 

samt att två ton blybatterier bedömts vara en stor omfattning. Detta trots att tidigare 

transporter ej förelegat.149  

 

I den andra domen med friande utgång, rättsfallet från Umeå tingsrätt dom 2013-02-26 i mål 

nr B 272-13 (Fredrikadomen), bedömdes transporten inte ha skett yrkesmässigt och därav 

ogillades åtalet om otillåten avfallstransport. Den åtalade hade där transporterat 263 kilogram 

farligt avfall i form av blybatterier med syfte att sälja dem i Litauen samt att den åtalade 

medgivit att denne gjort transporter tidigare. Domstolens motivering till att fria från åtalet var 

att tidigare resor inte verkade vara av en sådan grad att transporten i målet skulle anses utgöra 

del av yrkesmässig verksamhet.150  

 

HovR Karlstadsdomen fastställde TR:s dom och de åtalade fälldes både för punkt ett och två i 

29:4 a MB. TR påpekade att det behövs tillåtelse både för transport av farligt avfall inom 

Sverige och för utförsel från landet. Den åtalade hade olagligen transporterat cirka 2,5 ton 

blybatterier i Sverige och sedan fört dem till en hamn i Stockholm, med avsikten att 

transportera det farliga avfallet till Litauen.151  

 

Domslut och stämningsansökan härrörande till Brunflodomen handlar bara om                    

29:4 a § 1st. 2 p. MB, men domstolen behandlar i rättsfallet rekvisiten för tillstånd för 

                                                
146 Örebro tingsrätt dom 2012-04-27 i mål nr B 1528-12, s. 6-9. 
147 Göta hovrätt dom 2012-08-28 i mål nr B 2285-12, s. 3-4 samt stämningsansökan i Örebro tingsrätt dom 2012-
07-11 i mål nr B 3246-12. 
148 Göta hovrätt dom 2012-08-28 i mål nr B 2285-12, s. 3-4.  
149 Hovrätten för nedre Norrland dom 2013-02-06 i mål nr B 520-12, s. 3.  
150 Umeå tingsrätt dom 2013-02-26 i mål nr B 272-13, s. 5. 
151 Stockholms tingsrätt dom 2013-03-27 i mål nr B 2766-13, s. 4. 
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yrkesmässig avfallstransport som faller in under 29:4 a § 1st. 1 p. MB. I rättsfallet menar 

domstolen att mängden farligt avfall i form av 1,8 ton samt det kommersiella syftet med att 

sälja blybatterier visar att avfallstransporten skett yrkesmässigt. De åtalade hade inte det 

erfordrade tillståndet samt att de underlåtit att göra en förhandsanmälan för att kunna skicka 

avfall vidare till slutdestinationen Litauen.152   

 

I Östersundsdomen hade farligt avfall i form av 195 kilogram blybatterier transporterats i 

Sverige med avsikt att fraktas till Litauen för försäljning. Stämningsansökan rörde punkt 2, 

vilket innebär att avfallstransport inom EU utan att göra förhandsanmälan och få 

godkännande är straffbart. Domstolen fällde även de åtalade i enlighet med 29:4 a § 1st. 2 p. 

MB. Domstolen menade i målet att hushåll inte behöver tillstånd för att frakta sitt eget farliga 

avfall till en plats för miljöåtervinning. De åtalade, som avsåg att transportera farligt avfall till 

Litauen för att sälja det där, kunde inte anses tillhöra denna grupp och hade därför gjort sig 

skyldiga till otillåten avfallstransport i och med att de saknade tillstånd.153  

 
6.7 Företagsbot 

Om ett brott begås inom ett företag av en anställd eller en ägare till företaget kan, utöver att 

denne person får ett straff, även företaget få en företagsbot. Grundförutsättningarna för 

företagsbot är att den otillåtna handlingen begåtts inom ramen för näringsverksamheten, 

brottet inte varit riktat mot näringsidkaren samt att det för brottet är föreskrivet högre straff än 

penningböter.154 Vidare krävs att näringsidkaren, företrädare för näringsidkaren eller person 

med särskilt ansvar för kontroll eller tillsyn över verksamheten inte ska ha gjort vad som 

skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten.155  

 

Karaktäristiskt för de domar där företagsbot inte utdömts är att domstolarna inte funnit det 

styrkt att handlingar skett inom näringsverksamhet.156 Definitionen av näringsverksamhet 

berörs i Libanondomen. Där menar domstolen att den som utövar yrkesmässig verksamhet av 

ekonomisk art är att se som näringsidkare. För bedömning av om en åtalad varit näringsidkare 

eller arbetstagare använder sig domstolen av 13:1 inkomstskattelagen (1999:1 229) gällande 

                                                
152 Östersunds tingsrätt dom 2013-11-05 i mål nr B 2591-13, s. 9.  
153 Östersunds tingsrätt dom 2013-12-13 i mål nr B 2915-13, s. 12. 
154 36:7 § 1st. BrB. 
155 36:7 § 1st. 1-2 p. BrB.  
156 Södertörns tingsrätt dom 2014-05-09 i mål nr B 4196-14, s. 2-3 samt Helsingborgs tingsrätt dom 2014-02-28 i 
mål nr B 5236-12, s. 13. 
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vad som avses med näringsverksamhet. Näringsverksamhet definieras där som 

förvärvsverksamhet som utövas yrkesmässigt och självständigt. Vid bedömningen om något 

är självständigt beaktas hur avtalet med uppdragsgivaren ser ut. I rättsfallet beskrivs 

betydelsefulla faktorer som antalet uppdragsgivare, om den som tar uppdraget uppbär 

ekonomisk vinst samt arten på uppdragen. Användande av firmanamn på fraktdokument talar 

enligt domstolen för näringsverksamhet medan enbart en uppdragsgivare talar emot.157 

 

I HovR Ghanadomen åläggs den anklagade en företagsbot på 20 000 kr efter ändring av TR:s 

dom158 där yrkande om företagsbot lämnats utan bifall.  HovR nämner först att enligt 36:8 

BrB är storleksintervallet på företagsböter 5 000 - 10 miljoner kronor och enligt 36:9 BrB är 

faktorer att beakta vid storleksbedömning vilken fara och skada som brottet skapat samt 

brottets omfattning och förhållande till näringsverksamheten.159 Åklagaren yrkar även att 

domstolen ska stödja sig på 2013 års riktlinjer från Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål 

(REMA), 160  en åklagarkammare som försöker eftersträva enhetlighet i landet. De 

sammanställer riktlinjer för belopp och straffmätning grundat på av praxis på området och att 

åklagarkammaren diskuterat straffvärden. Tanken är att åklagare kan använda sig av dem när 

de yrkar påföljd.161 Domstolen finner att riktlinjerna kan vara en utgångspunkt.162 Vidare 

använder sig HovR av jämkningsmöjligheten i 36:10 BrB. I rättsfallet jämkas beloppet till 

hälften av det belopp som var framtaget efter riktlinjerna. Domstolen motiverar detta med att 

den åtalade fått kraftiga böter och hade varit samarbetsvillig och att det därmed vore 

oproportionerligt att inte sänka företagsboten. 163  Utöver utdömandet av företagsbot till 

företaget fick den åtalade fysiska personen dagsböter på 100 à 50 kronor samt åläggande att 

betala 500 kronor till brottsofferfonden.164   

 

I Stockholms tingsrätt dom 2013-09-06 i mål nr B 17778-12 (Hägerstendomen) gör 

domstolen en avvägning av storleken på företagsboten genom 36:9-10 BrB. Domstolen 

bedömer att det inte finns möjlighet till jämkning utan dömer till företagsbot på 50 000. Att 

notera i detta fall är att botens nivå inte enbart grundar sig på otillåten avfallstransport utan 

                                                
157 Helsingborgs Tingsrätt dom 2014-02-28 i mål nr B 5236-12, s. 12. 
158 Helsingborgs Tingsrätt dom 2012-05-28 i mål nr B 1579-12. 
159 Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2014-02-06 i mål nr B 1904-12, s. 7. 
160 Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2014-02-06 i mål nr B 1904-12, s. 7-8. 
161 Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, REMA, (2013), Företagsbot och straff – riktlinjer avseende 
belopp och straffmätning vid miljö- och arbetsmiljöbrott, Åklagarmyndigheten, no. 3, mars 2013.  
162 Hovrätten över Skåne och Blekinge, 2014-02-06, B1904-12, s. 8. 
163 Hovrätten över Skåne och Blekinge, 2014-02-06, B1904-12, s. 8-9. 
164 Hovrätten över Skåne och Blekinge, 2014-02-06, B1904-12, s. 1. 
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även på otillåten miljöverksamhet och urkundsförfalskning.165 Förutom företagsboten till 

näringsverksamheten fick den åtalade personen villkorlig dom, dagsböter på 60 à 75 kronor 

samt krav att betala 500 kronor till brottsofferfonden. Dessutom fick den åtalade betala 20 % 

av kostnaden för försvarsadvokaten motsvarande 4 405 kronor och företaget fick betala sin 

del av försvaret motsvarande 22 028 kronor.166   

 

I Irakdomen uppgår företagsboten till 25 000 kronor och där sker avvägningen också genom 

beaktande av 36:9 BrB. Där kommenterar dock inte domstolen om de även beaktade 36:10 

BrB.167 Förutom företagsboten fick ägaren till företaget dagsböter på 100 à 320 kronor, krav 

att betala 500 kronor till brottsofferfonden samt krav att betala hela försvarskostnaden, vilken 

uppgick till 36 744 kronor.168   

 

Jämkningsmöjligheten i 36:10 BrB används i TR Elfenbenskustenmålet. De två åtalade som 

begått gärningen inom näringsverksamhet fick företagsboten minskad till en tredjedel av 

summan på 75 000 kronor, som följt REMA:s riktlinjer om bot på 10 000 kronor/ton avfall. 

Anledningen till domstolens sänkning var att uppnå proportionalitet mellan boten och 

företagets omsättning. Sänkningen baserades på att det handlade om ett litet företag med låg 

omsättning. 169  Dessa två åtalade fick personligen även dagsböter på 150 à 50 kronor 

respektive 100 à 100 kronor samt åläggande att betala 500 kronor vardera till 

brottsofferfonden.170  

 

I den sista domen som berör företagsbot vid otillåten avfallstransport återfinns Östersunds 

tingsrätts dom 2013-10-29 i mål nr B 1094-13 (Jämtlandsdomen). Där framkommer att den 

åtalade hade en enskild firma med låg omsättning och svag ekonomi där ekonomisk vinst i 

form av 10 000 kronor bedömdes ha uppkommit genom brottet. Stor omfattning av 

transporter hade skett tidigare, men varken skada eller fara hade uppstått i samband med 

transporten som målet handlade om.171 Domstolen menade att det var förmildrande att 

transporten inte medfört skada. Den åtalade hade även uppgivit att han hade emballerat men 
                                                
165 Stockholms tingsrätt dom 2013-09-06 i mål nr B 17778-12, s. 1 och 6.  
166 Stockholms tingsrätt dom 2013-09-06 i mål nr B 17778-12, s. 1-2.  
167 Göteborgs tingsrätt dom 2013-06-26 i mål nr B 13791-12, s. 7-8.  
168 Göteborgs tingsrätt dom 2013-06-26 i mål nr B 13791-12, s. 1. 
169 Göteborgs tingsrätt dom 2012-02-16 i mål nr B 9170-11, s. 13-14 samt s. 3 i bilaga 1 i stämningsansökan i 
målet. 
170 Göteborgs tingsrätt dom 2012-02-16 i mål nr B 9170-11, s. 13-14 samt s. 3 i bilaga 1 i stämningsansökan i 
målet, s. 1-3. 
171 Östersunds tingsrätt dom 2013-10-29 i mål nr B 1094-13, s. 3 och 5. 
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inte tömt batterierna. Utifrån de framkomna uppgifterna menade domstolen att det inte var 

styrkt att transporten inneburit fara.172 Domstolen valde att halvera företagsboten till 10 000 

kronor utifrån firmans omfattning och att den uppkomna vinsten skulle förverkas.173 

 

6.8 Övriga konsekvenser 

I två rättsfall har åtalade utländska medborgare dömts till utvisning med tre års förbud att 

återvända till Sverige. I båda fallen var det fråga om snabbt återfall och påföljden var bestämd 

till fängelse. Med hänsyn till risken för fortsatt brottslighet och konsekvensmässigt det hot för 

miljön som det skulle innebära dömde domstolarna till utvisning.174  

 

Att förnyad auktorisation för ett bolag inte godkänts är en konsekvens som drabbat en ägare 

till bolaget efter att denne dömts för försök till otillåten avfallstransport. Ägaren hade varit 

inblandad i försök till olaglig avfallsexport av uttjänta motorer. När denne önskade 

auktorisation som bilskrotare, som ett krav för att inte verksamheten skulle behöva läggas 

ned, 175  nekade domstolen med motivering att handlingen hade stark koppling till 

verksamheten för ett bilskrotningsföretag och risken fanns att näringsidkaren skulle komma 

att frångå gällande regler.176 

 

Krav på återkallelse av illegal avfallstransport följer av art. 24 i avfallstransportförordningen. 

Av punkt 2 b-c i artikeln beskrivs att den som juridiskt sett är anmälare för transporten är 

ansvarig att återta den. I andra hand bör avsändarmyndighet ordna med återtagandet. Det finns 

två rättsfall från mark-och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt som handlar om återtagande av 

avfall. 177  I båda fallen hade containrar stoppats i Nederländerna och de ansvariga för 

transporterna hade informerats om att transporterna hade varit olagliga med följden att de 

måste återföras till Sverige. Efter att tre månader passerat utan att kraven efterföljts beslutade 

                                                
172 Östersunds tingsrätt dom 2013-10-29 i mål nr B 1094-13, s. 2 och 5.  
173 Östersunds tingsrätt dom 2013-10-29 i mål nr B 1094-13, s. 5. 
174 Stockholms tingsrätt dom 2013-07-17 i mål nr B 9383-13, s. 4-5 samt Svea hovrätt dom 2013-05-07 i mål nr 
B 3752-13 som fastställer Stockholms tingsrätt dom 2013-03-27 i mål nr B 2766-13. Se dom från TR s. 6.  
I rättsfallen sker hänvisning till 8 kap. 8 § 1 st. utlänningslagen (2005:716). Notera att aktuell lagstiftning har 
förändrats och utvisning på grund av brott finns nu reglerat i 8 a kap. 8 § i samma lag. Lagändringen infördes år 
2014.   
175 3 § bilskrotningsförordningen (2007:186) anger att en bilskrotare ska vara auktoriserad. 
176 Vänersborgs tingsrätt dom 2013-08-27 i mål nr B 1636-13, s. 3. Där hänvisas till Göteborgs tingsrätt dom 
2013-06-26 i mål nr B 13791-12 som det fall där näringsidkaren dömts för försök till otillåten avfallstransport. 
177 Nacka tingsrätt dom 2012-10-01 i mål nr M 2667-12 samt Nacka tingsrätt dom 2012-10-01 i mål nr M 2672-
12. 
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Naturvårdsverket att sköta återtransporten och debitera de ansvariga för utförd transport. 

Domstolen bedömde i båda fallen att Naturvårdsverket hade haft rätt att ta det beslutet.178 

 

I 36:2-4 BrB anges situationer när förverkande av hjälpmedel, föremål och ekonomiska 

fördelar kan ske. 36:4 BrB innebär att förverkande av ekonomisk fördel som uppstått genom 

brott begångna inom näringsverksamhet kan ske om det bedöms skäligt. I Jämtlandsdomen 

bedömdes vinningen motsvara 10 000 kronor och denna summa fick den åtalade inte 

behålla.179 Förverkande av föremål, som till sin beskaffenhet eller övriga omständigheter 

finns risk ska kunna användas till fortsatt brottslighet, kan ske enligt 36:3 § 1 BrB. Det finns 

även möjlighet enligt 36:2 § 1 st. BrB att förverka hjälpmedel som använts för att utföra 

brottet om det behövs i brottsförebyggande syfte. Av 36:2 § 2 st. BrB följer att förverkande 

kan ske av egendom som skapats genom brott, egendom där användande utgör brott och av 

egendom som någon tagit hand om på ett olagligt sätt. Gällande transport av otillåtna 

avfallstransporter har förverkande av avfallet skett i tio rättsfall med hänvisning till          

36:2-3 BrB.180 

 

7 Analys av svenska bestämmelsens ändamålsenlighet 
7.1 Effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner 

I avsnitt 4.2 konstateras att det primära ändamålet med avfallstransportförordningen är att 

skydda miljön. Dess konsekvenser för internationell handel kommer i andra hand. I förslaget 

till avfallstransportförordningen framgår att förordningens syfte är att uppnå internationell 

harmoniering, vilket kan innebära att EU önskar att medlemsstaterna inför likartad 

lagstiftning med sanktioner vid överträdelser. Denna slutsats får stöd i förslaget till 

miljöbrottsdirektivet, där det framförs att harmonisering är essentiellt för att brottslighet inte 

ska flytta till EU-länder med mildare sanktioner. Vidare konstateras i avsnitt 4.2 att 

sanktionerna behöver vara så strikta att de bidrar till att skapa en kultur där regleringar inom 

miljö tas på allvar och följs. För att uppnå detta är det troligtvis nödvändigt att det inte får 
                                                
178 Nacka tingsrätt dom 2012-10-01 i mål nr M 2667-12, s. 1-3 samt Nacka tingsrätt dom 2012-10-01 i mål nr M 
2672-12, s. 2-4. 
179 Östersunds tingsrätt dom 2013-10-29 i mål nr B 1094-13, s. 4. 
180 I de rättsfall där förverkande skett med i enlighet med 36:3 § 1 BrB är Hovrätten för nedre Norrland dom 
2013-02-06 i mål nr B 520-12, Lycksele tingsrätt dom 2012-06-18 i mål nr B 322-12, Ångermanlands tingsrätt 
dom 2012-04-16 i mål nr B 575-12, Örebro tingsrätt dom 2012-04-27 i mål nr B 1528-12,Värmlands tingsrätt 
dom 2013-03-05 i mål nr B 454-13, Östersunds tingsrätt dom 2013-11-05 i mål nr B 2591-13, Stockholms 
tingsrätt dom 2013-07-17 i mål nr B 9383-13, Ystads tingsrätt dom 2014-09-23 i mål nr B 1715-14 samt 
Östersunds tingsrätt dom 2013-12-13 i mål nr B 2915-13. I det sista fallet hänvisas till 36:1-3 BrB och i Svea 
hovrätt dom 2013-05-07 i mål nr B 3752-13 hänvisas till 36:3 § 1 BrB och 36:2 § 2 st. BrB. 
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vara lönsamt att begå miljöbrottslighet och sanktionerna måste således överstiga den 

ekonomiska vinningen av att begå brott.  

 
7.2 Hur uppfylls EU:s krav i svensk rätt genom 29:4 a MB?  

Den svenska lagstiftaren har, efter EU:s krav, försökt att göra utformningen effektiv, 

proportionell och avskräckande.181 MB 29:4 a kan tolkas som effektiv på grund av dess 

samplacering med de övriga påföljderna i 29 kap. MB, vilket underlättar för juridiska och 

fysiska personer att hitta information om vad som är straffbelagt. Bestämmelsen tycks även 

vara tydlig och lättläst med 15 punkter, vilket ytterligare torde öka dess chanser att bli 

effektiv. Vid jämförelse med den tidigare straffparagrafen är den nya straffbestämmelsen mer 

preciserad. I den framgår av lagtexten vilka handlingar som är förbjudna. Lagtexten upplevs 

tydlig gällande krav för att få transportera och att förhandsanmälan eller godkännande 

alternativt både och fodras vid olika typer av transporter. Vid en jämförelse av sakinnehållet i 

avfallstransportförordningen182 med 29:4 a MB183  kan slutsatsen dras att punkterna i 29:4 a 

MB motsvarar sakinnehållet i avfallstransportförordningen. Lagstiftaren har därmed infört 

och kriminaliserat de handlingar som Sverige var skyldig att göra.  

  

Vidare räcker det med oaktsamhet för att någon ska fällas för otillåten avfallstransport och 

detta kan förmodas göra att höga krav ställs på människor om vad de förväntas kunna veta 

eller ta reda på. I och med det bör miljön få ett högt skyddsvärde och paragrafen med det 

potential att bli effektiv gällande att förhindra olagliga avfallstransporter. Dessutom 

kriminaliseras försöksbrott, vilket får anses positivt ur effektivitetsanseende. I propositionen 

till straffbestämmelsen framfördes att det är lättare för Sverige att ta fast otillåtna 

avfallstransporter innan de har lämnat svensk mark och att fler olagliga transporter kan 

stoppas om försöksbrott kriminaliseras. Av propositionen framgår även att Sverige 

uppmärksammat att Nederländerna och Tyskland kriminaliserat försöksbrott. I och med att 

Sverige beslutade att också kriminalisera försök till otillåten avfallstransport nås en 

harmonisering mellan de länderna i det området. EU menar att harmonisering i sanktioner är 

viktigt bland medlemsländerna och därför är det troligtvis bra att Sverige riktat blicken mot 

andra EU-stater vid framtagandet av straffbestämmelsen. I de svenska utgångspunkterna för 

effektivitet vidhålls att om en lags syfte endast kan uppnås i liten omfattning så förlorar lagen 

                                                
181 Prop. 2009/10:35, s. 20. 
182 Se avsnitt 3.3. 
183 Se avsnitt 5.2. 
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sin trovärdighet. I och med att Sverige bedömer att förändringarna ökar möjligheterna att 

kunna stoppa illegala avfallstransporter på försöksstadiet bör kriminalisering av försök 

bedömas som positivt i och med dess möjligheter att uppnå lagens syfte. Det torde även vara 

viktigt att transporterna kan stoppas i ett tidigt skede för att ju tidigare som de olagliga 

transporterna stoppas, desto mindre är risken att skada på miljö hinner uppstå.  

 

Sveriges straffbestämmelse är även utformad utifrån proportionalitet. Det framgår genom att 

det i propositionen uttrycks att nivån på sanktioner ska vara i förhållande till handlingens 

allvar. I propositionen påpekas att de allvarliga överträdelserna kriminaliseras och medför 

straff medan sanktionerna för mildare överträdelser i många fall kan stanna vid 

miljösanktionsavgifter.  

I förslaget till miljöbrottsdirektivet föreslogs att en maximal straffpåföljd vid de allvarligaste 

miljöbrotten ska uppgå till ett till tre års fängelse vid grov oaktsamhet och två till fem års 

fängelse vid uppsåt. I den svenska straffbestämmelsen uppgår den maximala påföljden till två 

års fängelse och utifrån det ligger Sverige inom de ramar som EU ansett önskvärda.  

 
För tillämpningen av 29:4 a MB kan domstolar söka vägledning i förarbetena till 

straffbestämmelsen. Utifrån propositionen visas det tydligt att lagstiftaren upplever det som 

ett allvarligt och stort problem med illegala transporter av avfall. Det framgår även i 

propositionen att det finns intresse i att utforma stränga sanktioner för att försöka bidra till att 

avfallstransporter tas väl om hand nära dess uppkomst i stället för att transporteras till andra 

platser där de kan förstöra för människor och miljö. Denna inställning tycks ligga väl i linje 

med EU:s önskan om att förordningen ska följas för att skydd för miljön ska uppnås.  

 

Utformning inklusive förarbeten talar för att Sverige har visat att de verkligen vill förhindra 

olagliga transporter. 

 
Sammantaget kan bedömningen göras att utformningen av Sveriges straffbestämmelse 

uppfyller kraven på att vara effektiv, proportionell och avskräckande och den uppfyller det 

EU menat med sitt krav.  
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7.3 Innebär tillämpningen av 29:4 a MB att Sverige uppfyllt dessa 

förpliktelser? 

7.3.1 Effektiva 

Straff 

Det finns fem rättsfall som behandlar försök till otillåten avfallstransport. Det enda av dem 

där försök till otillåten avfallstransport har ogillats är det i HovR Elfenbenskustendomen och 

där dömdes handlingen istället till försök till smuggling. Detta gör att det i samtliga fall har 

bevisats att försök är uppnått. Tillämpningen skulle därför kunna anses vara effektiv och 

Sverige har genom tillämpningen av försöksbrott lyckats väl med ändamålet att stoppa 

otillåtna avfallstransporter.  

 

Många fällande domar visar att syftet med lagen uppnåtts och att tillämpningen har varit 

effektiv i det avseendet. Det bör anses positivt att domstolarna uttryckt att höga 

aktsamhetskrav måste ställas på avfallstransporter och att de ansvariga för transporterna är 

skyldiga att förvissa sig om de regler som gäller. Det har lett till att åtalade fällts för att ha 

agerat oaktsamt.   

 

Av de studerade rättsfall som gäller åtal i 29:4 a MB är det endast ett fåtal som lett till friande 

domslut. Friande utgång återfinns i fyra rättsfall. Det första är Årjängdomen där en person fått 

en order om att transportera kasserade däck och den andra hade agerat chaufför. 

Undanskymda bland däcken fanns även farligt avfall. Där menade domstolen att de åtalade 

inte varit oaktsamma då de följt instruktionerna, det inte var bevisat att de visste att det fanns 

annat än däck i lasten och det inte fanns skäl att misstänka det. Domstolens slutsatser i fallet 

förefaller rimliga.  

 

Det andra rättsfallet är HovR Elfenbenskustendomen. I detta mål hade en person blivit dömd i 

TR för både försök till otillåten avfallstransport och försök till smuggling. Det är felaktigt 

enligt 29:11 2 st. MB att för en gärning dömas för dessa brott samtidigt och smugglingslagen 

har företräde vid uppfyllda rekvisit. I och med att domstolen bedömde att rekvisiten var 

uppfyllda för försök till smuggling friade HovR den åtalade för försök till otillåten 

avfallstransport. Genom att den åtalade fälldes för försök till smuggling har Sverige stoppat 

transporten. Därav kan det anses tveksamt att klassa domen som friande i denna rapport.  

 



47 
 

Det tredje och fjärde friande rättsfallen rörde yrkesmässig transport. Fredrikadomen och 

HovR Laxådomen har gemensamt att det rörde transport av blybatterier, 263 kilogram 

respektive 439 kilogram, som var på väg till baltiska stater. De åtalade hade kommersiellt 

syfte. Rättsfallen behandlar den första punkten i 29:4 a MB, men i och med att transporterna 

var planerade att lämna Sverige behandlas rättsfallen trots detta här. I båda rättsfallen menade 

domstolarna att det inte var visat att tidigare transporter skett i en sådan omfattning att de 

blybatterier som rättsfallen gällde skulle anses ha omfattats av yrkesmässig transport. Därav 

fodrades inte tillstånd och åtalen ogillades. 

 

En slutsats som skulle kunna dras gällande dessa sist beskrivna rättsfall är att det är en fara för 

miljön om det utan tillstånd godkänns transporter i Sverige av den omfattningen. Det kan då 

finnas en risk att människor lyckas transportera stora mängder avfall. Om Sverige inte kan 

förhindra dessa transporter med kommersiellt syfte när de befinner sig i Sverige och sedan 

inte upptäcker transporterna när de passerar landsgränsen, så innebär det att svenskt avfall 

riskerar att förstöra andra länders miljö.  

 

Det har även i rättsfallen påståtts att återvinningscentraler i Litauen betalar 5000 kronor per 

ton blybatterier och att denna summa motsvarar ungefär två normala månadslöner i Litauen. 

Det innebär vidare att enbart 500 kilogram blybatterier motsvarar en månadslön. Om Sverige 

ska kunna stoppa dessa transporter kan det vara rimligt att det inte utan tillstånd tillåts 

transporter av ovan beskrivna avfallsmängder.  

 

Under slutet av 2013 fälldes dock en transport med 195 kilogram avfall i Östersundsdomen. I 

det rättsfallet, där det var fråga om återfall i otillåten avfallstransport, uttryckte domstolen att 

tillståndsundantaget är för hushåll som vill transportera sitt farliga avfall till 

återvinningsstation och att det inte är avsett för utländska medborgare som vill transportera 

farligt avfall till sina hemländer för att tjäna pengar. 

 

I det sista rättsfallet är det oklart om de åtalade fälldes för att det var frågan om snabbt återfall 

eller om domstolen vill kunna komma åt de avfallstransporter som sker till andra länder med 

kommersiellt syfte. Man kan precis som domstolen i sista rättsfallet dra slutsatsen att det är en 

skillnad mellan hushåll som transporterar sitt avfall till närmsta miljöåtervinning för 

omhändertagande och de som tänker transportera avfallet till andra länder för att nå 

ekonomisk vinning. Vid yrkesmässig verksamhet krävs det enligt 36 § i avfallsförordningen 
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tillstånd för att transportera mer än 100 kilogram farligt avfall under ett kalenderår. Sett till 

detta krav tycks det orimligt ur miljöhänseende om privatpersoner med kommersiellt syfte 

tillåts fritt, utan tillstånd eller anmälan, transportera hundratals kilogram farligt avfall i en 

enskild transport. Av den anledningen kan anses att de åtalade i Fredrikadomen och i HovR 

Laxådomen skulle ha bedömts ha bedrivit yrkesmässig transport.  

 

I och med att det blev fällande dom för transport av 195 kilogram farligt avfall visar 

domstolen att de har försökt att stoppa sådana typer av transporter. Dock kommer rättsfallet 

bara från TR och tidigare rättsfall som friat transport av 439 kilogram farligt avfall är ifrån 

HovR. Med detta som grund är det därför svårt att dra slutsats om Sveriges skyldighet att 

stoppa illegala avfallstransporter uppfylls i praxis. För att besvara den frågan finns behov av 

att se hur framtida rättsfall bedömer vilken vikt, speciellt rörande farligt avfall, som kan 

transporteras utan tillstånd.  

 

Företagsbot 

För utdömande av företagsbot är det en förutsättning att domstolen har funnit det styrkt att en 

olaglig gärning begåtts inom näringsverksamheten. Rättsfallen visar att åklagare i två av sju 

fall där företagsbot yrkats inte har lyckats bevisa att en påstådd gärning utförts inom 

näringsverksamhet. I Södertörns tingsrätt dom 2014-05-09 i mål nr B 4196-14 

(Nigeriadomen) kan det likt domstolen bedömt anses att det inte var bevisat att gärningen var 

begången inom näringsverksamhet. I Libanondomen fanns det däremot uppgifter som talade 

både för och emot näringsverksamhet. Även i detta fall kan det vid en granskning av 

domstolens beslut anses korrekt att det inte var styrkt att den åtalade utfört gärningen inom 

egen näringsverksamhet.  

 

Jämkning av företagsbot via 36:10 BrB har skett i 60 % av rättsfallen där företagsbot har 

utdömts.184 I HovR Ghanadomen minskades beloppet från 40 000 kr ned till 20 000 kr med 

motiveringen att den åtalade fått kraftiga böter i form av 100 dagsböter à 50 kr samt att den 

åtalade hade varit samarbetsvillig. I TR Elfenbenskustendomen minskades boten från 

framtaget 75 000 kr till 25 000 kr med anledning av att det rörde sig om ett litet företag med 

låg omsättning. Likaså skedde i Jämtlandsdomen jämkningen av proportionalitetsskäl från   
                                                
184 Se avsnitt 6.7. I Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2014-02-06 i mål nr B 1904-12, Göteborgs Tingsrätt 
dom 2012-02-16 i mål nr B 9170-11 och Östersunds Tingsrätt dom 2013-10-29 i mål nr B 1094-13 sker 
jämkning. I Göteborgs tingsrätt dom 2013-06-26 i mål nr B 13791-12 och Stockholms tingsrätt dom 2013-09-06 
i mål nr B 17778-12 sker ingen jämkning.  



49 
 

20 000 kronor till 10 000 kronor utifrån att det var ett företag med låg omsättning och svag 

ekonomi och dessutom utifrån att den ekonomiska vinsten på 10 000 kr förverkats. Att 

jämkning sker i 60 % av rättsfallen där företagsbot utgår är tveksamt om det kan kallas 

restriktivt. 185  Vidare ska jämkning på grund av betalningsförmåga ske när det finns 

omständigheter av särskild tyngd och det är uppenbart oskäligt med hela företagsboten. Att 

dessa kriterier var uppfyllda kan ifrågasättas då domstolarna bara bestämde jämkning utan att 

gå in på orsakerna till att de ansåg att jämkning på grund av betalningsförmåga var uppfylld.  

 

För att företagsböter ska vara effektiva är det rimligt att de måste vara klart högre än 

kostnader för att söka tillstånd och transportera avfall lagligt. Kostnaden för ett tillstånd att i 

Sverige yrkesmässigt transportera mer än 100 kilogram farligt avfall är 2 300 kronor. Förutom 

detta fordras godkännande vid gränsöverskridande transport och denna kostnad är 8 500 

kronor för en ansökan samt eventuellt tillkommande kostnad för utländska myndigheters 

administration att behandla ansökan. Därtill tillkommer arbetstid hos företagen för att ordna 

tillstånd och godkännande för att få transportera avfallet. Företag kan förutom nämnda 

kostnader även tilldelas miljösanktionsavgifter om de gör felaktigheter i samband med sina 

godkända transporter. Exempelvis innebär underlåtelse eller att för sent informera berörda 

myndigheter om ändrad transportväg en miljösanktionsavgift på 2 000 kronor. Samma summa 

utgår även vid underlåtelse att meddela mottagaren och behöriga myndigheter om väsentliga 

ändringar i en godkänd transport. Avgift på 10 000 kronor kan beslutas när en transportör inte 

tar med transportdokument och kopior på anmälningsdokument under transporten och även 

om denne inte tar med ett korrekt ifyllt och undertecknat transportdokument i enlighet med 

bilaga VII i avfallstransportförordningen. 

 

Genom jämförelse av kostnaden för att transportera lagligt med de företagsböter som beslutats 

kan man dra slutsatsen att Sverige har delat ut för låga företagsböter. Det är inte effektivt när 

företagsböterna är på en så låg nivå att det innebär att det kan löna sig att begå otillåtna 

avfallstransporter. Det kan locka näringsidkare att begå brott. En slutsats som kan dras är 

därför att Sverige, genom sitt dömande av företagsböter, inte har levt upp till EU:s krav om 

effektiva sanktioner för att förhindra otillåtna avfallstransporter.  

 

 

                                                
185 Jämför med avsnitt 3.4.4 där det beskrivs när jämkning kan ske.  
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Övriga sanktioner 

Förverkande av ekonomisk vinning som uppstått genom brott inom näringsverksamhet 

framstår som effektivt eftersom förverkandet innebär att möjligheten minskar att den otillåtna 

avfallstransporten ska löna sig. Därmed minskar även anledningen till att begå brott. I det 

enda brott som berör ekonomisk vinning, Jämtlandsdomen, uppskattades förtjänsten till        

10 000 kronor och den summan förverkades. 

 

Det förefaller även effektivt med förverkande av hjälpmedel som använts i brottet om det 

behövs utifrån ett brottsförebyggande syfte samt förverkande av föremål som riskeras komma 

att användas till fortsatt brottslighet. Sveriges användande av förverkande kan därför ha 

bidragit till att förhindra illegala transporter av avfall och i förlängningen göra att 

avfallstransportförordningen följs.   
 
I förslaget till miljöbrottsdirektivet hävdas att alternativa påföljder kan vara effektivare än 

både böter och fängelse. En av de påföljder som nämns är tillfälligt eller permanent 

näringsförbud. I rättsfallet där ett bolag nekades förnyad auktorisation, som var ett krav för att 

få driva verksamheten, kan likheter ses med näringsförbud. Det framstår som effektivt av 

domstolen att neka auktorisation när det bedöms finnas starka kopplingar mellan utfört brott 

och de arbetsuppgifter som ingår i verksamheten samt att det finns risk för återfall. Att 

domstolen nekar auktorisation i det fallet kan tyda på att de försöker förhindra otillåtna 

avfallstransporter, precis som syftet är med avfallstransportförordningen.  

 
7.3.2 Proportionella 

Straff 

Högre straff har tilldelats för uppsåt än för oaktsamhet och det visar på proportionalitet där 

straffet i likhet med 29:1 BrB har bestämts utifrån skada, fara eller kränkning som handlingen 

inneburit och vilka avsikter och insikter som en åtalad haft eller vad denne borde ha insett. 

 

Företagsbot 

Vid bestämmande av företagsbot används 36:9 BrB där fara och skada som brottet skapat 

samt brottets omfattning och förhållande till näringsverksamheten beaktas. I Jämtlandsdomen 

sades att vid bestämmande av bot enligt 36:9 BrB ska det verka mildrande för storleken att 

transporten inte medfört skada. Domstolen ansåg även att i och med att den åtalade emballerat 

blybatterierna var det inte visat att fara uppstått. Uttalandet är förenligt med 36:9 BrB av det 
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som ska beaktas. Dock bör understrykas att vid otillåtna avfallstransporter kommer skadan 

troligast efter att transporten är utförd, för att det är då som avfallet riskeras att inte 

omhändertas på ett miljövänligt sätt. Om domstolen bara utgår ifrån den skada som uppstått 

vid transporttillfället finns risken för låga företagsböter samtidigt som en stor skada uppstår 

efter transporten. I rättsfallet hade den åtalade visserligen emballerat batterierna, men han 

uppgav att han inte hade tömt dem. Att transportera ej tömda kasserade blybatterier, som är 

farligt avfall, borde innebära en fara för att frätande batterisyra ska rinna ut.  

 

Riktlinjerna på 10 000 kronor per ton avfall, som är framtagna med beaktande av 36:9 BrB, 

kan anses milda med tanke på den skada som kan uppstå som en konsekvens av illegal 

avfallstransport samt genom de risker som är förenade med transporter. Vid en transport 

uppstår det fara om gods inte lastsäkras och förankras väl och det finns risker att vätskor kan 

rinna ut från avfallet och om så sker kan vara svårt att spåra var de hamnat. Som även 

beskrivits under rubriken företagsbot i föregående avsnitt kan det uppfattas att jämkningen 

inte har varit restriktiv. Konklusionen är att företagsböterna har varit låga i förhållande till 

kostnaderna för att lagligt och transportera avfall. Detta är inte förenligt med Sveriges 

skyldighet att förhindra illegala avfallstransporter. 

 

Övriga sanktioner 

Förverkande av ekonomisk vinning som uppstått genom brott inom näringsverksamhet 

framstår som proportionellt av den anledningen att det kan ske enligt 36:4 BrB först om det 

ses som skäligt. 

 

Av art. 24 i avfallstransportförordningen framgår att EU önskar att ansvarig person för 

otillåten avfallstransport tar ansvar för godset och återför det till hemlandet, återvinner det 

eller tar hand om det på alternativt sätt. Avsändarmyndighet bör ingripa om det inte går att 

finna en ansvarig eller att den ansvarige inte fullföljer kraven.  I de två rättsfall där 

transportansvarig inte följt kraven har Naturvårdsverket agerat med att ordna hemtransporten 

och debitera den ansvarige. Detta agerande från Naturvårdsverket tycks vara ansvarsfullt. Det 

visar att Sverige följt EU:s önskan och sett till miljöns bästa genom att se till att avfallet 

omhändertas. Att den ansvarige får bära kostnaden för omhändertagandet av godset och dess 

hemtransport tyder också på proportionalitet. 
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7.3.3 Avskräckande 

Straff 

Avfallstransportförordningen är skapad och anpassad för att uppfylla kraven i 

Baselkonventionen och OECD-avtalet. Därav handlar avfallstransportförordningen inte bara 

om att förhindra illegala transporter av avfall inom EU utan även om att stoppa att 

medlemsstaterna sänder illegalt avfall till andra delar av världen. Otillåtna avfallstransporter 

är ett stort problem och avfallet utgör en handelsvara. Det finns därför behov av straff som 

kan stävja brottsligheten. Med tanke på världens stora befolkning och de avfallsmängder som 

uppstår är det av vikt att avfall omhändertas där det uppstått och där har Sverige ett ansvar att 

förhindra att det egna avfallet exporteras till andra länder.   

 

Som situationen ser ut är det svårt att hindra otillåtna avfallstransporter för att det finns starka 

motiv till att begå dessa typer av brott. Rättsfallen visar att fattiga, arbetslösa balter i en svår 

ekonomisk situation ser goda inkomster i transport av kasserade blybatterier till hemländerna. 

I och med att det framkommit av flera av de åtalade att de utfört liknande transporter tidigare 

innebär det att det sannolikt finns ett mörkertal i antalet utförda otillåtna avfallstransporter. 

Låg risk för upptäckt ökar även möjligheten att en transport kan bli lönsam. Med tanke på 

skälen det finns till att begå otillåtna avfallstransporter kan det behövas stränga straff för att 

avskräckande effekt ska kunna uppnås.  

 

Vid en jämförelse av straffvärdets nivå i avsnitt 7.1 och 7.2 kan man konstatera att 

straffvärdet måste överstiga den ekonomiska vinningen och att det finns skäl från miljö-och 

hälsosynpunkt att avfall omhändertas där det uppkommit. Vidare pekar det på att om vi utgår 

ifrån att straffet ska vara anpassat till våra normer, vad samhället tycker är dåligt, behöver 

Sverige stränga straff. Detta för att Sverige framstår som ett miljömedvetet land och försöker 

hitta miljövänligare lösningar inom exempelvis energi, källsortering och livsmedel.  

 

Straffen som Sverige utdömt har mestadels varit dagsböter och för de allvarligaste brotten 

begångna med uppsåt har det högsta straffet blivit fängelse i tre månader. Detta pekar på att 

straffen har varit för milda för att tydligt visa att värnande om miljö ska tas på stort allvar och 

att rättssystemet ser mycket allvarligt på otillåtna avfallstransporter. Tillämpningen av straff 

pekar även på att straffen inte har varit tillräckligt stränga för att avskräcka från att begå brott 

och vidare leda till att avfallstransportförordningen följs. 
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Av dessa anledningar kan slutsatsen dras att det eventuellt borde visas tydligare genom 

utdömande av högre straff att miljön har ett högt skyddsvärde. Straffen behöver vara så 

kännbara att det inte kan löna sig att begå brott och därigenom avskräcka människor från att 

begå dem. Sveriges utdömande av straff kan ha varit för milda för att effektivt och 

avskräckande leda till att avfallstransportförordningen följs.  

 

Företagsbot 

Som redogjorts i avsnitt 7.3.1 och 7.3.2 dras i denna rapport slutsatsen att Sverige, vid en 

jämförelse med kostnaden för att transportera lagligt, har dömt för låga företagsböter. Detta 

får konsekvensen att näringsidkare kan lockas att begå otillåtna avfallstransporter i stället för 

att sanktionerna avskräcker näringsidkare från brott. För att företagsböter ska avskräcka och 

därigenom minska och förhindra otillåtna avfallstransporter är det troligtvis viktigt att 

företagsböterna är betydligt högre än kostnader för en laglig transport. En bedömning är att 

företagsböterna som utdömts inte har varit tillräckligt avskräckande för att Sverige ska anses 

ha uppfyllt kraven i art. 50.1 i avfallstransportförordningen.  

 

Övriga sanktioner 

Av studerade rättsfall kan även konstateras att ingen av de som dömdes för att uppsåtligt och 

genom återfall ha begått otillåten avfallstransport har blivit dömd på nytt för otillåten 

avfallstransport inom vald period. Den period som studerats är från införandet av 29:4 a MB 

år 2010 och fram till 23:e september 2014. Tänkbara förklaringar till att återfall inte påträffats 

på nytt kan vara att dessa personer inte har åkt fast, men det kan också vara att 

fängelsestraffen som dömdes ut har varit individualpreventiva och haft en avskräckande 

verkan på de dömda. Det kan även finnas en förklaring i att i två av de tre fall som handlade 

om återfall yrkade åklagare om utvisning och domstolen fastställde i de rättsfallen utvisning 

och tre års återreseförbud för de utländska medborgarna.186 Beslutet togs med bakgrund av 

snabba återfall, påföljden var beslutad till fängelse samt att de bedömdes finnas risk till 

fortsatt brottslighet. Det är totalt bara i dessa två rättsfall som utvisning har yrkats och 

beslutats. Utvisning kan även ha försvårat återfall och därmed bidragit till att de dömda 

återfallsförbrytarna inte påträffats på nytt fram slutet av den period som studerats. Det kan 

tyckas bra att utvisning väljs vid sådana allvarliga brott som nämnda återfallsbrott där brotten 

                                                
186 Se avsnitt 6.8. 
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har straffnivå på fängelse och det finns anledning att tro att brottsligheten ska fortsätta. 

Genom att besluta om utvisning bör risken minska att de utvisade kan, vågar eller vill fortsätta 

att försöka transportera illegala avfallstransporter från Sverige till sina hemländer och därmed 

minskar risken för miljöskador. Att återfallsförbrytarna inte har påträffats på nytt fram till 

hösten 2014 är positivt och tyder på att Sverige har lyckats att förhindra fortsatt återfall inom 

otillåten avfallstransport.  

 

Som beskrivits under avsnitt 7.3.1 har förverkande av ekonomisk vinning som uppstått genom 

brott inom näringsverksamhet skett i ett rättsfall. Denna åtgärd verkar ha en avskräckande 

effekt i och med att vinsten som uppkommit genom brott kan försvinna genom förverkande. 

Däremot är det troligtvis inte helt avskräckande att riskera att bli av med avfall. Som framgår 

av avsnitt 6.1 handlar en stor andel av rättsfallen om olaglig transport av kasserade 

blybatterier. Flera av de åtalade har i rättsfallen uppgivit att de fått tag på batterier genom 

gåvor, ta dem från bensinstationer, byte, stöld eller köp. Det visar att de åtalade har kunnat få 

tag på batterierna gratis alternativt till en låg kostnad. Risken att förlora dem talar av den 

anledningen för att det inte borde ha en stor avskräckande verkan. Domstolarna tycks trots 

detta ha bidragit till att avfallstransportförordningen följs genom att förverkandena innebär att 

avfallet inte kan användas i fortsatt brottslighet. 

 

7.4 Slutsatser och avslutande kommentarer 

I förarbetena till 29:4 a MB har det framgått att Sverige har försökt att uppnå EU:s krav och 

det har betonats att otillåtna avfallstransporter är allvarligt. För att lättare kunna stoppa brott i 

försöksstadiet valdes att kriminalisera försök till otillåten avfallstransport. Sammantaget är 

bedömningen att utformningen var i enlighet med EU:s krav.  

 

Tillämpningen visade hög andel fällande domar och detta då domstolarna menat att höga 

aktsamhetskrav måste kunna ställas på transportörer, vilket gjorde att de kunde fällas för att 

ha begått brotten genom oaktsamhet. Rättsfall som behandlat yrkesmässig transport utgjorde 

en stor del av rättsfallen och de var också i det området som det framförallt har funnits friande 

domslut. I hovrätten friades en transport på väg till Lettland med 439 kilogram farligt avfall 

för att det inte var visat att tidigare transporter var av sådan grad att transporten skulle ses som 

yrkesmässig. Senare fälldes i en dom från tingsrätten en transport med 195 kilogram farligt 

avfall som även den var på väg till ett baltiskt land. Domstolen menade i det senare fallet att 
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transporten inte rörde eget hushållsavfall och därför fordrades tillstånd. Det går inte att dra 

slutsatser ännu om bedömningen av yrkesmässig transport har varit förenlig med Sveriges 

skyldighet att förhindra otillåtna avfallstransporter. Behov finns att följa utvecklingen i vilka 

avfallstransporter som domstolen tillåter utan tillstånd. Det som inte tycks ha varit 

ändamålsenligt enligt EU:s krav är storleken av företagsböterna. De har varit för låga i 

förhållande till kostnad för att lagligt transportera avfall. Det stora problem som finns med 

avfallstransporter och dess potentiella lönsamhet pekar även på att det behövs strängare straff 

för att motverka dessa brott.  

 

Avslutningsvis bör framhållas att fortsatta studier inom området behövs. EU menar att 

harmonisering bland medlemsländerna är nödvändig för att kriminalitet inte ska förflyttas till 

EU-länder med mildare sanktioner. Av den anledningen rekommenderas att jämförelse av 

Sveriges utformning och tillämpning sker med andra medlemsländers respektive 

straffbestämmelser och tillämpningen av dessa.  
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Bilagor 
Rättsfallssamling 1 
Översikt av vilka punkter i 29:4 a MB som åtalen i rättsfallen gäller. 
 
Punkt 1 

Hovrätten: 
Göta hovrätt dom 2012-08-28 i mål nr B 2285-12. 
Hovrätten för nedre Norrland dom 2013-02-06 i mål nr B 520-12. 
Svea hovrätt dom 2013-05-07 i mål nr B 3752-13. 
 
Tingsrätten: 
Lycksele tingsrätt dom 2012-06-18 i mål nr B 322-12. 
Stockholms tingsrätt dom 2013-03-27 i mål nr B 2766-13. 
Stockholms tingsrätt dom 2013-09-06 i mål nr B 17778-12. 
Umeå tingsrätt dom 2013-02-26 i mål nr B 272-13. 
Växjö tingsrätt dom 2014-01-29 i mål nr B 4600-13. 
Ångermanlands tingsrätt dom 2012-04-16 i mål nr B 575-12. 
Ångermanlands tingsrätt dom 2012-04-20 i mål nr B 672-12. 
Örebro tingsrätt dom 2012-04-27 i mål nr B 1528-12. 
Örebro tingsrätt dom 2012-07-11 i mål nr B 3246-12. 
Östersunds tingsrätt dom 2013-10-29 i mål nr B 1094-13. 
 
 
Punkt 2 
Hovrätten: 
Svea hovrätt dom 2013-05-07 i mål nr B 3752-13. 
 
Tingsrätten: 
Stockholms tingsrätt dom 2013-03-27 i mål nr B 2766-13. 
Stockholms tingsrätt dom 2013-07-17 i mål nr B 9383-13. 
Östersunds tingsrätt dom 2013-11-05 i mål nr B 2591-13. 
Östersunds tingsrätt dom 2013-12-13 i mål nr B 2915-13. 
 
 
Punkt 5 
Hovrätten: 
Hovrätten för västra Sverige dom 2013-03-20 i mål nr B 1961-12. 
Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2014-02-06 i mål nr B 1904-12. 
 
Tingsrätten: 
Gävle tingsrätt dom 2014-02-11 i mål nr B 1595-12. 
Göteborgs tingsrätt dom 2012-02-16 i mål nr B 9170-11. 
Göteborgs tingsrätt dom 2013-06-26 i mål nr B 13791-12. 
Helsingborgs tingsrätt dom 2012-05-28 i mål nr B 1579-12. 
Helsingborgs tingsrätt dom 2014-02-28 i mål nr B 5236-12. 
Södertörns tingsrätt dom 2014-05-09 i mål nr B 4196-14. 
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Punkt 13 
Hovrätten: 
Hovrätten för nedre Norrland dom 2013-02-06 i mål nr B 520-12. 
 
Tingsrätten: 
Värmlands tingsrätt dom 2013-01-02 i mål nr B 5254-12. 
Värmlands tingsrätt dom 2013-03-05 i mål nr B 454-13. 
Ystads tingsrätt dom 2014-09-23 i mål nr B 1715-14. 
Ångermanlands tingsrätt dom 2012-04-20 i mål nr B 672-12. 
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Rättsfallssamling 2 
Översikt av vad transporterna avser och vilka länder som de åtalade är bosatta/medborgare i.  
 

Domar 
 

Vad transporten 
avser 

Länder som de åtalade är 
bosatta/medborgare i. 

Göta hovrätt dom 2012-08-28 i mål       
nr B 2285-12  
(TR mål nr B 3246-12) 

Blybatterier 1. Lettland 

Hovrätten för nedre Norrland dom 
2013-02-06 i mål nr B 520-12  
(TR mål nr B 672-12) 

Blybatterier 2. Litauen 

Hovrätten för västra Sverige dom 
 2013-03-20 i mål nr B 1961-12  
(TR mål nr B 9170-11) 

Vitvaror, 
kompressorer, 
elektronikavfall 

2. Sverige 
1. ”Statslös” 

Svea hovrätt dom 2013-05-07 i mål       
nr B 3752-13  
(TR mål nr B 2766-13) 

Blybatterier 1. Litauen 

Hovrätten över Skåne och Blekinge 
dom 2014-02-06 i mål nr B 1904-12  
(TR mål nr B 1579-12) 

TV-apparater, 
personbil 

1. Italien 

Lycksele tingsrätt dom 2012-06-18 i 
mål nr B 322-12 

Blybatterier 3. Litauen 

Ångermanlands tingsrätt dom 2012-
04-16 i mål nr B 575-12 

Blybatterier 3. Litauen 

Örebro tingsrätt dom 2012-04-27 i 
mål nr B 1528-12 

Blybatterier, bildäck 2. Litauen 

Umeå tingsrätt dom 2013-02-26 i mål 
nr B 272-13 

Blybatterier 1. Litauen 

Värmlands tingsrätt dom 2013-03-05 i 
mål nr B 454-13 

Blybatterier 4. Litauen 

Östersunds tingsrätt dom 2013-10-29 i 
mål nr B 1094-13 

Blybatterier 1. Sverige 

Östersunds tingsrätt dom 2013-11-05 i 
mål nr B 2591-13 

Blybatterier, 
kompressorer, 
småbatterier 

2. Litauen 

Östersunds tingsrätt dom 2013-12-13 i 
mål nr B 2915-13 

Kompressorer, 
blybatteri, 
småbatterier 

2. Litauen 

Värmlands tingsrätt dom 2013-01-02 i 
mål nr B 5254-12 

Blybatterier 2. Litauen 

Stockholms tingsrätt dom 2013-07-17 
i mål nr B 9383-13 

Blybatterier 1. Litauen 

Göteborgs tingsrätt dom 2013-06-26 i 
mål nr B 13791-12 

Bilmotorer, bildelar 2. Sverige 

Stockholms tingsrätt dom 2013-09-06 
i mål nr B 17778-12 

PCB-haltigt avfall 1. Sverige 

Gävle tingsrätt dom 2014-02-11 i mål 
nr B 1595-12 

Kylmöbler 1. Sverige 
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Ystads tingsrätt dom 2014-09-23 i mål 
nr B 1715-14 

Blybatterier 1. Polen 

Södertörns tingsrätt dom 2014-05-09 i 
mål nr B 4196-14 

Kylskåp 1. Sverige 

Växjö tingsrätt dom 2014-01-29 i mål 
nr B 4600-13 

Spillolja 1. Sverige 

Helsingborgs tingsrätt dom 2014-02-
28 i mål nr B 5236-12 

Traktorer, traktordelar 1. Sverige 
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Rättsfallssamling 3 
Påföljder vid brott gjord med oaktsamhet genom 29:4 a MB. Här presenteras det straff som 
dömts genom 29:4 a MB i sista instans som ärendet har tagits upp i. Där det finns flera straff 
visade under samma rättsfall beror det på att det varit flera åtalade personer i de rättsfallen.    
 
 
Dagsböter Nivå 
Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2014-02-06 i mål nr B 1904-12 100 à 50 kronor 

Örebro tingsrätt dom 2012-04-27 i mål nr B 1528-12 75 à 50 kronor 

100 à 50 kronor 

Göteborgs tingsrätt dom 2012-02-16 i mål nr B 9170-11 150 à 50 kronor 

100 à 100 kronor 

Helsingborgs tingsrätt dom 2014-02-28 i mål nr B 5236-12 150 à 50 kronor 

Växjö tingsrätt dom 2014-01-29 i mål nr B 4600-13 40 à 50 kronor 

Södertörns tingsrätt dom 2014-05-09 i mål nr B 4196-14 50 à 50 kronor 

Gävle tingsrätt dom 2014-02-11 i mål nr B 1595-12 30 à 50 kronor 

Göteborgs tingsrätt dom 2013-06-26 i mål nr B 13791-12 100 à 320 kronor 

100 à 50 kronor 

 
Villkorlig dom 

 

Lycksele tingsrätt dom 2012-06-18 i mål nr B 322-12, 3 personer  

Ångermanlands tingsrätt dom 2012-04-16 i mål nr B 575-12, 3 personer  

Värmlands tingsrätt dom 2013-03-05 i mål nr B 454-13, 4 personer  

Östersunds tingsrätt dom 2013-11-05 i mål nr B 2591-13, 2 personer  

 
Dagsböter och villkorlig dom  

 

Stockholms tingsrätt dom 2013-09-06 i mål nr B 17778-12, 1 person 60 à 75 kronor 

 
Fängelse 

 

Hovrätten för nedre Norrland dom 2013-02-06 i mål nr B 520-12 (TR 
mål nr B 672-12) 

1 månad 

Stockholms tingsrätt dom 2013-07-17 i mål nr B 9383-13 (del begången 
med uppsåt och den andra delen med oaktsamhet) 

1 månad 
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Rättsfallssamling 4 
Nedan presenteras påföljder vid brott begångna med uppsåt genom 29:4 a MB. Här visas det 
straff som dömts genom 29:4 a MB i sista instans som ärendet har tagits upp i. I det rättsfall 
där två straff finns visade tillsammans med samma rättsfall beror det på att det har varit två 
åtalade personer i rättsfallet.    
 
 
Böter Nivå 
Ystads tingsrätt dom 2014-09-23 i mål nr B 1715-14 80 à 50 kronor 

 
Fängelse 

 

Stockholms tingsrätt dom 2013-03-27 i mål nr B 2766-13. 3 månader 

Östersunds tingsrätt dom 2013-12-13 i mål nr B 2915-13 

(Villkorliga domarna undanröjs. Fastställda påföljder avser även 
tidigare begången olaglig avfallstransport) 

3 månader 

3 månader 

Stockholms tingsrätt dom 2013-07-17 i mål nr B 9383-13  

(Del begången med uppsåt och den andra delen med oaktsamhet) 

1 månad 
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Rättsfallssamling 5 
Nedan visas fällande och friande rättsfall rörande yrkesmässig transport. Först visas fällande 
och friande domar genom 29:4 a § 1 st. 1 p. MB och sedan de domar som berört yrkesmässig 
transport, men benämnts tillhöra 29:4 a § 1 st. 2 p. MB. Det finns inga friande domar gällande 
den andra punkten. 
 

Fällande domar genom 29:4 a § 1 st. 1 p. MB 
 
Hovrätten för nedre Norrland dom 2013-02-06 i mål nr B 520-12 (TR mål nr B 672-12). 
Svea hovrätt dom 2013-05-07 i mål nr B 3752-13 (TR mål nr B 2766-13).  
Lycksele tingsrätt dom 2012-06-18 i mål nr B 322-12. 
Stockholms tingsrätt dom 2013-09-06 i mål nr B 17778-12. 
Växjö tingsrätt dom 2014-01-29 i mål nr B 4600-13. 
Ångermanlands tingsrätt dom 2012-04-16 i mål nr B 575-12. 
Örebro tingsrätt dom 2012-04-27 i mål nr B 1528-12. 
Örebro tingsrätt dom 2012-07-11 i mål nr B 3246-12. (Två personer fälls men den ena frias i 
HovR mål nr B 2285-12) 
Östersunds tingsrätt dom 2013-10-29 i mål nr B 1094-13 
 
Friande domar genom 29:4 a § 1 st. 1 p. MB 
 
Göta hovrätt dom 2012-08-28 i mål nr B 2285-12 
Umeå tingsrätt dom 2013-02-26 i mål nr B 272-13 
 
Fällande domar genom 29:4 a § 1 st. 2 p. MB 
 
Svea hovrätt dom 2013-05-07 i mål nr B 3752-13 (TR mål nr B 2766-13).  
Östersunds tingsrätt dom 2013-11-05 i mål nr B 2591-13. 
Östersunds tingsrätt dom 2013-12-13 i mål nr B 2915-13. 
 
 


