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Yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 

ändring av direktiv 2008/99/EG av den 19 november 2008 om skydd för 

miljön genom straffrättsliga bestämmelser 

Naturvårdsverkets ställningstagande och skäl 

Naturvårdsverket lämnar nedanstående kommentarer. 

Vi ser positivt på att bestämmelserna om miljöbrott breddas och harmoniseras 

inom unionen. Det är också bra att dessa bestämmelser samlas i ett direktiv.  

Förslaget till nytt miljöbrottsdirektiv avviker inte på något betydande sätt från 

svensk rätt i fråga om straffbelagda gärningar. De gärningar som omfattas av 

förslaget (art. 3) är brett formulerade men bedöms i stor utsträckning redan vara 

straffbelagda i 29 kap. miljöbalken. De omständigheter som ska beaktas för att 

bedöma gärningarnas allvarlighet (art. 3.3–3.5) har vissa motsvarigheter i 

svenska bestämmelser, men här behövs en närmare analys.  

Naturvårdsverket anser att gemensamma bestämmelser om påföljder och 

sanktioner kan vara en viktig komponent för att åstadkomma en hög och 

likvärdig miljöskyddsnivå inom unionen. Samtidigt bör det närmare analyseras 

vilka straffsatser som är lämpliga ur ett svenskt perspektiv, då förslaget i flera 

fall skulle innebära en skärpning i förhållande till gällande rätt. Ett exempel är 

det lägsta maximistraffet på tio års fängelse för de allvarligaste brotten (art. 5.2), 

vilket kan jämföras med ett straffmaximum på sex års fängelse för vissa brott 

enligt 29 kap. miljöbalken. Även föreslagna nivåer på böter för juridiska 

personer (art. 7.4–7.5) kan leda till strängare påföljder jämfört med de svenska 

bestämmelserna om företagsbot. Vi anser därför att jämförelser med andra 

brottstyper behöver göras innan det går att avgöra förslagets rimlighet i detta 

avseende. 

Det föreslås vidare kompletterande sanktioner som vi bedömer i vissa fall är 

främmande för svensk rättstradition, till exempel att en fysisk person ska kunna 

åläggas tillfälligt förbud mot att ställa upp som kandidat i allmänna val (art. 5.5). 

Vi ställer oss tveksamma till om detta är lämpliga och verkningsfulla påföljder 

och efterfrågar en fördjupad analys i frågan om kompletterande sanktioner för 

fysiska personer.  
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Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Björn Risinger efter 

föredragning av avdelningschef Maria Ohlman. 

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschefen Gunilla 

Sallhed och handläggarna Jonas Nordanstig och Anders Wallin. 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

För Naturvårdsverket 

Björn Risinger 

 Maria Ohlman 

Kopia till: 

Susanne.classon@regeringskansliet.se. 

 

 

mailto:Susanne.classon@regeringskansliet.se

	Yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/99/EG av den 19 november 2008 om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser
	Naturvårdsverkets ställningstagande och skäl

