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2. Inledning 

 

2.1 Bakgrund 

 

Som världens snabbast växande ekonomi står Kina idag inför en rad utmaningar, 

framförallt att lyckas förena ekonomisk tillväxt med hållbar utveckling.1 Samtidigt 

som miljontals människor har lyfts ur extrem fattigdom genom Kinas offensiva 

tillväxt-politik har också miljön utsatts för stora påfrestningar till följd av den 

explosionsartade industrialiseringen som påbörjades för drygt tre decennier sedan.2 

Kinas miljöstatistik är i mångt och mycket en skrämmande läsning: tungmetaller, 

växthusgaser, kemikalier samt partiklar som förekommer i mark, luft och vattendrag 

överstiger ofta satta gränsvärden.3 Samtidigt som befolkningen har gynnats av landets 

ekonomiska reformer har invånarna också drabbats mycket hårt av den sviktande 

miljön. Inte minst vittnar antalet cancerbyar runtom i Kina om irreversibla skador på 

folkhälsan.4  

 Situationen som Kina nu befinner sig i är en direkt konsekvens av en medvetet 

förd politik under mantrat ”pollute first, clean up later”.5 Länge överskuggade ekonomisk 

tillväxt alla andra intressen. Först på senare år har politiken svängt; statsmakten har i 

allt större utsträckning insett miljöproblemens allvar och företagit en rad viktiga 

juridiska reformer. Trots ansträngningar har framgången varierat. Framförallt beror 

det på utbredd korruption samt stora brister i implementation och tillsyn runtom i 

landet.6 Lokala folkkongresser och myndigheter tenderar att premiera lokalekonomin 

framför miljöintresset, trots att lagstiftningen ofta reglerar motsatsen. Det 

förekommer således en diskrepans mellan styret i Beijing och övriga Kina.  

 Ett sätt att angripa problemet är att främja civilsamhällets möjligheter att föra 

talan i domstol: där myndigheter brister, kan civilsamhället gripa in och kompensera 

för bristande tillsyn. Det är i sammanhanget viktigt att understryka är att civil-

samhällets roll bör vara kompletterande det offentligas ansvar att trygga en god 

                                                           
1 WBG: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG (besökt 2013-04-04). 
2 Efter decennier av ekonomisk stagnering, till följd av Mao Zedongs stränga planekonomiska hållning, 
påbörjade Deng Xiaoping år 1978 “The Reform and Open-Up Policy”. 
3 Det är MEP (miljödepartementet) som sätter gränsvärden i Kina. Se kapitel 4.2. 
4 Med cancerby menas en oproportionerligt hög cancerstatisk i förhållande till andra byar. Se China 
Cancer Villages Map: http://www.china.org.cn/environment/2013-02/25/content_28047976.htm 
(besökt 2013-04-04). 
5 Azadi et al.: Pollute first, clean up later? Global and Planetary Change, s. 77 ff. 
6 För översikt av implementationsproblemen se McElwee.: Environmental law in China, s. 3 ff. 
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miljö.7 I Kina utgör dock miljöskademål den vanligaste måltypen och är i vissa fall 

helt substituerande den offentliga tillsynen, varför också miljöskadestånd fyller en 

särskilt viktig reparerande funktion i Kina. Om kompensationsmöjligheterna är goda 

för dem som drabbats av miljöförstöring kan även miljöskadestånd på sikt få en 

preventiv effekt.8 Med anledning av det syftar följande framställning till att utreda 

enskildas möjlighet att få kompensation vid miljöskador – civilsamhällets tillgång till 

rätten.9 Studien är inriktad på situationen i Kina komparerat med Sverige. Frågan är 

högaktuell eftersom Tort Law nyligen trädde ikraft i Kina och det samtidigt pågår en 

omfattande utveckling av talerättsinstrumentet environmental public interest litigation 

(EPIL) för gruppanspråk vid miljöskador. Flera stora förändringar är att vänta på 

miljöskaderättens område i Kina inom kort. 

 

2.2 Syfte och frågeställning 

 

Uppsatsen övergripande syfte är att utreda och komparera civilsamhällets möjligheter 

att utkräva skadestånd vid miljöskador i Kina och Sverige. För att uppnå uppsatsens 

syfte kommer inledningsvis ett antal utredande frågeställningar att besvaras. Därefter 

kommer ett antal förslag de lege ferende att presenteras i syfte att öka civilsamhällets 

tillgång till rätten i miljöskademål, med fokus på Kina. Nedanstående frågeställningar 

kommer i det följande att besvaras för att uppnå uppsatsens syfte: 

 

- Hur är det kinesiska rättssystemet uppbyggt?  

- Hur ser det miljörättsliga regelverket ut i Kina? Hur fungerar tillsynen av densamma? 

- Hur ser reglerna om miljöskadestånd ut i Kina respektive Sverige? 

- Skiljer sig civilsamhällets möjligheter att väcka miljöskadeanspråk åt mellan länderna?  

- Vilka krav ställs på bevisning och bevisbörda i miljöskademål i Kina respektive Sverige? 

- Vilka åtgärder bör vidtas de lege ferenda för att stärka civilsamhällets tillgång till rätten 

vid utkrävandet av miljöskadestånd? 

 

 

                                                           
7 Det huvudsakliga ansvaret att upprätthålla en god miljö bör åvila det offentliga genom 
förvaltningsrättsrättsliga medel. Se vidare diskussion Darpö.: Eftertanke och förutseende. En 
rättsvetenskaplig studie om ansvar och skyldigheter kring förorenade områden, s. 241 ff. 
8 Westerlund.: Skadeståndsregler som styrmedel – exemplet atomansvar, s. 685 ff. 
9 Intresset av en god miljö är ett s.k. diffust, fragmentariskt och kollektivt intresse för samhället. För 
en sammanfattande diskussion om allmänna intressen se Nordh.: Talerätt i miljömål, s. 370 ff 
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2.3 Begreppsdefinition 

 

Inom den svenska skadeståndsrätten görs en distinktion mellan skadetyperna 

ekonomisk skada och ideell skada. För tydlighetens skull kommer innebörden av 

ekonomiska respektive ideella skador att vara densamma oavsett om det handlar om 

svensk eller kinesisk rätt. Till ekonomiska skador faller sådana skador som går att 

värdera i ekonomiska termer: person- och sakskador, följdskador till sådana skador 

(allmänna förmögenhetsskador) och rena förmögenhetsskador.10 Till de ideella 

skadorna faller däremot skador vars värde inte går att fastställa ekonomiskt, till 

exempel personskador i form av sveda och värk.11 

 Det saknas idag en legaldefinition av begreppet miljöskada inom såväl svensk som 

kinesisk rätt.12 När begreppet miljöskada i uppsatsen används motsvarar den således 

den innebörd som växt fram på området genom respektive lands praxis, förarbeten 

och doktrin (i den mån tillgängligt material finns om saken ifråga). Det saknas även 

en legaldefinition för ekologiska skador. I dagsläget förefaller innebörden och 

omfattningen av det ekologiska skadebegreppet vara relativt oklart och föremål för 

en mängd olika tolkningar i doktrin. För tydlighetens skull använder jag mig därför av 

Bugges definition av ekologisk skada.13 Enligt Bugge är ekologiska skador sådana 

skador på naturmiljön, dess självförnyelseprocess och naturresurserna i stort (såsom 

den biologiska mångfalden) utan att ett antropogent värde nödvändigtvis har behövt 

ta skada. Även skador på den estetiska landskapsbilden faller in under det ekologiska 

skadebegreppet. 

 Det är naturligt vid en diskussion om civilsamhällets tillgång till rätten att en rad 

olika processuella begrepp kommer upp. Några centrala begrepp ska i korthet 

förklaras här. Begreppet talerätt är omtvistat i svensk rätt och föremål för omfattande 

diskussioner.14 I det följande håller jag mig till Ekelöfs definition av talerätt, vilket 

innebär att en part måste vara berörd av ifrågavarande sak för att ha talerätt.15 Den 

som har talerätt kan antingen föra talan genom ett enskilt anspråk eller genom ett 

gruppanspråk. I Sverige sker sådana gruppanspråk enligt lagen (2002:509) om 

grupprättegång (GrL), medan det i Kina sker genom rättsinstitutet environmental 

                                                           
10 Prop. 2000/01:68 s. 17. 
11 5 kap. 1 § p. 3 SkL. 
12 Se kapitel 5.1.2 och 5.2.2. 
13 Se Bugge.: Forurensningsansvaret, s. 403. 
14 För en översikt av talerättsdoktrinen se Nordh.: a. a. s. 289 ff. 
15 Ekelöf.: Rättegång II, s. 48. 
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public interest litigation (EPIL). Det finns många olika sätt att namnge gruppanspråk 

beroende på rättskultur.16 Vid diskussion om gruppanspråk i Kina kommer jag för 

tydlighetens skull dock endast använda mig av begreppet EPIL i det följande. Nästa 

processuella begrepp rör bevistermer av olika slag. Med bevisbörda menas en 

skyldighet att lägga fram bevisning i ett mål. Den part som bär bevisbördan bär också 

risken att förlora sin talan om bevisningen inte når upp till en tillfredställande nivå, 

upp till det så kallade beviskravet.17 Beviskrav är det lägst uppställda kravet på 

bevisningen för att ett sak- eller rättsförhållande ska anses vara styrkt.  

 Ovanstående processuella begrepp har i korthet förklarats ur ett svenskt 

perspektiv, men innebörden av dessa begrepp kommer även att tillämpas på den 

kinesiska rätten i fortsättningen. I uppsatsen förekommer även begreppet civilsamhälle. 

Begreppet ska tolkas i vid bemärkelse och omfattar både enskilda och 

civilorganisationer (GONGO:s, registrerade NGO:s och oregistrerade 

civilorganisationer). Organisationsformen GONGO var tidigare vanliga i vissa 

socialistiska rättskulturer – såsom forna Sovjetunionen – men finns numera nästintill 

enbart kvar i Kina.18 En GONGO är en slags civilorganisation kontrollerad av staten 

– både politiskt, finansiellt och administrativt.19 Det saknas en direkt motsvarighet för 

denna organisationsform i Sverige. 

 

2.4 Avgränsning 

 

Skadeståndsrätten är ett rättsområde med många olika intressanta frågeställningar av 

såväl rättsdogmatisk som rättspolitisk natur. Av naturliga skäl kommer inte alla 

frågeställningar närmare att utredas som aktualiseras i ett miljöskademål. Till exempel 

kommer inte frågor om ersättningsberäkning, preskription, medvållande och 

jämkning av skadestånd att tas upp. Fokus kommer istället ligga på 

miljöskadereglernas materiella utformning, frågor om bevisbörda och beviskrav samt 

talerättens omfång. En annan viktig avgränsning gäller kretsen taleberättigade. 

                                                           
16 Vanligt förekommande och synonyma termer för gruppanspråk är ”joint actions”, ”class actions”, 
”representative actions” och ”actio popularis”. För att vara konsekvent används i det följanden endast 
begreppet EPIL.  
17 Ekelöf. Edelstam. Heuman.: Rättegång IV, s. 79. 
18 En av de mest inflytelserika GONGO:s i Kina på miljörättens område är ACEF. 
19 För diskussion om GONGO:s se Wu (2003).: Environmental GONGO Autonomy: Unintended 
Consequences of State Strategies in China. 
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Uppsatsen kommer fokusera på enskildas möjligheter – genom såväl enskilt anspråk 

som gruppanspråk – att utkräva miljöskadestånd.20 

 

2.5 Material och källhantering 

 

Vid utredning av den svenska miljöskaderätten kommer traditionella rättskällor ligga 

till grund för arbetet. Det inkluderar lag, förarbeten, praxis och doktrin. Tillgången 

till kinesiska rättskällor har däremot varit begränsad på grund av den språkliga 

barriären. Många källor om den kinesiska rätten är därför andrahandskällor i 

uppsatsen. All refererad kinesisk lagtext är dock transkriberad till engelska av 

auktoritativa källor, såsom den kinesiska regeringen och tillhörande ministerium, 

varför kinesisk lagtext räknas till primärkällor i uppsatsen.21 För att minimera antalet 

översättningar kommer den engelska översättningen att användas vad gäller lagarnas 

titel, text och enskilda rekvisit.  

 Utöver traditionella rättskällor används även statistiska uppgifter från olika 

NGO:s (till exempel Transparency International) samt kinesiska myndigheter i 

uppsatsen. Undersökningar visar att statistik från kinesiska myndigheter inte alltid är 

pålitlig, särskilt inte under ekonomiskt påfrestande tider, och bör därför alltid 

granskas med ett kritiskt öga.22 Under uppsatsskrivandets gång har jag även fått ta del 

av material till projektet ”Improving access to environmental justice to protect 

people’s environmental rights in Guizhou province” i samband med min praktik på 

IVL Svenska Miljöinstitutet.23 Genom projektet har jag kommit i kontakt med 

kinesiska miljöexperter, representanter från ACEF (en GONGO inriktad på 

miljöfrågor) samt en domare från en miljödomstol i Guizhou.24 Utöver det har jag 

även varit i kontakt med professor Adam Moser från Vermont Law School i USA 

som är biträdande ansvarig för sektionen US-China Partnership for Environmental 

Law. Alla ovanstående kontakter har varit mycket värdefulla för mitt arbete och 

bidragit med material till uppsatsen. 

 

 

                                                           
20 I Sverige kan en grupptalan ske på tre olika sätt enligt 4-6 §§ lagen (2002:599) om grupprättegång 
(GrL). Eftersom uppsatsen fokuserar på enskildas möjlighet att föra talan lämnas organisationstalan 
och offentlig grupptalan enligt 5-6 §§ GrL därhän. 
21 Kinesiska lagar och regelverk finns tillgängliga på: http://english.mep.gov.cn/Policies_Regulations/ 
22 Koch-Weser (2013).: The Reliability of China’s Economic Data, s. 4 f. 
23 Projektets hemsida: http://www.egp-guizhou.com/ (besökt 2013-06-28). 
24 ACEF:s hemsida: http://www.acef.com.cn/en/ (besökt 2013-04-17). 
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2.6 Komparativa studier och metodik 

 

Inför en komparativ studie bör några ord läggas på ämnets utmärkande egenskaper. 

Inom den komparativa rätten uppstår vissa metodiska problem som inte förekommer 

inom andra juridiska discipliner. Ett sådant exempel är hur utländska rättskällor ska 

tolkas och tillämpas; det går inte att applicera svenska tolkningsmetoder på kinesisk 

rätt, utan rättskällorna måste tolkas i enlighet med det inhemska rättssystemet. 25 Det 

kan tyckas vara självklart vid en första anblick, men analysen kommer oundvikligen 

bli färgad av det svenska synsättet, vilket också läsaren bör ha i åtanke. Vid 

komparativa studier bör även val av komparationsland närmare motiveras. Den 

primära anledningen till att Sverige valts ut som komparationsland gentemot Kina 

grundar sig i att jag bäst behärskar den svenska rättsordningen. Dessutom har det 

funnits ett långvarigt samarbete mellan länderna – Sverige är det land i väst som 

samarbetat längst med Kina på regeringsnivå.26 Kina har också visat ett stort intresse 

för utländska lösningsmodeller för att lösa landets stora miljöproblem, framförallt 

vad gäller olika lagstiftningstekniker från EU och Nordamerika. 

 En annan fråga – som skapat livlig debatt i doktrin – är val av metod vid 

komparativa studier.27 Det har dock varit förvånansvärt tyst vad gäller metod inom 

den komparativa miljörätten. Till skillnad från privaträttens och den konstitutionella 

rättens område saknas det i dagsläget en renodlad metod för komparativa 

miljörättsstudier.28 Det kan tyckas märkvärdigt då miljöproblem i många fall är 

gränsöverskridande till sin karaktär. Samarbete, utbyte och jämförelser länder emellan 

är särskilt angelägna när det kommer till att lösa de stora miljöproblemen. Inom 

komparativ privaträtt används ofta den funktionalistiska metoden, vilket innebär att 

komparatisten utgår från ett problem och ser hur rättsordningen valt att lösa det.29 

Vid komparativ konstitutionell rätt används en mer traditionell rättsdogmatisk metod.30 

Miljörätt är varken renodlad privaträtt eller konstitutionell rätt, varför ingen metod 

heller direkt passar in. Darpö och Nilsson har dock förespråkat att den 

funktionalistiska metoden är mest lämpad på miljörättens område.31 Mycket av 

                                                           
25 Se Bogdan.: Komparativ rättskunskap, s. 39 ff. 
26 Under 2010 firades 60 år av samarbete mellan Kina och Sverige. Se regeringskansliets 
pressmeddelande: http://www.regeringen.se/sb/d/12669/a/142832 (besökt 2012-06-28).   
27 För en översikt se Zweigert & Kötz.: Introduction to comparative law, s. 33 ff. 
28 Darpö: Rätt tillstånd för miljön, s. 16. 
29 Zweigert & Kötz.: a .a. s. 34 ff. 
30 Cornell: Komparativ konstitutionell rätt, s. 30 ff. 
31 Darpö. Nilsson.: On the Comparison of Environmental Law, s. 318 ff.   
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uppsatsens resonemang kommer kretsa kring vilka rättsliga instrument som är mest 

ändamålsenliga för att stärka civilsamhällets tillgång till rätten, varför jag främst också 

kommer använda mig av den funktionalistiska metoden. Kinas särskilda ekonomiska, 

kulturella och politiska historia gör det dock nödvändigt att ta större hänsyn till 

lagarnas kontext än vad som är brukligt enligt den funktionalistiska metoden. 

 

2.7 Disposition 

 

Uppsatsen inleds med ett antal kapitel av utredande karaktär. Inledningsvis görs en 

översiktlig presentation av den offentliga makten och rättssystemet i Kina (kapitel 3). 

Därefter ges en närmare insyn över miljöproblematiken i Kina samt hur 

miljölagstiftning och tillsynsverksamheten ser ut (kapitel 4). Genomgången är inte 

heltäckande, utan tanken är att ge en känsla över hur det kinesiska rättsystemet och 

miljötillsynen ser ut. Någon motsvarande genomgång görs inte av det svenska 

rättssystemet. Därefter presenteras miljöskadereglerna i Kina och Sverige i kapitel 5. 

Vidare behandlar kapitel 6 frågor om bevisbörda och beviskrav. Den utredande delen 

avslutas med en undersökning av en processuell fråga, nämligen talerättens omfång i 

miljöskademål (kapitel 7). Utifrån utredningen vävs slutsatserna ihop med förslag de 

lege ferenda (kapitel 8). Uppsatsen mynnar ut i några avslutande och sammanfattande 

kommentarer i kapitel 9. Komparerande inslag sker fortlöpande genom hela 

uppsatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

3. Politik och rättsväsende i Kina 

 

3.1 Symbios mellan politik och den offentliga makten 

 

Den kinesiska statsmakten är enligt The Constitution of China indelad i olika enheter 

med skilda funktioner (den lagstiftande, dömande och verkställande makten) likt den 

svenska statsmakten.32 I verkligheten är det dock Communist Party of China 

(kommunistpartiet) som styr över alla dessa enheter. Åtskillnaden mellan den 

lagstiftande, dömande och verkställande makten är således inte lika tydliga i praktiken 

som i konstitutionen. Det grundar sig i historiska och politiska skäl. Den kinesiska 

statsmakten har sedan 1949 (då röda armén utropade Folkrepubliken Kina) varit 

uppbyggd utifrån marxist-leninistiska principer. Länge var kommunistpartiet starkt 

influerad av den socialistiska rättens utveckling i dåvarande Sovjetunionen. Till 

exempel ansåg Mao Zedong att parti och stat var en och samma sak i enlighet med 

den socialistiska rätten. Lin Biao, ledaren för PLA, menade i sin tur att staten var helt 

onödig i förhållande till partiet.33 Sedan dess innehar det kommunistiska partiet 

därför i princip alla viktiga positioner i samhället – antingen direkt genom lag eller 

indirekt genom tillsättandet av nyckelpositioner i samhället. Att kommunistpartiet 

fortfarande har ett avgörande inflytande över statsapparaten framgår inte minst av 

konstitutionen som nämner kommunistpartiet fyra gånger i preambeln. 

 Uppgifts- och rollfördelningen mellan stat och parti har dock blivit tydligare 

sedan landets politiska och ekonomiska reformer påbörjades av Deng Xiaoping för 

drygt trettio år sedan.34 Till exempel har ansträngningar gjorts för att stärka 

domstolarnas självständighet och konstitutionen stadgar numera att domstolar är 

självständiga och oberoende gentemot myndigheter, organisationer och enskilda: 

 

”The People’s Court exercises judicial power independently, in accordance with the 

provisions of the law, and are not subject to interference by any administrative organ, 

public organization or individual.” 

    – Art. 126, The Constitution of China 

 

                                                           
32 The Constitution of the People’s Republic of China (1982). 
33 För en statsvetenskaplig analys se Ljunggren.: Kina, Vår tids drama, s. 237 ff. 
34 Peerenboom.: China’s Long March Towards Rule of Law, s. 27 ff. 
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På pappret liknar således det kinesiska och svenska rättsväsendet varandra. Såväl den 

kinesiska konstitutionen som den svenska grundlagen, genom 11 kap. 3 § 

regeringsformen (1974:152), tryggar domstolars oberoende. Situationen ser dock 

mycket annorlunda ut i verkligheten, vilket grundar sig i politisk kontroll – kinesiska 

politiker har länge ansett att kontroll över rättsväsendet är nödvändigt för att 

upprätthålla den sociala ordningen i samhället. Målet med Deng Xiaopings reformer 

var således aldrig att överge den politiska kontrollen, utan endast att förändra den till 

något mer tidsenligt.35 Partiets inflytande har därför tryggats genom regler i 

konstitutionen och i lagar som inte utmanar enpartistaten. Det kinesiska rättsystemet 

och politiska systemet brister således i demokratisk legitimitet. 

 Till exempel reglerar artikel 124 i konstitutionen att ordförandeposten i Supreme 

People’s Court (högsta domstolen) ska innehas av generalsekreteraren i National 

People’s Congress (NPC). NPC är i sin tur starkt kopplad till kommunistpartiet 

eftersom majoriteten av kongressens delegater är medlemmar av partiet. Kopplingen 

mellan politik och rättsväsende blir särskilt tydlig på lokal nivå där lokalregeringar i 

stor utsträckning ansvarar och förser domstolar med ekonomiska och administrativa 

medel. Lokalregeringarna beslutar även i viss utsträckning om domstolarnas 

jurisdiktion, interna arbetsordning och uppbyggnad. Domstolarna har således all 

anledning att hålla god ton med lokalpolitiker. Det går därför inte att säga att Kina 

uppfyller de grundläggande rättssäkerhetsprinciper som krävs för en rättsstat.36 

Domstolen är i dagsläget alltför beroende av den politiska makten till följd av den 

strikta enpartipolitik som råder i landet. Den restriktiva enpartipolitiken har lett till att 

regimkritiker har förföljts, placerats i arbetsläger, avrättats eller tagits som 

samvetsfångar.37 För att kunna förstå det kinesiska rättsystemet måste komparatisten 

också förstå styrkan av kommunistpartiets politiska makt i Kina och hur det präglar 

hela den kinesiska statsapparaten, inklusive rättsväsendet. 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Ljunggren.: a. a. s. 222 ff. 
36 Sevastik.: Komparativ konstitutionell rätt, kap Kina, s. 271. Se även HRW.: World Report 2013. 
37 Mänskliga rättigheter i Kina har väckt stor uppmärksamhet internationellt och det också skrivits 
mycket om ämnet. Se t. ex. Svensson.: Debating Human Rights in China: A Conceptual and Political 
History.  
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3.2 Introduktion till den kinesiska statsmakten 

 

Enligt konstitutionen tillhör makten det kinesiska folket. Genom folkets 

demokratiska diktatur ska makten utövas genom NPC och landets lokala 

folkkongresser.38 NPC:s huvuduppgift är att anta nationella lagar och besluta om 

landets politiska färdriktning för de kommande åren genom Five-Year Plans (FYP)39 

tillsammans med NPC:s Standing Committee (NPCSC).40 Regeringen (State Council) 

kan föreslå ändringar och ge lagförslag, men det är NPC och NPCSC som är ytterst 

ansvariga för lagstiftningen. Trots att konstitutionen och Legislation Law of China41 

således tydligt pekar ut vilka organ som innehar den lagstiftande makten är det 

kommunistpartiet (genom politbyråns ständiga utskott) som innehar den reella 

makten och inte NPC.42 Att varken kommunistpartiet eller dess politbyrå nämns som 

lagstiftande organ i konstitutionen har därför väckt omfattande kritik.43 

 NPC sammanträder i snitt en gång per år. NPCSC är landets högsta beslutande 

organ när inte kongressen sammanträder.44 Senast NPC sammanträdde, i mars 2013, 

valdes Xi Jinping till landets nya president. På många sätt är presidenten en av landets 

mäktigaste personer tillsammans med de permanenta medlemmarna i NPCSC.45 

Utöver presidentens konstitutionella uppgifter (såsom att förkunna lagar, utse 

premiärminister och representera landet internationellt)46 innehar presidenten också 

en central position inom kommunistpartiet – såsom generalsekreterare för 

politbyråns ständiga utskott.47 Kopplingen mellan det politiska toppskiktet och 

kommunistpartiet är följaktligen ständigt närvarande.  

 När de politiska besluten är tagna är det sedan regeringen som verkställer 

besluten.48 Till sin hjälp har regeringen tjugo departement och tre kommissioner 

under sig specialiserade inom olika verksamhetsområden.49 I syfte att stävja 

korruption och öka effektiviteten beslutades nyligen om en omstrukturering av 

                                                           
38 Art. 1-2, Constitution of China. 
39 På NPC:s senaste kongress antogs 12th FYP 2011-2015. 
40 Art. 57-58, Constitution of China.  
41 Legislation Law of the People’s Republic of China (2000). 
42 Ljunggren.: A. a. s. 213 f. 
43 Se t. ex. Chen.: Chinese Law: Context and Transformation, s. 205 ff. 
44 Art. 60-61, Constitution of China. 
45 Art. 65, Constitution of China. 
46 Art. 80-81, Constitution of China. 
47 People’s Daily Online. List of members of Standing Committee of Political Bureau of 18th CPC 
Central Committee: http://english.peopledaily.com.cn/90785/8021037.html (besökt 2013-04-25). 
48 Art. 80, Constitution of China. 
49 Till SC räknas även People’s Bank of China och National Audit Office. 
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regeringen på NPC:s senaste kongress.50 Det återstår att se om omstruktureringen får 

någon effekt. De departement under regeringen som främst arbetar med miljöfrågor 

är MEP (miljödepartementet) och NDRC. Även andra departement arbetar med 

miljöfrågor i viss utsträckning.51 Ibland överlappar departementens ansvarsområden 

varandra vilket kan leda till motsägelsefulla resultat. Till exempel är sammanlagt åtta 

departement ansvariga för vattenförvaltningen i Kina vilket har gjort ledningen 

fragmenterad och ineffektiv.52 Ett exempel på det splittrade styret är 

miljödepartementet och MOWR – båda ansvariga för vattenfrågor – som har antagit 

olika miljökvalitetsnormer för vattendrag.53 Det blir således svårt för lokala 

tillsynsorgan att veta vilka standarder som gäller och skapar utrymme för godtyckliga 

bedömningar. De ständigt återupprepade miljökatastroferna i bland annat Gula 

Floden och Huai-floden är ett symptom på Kinas misslyckade vattenförvaltning.54 

Den operativa tillsynen på lokal nivå blir lidande av den splittrade ledningen – 

vattenförvaltningen inom regeringen måste följaktligen förändras för att bli mer 

effektiv. Det är därför olyckligt att miljöförvaltningen inte sågs över i NPC:s senaste 

reformering av regeringen och dess departement. 

 

3.3 Introduktion till det kinesiska rättsväsendet 

 

Den händelse i Kinas moderna historia som har påverkat det kinesiska rättsväsendet i 

störst utsträckning är utan tvekan Kulturrevolutionen.55 Officiellt pågick revolutionen 

mellan 1966-1969, men förföljelsen av Kinas intellektuella (såväl lärare som jurister) 

fortsatte långt efter att revolutionen blåsts av.56 Under denna kaotiska tid skickades 

majoriteten av landets jurister till arbetsläger för omskolning och såväl 

juristutbildningar som justitiedepartementet lades ned. Lag och rättsväsende var 

således helt satt ur spel under tjugo år. Med tanke på dessa omvälvande händelser har 

Kina gjort en oerhörd resa och byggt upp rättsväsende och rättssystem på kort tid. 

Vissa menar att Kina lyckats anta några av världens mest progressiva 

                                                           
50 Reuters.: http://www.reuters.com/article/2013/03/10/us-china-parliament-ministries-
idUSBRE92900A20130310 (besökt 2013-05-02). 
51 Såsom departementen MOWR, MLR, MOC och MOH. 
52 För en analys över vattenförvaltningen i Kina se Shugang (2010).: China’s Legal System for Water 
Management: Basic Challenges and Policy Recommendations. 
53 Enligt art. 9 EPL får ansvarigt departement anta miljökvalitetsnormer inom sitt ansvarsområde. 
54 Se kapitel 4.1 om Kinas miljöproblem. 
55 För en historisk genomgång av Kulturrevolutionen se Hägerdal.: Kinas historia, s. 315 ff. 
56 Historiker menar att Kulturrevolutionen pågick mellan 1966-1976, d.v.s. ända fram till Maos död.  
Se Hägerdal.: a. a. s. 326. 
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miljöskyddslagar.57 Det råder dock inga tvivel på att det föreligger diskrepans mellan 

skriven lag och tillämpning av densamma. 

 Det kinesiska rättsväsendet består idag av tre olika domstolssystem enligt artikel 

123-135 i The Constitution of China och artikel 2 i Organic Law of People’s Court.58  

De tre domstolssystemen är Local People’s Courts (folkdomstolar), Supreme 

People’s Court (högsta domstolen) och Special Courts (specialdomstolar). Landets 

folkdomstolar prövar administrativa mål, brott- och civilmål.59 I varje folkdomstol 

finns en särskilt upprättad avdelning som är specialiserad inom en måltyp. 

Folkdomstolarna följer landets administrativa indelning och finns således på läns-, 

prefektur- och provinsnivå.60 Ovanför folkdomstolarna finns högsta domstolen som 

ska pröva särskilt känsliga mål och vissa typer av överklaganden.  

 Utöver det finns även specialdomstolar, såsom militär-, järnvägs-, transport- och 

havsdomstolar. Uppräkningen av specialdomstolar i Organic Law of People’s Court 

är uttömmande och det finns således inget i lagen som legitimerar existensen av 

särskilt upprättade miljödomstolar i det kinesiska rättssystemet. Trots det 

förekommer många olika slags embryon till miljödomstolar runtom i landet – 

pilotprojekt i väntan på lagstiftning om saken ifråga. Motståndare till dessa typer av 

miljödomstolar hävdar att utvecklingen utgör judiciell aktivism.61 Eftersom det saknas 

regler om miljödomstolar förekommer det istället särskilt inrättade miljöavdelningar, 

tribunaler och kollegiala miljöpaneler runtom inom landets folkdomstolar. Dessa 

olika interna organisationsformer inom folkdomstolarna är tillåtna enligt Organic 

Law of People’s Court, varför dessa embryon till miljödomstolar ändå måste anses 

vara legitimt upprättade.62 Det går således inte att säga något generellt om Kinas 

miljödomstolar eftersom dessa skiljer sig åt vad gäller konstruktion, jurisdiktion och 

arbetsuppgifter beroende på lokala föreskrifter.63 

 En domare från Guizhou Province Guiyang County Ecological Protection Court (landets 

första miljödomstol från 2007) menar att lagstiftning om miljödomstolar är att vänta 

                                                           
57 Se Zhang, Zhang (2012).: Specialized Environmental Courts in China: Status Quo, Challenges and 
Responses, s. 5. 
58 Art. 2, Organic Law of People’s Court of the People’s Republic of China(1979). 
59 Art. 3, Organic Law of People’s Court. 
60 Folkdomstolarna på olika administrativa nivåer: Basic Court (länsnivå), Intermediate Court 
(prefekturnivå), High Court (provinsnivå). Se art. 18-28, Organic Law of People’s Court. 
61 Zhang, Zhang (2012).: a. a. s. 20. 
62 Utöver avdelningar som hanterar brott, civil och administrativa mål får folkdomstolar vid behov 
inrätta fler avdelningar (t. ex. miljöavdelningar) enligt art. 23, 26 och 30 Organic Law of People’s 
Court. Även tribunaler får upprättas i enlighet med lagens art. 19. Det är däremot mer kontroversiellt 
om kollegiala miljöpaneler är existensberättigade enligt lagen. 
63 Wang, Gao (2010): Environmental Courts and the Development of Environmental Public Interest 
Litigation in China, s. 44. 
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inom kort. Under ett möte i Guiyang 2010 uttalade nämligen ledamöter från högsta 

domstolen att det fanns planer från högre ort om lagstiftning på området.64 En tydlig 

nationell lagstiftning skulle kunna klargöra miljödomstolarnas roll i rättsväsendet, 

både gentemot myndigheter och enskilda. I det långa loppet skulle det också kunna 

öka antalet miljömål i domstolarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Domare från Guizhou. Intervju och skriftlig kommunikation, 2013-03-23. 
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4. Miljö och Kina 

 

4.1 Miljö och folkhälsa i dagens Kina 

 

Miljontals kineser har gynnats av Kinas progressiva tillväxtpolitik – den extrema 

fattigdomen har på kort tid sjunkit och alltfler tillhör numera den växande medelklassen. 

Priset för tillväxten har dock varit högt. Kina står idag inför svårartade miljö- och 

folkhälsoproblem.65 Paradoxalt beräknas miljöförstöringen kosta mellan 8-10 % av 

landets BNP per år genom höga vård- och saneringskostnader.66 Årligen beräknas runt 

2,4 miljoner invånare dö på grund av sjukdomar orsakade av miljöförstöring.67 

Situationen är så pass allvarlig att officiella myndigheter numera börjat uttala sig om 

problemen. Till exempel erkände miljödepartementet nyligen cancerbyars existens 

runtom i landet och NPFPC har konstaterat att det i Kina föds ett barn var trettionde 

sekund med missbildningar på grund av miljögifter.68 Kinas omfattande luft-, mark- och 

vattenföroreningar beror delvis på att Kina i mångt och mycket är tungindustriernas 

hemland.69 En stor andel av världens cement, glas, aluminium och stålproduktion sker i 

landet – alla mycket miljöpåverkande verksamheter som kräver kunskap, modern teknik 

och adekvat tillsyn.70 Kina har även världens högsta konsumtion och produktion av kol, 

vilket är en biprodukt av landets snabba urbanisering, industrialisering och ökade 

levnadsstandard. Sedan 2006 är Kina således världens största kolanvändare, vilket också 

har lett till stora koldioxidutsläpp.71 Kinas miljöproblem är följaktligen inte enbart av 

lokal karaktär, utan också en global angelägenhet. 

 En av Kinas största miljöutmaningar är att komma till bukt med landets omfattande 

vattenföroreningar som idag hotar såväl kvalitet som kvantitet.72 Ett exempel på det 

kritiska läget är föroreningarna i Huai-floden, vars avrinningsområde beräknas förse 

åtminstone 150 miljoner människor med vatten enligt uppgifter från 2010.73 I 

                                                           
65 För en översikt av Kinas ekonomiska historia se Bladh.: Ekonomisk historia. Europa, Amerika och 
Kina under tusen år, s. 443 ff. 
66 Economy.: The River Runs Black, s. 91 ff. 
67 WHO (2009).: Quantification of the disease burden attributable to environmental risk factors. China 
country profile. 
68 http://www.china.org.cn/china/national/2007-10/30/content_1230080.htm (besökt 2013-05-08). 
69 För en fördjupad genomgång av Kinas miljöproblem se Zhang et al (2010).: Environmental health in 
China: progress towards clean air and safe water, samt Economy.: a. a. s. 59 ff. 
70 Hägerdal.: a. a. s. 194. 
71 Gregg et al (2008).: China: Emissions pattern of the world leader in CO2 emissions from fossil fuel 
consumption and cement production, s. 1. 
72 Wang et al (2007).: Rural industries and water pollution in China, s. 648 f. 
73 Economy.: a. a. s. 2.  
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miljödepartementets rapport från 2011 klassades 58 % av Huai-flodens vatten som 

direkt olämpligt för all typ av mänsklig kontakt.74 Trots det fortsätter många invånare att 

använda vattnet i jordbruk, hushållssysslor, personlig hygien och som dricksvatten. 

Enskilda blir därmed allvarligt drabbade av föroreningarna, men omfattningen av 

påverkan beror delvis på geografiska, demografiska och sociala faktorer. Invånare i 

städer drabbas oftare av luftburna sjukdomar (genom höga partikelhalter i stadsluften) 

medan invånare på landsbygden snarare drabbas av mag-, tarm- och skelettsjukdomar 

till följd av förorenat mark- och vattendrag. De mest förorenande industrierna tenderar 

dessutom att dra sig inåt i landet, varför västra Kina är hårdare drabbat av 

föroreningarna än kustremsan i öst. Kina står numera inför så pass omfattande 

miljöproblem att genomgripande förändringar från politiskt håll krävs. 

Miljöproblematiken är också något som den politiska eliten fått upp ögonen för på 

senare år och den politiska färdriktningen har därför tenderat att svänga. Från att 

ekonomisk tillväxt har varit det överordnade målet har alltmer fokus hamnat på hållbar 

utveckling.75 Det återstår att se om lokalregeringarna och dess tillsynsmyndigheter följer 

målsättningen i praktiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Color of Growth – Huai River 
 Foto: Andreas Seibert, 2011 

 

                                                           
74 Kvaliteten på Kinas vattendrag bedöms av miljödepartementet enligt en skala på I-V. Ju högre 
gradering desto sämre vattenkvalitet. 58 % av Huai-flodens vatten föll in under graderingen IV-V. Se 
MEP (2011).: Report on the State of Environment of China, s. 7-8. 
75 Hållbar utveckling nämns som en viktig komponent i NPC:s 12th  FYP (2011-2015), s. 3 ff. 



22 
 

4.2 Miljöskydd och tillsyn i Kina 

 

Kina, har likt Sverige, ett miljöskyddssystem som primärt grundar sig på regler om 

offentlig tillsyn. Det framgår inte minst av artikel 26 i den kinesiska konstitutionen 

där det uppställs ett krav på staten att aktivt skydda och förbättra miljön. Något 

sådant motsvarande krav uppställs inte på den svenska staten enligt grundlagen. 

Visserligen stadgar 1 kap. 2 § st. 3 RF att staten ska främja hållbar utveckling och god 

miljö, men det åläggs inget aktivt skyddsansvar på den svenska staten.76 Utifrån ett 

rent konstitutionellt perspektiv har således miljöskydd en starkare ställning i Kina 

jämfört med Sverige. I praktiken är dock de grundläggande fri- och rättigheter enligt 

den kinesiska konstitutionen svagare än i den svenska grundlagen av historiska och 

politiska skäl.77 

 

“The state protects and improves the living environment and the ecological 

environment, and prevents and controls pollution and other public hazards. The 

state organizes and encourages afforestation and the protection of forests.” 

  – Art. 26, The Constitution of China 

 

Den kinesiska miljöskyddslagstiftningen tar avstamp ur ramlagen EPL.78 Följaktligen 

liknar miljöskyddslagstiftningen i Sverige och Kina varandra då även MB har 

utformningen av en ramlag. Till EPL kommer ett antal miljöskyddslagar inom 

specifika områden.79 Det är därefter miljödepartementet som ansvarar för att 

miljöskyddslagarna blir korrekt implementerade och har ett vägledningsansvar 

gentemot lokala myndigheter. På lokal nivå är det lokalregeringarna som är primärt 

ansvariga för den operativa tillsynen enligt artikel 16 EPL. Lokalregeringarna 

ansvarar för att vidta nödvändiga åtgärder för att stoppa miljöföroreningar och se till 

att miljökvalitetsnormer följs. Den operativa tillsynen sker genom etablerade EPB:s 

på provins- och länsnivå under lokalregeringarnas ledning. Miljödepartementet har 

dessutom på lokal nivå öppnat sex regionala kontor runtom i landet.80 Den operativa 

                                                           
76 Inte heller genom EKMR åläggs den svenska staten ett ansvar att trygga en god miljö gentemot 
allmänheten. 
77 För vidare läsning om den kinesiska konstitutionens fri- och rättigheter se Kellogg (2008).: 
Constitutionalism with Chinese Characteristics?: Constitutional Development and Civil Litigation in 
China. 
78 Environmental Protection Law of the People’s Republic of China (1989). 
79 T. ex. Water Pollution Law (1984) och Atmospheric Pollution Law (1987). För en översikt se Zhu.: 
Environmental law, s. 130 ff. 
80 Miljödepartementets regionala kontor finns i syd (Guangzhou), sydväst (Chengdu), norr (Beijing), 
nordöst (Shenyang), nordväst (Xi’an) och i öst (Nanjing). 
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tillsynen utövas således till viss del parallellt genom miljödepartementets regionala 

kontor och lokalregeringarnas EPB:s. Det finns dock inga regler över vilka 

befogenheter som miljödepartementets regionala kontor har, vilket också har lett till 

vissa oklarheter i tillsynsansvaret. Det är framförallt oklart mot vem som de regionala 

kontoren utövar sin tillsyn mot – mot enskilda, företag, mot EPB:s eller gentemot 

alla nämnda parter. Detta har också kritiserats i den miljörättsliga debatten.81 

 Tillsynsansvaret kompliceras ytterligare av att lokalregeringarna (som är 

huvudansvariga för den operativa tillsynen enligt art. 16 EPL) ofta äger företagen 

som bedriver den miljöförorenande verksamheten genom kollektivt ägda TVE:s eller 

statligt ägda SOE:s. Lokalregeringarnas dubbla intressen – att driva vinstdrivande 

företag och samtidigt utöva tillsyn mot densamma – är knappast optimal ur en 

miljösynpunkt. Det är intet nytt under solen att ekonomiska intressen vid sådana 

intressekonflikter ofta fått företräde i Kina. Det har även förekommit fall där TVE:s 

och SOE:s i förväg blivit förvarnade om miljökontroller och i värsta fall helt 

undsluppit tillsyn.82 Lokalregeringarnas agerande är mycket allvarligt då uppemot 50 

% av landets miljö-förstöring beräknas bero på utsläpp från TVE:s och SOE:s.83 

 I de fall som myndigheterna inte sköter sin tillsyn på ett adekvat sätt kan istället 

civilsamhället rikta ljus på miljöfrågor genom att väcka process i domstol. Alltfler 

miljöorganisationer i Kina har därför på senare år ändrat inriktning på sin verksamhet 

och börjat hjälpa miljöskadeoffer i juridiska processer.84 En föregångare på området 

är organisationen CLAPV, en av få registrerade NGO:s i Kina inriktade på miljön.85 

Organisationers tilltagande intresse för domstolsprocesser i miljömål är en positiv 

utveckling som kan leda till att fler lyfter miljöskadefrågor till domstolsnivå. Genom 

uppbackning från miljöorganisationer kan enskilda övervinna den frustration och 

maktlöshet som många invånare annars upplever gentemot kinesiska myndigheter:  

 

”My children have been poisoned and there is nothing I can do to help them.” 

  – Sun, Henan Province86 

 

 
                                                           
81 McElwee.: a. a. s. 90. 
82 MacBean (2007).: China’s Environment: Problems and Policies, s. 293. 
83 Observera att uppgifterna är från 2000, situationen kan ha förändrats. Muldavin (2000).: s, 255. 
84 Tang. Zhan (2008).: Civic Environmental NGOs, Civil Society, and Democratization in China, s. 
436. 
85 CLAPV: http://www.clapv.org/english_lvshi/ (besökt 2013-05-14). 
86 HRW (2011).: My children have been poisoned, s. 1. 
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5. Miljöskadestånd 

 

5.1 Miljöskadestånd i Kina 

 

5.1.1 Allmänt om civilrätt och miljöskadestånd i Kina 

  

Inledningsvis bör något sägas om den kinesiska civilrätten eftersom 

utomobligatoriskt skadestånd faller in under den kategorin. Ur ett historiskt 

perspektiv har civilmål varit en ovanlig företeelse i de kinesiska folkdomstolarna. 

Konflikter har istället lösts genom ADR-metoder – såsom medling av byns lärda män 

– vilket bottnar i historiska, kulturella och sociala skäl. Enskilda har inte velat ”tappa 

ansiktet” genom att gå till domstol eftersom det ansågs förstöra den naturliga 

balansen och harmonin i samhället enligt konfucianismen.87 Det var först 1978 som 

högsta domstolen i Kina yttrade att civilmål var en lika viktig beståndsdel som 

brottmål och behövdes i det kinesiska rättsystemet.88 Numera har därför varje 

folkdomstol en särskild avdelning för civilmål, brottmål och administrativa mål enligt 

artikel 6 Organic Law of People’s Court. Tvistelösning genom ADR är dock 

fortfarande mycket vanligt i Kina och tillåtet enligt artikel 51 i Law of Civil Procedure 

(CPL).89 Det stadgas även i vissa miljöskyddslagar att ADR-metoder går att välja 

framför domstolsprocesser i miljöskademål.90 

 Fram tills nyligen fanns ingen specifik lag i Kina som reglerade utom-

obligatoriskt skadestånd, medan det redan 1987 fanns regler om inomobligatoriskt 

skadestånd i General Principles of Civil Law (GPCL).91 Efter tio års debatt trädde 

slutligen Tort Law ikraft i juli 2010.92 Lagen är en samlingslag och innehåller 

bestämmelser om skilda skadeståndstyper: allt från trafikskador, till regler om 

produktansvar och miljöskadestånd. Tort Law är enligt många kinesiska rättsvetare 

ett positivt tillskott i den kinesiska civilrätten.93 Lagen tydliggör allmänhetens 

möjligheter att väcka skadeståndsanspråk vid miljöskador. Dessförinnan väcktes 

skadeståndsanspråk genom bestämmelser i GPCL och EPL – bestämmelser som till 

                                                           
87 Zweigert & Kötz.: s. 287 ff. 
88 Moser, Yang (2011).: Environmental Tort Litigation in China, s. 10896 ff. 
89 Law of Civil Procedure of the People’s Republic of China (1991). 
90 Se t. ex. art. 41 st. 2 i EPL. 
91 General Principles of the Civil Law of the People’s Republic of China (1986). 
92 Tort Law (2009). 
93 Domare från Guizhou. Intervju och skriftlig kommunikation, 2013-03-23. 
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viss del var (och fortfarande är) utformade på ett motsägelsefullt sätt.94 Sedan 

ikraftträdandet av Tort Law finns bestämmelserna i GPCL och EPL kvar och gäller 

således parallellt med den nytillkomna skadeståndslagen. 

 

5.1.2 Begreppet ”miljöskada” enligt kinesisk rätt 

 

För att miljöskadestånd överhuvudtaget ska kunna bli aktuellt krävs en miljöskada. I 

dagsläget saknar såväl GPCL, EPL som Tort Law en legaldefinition för vad som 

utgör en miljöskada. Inte heller går det att söka klarhet i praxis. Praxisbildningen på 

området är knapphändig vilket delvis beror på det låga antalet miljömål i 

domstolarna. Bland de fåtaliga fall som faktiskt kommer upp till prövning går det inte 

att dra några säkra slutsatser de lege lata. Som tidigare nämnt är prejudikatvärdet från 

miljödomstolarnas praxis oklar eftersom domstolarna inte är regelrätta dömande 

organ enligt Organic Law of People’s Court.95 Trots oklarheterna går det att skönja 

en viss trend bland domstolarna över vilka skador som klassats till kategorin 

miljöskada. Utifrån formuleringen i artikel 65 Tort Law (”harm caused by 

environmental pollution”) har person- och sakskador räknats till kategorin 

miljöskador. Klart står även att en miljöskada måste ha kränkt ett skyddat intresse 

eller uppställd rättighet för att överhuvudtaget vara ersättningsgäll, vilket framgår av 

första stycket i artikel 2 Tort Law: 

 

”Those who infringe upon civil rights and interests shall be subject to tort liability 

according to this law.” – Art. 2, Tort Law 

 

I lagrummets andra stycke radas olika skyddsvärda intressen och rättigheter upp som 

faller in under kategorin ”civil rights and interests”.  En kränkning av ett sådant intresse 

kan således ge upphov till skadeståndsskyldighet. Bland annat nämns rätten till 

”ownership”, ”health” och ”life”; intressen som tydligt går att koppla ihop med 

person- och sakskador. Enligt miljörättsprofessor Zhang Zitai96 måste en miljöskada 

ha inneburit en kränkning av ett sådant antropogent skyddat intresse (enligt art. 2 st. 

2 i Tort Law) för att vara ersättningsgill.97 Renodlade ekologiska skador är således 

inte ersättningsgilla enligt den kinesiska miljöskaderätten i dagsläget. Uppfattningen 

                                                           
94 Se kapitel 5.1.3. 
95 Se kapitel 3.3. 
96 Professor i miljörätt vid Fudan University, Kina. 
97 Zhu.: a. a. s. 238. 
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att ekologiska skador inte är ersättningsgilla stämmer väl överens med tillämpningen i 

lokal praxis.98 Vidare menar miljörättsprofessorn Zhu Xiao99 att rena 

förmögenhetsskador däremot skulle kunna falla in under kategorin miljöskada.100 I 

dagsläget har dock inte ett enda sådant skadeståndsanspråk kommit upp till prövning 

i Kina. 

  

5.1.3 Objektiva och subjektiva ansvarsförutsättningar 

 

Enligt naturlagarnas regler om orsak och verkan krävs en skadeståndsgrundande 

handling för en miljöskada.101 Dessvärre är reglerna, som tidigare nämnt, utformade 

på ett motsägelsefullt sätt vad gäller just detta i GPCL, EPL och Tort Law. Det har 

också skapat diskussion om vad som utgör gällande rätt. Enligt de första reglerna om 

miljöskadestånd, som tillkom 1986 i GPCL, måste den skadeståndsgrundande 

handlingen strida mot en miljöföreskrift för att skadeståndsskyldighet 

överhuvudtaget ska kunna uppstå: 

 

“Any person who pollutes the environment and causes damage to others in violation of 

state provisions for environmental protection and the prevention of pollution shall bear 

civil liability in accordance with the law.” – Art. 124 GPCL 

 

Enligt första stycket i artikel 41 EPL – en lag från 1989 – finns inget motsvarande 

krav på att handlingen måste vara lagstridig: 

 

“A unit that has caused environmental pollution damage shall have the obligation to 

eliminate it and make compensation to the unit or individual that suffered direct 

losses.” – Art. 41 EPL 

 

I samband med att Tort Law trädde ikraft 2010 tillkom ytterligare en bestämmelse. 

Enligt dess artikel 65 behöver handlingen inte vara lagstridig för att 

skadeståndsskyldighet ska uppstå. På det sättet sammanfaller regeln i Tort Law med 

den i EPL: 

 

                                                           
98 Domare i Guizhou. Intervju och skriftlig kommunikation, 2013-03-23. 
99 Zhu Xiao är professor i miljörätt vid Renmin University, Kina. 
100 Se diskussion i Zhu.: a. a. s. 241 f. 
101 I vissa fall räcker det med risk för att skada ska uppstå, enligt så kallade farerekvisit. Det lämnas 
dock därhän i det följande. 
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“Where any harm is caused by environmental pollution, the polluter shall assume the 

tort liability.” – Art. 65 Tort Law 

 

Följaktligen föreligger det en normkonflikt mellan bestämmelserna i GPCL, EPL och 

Tort Law. Vid en normkonflikt av detta slag finns lagstadgade principer om 

tolkningsföreträde enligt Legislation Law of China.102 Bland annat återfinns principen 

om lex posterior i artikel 83.103 Enligt principen om lex posterior får den senast 

tillkomna bestämmelsen tolkningsföreträde framför den äldre. I detta fall innebär det 

att artikel 65 i Tort Law från 2010 får tolkningsföreträde framför de övriga 

bestämmelserna. Även enligt artikel 5 i Tort Law gäller principen om lex specialis, 

varför även genom den bestämmelsen Tort Law får företräde framför övriga lagrum. 

Summerat är tillkomsten av Tort Law ett förtydligande av rättsläget; det står numera 

klart att skadeståndsansvar uppstår oavsett om handlingen bröt mot en 

miljöföreskrift eller inte. Skadeståndsansvaret är därför strikt för den som orsakat en 

miljöskada – vare sig skadevållaren agerat culpöst eller inte. 

 

5.2 Miljöskadestånd i Sverige 

 

5.2.1 Allmänt om miljöskadestånd i Sverige 

 

Till skillnad från andra länder har miljöskadestånd spelat en mindre roll i det svenska 

miljöskyddssystemet. Länge ansågs kontrollen av allmänna samhällsintressen – såsom 

intresset en god miljö – vara en uppgift enbart för staten. Det framgick inte minst av 

miljöskyddslagen (1969:387) (MskL) som stadgade att grundstommen i det svenska 

miljöskyddet var koncession och offentlig tillsyn.104 Än idag utgör dessa två 

komponenter en viktig grund för det svenska miljöskyddet enligt bestämmelser i MB. 

Historiskt har därför miljöskadestånd fyllt en liten praktisk funktion i Sverige. 

Intresset för miljöskadestånd har dock ökat med åren, inte minst på grund av den 

internationella utvecklingen på området.105 Skadeståndsrättsliga medel bör dock vara 

                                                           
102 Art. 83-85 Legislation Law of China. 
103 I artikel 83 återfinns även en annan tolkningsprincip: principen om lex specialis. Vissa miljöskador 
härrörande vatten omfattas av annan lagstiftning och faller således helt utanför miljöskadereglerna i 
Tort Law, GPCL och EPL. Se t. ex. art. 85 Law on the Prevention and Control of Water Pollution 
(1984). Art. 90 Marine Environmental Protection Law (1982). 
104 MskL upphörde att gälla vid tillkomsten av MB. Stora delar av lagen arbetades dock in i MB. Se 
prop. 1997/98:45 s. 573 ff. 
105 Larsson.: The Law of Environmental Damage. Liability and Reparation, s. 111 ff. 
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just ett komplement till den offentliga tillsynen för upprätthållandet av en god miljö. 

Darpö beskriver miljöskadestånd som en ”skadeståndsrättslig botten” i syfte att 

skydda det allmänna miljöintresset.106 

 Reglerna om miljöskadestånd finns idag i 32 kap. MB nästintill i oförändrat skick 

från dem i miljöskadelagen (1986:225).107 Införandet av miljöskadeståndsreglerna i 

MB föregicks av diskussioner. Miljöskyddskommittén påpekade i sitt 

huvudbetänkande att en fristående miljöskadelag skulle kunna öka, synliggöra och 

förtydliga miljöskadeståndets betydelse i svensk rätt.108 Trots den invändningen 

ställde sig miljöskyddskommittén slutligen positiva till att införa miljöskadereglerna i 

MB eftersom det medförde en rad andra fördelar.109 Även miljöbalksutredningen 

ansåg senare i sitt huvudbetänkande att miljöskadereglerna skulle arbetas in i MB.110 

 Placeringen av miljöskadereglerna i MB markerar att dessa skadeståndsanspråk 

primärt utgör en del av miljörätten. Allt som faller in under miljöbalkens 

tillämpningsområde måste följa balkens miljörättsliga principer, målsättningar och 

hänsynsregler; på det sättet skiljer sig miljöskadeståndsmål från andra typer av 

civilrättsliga skadeståndsanspråk. Särregleringen av miljöskador grundar sig bland 

annat i att miljöintresset i många fall är ett kollektivt, allmänt och diffust intresse som 

skiljer sig från klassiska enskilda, kontraktuella och individualiserade rättigheter.111 

Det gör det i mångt och mycket mer lämpligt att placera miljöskadestånd i MB 

framför skadeståndslagen (1972:207) (SkL), i synnerhet vid ekologiska skador som 

ofta är kopplade till allmänhetens intresse av en god miljö.112  

 

5.2.2 Begreppet ”miljöskada” enligt svensk rätt  

 

Som tidigare nämnt finns reglerna om miljöskadestånd i 32 kap. MB. I den mån MB 

inte stadgar något särskilt om miljöskadestånd kompletteras balkens regler av 

skadeståndslagen (1 kap. 1 § SkL).113 För att miljöskadestånd överhuvudtaget ska 

kunna bli aktuellt krävs en miljöskada. Det finns ingen legaldefinition för vilka skador 

                                                           
106 Darpö.: a. a. s. 241 ff, 262 och 272. 
107 Miljöskadereglerna fördes först över från MskL till miljöskadelagen (1986:225). Vid tillkomsten av 
MB upphörde miljöskadelagen att gälla, men dess miljöskadebestämmelser arbetades dock in i MB. Se 
prop. 1997/98:45 s. 552 ff och s. 573 ff. 
108 SOU 1993:27 Del 1 s. 697. 
109 SOU 1993:27 Del 1 s. 697 f. 
110 SOU 1996:103 Del 1 s. 627. 
111 Larsson.: a. a. s. 490. 
112 För definition av ekologiska skador se kapitel 2.3. 
113 Genom SkL blir även tillhörande skadeståndsrättsliga principer och grundsatser tillämpliga, såsom 
t. ex. normskyddsläran och principen om adekvat kausalitet.  
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som utgör en miljöskada och inte heller återfinns begreppet i något av 32 kap. MB:s 

lagrum.114 Vissa skador nämns dock explicit i kapitlet och faller således in under dess 

tillämpningsområde: personskador, sakskador och rena förmögenhetsskador.115 I 

svensk rätt återfinns inte någon direkt legaldefinition över vad som utgör en person- 

eller sakskada, utan det har istället växt fram genom praxis, förarbeten och doktrin.116 

Utanför begreppet miljöskada undantas vissa särskilda skadetyper, såsom skador 

orsakade av joniserad strålning och elektrisk ström.117 Även vissa vattenverksamheter 

undantas från reglerna i 32 kap. MB.118  

 Enligt svenska skadeståndsrättsliga grundsatser ska ersättning i princip alltid utgå 

vid ekonomiska skador oavsett om det finns lagstöd för sådana skador eller inte.119 

Ekonomiska skador under 32 kap. MB:s miljöskadebegrepp är sakskador, rena 

förmögenhetsskador och personskador genom schablonbelopp.120 Till skillnad från 

ekonomiska skador krävs det däremot alltid lagstöd vid ideella skador.121 Vissa 

miljöskador av det ideella slaget återfinns i lag, såsom personskador i form av sveda 

och värk enligt 5 kap. 1 § p. 3 SkL. Desto mer problematiskt blir det vid så kallade 

ekologiska skador – ett slags mellanting mellan rena förmögenhetsskador, sakskador 

och ideella skador – som inte återfinns lagstadgade i varken MB eller SkL.122 

 

5.2.2.1 Ekologiska skador enligt svensk rätt 

 

Ekologiska skador kan innebära en rad klassificerings- och avgränsningsproblem, till 

exempel om skadan är ekonomisk eller ideell. Skador på den biologiska mångfalden 

kan de facto ha inneburit kostader för samhället; det offentliga kan ha gjort utgifter 

för bevarandet och återställandet av flora och fauna. Om staten vidtagit sådana 

åtgärder och det därefter uppstår skador på ekologin är skadan ersättningsgill 

eftersom staten lidit av en ren förmögenhetsskada. Om det offentliga däremot inte 

                                                           
114 Ordet ”miljöskada” förekommer endast i rubriken till 32 kap. MB. 
115 För att rena förmögenhetsskador ska bli ersättningsgilla måste de sedermera vara av ”någon 
betydelse” om skadan inte orsakats genom ett brott enligt 32 kap. 1 § st. 2 MB. 
116 I 5 kap. 1, 7 §§ SkL finns ingen definition för vad en person- eller sakskada innebär, utan endast för 
vilken ersättning den skadelidande har rätt till. I 1 kap. 2 § SkL återfinns däremot en definition för vad 
som utgör en ren förmögenhetsskada. Om begreppsjurisprudens i svensk skadeståndsrätt se 
Kleineman.: Kontrakts- och skadeståndsrätt, s. 199 ff. 
117 Enligt 32 kap. 2 § MB gäller istället särskilda bestämmelser. Se ellagen (1997:857) och lag 
(2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor. 
118 32 kap. 3 § st. 2. MB. 
119 Hellner. Radetzki.: Skadeståndsrätt, s. 366 ff. 
120 För en definition av begreppet ekonomisk skada och ideell skada se kapitel 2.3. 
121 Hellner. Radetzki.: a. a. s. 366 ff. 
122 Jfr femte stycket i HD:s domskäl i NJA 1995 s 249. 
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gjort några sådana utgifter är den ekologiska skadan snarare ideell i sitt slag. Som 

tidigare nämnt kräver ideella skador, till skillnad från ekonomiska skador, lagstöd för 

att vara ersättningsgilla, och i dagsläget saknar såväl MB som SkL regler om 

ekologiska skador.123 Det föreligger således en brist i det reparerande miljöskyddet i 

de fall som avhjälpandeansvaret i 10 kap. MB inte blir tillämpligt.  

 Ett sätt att komma till bukt med problemet är att lagstadga om ekologiska 

skador i MB. Värdet av de ekologiska skadorna skulle sedermera kunna beräknas 

med hjälp av ekosystemtjänster.124 Istället för lagstiftning har frågan om ekologiska 

skador istället till viss del behandlats i praxis. I NJA 1995 s 249 (järvfallet) hade två 

fridlysta järvar olovligen skjutits av en privatperson. Staten yrkade skadestånd på 

50 000 kronor per avskjuten järv. Svaranden motsatte sig detta med invändningen att 

det saknades lagstöd för ersättning vid förlust av naturvårdsvärde – en ideell skada. 

HD gick runt problematiken och klassificerade den olovliga avskjutningen som en 

ren förmögenhetsskada, eftersom upprätthållandet av järvarnas bevarandestatus de 

facto inneburit kostnader för staten.125 Svaranden fick slutligen ersätta staten med 

50 000 kronor per avskjuten järv. Liknande resonemang fördes av rätten i RH 

2000:94 (vargfallet) där vargar olovligen skjutits och staten hade haft kostnader för 

upprätthållandet av vargbeståndet.126  

 I järvfallet var statens kostnader för bevarandestatusen avgörande för om 

ersättning skulle utgå eller inte. Utifrån MB:s skyddssyften och ett rättspolitiskt 

perspektiv bör dock ersättning kunna utgå för ekologiska skador oavsett om staten 

ådragit sig några kostnader eller inte. Ur ett modernt skadeståndsrättsligt perspektiv, 

där inte enbart renodlade individuella och kontraktuella intressen bör skyddas, måste 

vissa skador på allmänna skyddsvärda intressen också kunna vara ersättningsgilla. Det 

är inget hållbart resonemang på sikt att ekologiska skador, för att vara ersättningsgilla, 

per se måste inneburit en skada för staten. I synnerhet inte när det numera står klart 

att förlorade naturvärden innebär stora kostnader och förluster för samhället på 

sikt.127 Införandet av en ekologisk skadeståndsrätt genom lag vore därför önskvärt. 

                                                           
123 Om svårigheterna att dra gränsen mellan ekonomiska skador och ideella skador, se JustR Lind 
tillägg i HD:s domskäl NJA 1995 s 249. 
124 Ekosystemtjänster utreds i skrivandets stund av Miljödepartementet. Ett förslag om 
ekosystemtjänster ska vara klart senast den 30 september 2013 och presenteras i ”Utredningen om 
ekosystemtjänster” (M 2013:01) som ett mål i att främja de svenska miljö- och etappmålen (se DS 
2012:13, s. 160 ff). 
125 Enligt 1 kap. 2 § SkL är en ren förmögenhetsskada ”en sådan ekonomisk skada som uppkommer 
utan samband med att någon lider person- eller sakskada”. 
126 I RH 2000:94 fastställdes beloppet till 40 000 kronor per varg för statens bevarandekostnader. 
127 DS 2012:13, s. 156 ff. 
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Oavsett om det genom järvfallet införts en sådan ekologisk skadeståndsrätt eller inte 

har det i varje fall tagits ett steg i den riktningen.128 Kleineman tar steget längre och 

menar på att en ekologisk skadeståndsrätt genom järvfallet de facto införts:129 

 

”Den nu analyserande domen skulle kunna innefatta betydelsefulla, ja närmast 

epokavgörande förändringar i vår skadeståndsrätt (...). Jag är nämligen beredd att gå 

så långt att jag vill göra gällande att HD med den nu analyserande domen mycket väl 

kan ha infört en ekologisk skadeståndsrätt.” 

 

Vidare konstaterade HD i järvfallet att staten har en skyldighet ”på offentligrättslig 

grund” att skydda järvarna. HD hänvisade i sammanhanget till internationella 

miljökonventioner samt till avgörandet i NJA 1993 s 753 (fornminnesfallet). 

Fornminnesfallet visar att ideella skador kan vara ersättningsgilla på offentligrättslig 

skyddsgrund. I målet hade en fastighetsägare skadat ett fornminne som fanns belägen 

på dess fastighet. HD fastställde att oavsett om fornminnesskadan utgjorde en 

sakskada eller inte hade ett kulturellt, historiskt och arkeologiskt värde gått förlorat. 

Fornminnet ansågs av rätten offentligrättsligt skyddat genom lagen (1988:950) om 

kulturminnen m.m.130 Fastighetsägaren fick därför betala skadestånd för den ideella 

skada som staten hade åsamkats genom fornminnesskadan. 

 Kan fornminnesfallet säga något om naturvårdsvärden är offentligrättsligt 

skyddade på liknande sätt? Den yttre miljön skulle i sådana fall kunna sägas vara 

skyddad enligt målsättningsregeln i 1 kap. 1 § MB. På ett teoretiskt och tankemässigt 

plan skulle det kunna vara möjligt. Bengtsson menar på att skadeståndsrätten går i 

den riktningen; att målsättningsregeln i 1 kap. 1 § MB kan komma att användas som 

offentligrättslig grund till skydd för den yttre miljön.131 Målsättningsregeln stadgar 

statens skyldighet att trygga en god miljö för framtida generationer, vilket innebär en 

slags indirekt plikt att skydda den yttre miljön. En sådan rättsutveckling vore 

önskvärd för att värdesätta miljöns betydelse i större utsträckning än i dagsläget. 

 

 

                                                           
128 Skadeståndsrätten i Sverige är generellt sett praxisstyrd. Först 1972, vid tillkomsten av SkL, 
kodifierades gällande sedvanerätt på skadeståndsrättens område. Se prop. 1972:5, s. 18 ff.  
129 Kleineman.: a. a. s. 402. Att det skulle ha införts en ekologisk skadeståndsrätt har sedermera också 
bekräftats av andra, se t. ex. Bengtsson.: a. a. s. 85 ff. 
130 Lagen är för tillfället under behandling och föreslås få det nya namnet ”Kulturmiljölag”. Se prop. 
2012/13:96. 
131 Bengtsson.: a. a. s. 86 och 88. 
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5.2.3 Objektiva ansvarsförutsättningar 

 

Det krävs en skadeståndsgrundande handling för att det överhuvudtaget ska ha 

uppstått en miljöskada. Dessa skadeståndsgrundande verksamheter radas upp i 32 

kap. 3-5a §§ MB och består av olika typer av immissioner, sprängningar och 

grävningar. Verksamheterna uppradade i 32 kap. MB behöver i sig inte vara av 

miljöfarlig karaktär – likt verksamheter enligt 9 kap. MB – för att falla in under 32 

kapitlets tillämpningsområde. Fler verksamhetstyper faller således in under 32 kap. 

MB:s verksamhetsbegrepp än sådana verksamheter enligt 9 kap. MB.132 Vidare måste 

den skadeståndsgrundande verksamheten ha anknytning till fastigheten, vilket innebär 

att rörliga källor faller utanför fastighetsanknytningen.133 Därtill krävs att skadan skett 

i verksamhetens omgivning.134 Skadan måste således ha skett utanför verksamheten, 

men kan fortfarande ha skett inom en och samma fastighetsgräns. Det finns med 

andra ord ingen yttre gräns för hur långt bort skadan kan ha uppstått, utan endast en 

inre gräns hur nära inpå.135  

 Sammanfattningsvis måste följande objektiva ansvarsförutsättningar vara 

uppfyllda för att miljöskadestånd ska kunna utgå vid en miljöskada enligt svensk rätt: 

en verksamhet med anknytning till en fastighet (32 kap. 1 § st. 1 MB) måste ha begått 

en skadeståndsgrundande handling (32 kap. 3-5a §§ MB) som orsakat en miljöskada i 

sin omgivning (32 kap. 1 § st. 1 MB). Det måste också finnas adekvat kausalitet 

mellan den uppkomna skadan och handlingen enligt skadeståndsrättsliga grundsatser, 

något som ibland kan vara svårt att bevisa vid miljöskador.136 Ett anspråk kan riktas 

mot utpekad ansvarskrets i 32 kap. 6-8 §§ MB.137 

 

5.2.4 Subjektiva ansvarsförutsättningar 

 

För käranden innebär regleringen i MB framför SkL vissa fördelar. Den största 

praktiska fördelen är det strikta ansvaret enligt 32 kap. 1 § st. 1 MB, nämligen att 

skadestånd ska betalas vid uppkommen miljöskada. Lagtexten i MB ger således inget 

                                                           
132  Enligt prop. 1997/98:45 s. 553 är tillämpningsområdet för 32 kap. MB samma som tidigare 
miljöskadelag (1969:387). Se vidare Bengtsson.: a. a. s. 26 ff. 
133 Prop. 1985/86:83 s. 37 f och prop.1997/98:56 s. 553 f. 
134 Eriksson.: Några synpunkter med anknytning till tre begrepp i 32 kap. miljöbalken, s. 383 ff.  
135 Prop. 1985/86:83 s. 38 f. 
136 Se kapitel 6. 
137 Det inkluderar fastighetsägare, tomträttsinnehavare, brukare, entreprenörer och vissa 
uppdragstagare. Genom 8 § kan flera skadevållare göras solidariskt ansvariga. 
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utrymme för någon culpabedömning till skillnad från SkL.138 Det finns dock ett 

betydande undantag från det strikta ansvaret. I den mån skadan skäligen bör tålas 

enligt orts- eller allmänvanlighetsregeln i 32 kap. 1 § st. 3 sker istället en 

culpabedömning. Detta skäligen bör tålas är av avgörande betydelse vid personskador. 

Det spelar ingen roll om den miljöpåverkande verksamheten är orts- och 

allmänvanlig om det uppstått en personskada, då är ansvaret alltid strikt oavsett 

personskadans storlek om denna innebär vissa hälsorisker.139 Enligt rådande praxis 

ska inte heller omfattande eller betydande sakskador behöva tålas.140 Skälighets-

bedömningen styrs bland annat av skadans art, naturens eller bostadens känslighet 

och skadans omfattning.141 Även rådande samhällsvärderingar och tekniska 

forsknings-framsteg ska påverka skälighetsbedömningen enligt förarbeten.142 

Bengtsson et al. menar att målsättningsregeln och hänsynsreglerna i MB idag måste 

inverka på bedömningen och att praxisen från tiden före MB inte längre går att söka 

ledning från.143 Toleransnivån för vilka miljöskador den skadelidande skäligen bör 

tåla har således sänkts sedan införandet av MB. 

 Summerat är ansvaret vid miljöskador strikt förutsatt att den miljöpåverkande 

verksamheten inte bör tålas enligt orts- och allmänvanlighetsregeln enligt 32 kap. 1 § 

st. 1 MB, vilket är en klar begränsning i skadeståndsansvaret eftersom många 

miljöpåverkande verksamheter är orts- och allmänvanliga.  Det går att ifrågasätta om 

miljöskador – utifrån ett modernt skaderättsligt perspektiv – överhuvudtaget ska 

behöva tålas utifrån den kunskap och moderna teknologi som finns tillgänglig idag. 

Bland annat för Sandvik fram kritik mot att miljöskaderätten tar för mycket hänsyn 

till grannelagsrätten.144 Orts- och allmänvanlighetsregeln kommer ursprungligen från 

grannelagsrätten och har överförts från miljöskyddslagen till MB.145 De starka skäl 

som motiverade ett sådant undantag inom grannelagsrätten kanske inte längre är 

aktuella. Dessutom finns det redan grannelagsrättsliga regler i 3 kap. JB, vilka borde 

vara tillräckliga i varje fall i grannförhållanden. En allmän hänsynsregel återfinns i 3 

kap. 1 § JB som innebär en skyldighet för grannar att ta skälig hänsyn till sin 

                                                           
138 Det finns undantag till det strikta ansvaret vid miljöskador enligt 32 kap. MB. Vid grävningar och 
liknande arbeten (32 kap. 5 § MB) samt vid byggnadsarbeten (32 kap. 5 a § MB) sker istället en 
culpabedömning. 
139 Prop. 1969:28 s. 277 f.  
140 Jfr NJA 1975 s. 155, NJA 1992 s. 896. 
141 Bengtsson et al.: Miljöbalken. En kommentar. Lagrum 32 kap. 1 § MB. 
142 Prop. 1985/86:83, s. 42. 
143 Bengtsson et al.: a. a. lagrum 32 kap. 1 § MB. 
144 Sandviks avhandling rör visserligen främst finsk rätt, men är ändock relevant i och med att 
ländernas lagstiftning liknar varandra. Se Sandvik.: a. a. s. 205 f. 
145 SOU 1993:27 Del 1, s. 694. 
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omgivning. Om en skada uppstår trots skälig hänsyn borde skadan inte kunna ursäktas 

ytterligare en gång genom orts- och allmänvanlighetsregeln i 32 kap. 1 § st. 3 MB. I 

synnerhet när 3 kap. 3, 4 §§ JB stadgar att förebyggande åtgärder som är nödvändiga 

vid grävning eller liknande alltid skall vidtas samt att skada eller olägenhet skall 

ersättas. 

 

5.3 Miljöskadestånd i Kina och Sverige – en jämförelse 

 

Enligt gällande rätt i såväl Kina som Sverige ska offentlig tillsyn utgöra 

grundstommen för upprätthållandet av en god miljö. I verkligheten ser situationen 

dock annorlunda ut. Till skillnad från Sverige – där den primära tillsynen sker genom 

offentlig kontroll – fyller miljöskadestånd en viktig praktisk tillsynsfunktion för 

civilsamhället i Kina. Miljöskadestånd får en mer central roll när den offentliga 

kontrollen brister. I dagsläget är miljöskadeståndsyrkanden dessutom det överlägset 

vanligaste yrkandet bland de få miljömål som årligen kommer upp till 

folkdomstolarna i Kina.146 Antalet miljömål ökar stadigt för varje år; sedan 1998 

beräknas ökningen ha legat på 25 % årligen, vilket är en positiv trend.147 Utgångsläget 

och miljöskadeståndets funktion är därför olika i Kina och Sverige. Trots att 

miljöskademål är den vanligaste måltypen är ADR-kulturen fortfarande stark i Kina. 

Vissa folkdomstolar har sedan de inrättade en särskild miljöavdelning inte haft ett 

enda miljömål uppe till prövning. Det är något som bör läggas på minnet vid en 

jämförelse av antalet miljöskademål i de kinesiska domstolarna jämfört med de 

svenska domstolarna. 

 Tort Law är en förhållandevis ung lag och fortfarande under utveckling. Det går 

således inte alltid att med klarhet säga vad som utgör gällande rätt – till exempel vad 

gäller begreppet miljöskada. En av förklaringarna är avsaknaden av legaldefinition i 

Tort Law. En annan är oklarheter vad gäller prejudikatvärdet från de kinesiska 

miljödomstolarna. Innebörden av miljöskada är inte alltid helt klar enligt svensk rätt, 

även om det måste sägas att den tydligare framgår av 32 kap. MB än i Tort Law. 

Avsaknaden av en legaldefinition för begreppet ”miljöskada” är således lika länderna 

emellan och begreppets omfattning har istället växt fram på annat sätt. I Sverige 

genom prejudikat från högre domstolsinstanser. I Kina genom lokal praxis från 

                                                           
146 Moser, Yang (2011).: a. a. s. 10895. 
147 Tun Lin et al (2009).: Green Benches: What can People’s Republic of China Learn from 
Environment Courts of other Countries? Asian Development Bank, s. 5. 
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folkdomstolarna. Det går att skönja en viss trend runtom i landets folkdomstolar: 

skadeståndsanspråk på miljöskador vad gäller renodlade person- och sakskador har 

hittills accepterats. Miljöskadebegreppet enligt kinesisk rätt omfattar således färre 

antal ersättningsgilla skador än enligt svensk rätt.148 Både rättssystemen skulle dock 

kunna tjäna på att införa ett ekologiskt skadeståndsbegrepp i lag för att öka 

civilsamhällets tillgång till rätten vid diffusa, fragmentariska och kollektiva intressen. 

Till viss del kan det sägas ha införts i svensk rätt. Ett införande i antingen SkL eller 

32 kap. MB skulle dock markera naturens egenvärde och tydliggöra civilsamhällets 

möjlighet att väcka skadeståndsanspråk vid ekologiska skador. 

 Vad gäller det subjektiva skadeståndsansvaret är utgångspunkten – i såväl svensk 

som kinesisk rätt – att ansvaret är strikt.149 Det stämmer väl överens med principen 

om att förorenaren betalar (polluter pays principle) en numera internationellt vedertagen 

miljörättslig princip.150 Trots att många miljöekonomer tvistar om vilket subjektivt 

skadeståndsansvar som är mest effektivt (culpaansvar eller strikt ansvar) är det inte 

kontroversiellt att påstå att strikt skadeståndsansvar framför culpa är att fördra för 

långsiktiga förändringar av ett företags beteende i miljöfrågor. Det säger sig självt att 

om risken för skadestånd är högre för den som bedriver miljöpåverkande 

verksamhet, än för den som inte gör det, får det en viss ekonomisk styreffekt.151 Hur 

pass stort genomslag den effekten får är däremot desto mindre säker. Ett strikt 

skadeståndsansvar får således större preventiv effekt än ett culpaansvar i längden, 

något som också är grundläggande inom miljörätten enligt försiktighetsprincipen 

(precautionary principle).152 En motsatt princip, att den skadelidande bär skadeansvaret in 

dubio, nämligen (victim pay principle), skulle dessutom vara oacceptabel utifrån en 

rättspolitisk aspekt där allmänna skyddsvärda intressen såsom en god miljö och 

folkhälsa ska främjas.153  

 Det strikta skadeståndsansvaret i Kina är absolut till skillnad från Sverige. Det 

finns således inget lagstadgat undantag likt orts- och allmänvanlighetsregeln i kinesisk 

rätt. Ett strikt skadeståndsansvar sänder en tydlig signal utåt och vållar inga 

avgränsningsproblem över vad som ”skäligen bör tålas” som det svenska undantaget 

ibland förorsakar. I ett land som Kina – där civilsamhällets tradition att vända sig till 

                                                           
148 Se kapitel 5.2.2. 
149 Se art. 65 Tort Law (kinesisk rätt) samt 2 kap. 8 § MB, 32 kap. 1 § st. 1 MB (svensk rätt). 
150 För en historisk genomgång om PPP se Darpö.: a. a. s. 28 ff. 
151 Westerlund.: a. a. s. 686 ff, 706 f. 
152 Polinsky (1980).: Strict liability versus negligence in market setting, s. 2. 
153 Westerlund.: a. a. s. 690. 
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domstol redan är svagt – kan avsaknaden av en undantagsregel vara något positivt. 

Det kan verka motiverande för den enskilde; möjligheten att vinna framgång med sin 

talan ökar. Dessutom är många miljöskador orts- och allmänvanliga, vilket är ett 

betydande undantag inom den svenska miljöskadeståndsrätten. 

 Införandet av Tort Law är på det hela taget ett positivt tillskott i den kinesiska 

civilrätten. Det är ännu för tidigt att avgöra om Tort Law fått tilltänkt effekt och 

genomslag i Kina. I skrivandets stund har lagen endast varit gällande i drygt tre år. 

Antalet miljöskadeståndsmål ökar dock stadigt för varje år i Kina, vilket får ses som 

att miljöskaderätten går i rätt riktning. Framförallt har artikel 65 Tort Law förtydligat 

rättsläget vad gäller den skadeståndsgrundande handlingen i förhållande till EPL och 

GPCL. Det finns dock fortsatta problem med de motsägelsefulla bestämmelserna i 

GPCL, EPL och Tort Law. Många av landets folkdomstolar har brist på juridisk 

kompetent personal och känner i värsta fall inte till vilka tolkningsprinciper som 

gäller vid normkonflikter.154 Trots förtydligandet i Tort Law kvarstår således risken 

för godtyckliga bedömningar till viss del i folkdomstolarna, vilket leder till fortsatta 

materiella brister i tillgång till rätten för civilsamhället. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
154 Det beror delvis på att rättsväsendet behövde byggas upp från grunden efter den kulturella 
revolutionen i Kina. Se kapitel 3. 
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6. Bevisning i miljöskademål 

 

6.1 Allmänt om bevisning i miljöskademål 

 

Bevisregler blir aktuella så fort det föreligger en osäkerhet över omständigheterna i 

ett mål. Vid oklara sak- och rättsförhållanden fyller därför reglerna om bevisbörda 

och beviskrav en viktig praktisk funktion i syfte att bringa klarhet. För att 

bevisreglerna ska kunna få sin tilltänkta praktiska funktion i miljöskademål måste 

hänsyn tas till skadornas komplexa natur. Miljöskador är ofta uppkomna genom 

komplicerade händelseförlopp där en rad alternativa skadeorsaker finns för 

handen.155 En mängd kemiska, biologiska och ekologiska faktorer kan ha verkat i 

symbios åt endera förbättrande eller förvärrande hållet. Ett krav på fullständig 

bevissäkerhet vid miljöskador skulle därför innebära omfattande bevissvårigheter för 

den skadelidande, om det överhuvudtaget ens är möjligt att få fram full bevisning. 

Vid en första anblick skulle det nästintill kunna uppfattas som omöjligt att styrka ett 

sådant orsakssamband mellan störning och miljöskada, något som skulle kräva 

omfattade tvärvetenskapliga kunskaper, tid och ekonomiska resurser. Till de 

materiella miljöskadereglerna måste därför ändamålsenliga bevisregler finnas för att 

möjligheterna att utfå miljöskadestånd inte ska vara illusoriska i sitt slag. 

 

6.2 Beviskrav, bevisbörda och adekvat kausalitet i Sverige 

 

6.2.1 Beviskrav i miljöskademål 

 

Domstolarna i Sverige är skyldiga att ta ställning till alla sak- och rättsförhållanden 

som förekommer i ett mål oavsett hur svårt det än må vara.156 Under processens gång 

tar därför domstolarna ställning till ett antal bevisfrågor för att bringa klarhet, bland 

annat vad gäller bevisbördans placering och om beviskravet är uppfyllt.157 I 

miljöskademål har i synnerhet orsakssambandet mellan miljöskadans uppkomst och 

störningskällan visat vara svårt att styrka, något HD konstaterade redan i NJA 1981 s 

622 (fiskodlarfallet). I målet hade en fiskeodlare förlorat 40 000 regnbågsforeller på 

                                                           
155 Om alternativa skadegrunder se Hellner. Radetzki.: a. a. s. 200 ff. 
156 Ekelöf. Edelstam. Heuman.: a. a. s. 77 ff. 
157 För en översikt av bevisfrågor se Diesen. Strandberg.: Bevisprövning i tvistemål. Teori och praktik, 
s. 253 ff. 
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två dygn, vilket fiskeodlaren menade berodde på fenolutsläpp från kommunens 

dagvattensutsläpp. Kommunen invände att fiskedöden istället berodde sjöns låga 

syrehalt, som i sin tur hade lett till höga halter av svavelväte. HD konstaterade i sina 

domskäls andra stycke att fiskedödens orsak inte gick att fastställa till fullo och att det 

fanns en rad alternativa skadeföljder som kunnat inverka på varandra. HD 

konstaterade vidare att oklara orsakssamband i sig inte innebar att ett 

skadeståndsanspråk skulle avslås. Miljögifters och kemikaliers diffusa karaktär 

motiverade istället en sänkning av beviskravet för den skadelidande.158 

 

”/.../ Just när det gäller så svåröverskådliga och komplicerade händelseförlopp som 

föroreningar genom miljögifter och liknande ter sig en sådan lindring av 

beviskravet särskilt motiverad/.../” – Utdrag ur HD:s domskäl i NJA 1981 s 622. 

 

HD uttalade vidare att om den skadelidandes version framstod som ”klart mera 

sannolikt” och därtill ”sannolik med hänsyn till omständigheterna i målet” ansågs också 

beviskravet vara uppfyllt.159 I fiskeodlarfallet lättade således HD beviskravet och 

fiskeodlaren utfick skadestånd. Fiskeodlarens version av orsakssambandet ansågs i 

sammanhanget vara klart mera sannolikt än det som kommunen framfört.  

 Motsvarande bevislättnad gjordes i NJA 1982 s 421 (Leofallet). Där kom dock 

HD fram till motsatt resultat, nämligen att de skadelidandes version inte vara klart 

mera sannolikt än motpartens. I målet hade ett antal patienter, efter att ha genomgått 

en ryggröntgensbehandling, drabbats av allvarliga personskador.  De skadelidande 

menade att kontrastmedlet ”Kontrast U” (tillverkat av läkemedelsföretaget Leo) låg 

till grund för skadorna. Leo invände med en rad alternativa skadeorsaker, där 

framförallt ett anestesiläkemedel var orsaken till personskadorna och inte kontrast-

medlet. Det gick inte att utesluta läkemedelsföretagets alternativa skadegrund, trots 

att kliniska tester visade att kontrastmedlet visserligen vara neurotoxiskt. Inte heller 

ansågs det vara klart mera sannolikt att skadorna orsakats av Kontrast U framför 

anestesiläkemedlet, varför de skadelidandes talan avslogs. Alla tre domstolsinstanser 

var därför eniga om att skadestånd inte kunde utgå i målet. 

 I såväl fiskodlarfallet som Leofallet sänkte således HD beviskravet för 

orsakssambandet mellan skadan och störning till förmån för den skadelidande – även 

                                                           
158 Det finns inget i lag som berättigar domstolen att sänka beviskravet, men sådana åtgärder har ändå 
vidtagits i sådana situationer där det ansetts vara orimligt att vidhålla ett alltför högt beviskrav. Se 
vidare Diesen. Strandberg.: a. a. s. 296. 
159 Jfr även NJA 1977 s 176 där HD sänkte beviskravet på liknande sätt. 
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om det ledde fram till olika domslut i målen. Beviskravssänkningen var ett tydligt 

avsteg från normalbeviskravet,160 ett enligt praxis högt ställt beviskrav som gäller i 

dispositiva tvistemål.161 Viktigt att poängtera är att bevislättnaden endast gällde själva 

orsakssambandet mellan miljöskadan och störningskällan. Några år efter fiskodlar- 

och Leofallet uppmärksammade Miljöskadeutredningen bevissvårigheterna vid 

miljöskador.162 Det ledde till att lagstiftare införde en bevislättnadsregel i dåvarande 

miljöskadelag (1986:225), som senare arbetades in i 32 kap. 3 § st. 3 MB i oförändrat 

skick:163 

 

”En skada skall anses ha orsakats genom en störning som avses i första stycket, 

om det med hänsyn till störningens och skadeverkningarnas art, andra möjliga 

skadeorsaker samt omständigheterna i övrigt föreligger övervägande sannolikhet för 

ett sådant orsakssamband.” 

 

Enligt förarbeten motsvarar bestämmelsen i 32 kap. 3 § st. 3 MB den praxis som växt 

fram på området. I sammanhanget lyfts särskilt fiskodlar- och Leofallet fram.164 

Domstolarna valde i målen att använda sig av formuleringen ”klart mera sannolikt”, 

medan bevislättnaden enligt lag uttrycks genom ”övervägande sannolikhet”. Det 

framgår inte av förarbeten om skillnaden är redaktionell eller materiell. 

Formuleringen ”övervägande sannolikhet” får enligt Hellner troligen förstås som ett 

lägre beviskrav än den som utvecklats genom praxis.165 Om dagens bevislättnadsregel i 

32 kap. MB hade funnits vid tidpunkten för Leofallets prövning är det möjligt att HD 

hade kommit fram till motsatt domslut. 

 Vid domstolarnas bevisvärdering innebär bevislättanden i 32 kap. MB en slags 

sannolikhetsprövning.166 Denna sannolikhetsbedömning är enligt Lindblom 

”anmärkningsvärt generös mot den skadelidande”.167 Det sänkta beviskravet i 32 kap. MB 

innebär nästintill en tillämpning av överviktsprincipen enligt Lindblom, vilket i 

sådana fall skulle vara en ovanlig företeelse i svensk bevisrätt. Svenska domstolar 

tillämpar normalt överviktsprincipen som bevisvärderingsmetod.168 Det vore dock 

                                                           
160 Om normalbeviskravet i tvistemål se Ekelöf. Edelstam. Heuman.: a. a. s. 81 ff. 
161 Se praxisgenomgång i Heuman.: Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 66 ff.  
162 SOU 1983:7, s. 164. 
163 Prop. 1985/86:83, s. 45. 
164 Jfr SOU 1983:7 s. 164 ff, prop. 1985/86:83, s. 46 och prop. 1997/98:45, s. 553 ff. 
165 Hellner. Radetzki.: a. a. s. 341. Jfr även Lindbloms resonemang i Miljöprocess, s. 354 f. 
166 Om sannolikhetsteorierna vid bevisvärdering se Heuman.: a. a. s. 416 ff. 
167 Lindblom.: a. a. s. 353. 
168 Om överviktsprincipen se Heuman.: a. a. s. 457 ff. 
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för långtgående slutsatser enligt Lindblom att påstå att bevislättnaden enligt 32 kap. 3 

§ st. 3 MB är en lagstadgad överviktsprincip.169 På den punkten får Lindblom medhåll 

från Bengtsson.170 I praktiken går det dock att skönja en viss trend bland 

domstolarna, nämligen att bevislättnaden i 32 kap. 3 § st. 3 MB de facto tillämpas 

som en slags överviktsprincip enligt Schultz.171 Det vore därför önskvärt med ett 

förtydligande på den punkten eftersom lika fall ska bedömas lika; bevisvärderingen 

ska vara densamma oavsett domsaga. 

 

6.2.2 Bevisbörda i miljöskademål 

 

Det är numera allmänt vedertaget att den som påstår ersättningsgill miljöskada också 

bär bevisbördan.172 Till skillnad från vissa andra mål under miljöbalkens tillämpnings-

område tillämpas inte principen om omvänd bevisbörda i miljöskademål.173 

Ersättningsfrågor är explicit undantagna från den omvända bevisbördan enligt 2 kap. 

1 § MB. Som utgångspunkt är det således käranden (den skadelidande) som bär 

bevisbördan vid en uppkommen miljöskada, men om den skadelidande når upp till 

det måttligt stränga beviskravet går bevisbördan över på den skadevållande. Därtill 

måste skadan uppfylla det allmänna kravet på adekvat kausalitet, vilket innebär att 

händelsen inte får var helt oförutsebar för skadevållaren.174 Det är vidare svaraden 

(skadevållaren) som har bevisbördan för att störningen var orts- och allmänvanlig.175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
169 Lindblom.: a. a. s. 354. 
170 Bengtsson (2011).: a. a. s. 93. 
171 Schultz.: Kausalitetspraktikan. SvJT 2011 s. 488 f. 
172 Se HD:s domskäl i NJA 1999 s 385. 
173 Se vidare Michanek. Zetterberg.: a. a. s. 106 f. 
174 Hellner. Radetzki.; a. a. s. 202 ff. 
175 Se HD:s domskäl i NJA 1999 s 385.  
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6.3 Beviskrav, bevisbörda och adekvat kausalitet i Kina 

 

Enligt huvudregeln är det käranden (den skadelidande) som bär bevisbördan i 

skadeståndsmål enligt den kinesiska rätten.176 I miljöskademål ser situationen dock 

annorlunda ut. Av artikel 66 i Tort Law framgår att principen om omvänd 

bevisbörda ska tillämpas i miljöskademål: 

 

“Where any dispute arises over an environmental pollution, the polluter shall assume 

the burden to prove that it should not be liable or its liability could be mitigated 

under certain circumstances as provided for by law or to prove that there is no 

causation between its conduct and the harm.” – Art. 66, Tort Law 

 

Det är följaktligen svaranden (skadevållaren) som bär bevisbördan, vilket innebär att 

svaranden måste visa att skadan inte orsakats av dennes verksamhet enligt Tort Law. 

SPC yttrade redan innan Tort Law hade trätt ikraft att principen om omvänd 

bevisbörda skulle tillämpas fullt ut i miljöskademål. Första gången SPC uttalade detta 

var 1992, men utan något positivt genomslag.177 År 2001 utgav därför SPC en 

instruktion över hur folkdomstolarna runtom i landen skulle hantera bevisbördan i 

miljöskademål:178  

 

“The burden of proof in any tortious claim shall be determined in accordance 

with the following rules: /.../ 

3. in any compensation claim relating to damage caused by environmental 

pollution /.../” 

 

Införandet av artikel 66 Tort Law har lett till att principen om omvänd bevisbörda 

tillämpas i större utsträckning än tidigare.179 Utöver den omvända bevisbördan är det 

också svaranden som måste visa om det föreligger en befrielsegrund från ansvaret, 

eller om det förekommer några förmildrande omständigheter som gör att det strikta 

ansvaret bör jämkas. Befrielsegrunderna återfinns i Tort Law och i vissa 

miljöskyddslagar. Framförallt kan artikel 41 EPL och artikel 26-27 Tort Law bli 

                                                           
176 Art. 64 CPL.  
177 Supreme People’s Court’s Judicial Interpretation on Several Problems in the Application of the 
Civil Procedure Law of the People’s Republic of China (1992). 
178 Art. 4 p. 3 Several Provisions of the Supreme People's Court on Evidence in Civil Proceedings 
(2001). 
179 Stern.: a. a. s. 131 ff. 
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aktuella.180 Enligt tredje stycket i artikel 41 EPL görs ett undantag från det strikta 

ansvaret om svaranden kan visa på ”irresistible natural disasters”. Om svaranden utifrån 

ett objektivt perspektiv inte hade kunnat förhindra händelsen, och rent subjektivt inte 

kunnat förutse densamma, går svaranden fri från ansvar. Enligt miljörättsprofessorn 

Zhu Xiao faller allvarliga naturkatastrofer (vulkanutbrott, jordbävningar etc.) och 

sociala fenomen (krig) in som godtagbara befrielsegrunder enligt artikel 41 EPL.181 

Detta kan sägas vara uttryck för adekvat kausalitet. Av förklarliga skäl blir befrielse-

grunderna i artikel 41 EPL sällan tillämpliga. I artikel 26-27 Tort Law stadgas vidare 

att svaranden inte blir ansvarig om käranden (den skadelidande) själv orsakat skadan 

eller varit medvållande. 

Införandet av Tort Law har lett till att principen om omvända bevisbörda i större 

utsträckning än tidigare tillämpas av folkdomstolarna runtom i landet. Det föreligger 

dock fortfarande stora brister i implementeringen och genomslaget varierar runtom i 

landet. Enligt Stern beror det på okunskap och i vissa fall ren ovilja.182 En annan 

förklaring är att domstolarna inte vet hur de ska använda den bevisning som 

förekommer i miljömål.183 Ett sätt att komma till bukt med problemet kan vara 

införandet av särskilda miljödomstolar, något som skulle kunna öka både den legala 

och naturvetenskapliga kunskapen vilket jag ämnar återkomma till senare.184 Utöver 

bristande implementering råder omfattande oklarheter över hur principen om 

omvänd bevisbörda ska tillämpas av folkdomstolarna i praktiken.185 Framförallt är det 

oklart hur pass sannolikt den skadelidandes påståenden måste vara för att 

bevisbördan ska gå över på förorenaren. Varken lagstiftare eller SPC har i dagsläget 

kommit med någon närmare ledning om saken ifråga. 

 

6.4 Bevisregler i Kina och Sverige – en jämförelse 

 

Det finns olika sätt att lösa de bevissvårigheter som kan uppstå i ett miljöskademål 

och öka de materiella miljöskadereglernas genomslag. I Sverige har lagstiftare valt att 

sänka beviskravet istället för att kasta om bevisbördan. I Kina har lagstiftare däremot 

valt modellen omvänd bevisbörda. Såväl lindring av beviskravet som omkastning av 

                                                           
180 I vissa miljöskyddslagar finns ytterligare befrielsegrunder, se t. ex. art. 3 i Law on the Prevention 
and Control of Water Pollution (1984). 
181 Zhu.: a. a. s. 243. 
182 Stern.: a. a. s. 131 ff. 
183 Stern.: a. a. s. 133.  
184 Se kapitel 8.2.1. 
185 McElwee.: a. a. s. 256. 
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bevisbördan är båda ett slags rättspolitiskt verktyg som används för att avspegla 

lagstiftarens intentioner:186 ju lägre beviskrav desto högre processbenägenheten, 

medan motsatt ordning minskar densamma.187 I utländska rättsordning används ofta 

principen om omvänd bevisbörda som rättspolitiskt verktyg, medan lagstiftare i 

Sverige ofta drar sig för att kasta om bevisbördan.188 Visserligen stadgar 2 kap. 1 § 

MB om omvänd bevisbörda i vissa miljömål, men miljöskadereglerna undantas 

explicit från den regeln. 

 Vilken ordning är således att föredra för att öka miljöskadereglernas tillämplighet 

– ett sänkt beviskrav eller en omkastad bevisbörda? Den frågan ska endast i korthet 

diskuteras i det följande. Lika svårt som det kan vara för käranden att bevisa ett 

orsakssamband, kan det vara för svaranden att bevisa ett icke-existerande sådant. I 

många situationer är det dock typiskt att skadevållaren har betydligt mer resurser än 

den som drabbats av skadan – både finansiellt och kompetensmässigt. Utifrån det 

perspektivet är det lättare för skadevållaren att motbevisa vad som hänt, med hänsyn 

till att denne ansvarar för den industriella processen och kan förhållandena vid sin 

verksamhet. Den omkastade bevisbördan i miljöskademål är således att föredra i 

många fall. Däremot får den omvända bevisbördan inte gå över alltför lätt på 

svaranden. Det är därför problematiskt att det föreligger oklarheter över hur pass lätt 

den omvända bevisbördan går över på svaranden enligt artikel 66 Tort Law. I sådana 

situationer kan risken för godtycklighet öka bland landets folkdomstolar.  

 Om alltför höga krav ställs på förorenaren, i ett land där korruptionen redan är 

hög, riskerar förorenaren helt enkelt att köpa sig ur situationen – i synnerhet om 

ansvaret redan är mycket strikt.189 I Kina är förorenarens ansvar inte bara strikt, utan 

det saknas också ett undantag likt orts- och allmänvanlighetsregel som finns enligt 

svensk rätt. Dessutom är antalet befrielsegrunder enligt den kinesiska rätten få. En 

omvänd bevisbörda kan i sådana situationer försätta svaranden i en position där det 

helt enkelt är omöjligt att motbevisa en miljöskada, och enda sättet att rentvå sig är 

genom mutor. För att miljöskadereglerna i Kina inte ska vara illusoriska skulle ett 

lägre beviskrav, istället för omvänd bevisbörda, kunna vara att föredra i 

miljöskademål. 

                                                           
186 Ekelöf. Boman.: Rättegång IV, s. 88. 
187 Diesen. Strandberg.: Bevisprövning i tvistemål, s. 312 f. 
188 Schultz.: a. a. s. 491. 
189 Enligt Transparency Internationals årliga korruptionsindex ligger Kina rankad på plats 80 av 174 
granskade länder, medan Sverige ligger på plats 4. Se Transparency International.: Corruption 
Perceptions Index 2012. 
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7. En processuell fråga – talerätt i miljöskademål 

 

7.1 Talerätt i miljöskademål i Sverige 

 

7.1.1 Enskildas talerätt i miljöskademål 

 

Som tidigare nämnt finns det sällan, vid uppkomna ekologiska skador, en särskilt 

utpekad individ vars skyddade intressen direkt träffats av skadan.190 Då uppstår 

frågan vem som kan föra talan å naturens vägnar – en frågeställning som tenderar att 

återkomma inom alla typer av miljömål. Talerätten i miljömål är således viktigt att 

utreda, eftersom bristande talerätt i sig utgör ett tvingande rättegångshinder. För att 

talerätten i miljömål ska vara ändamålsenligt utformad och tillgodose de materiella 

reglernas syfte, har lagstiftare valt att särreglera talerätten i vissa miljömål från de 

ordinarie processreglerna i RB. När det kommer till enskildas miljöskadeanspråk 

däremot gäller samma talerättsregler som för dispositiva tvistemål i övrigt. 

 Ett enskilt skadeståndsyrkande utgör vanligtvis en fullgörelsetalan.191 Det beror 

på att en fullgörelsedom är exigibel, till skillnad från en fastställelsedom, vilket är mer 

praktiskt för käranden. Kretsen taleberättigade definieras då av 13 kap. 1 § RB e 

contrario. Inom doktrin har frågan om hur 13 kap. 1 § RB ska utläsas e contrario 

vållat mycket huvudbry.192 Klart är dock att enskilda måste vara behöriga i saken för att 

ha talerätt, vilket framförallt kan bli komplicerat att avgöra vid ekologiska skador. 

 Bedömningen av talerätten i miljöskademål är i de flesta fall generös, vilket också 

bekräftades i fiskodlarfallet.193 HD konstaterade i sina domskäls andra stycke att 

fiskedödens orsak inte gick att fastställa till fullo, men att det i sig inte innebar något 

hinder för att pröva fiskeodlarens skadeståndstalan. Enskilda som drabbats av en 

direkt person- eller sakskada (från en miljöpåverkande verksamhet på en fastighet 

enligt 32 kap. MB) får således i de flesta fall anses vara behöriga i saken ifråga och har 

talerätt vid en fullgörelsetalan. Hur situationen ser ut vid ekologiska skador är 

däremot mindre klar. I järvfallet ansågs staten vara berörd av ifrågavarande sak; 

staten hade lagt ned kostnader för bevarandet av järven, lidit av ekonomisk skada till 

följd av järvdöden och hade därmed talerätt. Om staten däremot inte hade lagt ned 

                                                           
190 För diskussion om ekologiska skador se kapitel 5.2.2.1. 
191 Om olika slags talan se Ekelöf (1996).: Rättegång II, s. 105 ff. 
192 Se t. ex. Ekelöf (1996).: a. a. s. 107 ff. 
193 För omständigheterna i fiskodlarfallet se kapitel 6.2.1. 
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några kostnader står det däremot oklart om staten, vid en uppkommen ekologisk 

skada, haft talerätt i ett miljöskademål av liknande slag. Frågan har inte kommit upp 

till prövning eller närmare diskuterats i doktrin varför rättsläget får anses vara 

oklart.194 

 Det är i vissa fall möjligt för käranden att väcka en fastställelsetalan vid ett 

skadeståndsyrkande (istället för en fullgörelsetalan) enligt 13 kap. 2 § RB. För att en 

sådan fastställelsetalan ska tas upp av domstolen måste det enligt praxis föreligga en 

osäkerhet som ligger käranden till last samt anses lämpligt ur ett processekonomiskt 

perspektiv.195 Fördelen med en fastställelsetalan framför en fullgörelsetalan är att 

käranden inte behöver påvisa skadans omfattning eller art, något som annars kan 

vara svårt.196 Inte minst gäller det i miljöskademål, där betydande tvärvetenskapliga 

kunskaper kan vara nödvändiga för att avgöra skadans omfattning och art. Sådana 

undersökningar kan vara mycket kostsamma och tidskrävande, varför käranden kan 

vilja vänta med sådana utgifter tills det står klart att miljöskadestånd kommer utgå. 

 Utifrån talerättspraxisen som finns på skadeståndsrättens område konstaterar 

Lindblom att enskildas talerätt i dispositiva tvistemål överlag är god.197 De krav som 

domstolen ställer på käranden för att denne ska anses ha talerätt är lågt ställda, i 

synnerhet när det kommer till fullgörelsetalan. Talerättsmöjligheterna vid ett enskilt 

miljöskadeanspråk är således goda enligt svensk rätt. Ett miljöskadeyrkande avvisas 

därför sällan på grund av bristande talerätt.198 Den som blivit drabbad av en 

miljöskada (person- eller sakskada) har därför goda möjligheter att få sin sak prövad i 

Sverige. Det räcker med att den enskilde påvisar att skadan kan ha orsakats av en 

miljöpåverkande verksamhet enligt HD:s domskäl i fiskodlarfallet. 

  

7.1.2 Enskild grupptalan i miljöskademål 

 

Grupptalan är ett förhållandevis nytt rättsinstitut i svensk rätt som infördes 2003 

genom lagen (2002:509) om grupprättegång (GrL).199 Införandet av grupptalan 

gjordes för att stärka talerätten i samhället eftersom diffusa, fragmentariska och 

                                                           
194 Till viss del berör Nordh talerätten i miljömål vid allmänna intressen, även om det specifikt inte 
handlar om ekologiska skador. Se Nordh.: a. a. s. 459 ff. 
195 Se NJA 1973 s 412 och NJA 2005 s 517. 
196 Lindblom.: a. a. s. 161 ff. 
197 Lindblom (2008).: Grupptalan i Sverige, s. 304. 
198 Om tvingande rättegångshinder i dispositiva tvistemål se 11 kap. 1-2 §§ RB. 
199 Legaldefinitionen för grupptalan och grupprättegång finns i 2 § st. 1 GrL. En grupptalan sker genom 
en grupprättegång. Rekvisitet grupprättegång har således en mer vidsträckt betydelse och omfattar 
såväl grupptalan som andra tillkommande enskilda yrkanden i samband med grupprättegången. 
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kollektiva intressen blivit allt vanligare – rättsintressen som också har behövts bli 

tillgodosedda för att stärka tillgången till rätten.200 Detta behov ledde fram till GrL 

och bestämmelser om grupptalan i miljöbalken (32 kap. 13-14 §§ MB).201 Såväl 

juridiska som fysiska personer kan väcka enskild grupptalan enligt 4 § GrL. Det 

förutsätter att käranden ingår i den grupp som är berörd. En av grupprättegångens 

utmärkande egenskap är att domens rättskraft inte bara omfattar käranden utan även 

den grupp som käranden ingår i. I svensk rätt förutsätter det dock att 

gruppmedlemmarna aktivt valt att ingå i gruppen (genom ett så kallat opt in-förfarande), 

till skillnad från vissa common law-länder som tillämpar principen om opt out.202 

 Talerätten vid en enskild grupptalan bedöms på samma sätt som vid ordinarie 

dispositiva tvistemål.203 Vid en enskild grupptalan om miljöskadestånd innebär det att 

kärandens talerätt bedömds generöst av domstol i enlighet med praxis på området. 

Att talerätten ska bedömas extensivt framgår också av förarbeten till GrL.204 Det 

räcker således ofta med ett påstående från kärandens sida för att domstolen ska 

bedöma att talerätt också föreligger – i varje fall vid en fullgörelsetalan. 

 Grupprättegångar är fortfarande mycket ovanliga i Sverige och praxisen är 

därför begränsad.205 I dagsläget har endast en enda enskild grupptalan om 

miljöskadestånd prövats under det dryga decenniet som rättsinstitutet funnits i 

svensk rätt.206 Det låga antalet grupprättegångar skulle tyda på att rättsinstitutet inte 

fått tillönskad effekt. En statlig utredning från 2008 ställde sig dock positiva till 

grupptalan och menade att rättsinstitutet kompletterade samt utökade den enskildes 

tillgång till rätten.207 Lindblom konstaterar dessutom att grupptalans funktion i sig 

inte är irrelevant i och med det låga antalet rättegångar: 

  

”Man bör i detta sammanhang erinra sig att en processreform inte måste komma till 

flitig användning för att äga ett existensberättigande. Processens främsta 

samhällsfunktion /.../ är att medverka till att den aldrig eller blott sällan behöver 

träda i funktion.” 208 

   – Per Henrik Lindblom, Professor i processrätt, Uppsala universitet  

                                                           
200 Prop. 2001/02:107, s. 21 ff.  
201 Prop. 2001/02:107, s. 182. 
202 Prop. 2001/02:107, s. 138 ff. 
203 Lindblom (2008).: a. a. s. 305. 
204 Prop. 2001/02:107, s. 140. 
205 För en sammanställning över praxisen på området se Lindblom (2008).: a. a. s. 209 ff. 
206 Skriftlig kommunikation med Lindblom 2013-07-11. Miljöskadestånd genom enskild grupptalan 
prövades i mål M 1931-07 Carl de Geer m. fl./Luftfartsverket (Arlanda). 
207 DS 2008:74, s. 15.  
208 Lindblom (2008).: a. a. s. 263. 
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Ur ett materiellt perspektiv fyller grupptalan en positiv funktion för att tillgodose de 

nya skyddsvärda intressen som vuxit fram i samhället. Det låga antalet 

grupprättegångar talar dock för att rättsinstitutet inte fungerar i praktiken. Lindblom 

poängterar att processuella reformer kan ta tid att slå igenom, varför inte heller alltför 

stor vikt bör läggas på antalet mål under rättsinstitutets inledande skede.209 

 

7.2 Talerätt i miljöskademål i Kina 

 

7.2.1 Allmänt om processkrav och talerätt i miljömål 

 

Den kinesiska rättens motsvarighet till rättegångsbalken är processlagarna GPCL och 

CPL. I lagarna finns svar på de flesta processuella frågor som kan komma upp i ett 

miljöskademål, bland annat regler om parts- och processbehörighet.210 Likt svensk 

rätt finns ett antal processförutsättningar som måste vara uppfyllda för att ett 

miljöskadeanspråk ska prövas av folkdomstolarna. Dessa tvingande och kumulativa 

processförutsättningar finns stadgade i artikel 108 CPL: 

  

The following requirements must be met when an action is initiated: 

(1) The plaintiff must be an individual, legal person or any other 

organization that has a direct interest in the case; 

(2) There must be a specific defendant; 

(3) There must be a concrete claim, fact and cause of action; and 

(4) The action must be within the scope of acceptance for civil 

lawsuits of the people’s court and within the jurisdiction of 

people’s court where it is filed. 

  – Art. 108 CPL 

 

Reglerna om processbehörighet stämmer överens med bestämmelserna om 

partsbehörighet.211 Inledningsvis krävs det att käranden är en fysisk eller juridisk 

person. Även vissa organisationer kan väcka talan enligt artikel 108 p. 1 CPL. 

Rekvisitet ”any other organization” är generöst formulerat, men i praktiken räknas 

endast GONGO:s och lagligt upprättade NGO:s till den kategorin.212 Dessvärre är de 

flesta NGO:s som arbetar med miljöfrågor i Kina inte lagligt registrerade enligt det 

                                                           
209 Lindblom (2008).: a. a. s. 259 ff. 
210 För definition av parts- respektive processbehörighet se Ekelöf (1996).: a. a. s. 48 ff. 
211 Processbehörigheten framgår av art. 108 CPL, medan partsbehörigheten framgår av art. 49 CPL. 
212 För definition av GONGO:s se kapitel 2.3. 
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inhemska regelsystemet, varför dessa också saknar process- och partsbehörighet.213 

Det är därför positivt att alltfler GONGO:s på senare tid valt att inrikta sin 

verksamhet på att hjälpa civilsamhället att nå fram till domstol.214 Utöver reglerna om 

parts- och processbehörighet finns inga särskilda regler om talerätt i miljöskademål. 

Det framgår dock av artikel 6 EPL att fysiska och juridiska personer (samt vissa 

organisationer) ska ha en möjlighet att föra talan i miljömål: 

  

”All units and individuals shall have /.../ the right to report on or file charges against 

units or individuals that cause pollution or damage to the environment.”  

– Art. 6 EPL 

 

Däremot framgår inte kretsen taleberättigade i miljömål närmare av artikel 6 EPL. Inte 

heller framgår det av övriga processlagar. Det går endast att utläsa av artikel 108 CPL 

att talerätt är en nödvändig processförutsättning, medan omfattningen av densamma 

lämnas därhän. För att söka klarhet i vilka som är behöriga i ifrågavarande sak får 

ledning istället sökas i Tort Law. I artikel 2 Tort Law radas ett antal skyddsvärda 

intressen upp.215 De vars skyddade intresse också har kränkts får anses vara behörig i 

ifrågavarande sak och har därför också talerätt.216 

 

7.2.2 Grupptalan i miljöskademål genom rättsinstitutet EPIL 

 

En av de mest intressanta utvecklingarna på miljörättens område i Kina är 

grupptaleinstrumentet EPIL (environmental public interest litigation). EPIL har 

under de senaste tjugo åren gått från att endast ha accepterats i vissa provinser 

(genom lokal praxis) till att nyligen ha lagstiftats om. Enligt kinesiska 

miljörättsexperter innebär lagändringen i CPL i varje fall ett steg i den riktningen.217 

Lagändringen i artikel 55 CPL antogs på NPC:s senaste kongress och trädde ikraft i 

januari 2013: 

 

”Where the object of action is of the same category and the persons comprising one of 

the parties is large but uncertain in number at the commencement of the action, the 

people’s court may issue a public notice, stating the particulars and claims of the case 

                                                           
213 Om svårigheterna vid registrering av NGO:s se t. ex. Tang. Zhan (2008).: a. a. s. 436. 
214 Se kapitel 4.2. 
215 Under kapitel 5.1.2 finns art. 2 Tort Law citerat. 
216 Jfr art. 16-22 i Tort Law. 
217 Uppgift från Liu Zequn (ACEF). Skriftlig kommunikation 2013-03-21. 
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and informing those entitled to participate in the action to register their rights with the 

people’s court within a fixed period of time.” – Art. 55 st. 1 CPL 

 

För första gången i kinesisk rätt har således möjligheten att föra grupptalan stadgats 

enligt lag. Det framgår inte av lagrummet om grupptaleinstrumentet endast gäller 

inom något särskilt juridiskt område, men i praktiken har endast gruppanspråk på 

miljörättens och konsumenträttens område hittills accepterats av folkdomstolarna.218  

 Redan innan ändringarna i CPL förekom EPIL-mål runtom i landet. 

Utvecklingen av EPIL började redan under mitten av 2000-talet och var starkt 

influerad av motsvarande ”group actions” i common law-länder.219 Kritiker till EPIL 

hävdade att denna utveckling utgjorde judiciell aktivism; lagregler saknades och 

praxisen skiljde sig mycket åt mellan olika provinser. Enligt uppgifter från 2012 var 

EPIL endast tillåtet i tre regioner innan lagändringen trädde ikraft.220 Följaktligen 

avgjorde det geografiska läget – nämligen vilken domkrets den enskilde tillhörde – 

frågan om ett gruppanspråk på miljörättens område var möjlig eller inte. Fram tills 

2013 var tillgång till rätten därför inte likvärdig runtom i landet. Trots den splittrade 

provinsiella praxisen som hade utvecklats under drygt två decennier lämnade SPC 

aldrig några riktlinjer vad gällde EPIL. SPC inväntade istället politiska beslut från 

högre ort om saken ifråga. Det är inte ovanligt att politiskt känsliga mål lämnas 

därhän fram tills dess att politiker på nationell nivå tagit ett beslut – så var också fallet 

med EPIL. 

 Följaktligen har civilsamhällets tillgång till rätten blivit mer likvärdig runtom i 

landet sedan lagändringen i CPL trädde ikraft; geografisk ort avgör inte längre 

gruppanspråkens vara eller icke vara. Folkdomstolarna är däremot inte tvingade att 

acceptera ett gruppanspråk genom EPIL, utan kan välja att dela upp det i flera 

enskilda anspråk.221 Det är enligt Stern inte ovanligt att domstolarna gör sådana 

uppdelningar. 222 Folkdomstolarna har i dagsläget ett antal tungt vägande incitament 

till att göra på det viset; för det första förbättrar en uppdelning folkdomstolarnas 

                                                           
218 Uppgift från Liu Zequn (ACEF). Skriftlig kommunikation 2013-03-21. 
219 Uppgift från Adam Moser. Skriftlig kommunikation 2013-02-27. 
220 De kinesiska provinser som i dagsläget tillåter EPIL är Yunnan (Kunming), Guizhou (Guiyang) 
och Jiangsu (Wuxi). Se Jingjing (2012).: Environmental Justice with Chinese Characteristics: Recent 
Developments in Using Environmental Public Interest Litigation to Strengthen Access to 
Environmental Justice, s. 39. 
221 Jfr formuleringen i art. 55 CPL. Se även Stern.: a. a. s. 49 f. 
222 Stern.: a. a. s. 49 ff, 53 ff. 
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målstatistik (vilket också renderar i ökade ekonomiska medel), för det andra blir 

också antalet ”case acceptance fees” fler.223 

 

7.3 Talerätt i miljöskademål i Kina och Sverige – en jämförelse 

 

I ett pluralistiskt rättssamhälle är en stark talerätt för civilsamhället grundläggande för 

att kunna tillgodose skyddsvärda intressen uppställda av samhället. Inte minst gäller 

det i miljömål. Den yttre miljön kan av naturliga skäl inte själv föra talan, utan istället 

måste lagstiftningen reglera vilka grupper som är berörda och har talerätt i 

miljöfrågor. Vilka som är taleberättigade vid miljöskador kan variera mycket mellan 

länder. I vissa fall tillåts endast enskilda föra talan om de blivit direkt drabbade av en 

miljöpåverkande verksamhet. I andra fall tillåts organisationer eller andra typer av 

sammanslutningar föra talan för ett allmänt miljöintresse. Det står således inte alltid 

klart vem som har rätt att väcka talan för det allmänna miljöintresset. Detta till trots 

är det fortfarande viktigt att undersöka omfattningen av talerätten, eftersom 

bristande talerätt i sig utgör ett tvingande rättegångshinder enligt såväl svensk som 

kinesisk rätt. 

 Möjligheten att föra grupptalan – genom nytillkommen lagstiftning på området – 

är i mångt och mycket ett positivt tillskott i både Kina och Sverige. Gruppanspråk 

kan komma att påverka miljörättens genomslag i framtiden, som ett sätt att ta vara på 

samhällets allmänna, kollektiva och fragmentariska intressen då en större grupp 

människor är drabbade av en miljöpåverkande verksamhet. Lagstiftningen på 

området är fortfarande relativt ny i Kina såväl som Sverige och det är ännu för tidigt 

att dra några slutsatser om rättsinstitutets genomslag. Införandet av reglerna har dock 

fört med sig vissa fördelar som redan i ett tidigt skede går att peka ut. Till exempel 

har civilsamhällets tillgång till rättens blivit mer likvärdig i Kina och inte längre 

beroende av den lokala praxisen. Än återstår dock tydliga begränsningar i Kina; 

folkdomstolarna kan i dagsläget välja att dela upp gruppanspråk till flera enskilda 

anspråk. Att göra sådana uppdelningar kan minska styrkan i ett gruppanspråk, både 

politiskt och resursmässigt (kunskap och ekonomi). Folkdomstolarnas möjlighet att 

göra sådana uppdelningar borde tas bort de lege ferenda.  

 Finns det några materiella likheter mellan Kinas och Sveriges regler om 

grupptalan? Båda länderna har valt modellen opt in-förfarande vad gäller allmänhetens 

                                                           
223 Om ”case acceptance fees” se Stern.: a. a. s. 53 ff. 
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deltagande i ett sådant gruppanspråk.224 I många common law-länder – där 

grupptalan har starka rötter – är ordningen ofta den motsatta, nämligen att enskilda 

automatiskt deltar i gruppen om de inte aktivt träder ut genom ett opt out-

förfarande.225 Valet av deltagandemodellen ”opt in” i Kina har mött kritik, bland 

annat riskerar processbenägenheten att minska.226 Enskilda som engagerar sig i 

miljöfrågor riskerar i dagens Kina att bli förföljda och trakasserade på olika sätt. Inte 

sällan möter sådana grupper ofta omfattande motstånd från protektionistiska 

lokalregeringar. I ett sådant klimat kan det finnas övervägande fördelar med ett opt 

out-förfarande framför opt in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
224 Se art. 55 st. 1 CPL. 
225 Lindblom (2008).: a. a. s. 53 ff. 
226 Stern.: a. a. s. 51 ff. 
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8. Slutsatser och förslag de lege ferenda 

 

8.1 Några inledande kommentarer 

 

I en uppsats där civilsamhällets tillgång till rätten i miljöskademål har diskuterats, går 

det att fråga sig vilken utformning de materiella och processuella reglerna bör ha för 

att bäst tillgodose dess syfte. Utöver miljöskadereglernas preventiva och reparerande 

funktion, bör reglerna också främja det överordnade målet ”hållbar utveckling” inom 

miljörätten.227 I praktiken är de processuella reglernas utformning många gånger helt 

avhängig den enskildes tillgång till rätten.228 Förslagen som presenteras i det följande 

inriktar sig därför både på processuella och materiella regler. Vidare utgår förslagen 

från uppsatsens utredande del – som framförallt handlat om Kina – en utredning 

som på intet sätt varit uttömmande utan beroende av det material som funnits 

tillhanda på engelska. För att tillgången till rätten i praktiken ska bli bättre i Kina 

krävs dock förändringar på ett större plan – ett paradigmskifte –framför enskilda 

förbättringsförslag. Den idag rådande enpartipolitiken präglar det kinesiska 

rättsväsendet i hög utsträckning, varför den enskilde inte alltid är garanterad en 

rättvis rättegång.229 Här har Kina fortfarande har en lång väg att vandra. 

  

8.2 Tre förslag de lege ferenda för att öka civilsamhällets tillgång till rätten i 

kinesiska miljöskademål 

 

8.2.1 Lagstadga om miljödomstolar 

 

 För att förbättra implementeringen, tillämpningen och efterlevnaden av miljöskadereglerna: 

Det står oemotsagt bland rättsvetare, tillika sinologer, att det föreligger stora 

brister vad gäller implementering, tillämpning och efterlevnad av 

miljölagstiftningen i Kina. Bristerna bottnar i en mängd olika orsaker, vilka 

alla inte närmare ska utredas här.230 Emellertid är en av orsakerna bristen på 

                                                           
227 Sedan Rio-konferensen 1992 är ”hållbar utveckling” ett överordnat inom den internationella 
miljörätten. I Sverige kommer målet bland annat till uttryck i 1 kap. 2 § RF samt i 1 kap. MB, och i 
Kina återfinns målet i art. 4 EPL. 
228 T.ex. regler om rättegångskostnader, rättshjälp och bevisregler. 
229 Det bottnar bland annat i landets omfattande korruption samt brister i rättssystemets uppbyggnad. 
Se kapitel 3. 
230 För översikt av implementationsproblemen se istället McElwee.: a. a. s. 3 ff. 
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juridisk personal. Antalet jurister är i dagsläget förhållandevis litet jämfört 

med landets storlek; det gäller således att ta tillvara på den kompetens som 

finns på bästa sätt. Det är oklart om den huvudsakliga orsaken bakom 

implementationsbristerna beror på okunskap eller ovilja. Om problemet hos 

folkdomstolarna framförallt bottnar i okunskap kan införandet av 

miljödomstolar komma att öka miljöskadereglernas tillämpning och 

efterlevnad i det långa loppet. Genom att inrätta särskilda miljödomstolar – 

som enbart arbetar med miljöfrågor – ökar också spetskompetensen på 

området, vilket bäddar för bättre tillämpning av reglerna.  

 I synnerhet kan rena felaktigheter komma att åtgärdas genom ökad kunskap 

om lagen. Till exempel är det en vanlig missuppfattning runtom bland landets 

folkdomstolar att den skadegrundande handlingen måste vara lagstridig för 

att miljöskadan överhuvudtaget ska vara ersättningsgill.231 Det är därför inte 

ovanligt att vissa folkdomstolar fortfarande tillämpar reglerna i CPL, trots att 

det finns regler lex specialis i Tort Law som vederlägger kravet på lagstridig 

handling.232 En annan ren felaktighet som förekommer i praktiken gäller 

tillämpningen av den omvända bevisbördan. Enligt artikel 66 Tort Law gäller 

omvänd bevisbörda i miljöskademål, vilket är ett tydligt avstamp från vad 

som annars gäller i utomobligatoriska skadeståndsmål.233 Principen om 

omvänd bevisbörda i miljöskademål har följaktligen inte fått tilltänkt 

genomslag, vilket också slår tillbaka mot käranden (den skadelidande).234 

Genom införandet att miljödomstolar kan även denna princip få ett bättre 

genomslag i praktiken. 

 

 För att öka den legala och naturvetenskapliga kompetensen i miljömål: 

Utöver rena feltolkningar av lagen finns andra problem som gör miljömål 

komplexa och svårbedömda. Till exempel kan det krävas omfattande 

naturvetenskapliga kunskaper för att avgöra en verksamhets farlighetsgrad, ett 

händelseförlopps riktighet eller vid bedömandet av ett påstått orsakssamband. 

Utan tvärvetenskaplig kompetens är det svårt (om ens möjligt) att ta ställning 

till ett orsakssamband i ett miljöskademål. Det är därför viktigt att domstolen 

                                                           
231 Se diskussion om den skadeståndsgrundande handlingen under kapitel 5.1.3. 
232 Principen om lex specialis återfinns uttryckligen i art. 5 Tort Law. 
233 Se diskussion om bevisbördans placering under kapitel 6.3. 
234 Se kapitel 6.3. 
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har goda kunskaper att stå på, något som kan tillgodoses i en specialdomstol 

med en särskild domarsammansättning. Att inrätta miljödomstolar kan därför 

vara ett sätt att säkerställa kravet på juridisk såväl som naturvetenskaplig 

kompetens.  

 Egentligen är det inte sakkunskapens form som är viktig, utan att 

kompetens de facto finns. Olika rättsordningar har valt att trygga den 

särskilda kompetens på olika sätt. I Norden har exempelvis grannlandet 

Finland valt sakkunniga domare i miljömål framför särskilda 

miljödomstolar.235 I Sverige har lagstiftare istället valt modellen miljödomstol 

med en särskild domarsammansättning bestående av jurister och tekniska 

råd.236 Inrättandet av MMD i Sverige har inneburit positiva erfarenheter på 

området, något Kina också kan dra nytta av.237 Oavsett val av system bör det 

särskilda kompetenskravet i miljömål på något sätt tryggas för korrekta 

bedömningar i miljömål. Eftersom Kina redan tagit några steg mot att inrätta 

miljödomstolar är det också lämpligt att fortsätta i samma riktning. Ett tillägg 

i Organic Law of People’s Court om miljödomstolar vore därför önskvärt. 

 

 Ett sätt att öka civilsamhällets processbenägenhet i miljömål: 

Att införa bestämmelser om miljödomstolar i Organic Law of People’s Court 

medför som ovannämnt en rad fördelar, vilka på sikt kan komma att öka 

civilsamhällets processbenägenhet i miljömål. Traditionellt sett har 

civilsamhällets processbenägenhet i Kina varit låg, även om domstolarnas roll 

på senare år kommit att öka.238 Det är angeläget att antalet miljöskademål 

fortsätter att öka i väntan på en bättre fungerande offentlig tillsyn – något 

som kräver politisk vilja, minskad korruption och ökade resurser. Tills vidare 

fyller därför miljöskademål i Kina en substituerande roll till den offentliga 

tillsynen. 

                                                           
235 Se vidare Kuusiniemi.: Domstolarna och experterna: Hur trygga sakkunskapen i miljömål? s. 319 ff. 
236 Miljödomstolarnas sammansättning regleras i 2 kap. lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar 
(MMDL). Rätten ska bestå av lagfarna domare och tekniska råd. De tekniska råden ska bl. a. besitta 
kompetens inom särskilda sakområden och viss naturvetenskaplig kompetens i övrigt (2 kap. 2 § 
MMDL). 
237 Genom ikraftträdandet av MMDL upphörde 20 kap. MB att gälla (genom SFS 2010:923) som 
tidigare reglerade frågan om miljödomstolar. 
238 Sociala, historiska och politiska skäl har lett fram till den starka ADR-kultur som idag råder i landet. 
Se vidare om civilrätt och processens roll i Kina under kapitel 5.1.1.  
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De flesta miljöskademål kommer aldrig upp till domstol, utan löses istället 

genom medling eller andra alternativa tvistelösningsmetoder.239 ADR-

metoder i miljöskademål är inte alltid att föredra i ett land som Kina; 

offentlighetens ljus kan många gånger verka positivt i miljömål. Genom 

domstolsprocessens offentlighet kan politiker och berörda myndigheter på 

nationell nivå få upp ögonen för en pågående miljöförstörande verksamhet 

på lokal nivå. Där lokalregeringar annars ofta ser mellan fingrarna, kan 

påtryckningar uppifrån komma att minska korruptionen, förbättra 

miljölagstiftningens efterlevnad och stävja den miljöförstörande 

verksamheten – i varje fall i stundens hetta. Det är därför angeläget att öka 

civilsamhällets processbenägenhet i miljömål. 

 

 Legitimera miljödomstolarnas existens i rättssystemet: 

Ett annat skäl till att lagstadga om miljödomstolar är för att legitimera deras 

existens i det kinesiska rättssystemet. Kritiker har hävdat att 

miljödomstolarnas existens, utan regelrätt lagstöd, utgör judiciell aktivism.240 

Att införa regler om miljödomstolars kompetens och funktion skulle 

tydliggöra domstolens roll både för allmänheten och för andra offentliga 

organ i Kina. Till exempel har innebörden av miljödomstolars praxis hittills 

varit oklar, närmare bestämt om miljödomstolarnas domslut haft 

prejudicerande verkan eller inte.241 Problemet med bristande legitimitet är väl 

känt bland toppskiktet sedan länge, varför den politiska riktningen går mot att 

lagstadga om miljödomstolar inom kort.242 Genom att lagstadga om 

miljödomstolar kan även tillgången till rätten på sikt bli mer jämlik. I 

dagsläget avgör geografisk ort om ens talan kan prövas i en miljödomstol eller 

inte, eftersom endast ett fåtal regioner i dagsläget har upprättat särskilda 

miljösektioner inom sina folkdomstolar.243  

 

 

 

 

                                                           
239 Stern.: a. a. s. 46 f. 
240 Zhang, Zhang (2012).: a. a. s. 20. 
241 Till exempel var det oklart om grupptaleinstrumentet EPIL var tillåtet eller inte. Det berodde på 
den lokala folkdomstolens praxis. Se kapitel 7.2.2. 
242 Domare från Guizhou. Intervju och skriftlig kommunikation, 2013-03-23. 
243 För en översikt över vilka jurisdiktioner som har miljödomstolar se McElwee.: a. a. s. 263. 



56 
 

8.2.2  Deltagande vid gruppanspråk genom ”opt out” framför ”opt in” 

 

Genom lagändringen i artikel 55 CPL togs ett steg i riktningen mot att lagstadga om 

grupptaleinstrumentet EPIL.244 Lagändringen som trädde ikraft i januari 2013 var 

därför i mångt och mycket ett positivt tillskott på miljörättens område i Kina som 

förtydligade rättsläget. I ett land som Kina, starkt präglad av den konfucianistiska 

rättstraditionen, finns en mängd sociala och kulturella hinder för den enskilde som 

talar mot att föra talan i domstol. I synnerhet om talan väckts mot en lokal 

verksamhet som bidragit till välstånd i ett fattigt område. Historiskt har sådana 

processer inneburit en risk för den enskilde att ”tappa ansiktet” samt bli utsatt för 

brott i form av misshandel, trakasserier och förföljelse – både av samhället och av 

lokala myndigheter.245 Att sådana förföljelser sker än idag vittnar ett antal exempel 

om.246 Situationen blir desto mer prekär av att lokalregeringarna många gånger äger 

de förorenande verksamheterna.247 I sådana situationer är ensam inte alltid stark. 

Desto fler som deltar i en process, desto färre enskilda riskerar att bli utpekade och 

förföljda. Dessutom ökar pressen på att vidta åtgärder för lokala myndigheter och 

politiker. Det är därför av vikt att många deltar vid ett gruppskadeanspråk för bästa 

effekt i ett land som Kina. 

 Vilka som omfattas av ett gruppanspråk bestäms genom första stycket i artikel 

55 CPL. Kinesiska lagstiftare har valt deltagarmodellen ”opt in”; den enskilde måste 

därför aktivt träda in i gruppen för att delta i processen. Det går att ifrågasätta om ett 

opt in-förfarande är den bästa modellen för att maximera antalet deltagare vid ett 

gruppskadeanspråk.248 Det säger nästintill sig självt att situationen kan bli mer känslig 

för den som aktivt väljer att gå med, än för den som aktivt väljer att träda ur. Ett opt 

out-förfaranden, likt det som används i angloamerikanska common law-länder, skulle 

därför vara att föredra i sammanhanget. 

 

 

 

                                                           
244 Om EPIL se kapitel 7.2.2. 
245 Zweigert & Kötz.: a. a. s. 288 ff. 
246 Ett exempel är den förföljde läkaren Zhang Changjian som väckte talan mot Rongping Chemical 
Plant. Fabriken släppte bl. a. ut sexhaltigt krom i närliggande mark- och vattendrag, vilket orsakade en 
mängd dödsfall i den lokala byn. Se reportaget som vann Pultizerpriset år 2007: Oster. Fong.: In 
booming China, a Doctor Battles a Polluting Factory. 
247 Se kapitel 4.2 om TVE:s, SOE:s och lokalregeringarnas dubbla intressen. 
248 Kritik mot opt in-förfarandet har bl. a. framförts av Stern.: a. a. s. 51 ff. 
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8.2.3 Gör gruppanspråk tvingande för folkdomstolarna 

 

Ett gruppanspråk för med sig en rad fördelar. Utöver de sociala aspekterna (som 

diskuterades i ovanstående kapitel) innebär gruppanspråk ökade resurser – både 

ekonomiskt och kompetensmässigt. Framförallt har domstolarnas ”case acceptance 

fees” visat sig vara mycket betungande för enskilda och inneburit ett reellt hinder 

mot att få sin talan prövad i domstol. 249 Genom flera deltagare delas istället bördan 

av den annars betungande avgiften. Som tidigare nämnt är folkdomstolarna dock inte 

skyldiga att acceptera ett gruppanspråk, utan kan välja att dela upp talan i flera 

enskilda anspråk istället.250 Sådana uppdelningar är heller inte ovanliga. I dagsläget har 

snarare folkdomstolarna ett antal tungt vägande skäl för att göra just sådana 

uppdelningar.251 För det första förbättrar det folkdomstolarnas målstatistik (vilket 

också renderar i ökade ekonomiska medel), för det andra blir antalet ”case 

acceptance fees” fler. En uppdelning av en grupptalan slår således tillbaka på den 

enskildes tillgång till rätten; inte alla har ekonomiska resurser eller den kompetens 

som krävs för att kunna föra en talan i ett miljöskademål. De positiva fördelarna som 

ett gruppanspråk för med sig går följaktligen förlorade genom folkdomstolarnas 

dispositiva rätt att dela upp ett gruppanspråk. För att öka den enskildes tillgång till 

rätten bör därför folkdomstolarnas möjlighet att dela upp gruppanspråk till enskilda 

anspråk tas bort. 

 

8.3 Inför ”ekologisk skada” som ersättningsgill miljöskada i Kina och 

Sverige 

 

8.3.1 Mot en hållbar skadeståndsrätt 

  

Utvecklingen av en ekologisk skadeståndsrätt ter sig naturligt i en värld där träd, 

blommor och luft har ett egenvärde och ska kunna vara ersättningsgilla utan att ett 

skyddad mänskligt intresse också har blivit drabbat. I dagsläget saknas dock regler 

om ekologiskt skadestånd i både Kina och Sverige. Inte heller återfinns det någon 

legaldefinition för vad som utgör en ekologisk skada. Det står dock klart att det inte 

                                                           
249 Om ”case acceptance fees” se Stern.: a. a. s. 53 ff. 
250 Se kapitel 7.2.2. 
251 Stern.: a. a. s. 49 ff, 53 ff. 
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föreligger någon ersättningsrätt för ekologiska skador i Kina.252 I Sverige däremot ser 

situationen annorlunda ut; genom järvfallet tillerkändes staten ett slags ekologiskt 

skadestånd, även om domstolen klassificerade skadan på annat sätt.253 Järvfallet rörde 

dock en särskild situation som inte går att applicera generellt, även om vissa 

principiellt viktiga frågor berördes i fallet.  

 Ett sätt att framhäva vikten av en ekologisk skadeståndsrätt, samt tydliggöra 

densamma, är att införa ett ekologiskt skadebegrepp i MB eller SkL. Det vore även 

positivt för den kinesiska rättsutvecklingen att vidta liknande åtgärder i Tort Law. 

Det hör hemma i en värld där allmänna, kollektiva och fragmentariska intressen bör 

tillvaratas. Summerat krävs det ett paradigmskifte inom den utomobligatoriska 

skadeståndsrätten: från att fokus enbart legat på enskildas individuella intressen måste 

även allmänhetens intresse av en god miljö tillvaratas. Ekologiskt skadestånd som 

egen skadetyp borde därför kunna bära sig själv i en modern skadeståndsrätt.  

 

8.3.2 Ett förtydligande av rättsläget i Sverige 

 

Införandet av en ekologisk skadeståndsrätt i Sverige skulle på många sätt innebära ett 

förtydligande av rättsläget. Idag finns en mängd obesvarade frågor, såsom i vilken 

utsträckning en ekologisk skada är ersättningsgill, vilka som har talerätt och hur en 

ersättningsberäkning vid en ekologisk skada ska ske. Trots dessa oklarheter avfärdade 

Miljöbalksutredningen idén om lagstiftning på området med motiveringen att 

möjligheterna att utfå ersättning vid ekologiska skador var ”goda” utifrån järvfallet.254 

Därefter har det varit anmärkningsvärt tyst på området. Till exempel nämndes inte 

ersättningsrätten för ekologiska skador tillika ideella skador en enda gång i en 

utredning om ideella skador från 2000.255 Även förhållandet mellan MB och 

skadereglerna i övrigt tycks ha väckt mycket lite intresse i förarbetena till MB. 

Genom att lagstadga om en ekologisk skadeståndsrätt förtydligas rättsläget för såväl 

allmänheten som för myndigheter i Sverige. Införandet av en ekologisk skadestånds-

rätt skulle kunna innebära stora möjligheter för naturskyddsorganisationer att väcka 

talan i syfte att till exempel upprätthålla den biologiska mångfalden. Situationen är i 

dagsläget otillfredsställande, något som också framförts i doktrin.256  

                                                           
252 Se kapitel 5.1.2. 
253 Se diskussion om järvfallet i kapitel 5.2.2.1. 
254 SOU 1996:103 s. 630 f. 
255 Se prop. 2000/01:68. 
256 Se Bengtsson (2001).: a. a. s. 172. 
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9. Avslutande kommentarer 

 

Till skillnad från många andra rättsområden tycks länders särpräglade kulturella och 

politiska drag vara av mindre betydelse när det kommer till ömsesidig förståelse inom 

miljörätten. Samarbete på miljörättens område är i många fall nödvändigt för att klara 

av kommande miljöutmaningar. För att möjliggöra gränsöverskridande samarbeten 

inom miljörätten krävs förståelse för andras rättssystem, något som vinns genom 

komparativa studier. Genom komparativa studier möjliggörs också dialog samt 

erfarenhetsutbyte.257 Det finns en mängd goda exempel på lyckade utbyten mellan 

Kina och omvärlden på den naturvetenskapliga och tekniska sidan – samma positiva 

utbyten borde också vara möjliga på den legala sidan.258  

 I Kina har politiker och tjänstemän – som annars ofta ställt sig negativa till 

utländska lösningsmodeller – hämtat inspiration utanför landets gränser för att lösa 

landets miljöproblem. Det finns därför unika möjligheter för omvärlden att påverka, 

samarbeta och bidra till Kinas hållbara utveckling. I Sverige har visserligen inte 

miljöskadestånd en lika central roll för upprätthållandet av en god miljö som i Kina, 

men fyller ändå en viktig funktion för den svenska miljörätten. Trots det låga antalet 

miljöskademål i Sverige är miljöskadestånd en viktig komponent och fungerar som är 

ett slags ekonomiskt styrmedel. Eller som Westerlund beskrev det: 

 

”Den som inte orsakar skada för omgivningen kan räkna med lägre kostnader än för 

den som orsakar sådan skada”.259 

 

Lösningen på Kinas miljöproblem i det långa loppet ligger dock inte i civilsamhällets 

händer: talerätten är begränsad i räckvidd och starkt beroende av enskildas kunskap 

och initiativförmåga. Dessutom förekommer det stora brister vad gäller vissa centrala 

rättssäkerhetsprinciper inom det kinesiska rättsväsendet. För att gå till botten med 

Kinas miljöproblem måste den offentligrättsliga kontrollen bli starkare, men sådana 

politiska beslut och institutionella förändringar sker sällan över en natt. Fram tills 

dess fyller därför civilsamhället en viktig roll. 

 

                                                           
257 Komparativa studier har en mängd fördelar och funktioner. För en översikt se Zweigert & Kötz.: a. 
a. s. 16 ff. 
258 Samarbeten har skett mellan EU, USA och Kina vad gäller förnybar energi samt CCT. Se 
Naturvårdsverkets rapport 5385 (2005): s. 33. 
259 Westerlund.: a. a. s. 688. 



60 
 

10. Käll- och litteraturförteckning 

 

Offentligt tryck 

 

DS 2008:74 Utvärdering av lagen om grupprättegång 

Kungliga Majestäts proposition 1972:5 med förslag till skadeståndslag m.m 

Naturvårdsverket.: Kina och klimatsamarbete. Förutsättningar för framtiden. 

Rapport 5385, januari 2005 

Naturvårdsverket.: Promoting Environmentally Friendly Enterprises in China. A 

Sino-Swedish bilateral environment co-operation project. Rapport 5966, januari 2009 

Regeringens proposition 1985/86:83 om ersättning för miljöskador  

Regeringens proposition 1997/98:45 Miljöbalk 

Regeringens proposition 2000/01:68 Ersättning för ideell skada 

Regeringens proposition 2001/02:107 Lag om grupprättegång 

Regeringens proposition 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald 

SOU 1983:7 Ersättning för miljöskador. Betänkande av Miljöskadeutredningen 

SOU 1993:27 Miljöbalk. Huvudbetänkande av Miljöskyddskommittén. Del 1-2 

SOU 1994:151 Grupprättegång. Betänkande av Grupptalanutredningen. Del A-C  

SOU 1996:103 Miljöbalken. En skärpt och samordnad miljölagstiftning för hållbar 

utveckling. Del 1-2. Huvudbetänkande av Miljöbalksutredningen 

 

Litteratur 

 

Bengtsson, B. Bjällås, U. Rubenson, S. Strömberg, R.: Miljöbalken. En kommentar. 

ISBN för tryckt lösbladsutgåva: 978-91-39-00460-8. Norstedts Juridik. Version 1 

januari 2013, Stockholm 

Bengtsson, B.: Skadestånd för miljöskada. Norstedts Juridik. Första upplagan 2011, 

Stockholm 



61 
 

Bengtsson, B. Strömbäck, E.: Skadeståndslagen. En kommentar. Norstedts Juridik. 

Fjärde upplagan 2011, Stockholm 

Bengtsson, B.: Miljörätt och civilrätt. Miljörätten i förändring – en antologi. Red. 

Gabriel Michanek och Ulla Björkman. Rättsfondens skriftserie 36. Iustus förlag. 

Första upplagan 2003, Uppsala 

Bengtsson, B.: Miljöbalkens återverkningar. Norstedts Juridik. Första upplagan 2001, 

Stockholm 

Bladh, M.: Ekonomisk historia. Europa, Amerika och Kina under tusen år. 

Studentlitteratur. Andra upplagan 2011, Lund  

Bugge, H. C.: Forurensningsansvaret. Det økonomiske ansvaret for å forebygge, 

reparere og erstatte skade ved forurensning. Tano Aschehoug Forlag. Första 

upplagan 1999, Norge 

Chen, J.: Chinese Law: Context and Transformation. Martinus Nijhoff Publishers. 

Första upplagan 2007, USA 

Cornell Jonsson, A.: Komparativ konstitutionell rätt. En lärobok. Iustus förlag. 

Första upplagan 2012, Uppsala  

Darpö, J.: Eftertanke och förutseende. En rättsvetenskaplig studie om ansvar och 

skyldigheter kring förorenade områden. Universitetstryckeriet. Första upplagan 2001, 

Uppsala 

Darpö, J. Nilsson, A.: On the Comparison of Environmental Law. Miljøretlige 

emner. Festskrift til Ellen Margrethe Basse. Jurist- og økonomforbundets forlag. 

Första upplagan 2008, Köpenhamn 

Diesen, C. Strandberg, M.: Bevisprövning i tvistemål. Teori och praktik. Norstedts 

Juridik. Första upplagan 2012, Stockholm 

Economy, E.: The River Runs Black. The Environmental Challenge to China’s 

Future. Cornell University Press. Andra upplagan 2010, USA 

Ekelöf, P. O.: Rättegång II. Norstedts Juridik. Åttonde upplagan 1996, Stockholm 



62 
 

Ekelöf, P. O. Boman, R.: Rättegång IV. Norstedts Juridik. Sjätte upplagan 1992, 

Stockholm 

Ekelöf, P. O. Edelstam, H. Heuman, L.: Rättegång IV. Norstedts Juridik. Sjunde 

upplagan 2009, Stockholm 

Eriksson, A.: Några synpunkter med anknytning till tre begrepp i 32 kap. 

miljöbalken. Essays on Tort, Insurance, Law and Society in Honour of Bill W. 

Dufwa. Volume I. Jure Förlag. Första upplagan 2006, Stockholm 

Hellner, J. Radetzki, M.: Skadeståndsrätt. Norstedts Juridik. Åttonde upplagan 2010, 

Stockholm 

Hägerdal, H.: Kinas historia. Historiska Media. Första upplagan 2008, Lund 

Kuusiniemi, K.: Domstolarna och experterna: Hur trygga sakkunskapen i miljömål? 

Miljörättsliga perspektiv och tankevändor. Vänbok till Jan Darpö och Gabriel 

Michanek. Iustus Förlag. Första upplagan 2013, Uppsala 

Larsson, M-L.: The Law of Environmental Damage. Liability and Reparation. 

Norstedts Juridik. Första upplagan 1999, Stockholm 

Lindblom, P. H.: Grupptalan i Sverige. Bakgrund och kommentarer till lagen om 

grupprättegång. Norstedts Juridik. Första upplagan 2008, Stockholm 

Lindblom, P. H..: Miljöprocess. Del I-II. Iustus Förlag. Första upplagan 2001, 

Uppsala 

Ljunggren, B.: Kina, Vår tids drama. Hjalmarson & Högberg Bokförlag. Andra 

upplagan 2009, Falun 

Kleineman, J.: Studier i kontrakts- och skadeståndsrätt. Jure Förlag. Första upplagan 

2011, Stockholm 

Langlet, D. Mahmoudi, S.: EU:s miljörätt. Norstedts Juridik. Tredje upplagan 2011, 

Stockholm 

Michanek, G. Zetterberg, C.: Den svenska miljörätten. Iustus Förlag. Tredje 

upplagan 2012, Uppsala  



63 
 

Nordh, R.: Talerätt i miljömål. Särskilt om vattenrättsliga ansökningsmål samt om 

talan rörande allmänna intressen. Iustus Förlag. Första upplagan 1999, Uppsala 

Peerenboom, R.: China’s Long March Towards Rule of Law. Cambridge University 

Press. Första upplagan 2002, United Kingdom  

Sandvik, Björn.: Miljöskadeansvar. En skadeståndsrättslig studie med särskild hänsyn 

till ansvarsmotiv, miljöskadebegreppet och ersättning för skada på miljön. Åbo 

Akademis Förlag. Första upplagan 2002, Åbo 

Schultz, M.: Kausalitet. Studier i skadeståndsrättslig argumentation. Jure Förlag. 

Första upplagan 2007, Stockholm  

Stern, R.: Environmental Litigation in China. A Study in Political Ambivalence. 

University of California, Berkeley. Cambridge University Press. Första upplagan 

2013, USA 

Strömbäck, E.: Ideell skada. Essays on Tort, Insurance, Law and Society in Honour 

of Bill W. Dufwa. Volume II. Jure Förlag. Första upplagan 2006, Stockholm 

Strömholm, S.: Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära. 

Norstedts Juridik. Femte upplagan 1996, Stockholm 

Svensson, M.: Debating human rights in China: a conceptual and political history. 

Lanham: Rowman & Littlefield. Första upplagan 2002, USA 

Westerlund, S.: Skadeståndsregler som styrmedel – exemplet atomansvar. Festskrift 

till Anders Agell. Iustus Förlag. Första upplagan 1994, Uppsala 

Zhu, X.: Environmental law. China Environmental Science Press 2011, Beijing 

Zweigert, K. Kötz, H.: Introduction to Comparative Law. Clarendon Press. Tredje 

upplagan 1998, Oxford 

 

Muntliga källor 

 

Domare från Guizhou. Intervju och skriftlig kommunikation, 2013-03-23 

Moser, Adam. Skriftlig kommunikation, 2013-02-27 



64 
 

Lindblom, Per-Henrik. Skriftlig kommunikation, 2013-07-11 

Liu, Zequn. Representant från ACEF. Skriftlig kommunikation, 2013-03-21 
 

Tidskrifter och artiklar 

 

Azadi, H. Verheijke, G. Witlox, F.: Pollute first, clean up later? Global and Planetary 

Change, vol. 78, 2011 

Darpö, J.: Rätt tillstånd för miljön. Om tillståndet som miljörättsligt instrument, 

rättskraften och mötet med nya miljökrav. 2010 

Gregg, J. Andres, R. Marland, G.: China: Emissions pattern of the world leader in CO2 

emissions from fossil fuel consumption and cement production. Geophysical Research 

Letters, vol. 35, 2008 

Hertsgaard, M.: Our Real China Problem. The Atlantic Monthly, 1997  

Human Rights Watch.: World Report 2013: China 

Human Right Watch.: My Children Have Been Poisoned. A Public Health Crisis in 

Four Chinese Provinces. Rapport 2011, ISBN: 1-56432-779-5, USA 

Jingjing, L.: Environmental Justice with Chinese Characteristics: Recent 

Developments in Using Environmental Public Interest Litigation to Strengthen 

Access to Environmental Justice. Vermont Law School Paper No. 24-12, 2012 

Kellogg, T.: Constitutionalism with Chinese Characteristics?: Constitutional 

Development and Civil Litigation in China. Indiana University, 2008 

Koch-Wesser, I.: The Reliability of China’s Economic Data: An Analysis of National 

Output. U.S.-China Economic and Security Review Commission Staff Research 

Project, 2013 

Lindblom, P. H.: Domstolarnas växande samhällsroll och processens förändrade 

funktioner – floskler eller fakta? SvJT 2004 s. 229 

Moser, A. Yang, T.: Environmental Tort Litigation in China. Environmental Law 

Institute, Washington, 2011 



65 
 

Muldavin, J.: The Paradoxes of Environmental Policy and Resource Management in 

Reform-era China. Economic Geography 76, vol. 3, 2000 

Polinsky, M.: Strict Liability Versus Negligence in a Market Setting. National Bureau of 

Economic Research, USA, 1980 

Schultz, M.: Kausalitetspraktikan. SvJT 2011 s. 465 

Shugang, P.: China’s Legal Systsme for Water Management: Basic Challenges and 

Policy Recommendations. International Journal of Water Resources Development, 

vol. 26:1, 2010 

Tang, S-Y. Zhan, X.: Civic Environmental NGOs, Civil Society, and Democratization in 

China. The Journal of Development Studies, vol. 44:3, 2008 

Transparency International.: Corruption Perceptions Index 2012. The perceived 

levels of public corruption in 176 countries/territories around the world.  

Ussing, H.: Hvilke arter af skade skall erstattes efter almindelige regler om erstatning 

udenfor kontraktsforhold. SvJT 1941 s 741 ff 

Wang, M. Webber, M. Finlayson, B. Barnett, J.: Rural industries and water pollution in 

China. Journal of Environmental Management, vol. 86, 2008 

Westerlund, S.: Världsbilder, rättsvetenskap, juridik och hållbar utveckling. SvJT 2006 s. 

309 

Wu, F.: Environmental GONGO Autonomy: Unintended Consequences of State 

Strategies in China. The Good Society, vol. 12, nr. 1, 2003 

Zhang, J. Mauzerall, D. Zhu, T. Liang, S. Ezzati, M. Remais, J.: Environmental health in 

China: progress towards clean air and safe water. Lancet, vol. 375, 2010 

 

Internetkällor 

 

ACEF.: http://www.acef.com.cn/en/. Besökt 2013-04-17 

China.org.cn.: China's mainland home to 247 'cancer villages'. 

http://www.china.org.cn/environment/2013-02/25/content_28047976.htm. Besökt 

2013-04-04 



66 
 

China.org.cn.: Baby born with birth defects every 30 seconds. 

http://www.china.org.cn/china/national/2007-10/30/content_1230080.htm. 

Besökt 2013-05-08 

CLAPV.: http://www.clapv.org/english_lvshi/. Besökt 2013-05-14 

EGP.: http://www.egp-guizhou.com/. Besökt: 2013-06-28 

People’s Daily Online.: List of members of Standing Committee of Political Bureau 

of 18th CPC Central Committee. 

http://english.peopledaily.com.cn/90785/8021037.html. Besökt 2013-04-25 

MEP.: http://english.mep.gov.cn/Policies_Regulations/. Besökt 2013-04-17 

Regeringskansliet.: http://www.regeringen.se/sb/d/12669/a/142832. Besökt 2012-

06-28  

Reuters.: China unveils restructuring to boost efficiency, fight corruption. 

http://www.reuters.com/article/2013/03/10/us-china-parliament-ministries-

idUSBRE92900A20130310. Besökt 2013-05-02 

The State Council of China.: http://english.gov.cn/laws/laws.htm. Besökt 2013-04-

17 

WBG.: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG. Besökt 

2013-04-04 

WHO (2009).: Quantification of the disease burden attributable to environmental 

risk factors. 

http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/national/countryprofile/china.pdf 

Besökt 2013-05-08 

 

Bilder 

 

“The Colors of Growth – Huai River” 
  
Foto: Andreas Seibert, augusti 2011. Tillåtelse att använda foto genom kontakt via 

email den 23 maj 2013. http://the-colors-of-

growth.com/en/pictures/suzhou/?img=269 



67 
 

Rättsfallsförteckning 

 

Nacka Tingsrätt. Mark- och Miljödomstolen. Mål M 1931-07. Carl de Geer 

m.fl./Luftfartsverket (Arlanda) 

NJA 1973 s 412 

NJA 1975 s. 155 

NJA 1992 s. 896 

NJA 1993 s 753 (fornminnesfallet) 

NJA 1995 s 249 (järvfallet) 

NJA 1999 s 385 

NJA 2005 s 517 

RH 2000:94 (vargfallet) 


