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H var eru bótareglurnar vegna umhverfistjóna?
1. Inngangur.
Umhverfisréttur er ung ífæðigrein, sem tekið hefur miklum breytingum á stuttum
tíma. Upphaflega var réttarreglum um umhverfísrétt einkum skipað innan eignaréttar
og þá með þeim hætti, að þær voru teknar til umfjöllunar sem dæmi um reglur, er fólu
í sér takmarkanir á eignarráðum aó fasteignum.1 Nú er umhverfísréttur orðinn
sjálfstæð grein innan lögfræðinnar. Reglur umhverfísréttar lúta vissulega enn að
nokkru leyti að lýsingu á því með hvaða hætti þær takmarka eignarráð að fasteignum,
en svið fræðigreinarinnar er þó miklu \ íðtækara. Hún sækir efnivið sinn til ýmissa
svonefndra sígildra greina lögfræðinnar, eins og eignaréttar, skaðabótaréttar,
stjómsýsluréttar og refsiréttar en f j ö l þ j ó ð l e g a r reglur, sem ýmist er að fínna í
alþjóðlegum samningum eða reglum Evrópuréttar, verða sífellt fyrirferðarmeiri.
Umhverfísréttur er yfírgripsmikil fræðigrein og hefur, eins og fyrr er vikið að, þróast
hratt á skömmum tíma. Fyrir því em einkum þær ástæður að mengun verður sífellt
alvarlegra vandamál í flestum ríkjum heims, einkum þéttbýlum iðnríkjum í Evrópu og
Norður-Ameríku og ýmsum fjölmennum ríkjum Suðaustur-Asíu. Mengun er sjaldan
staðbundin, heldur hefur hún áhrif án tillits til landamæra. Vandamál sem fylgja
mengun lofts, láðs og lagar hafa knúið áfram smíði mikils regluverks um
mengunarvamir og síðar viðleitni til þess að bjarga því, sem úrskeiðis hefur farið.
Mengun hefur ekki brunnið á okkur Islendingum í sama mæli og á íbúum þéttbýlla
svæða í mörgum öðrum löndum. Því má einkum þakka stóm landi og legu þess,
fámenni, svo og veðurfari og nýtingu vistvænna orkulinda til rafimagnsnotkunar og
húshitunar. Á íslandi búa um 2,8 manns á hvem ferkílómetra, en í Belgíu 325,
Danmörku 120 og Hollandi 435, svo nokkur dæmi séu tekin til samanburðar.
Mengun umhverfís hlýtur því að brenna mun minna á íslendingum en þessum
þjóðum. Þrátt fyrir þetta blasa einnig við Islendingum ýmis vandamál vegna
mengunar.
Auk þess hefur aukin þátttaka í alþjóðlegu samstarfí leitt af sér
skuldbindingar fyrir Islendinga til þess að sinna umhverfi sínu með ábyrgari hætti en
gert hefur verið. Þá verður einnig að líta til þess að mengun og annars konar tjón á
umhverfi getur haft meiri og varanlegri áhrif á íslandi, einkum vegna veðurfars og
skorts á jarðvegi og gróðri, en í löndum sem em betur varin.
Umhverfísréttur hefur því einnig á íslandi orðið mikilvæg grein innan lögfiræði.
Kennsla í umhverfísrétti sem kjörgrein við lagadeild Háskóla íslands var fýrst tekin
upp vorið 1996. Sérstakt umhverfisráðuneyti var sett á fót árið 1990 og hafa verkefni
þess aukizt verulega á síðustu ámm.
Viðfangsefni þessarar greinar er að fjalla í stuttu máli um löggjöf á sviði
umhverfisréttar, en einkum um skaðabótareglur á þessu réttarsviði. Verður gerð grein
1 Sjá t.d. Gaukur Jörundsson, Eignaréttur I. en þar er í 6. kafla fjallað um takmarkanir á eignarráðum
yfir fasteignum og í því sambandi eru m.a. teknar til umfjöllunar reglur laga um húsafriðun,
hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit og náttúruvemd.

fyrir skaðabótareglum í einstökum Iögum og hvemig almennum reglum
skaðabótaréttar verður beitt þegar ekki er sérlagaákvæðum til að dreifa. Verður gert
að sérstöku umtalsefni nauðsyn þess að settar verði almennar reglur um skaðabætur
vegna umhverfístjóna og rökstutt hvers %'egna slíkt sé nauðsyníegt.
2. Umhverfisréttur, skilgreiningar o.fl.
Umhverfísréttur sem ffæðigrein í lögfí’æði verður ekki skilgreind með einum og
ótvíræðum hætti, heldur helgast skilgreiningin hverju sinni af þeim markmiðum sem
umfjölluninni er sett." Hér verður fjallað um umhverfisrétt í þeirri merkingu að átt sé
við safh laga og annarra réttarheimilda sem fjalla um hið ytra umhverfi, einkum um
vemd þess og nýtinguri UmfjÖllunin tekur því ekki til reglna sem lúta að hinu innra
umhverfí, þ.e. vinnuumhverfí og öðrum aðstæðum á vinnustað, innri gerð og búnaði
fasteigna og þess háttar.
í þessari grein verður fjaílað um skaðabótareglur vegna umhverfístjóna. Orðið
mengunartjón er almennt ekki notað í þessu sambandi. Orðið mengun er skilgreint
svo í 5. mgr. 3.gr. iaga 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvamir, sbr. og tl. 3.9 í 3.
gr. reglugerðar nr. 786/1999, um mengunarvamaeftirlit, að með því sé átt við þegar
örverur, efni og efnasambönd og eðlisfræðilegir þættir valda óæskilegum og
skaðlegum áhrifum á heilsufar almennings, röskun lífríkis eða óhreinkun lofts, láðs
eða lagar. Mengun taki eínnig til ólyktar, hávaða, titrings, geislunar og varmaflæðis
og ýmissa óæskilegra eðlisfræðilegra þátta. Sömu skilgreiningu er að fmna í 1. tl. 3.
gr. laga 32/1986, um vamir gegn mengun sjávar. Ástæða þess að orðið umhverfístjón
er notað, en ekki mengunartjón, er sú, að í greininni er fjallað bæði um mengunartjón
og annars konar tjón á ytra umhverfi, h\*ort sem því er valdið með mengun eða með
öðrum hætti. Orðið ytra umhverfi er skilgreint í tl. 3.19 í 3. gr. áðumefhdrar
reglugerðar svo, að átt sé við land, lög og loft utandyra og utan vinnustaða.
Viðfangsefnið er því að fjalla um mengun og önnur spjöll á hinu ytra umhverfi. Efni
greinarinnar spannar því bæði gildissvið íöggjafar um mengunarvamir og löggjafar
um náttúmvemd, sbr. einkum lög 44/1999 um það efni.
3. Einkenni íslenzkrar löggjafar um mengunarvarnir og náttúruvernd.
íslenzk loggjöf um mengunarvamir og náttúmvemd hefur styrkzt verulega á síðustu
ám m í þeim skilningi að hún er mun ítarlegri en áður var. Að því er varðar löggjöf
um mengunarvamir hefur verið komið á viðamíklu kerfí skráningar á starfsemi sem
getur hafl í för með sér mengun og er hún nú starfsleyfisskyld. Segir í 1. mgr. 6. gr.
laga 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvamir að Hollustuvemd ríkisins gefí út
starfsleyfi fyrir sííkan atvinnurekstur, en heilbrigðisnefndir gefa út starfsleyfi fyrir
annan atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun, eftir því sem heimilað er í
reglugerð. Ástæðulaust er, að rekja hér nánar efni þessarar löggjafar, en kjami
málsins, að því leyti sem máli skiptir fyrir efni þessarar greinar, er sá, að búið er með
löggjöf um mengunarvamir að „kortleggjaa þann atvinnurekstur, sem haft getur í för
með sér mengun, gera hann leyfísskyldan þar sem útgáfa starfsleyfís getur verið háð
því að íullnægt sé skilyrðum um búnað til mengunarvama, eftirlit með mengun o.fl.
Lög 32/1986, um vamir gegn mengun sjávar, eru sams konar að þessu leyti, enda
tekur reglugerð 785/1999, um starfsleyfí fyrir atvinnurekstur sem getur haft 1 för með
sér mengun, einnig til atvinnurekstrar, sem fellur undir þau lög. Hið sama á við um

° Inge Lorange Backer, Innforing i naturressurs- og miljorett, bís. 25.
3 Um hugtakið umhverfisrétt er m.a. fjallað í riti Gunnars G, Schram, Umhverfisréttur, bls. 2.
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lög 18/1996, um erfðabrevttar lífverur. Ymis fleiri lög mætti rtefna, sem hafa sama
markmið, t.d. lög 56/1996. um spilliefnagjald,
Efhi löggjafarinnar er fyrst og fremst opinbers réttar eðlis. í henni er að fmna
boðreglur um háttsemi, sem ætlað er að koma í veg íyrir eða takmarka mengun,
bannreglur með sama markmiði, ákvæði um eftirlitskerfí stjómvalda með því að
reglunum sé fylgt og viðurlagaákvæði ef út af þeim er brugðið.
Segja má, að löggjöf um náttúruvemd sé sama marki brennd, sbr. lög 44/1999 um það
efni. Þau íög m æla fyrir um stjómkerfi náttúruvemdar og framkvæmd þess, reglur um
almannarétt, umgengni og útivist, friðun náttúruminja eða fyiirbæra, svo og reglur um
töku jarðefna. í IX. kafla laganna, sem ber yfirskriftina: „Ýmis ákvæði“, er að fínna í
75. og 76. gr. ákvæði um refsigrundvöll vegna brota á lögunum, sem er ásetningur eða
(almennt) gáleysi, og refsiviðurlög, sem geta orðið sektir eða fangelsi allt að tveimur
ámm. í þessu sambandi er einnig rétt að vekja athygli á því, að til em ýmis sérlög um
náttúmvemd, sem einkum lúta að vemd tiltekinna svæða, sbr. t.d. lög 36/1974 um
verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu.
Nokkra sérstöðu hafa svo lög 57/1998, um rannsóknir og nýtingu auðlinda í jörðu og
lög 106/2000, um mat á umhverfisáhrifum, þótt markmið þeirra sé að nýting auðlinda
og stærri verkframkvæmdir valdi sem minnstu tjóni á ytra umhverfi, og að þessi
starfsemi sé undir eftirliti stjómvaída og háð ákvörðun þeirra. í 35. gr. fyrmefndu
laganna er einnig að finna ákvæði um viðurlög ef út af þeim er bmgðið.
4. Bótareglur og sambœrileg úrrœði í lögwn um m engunan:arnir og náttúruvernd,
4.1 Inngangur.
Svo sem rakið hefur verið er löggjöf um mengunarvamir og náttúmvemd fyrst og
ffemst að efni til opinbers réttar eðlis. í þeim lögum, sem nefnd hafa verið að framan,
em yfirleitt refsiákvæði ef reglur þeirra em brotnar. Það samrýmist því einkenni
reglnanna að þær em boðreglur um tiltekna háttsemi og bannreglur til að koma í vega
fyrir aðra háttsemi, sem felur í sér brot á lögunum. Löggjafinn hefur talið þeim
hagsmunum, sem löggjöf þessari er ætlað að vemda, nægilega borgið með
refsiákvæðum og eftir atvikum með almennum skaðabótareglum.
Það vekur
óneitanlega athygli, þegar löggjöf um mengunarvamir og náttúruvemd er skoðuð, að í
henni er tæpast að fmna bótareglur. Þær em þó á víð og dreíf, svo sem nú skal getið.
4.2 Bótareglur í einstökum lö g u m 4
I fáeinum íslenskum lögum, sem lúta að mengunarvömum eða náttúmvemd em
sérstök ákvæðí um skaðabótaábyrgð. Em þau með ýmsum hætti.
I 15. og 16. gr. laga 32/1986, um vam ir gegn mengun sjávar, em ákvæði um ábyrgð
þess, sem veldur mengun sjávar. Segir efnislega í þessum lagaákvæðum að sá sem
slíkt geri, skuli bera fulla ábyrgð á því mengunartjóni, sem mengunin veldur, auk þess
em lagðar á hann skyldur til þess að draga úr menguninni. Segir í niðurlagi 16. gr. að
mengunarvaldurinn beri einnig ábyrgð á tjóni, sem hann veídur Öðmm með háttsemi
sinni. Ekki kem ur fram í þessum ákvæðum, hver sé bótagrundvöllurinn, þ.e. hvort
ábyrgð byggist á hlutlægum gmndvelli, eða hvort byggja eigi á sakarreglunni. Telja
4 í grem Guðnýjar B jörasdóttur, Bóíaábyrgð vegna mengunartjóns, Úlfljótur 2. tbl. 1999, bls. 215-232,
er gerð grein íýrir grundvelli bótaskyldu vegna mengunartjóna, ábyrgðartryggingum o.fl. Þar er getið
bótareglna í ýmsum lögum á þessu sviði.
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verður, þar sem það er ekki sérstaklega tekið íram að ábyrgðin sé hlutlæg, að miða
beri við að mengunarvaldur beri eingöngu bótaáb>Tgð á því tjóni, sem hann veldur
með saknæmum hættiri
Engin bein ákvæði eru um skaðabótaábyrgð í lögum 7/1998, um hollustuhætti og
mengunarvamir, og má það furðu sæta. Hið sama má segja um lög 44/1999, um
náttúruvemd, þar em engin bótaákvæði \:egna tjóna sem valdið er á náttúm lands, sbr.
þó síðar. I lögum 64/1994, um vemd, íriðun og veiðar á vílltum fugíum og villtum
spendýmm, er heldur ekki að fmna bótareglur, einungis refsiákvæði.
I 24. gr. laga 18/1996, um erfðabreyttar lífvemr, er sérákvæði um skaðabótaábyrgð
þeirra, sem bera ábyrgð á notkun, sleppingu og dreifmgu eða markaðssetningu
erfðabreyttra lífvera samkvæmt logunum. Segir þar, að sá sé skaðabótaskyldur vegna
tjóns, sem af hlýzt, berizt þær út í umhverfið, án tillits til þesss hvort það verði rakið
til saknæms háttemis eða ekki. I þessu tilviki er því um hlutíæga bótaábyrgð að ræða,
en taka ber fram að samkvæmt orðalagi ákvæðisins sjálfs, tekur hin hlutlæga ábyrgð
aðeins til tjóns, sem hlýzt af því að erfðabreyttar lífvemr berizt út í umhverfíð. Óvíst
er hvort hin hlutlæga ábyrgð taki til annarra tilvika.6
Islenzka ríkið er aðili að alþjóðasamningum um ábyrgð vegna tjóns af völdum
olímengunar frá skipum. Með lögum 14/1979 var ríkisstjóminni heimilað að staðfesta
samningana fyrir íslands hönd. í einum þeirra þriggja samninga, sem staðfestir vom,
er mælt fýrir um einkaréttarlega ábyrgð eiganda skips vegna tjóns af völdum
olíumengunar ffá skipum. sem valdið er með tilteknum hætti. Ábyrgðin er hlutlæg.7
Með lögum 76/1966 var samningi milli ríkisstjómar íslands og Swiss Aluminium
Ltd., um álbræðslu við Straumsvík veitt lagagildi. Samningurinn er prentaður sem
fylgiskjal með lögunum.8 í 12. gr. aðalsamningsins er lögð ábyrgð á ISAL á hverju
því tjóni, sem hlýzt af gastegundum og reyk frá bræðslunni innan tíltekins svæðis á
eignum eða öðmm hagsmunum manna sem bjuggu þar eða áttu eignir við gildistöku
laganna. Framsalshafar nutu einnig sömu vemdar með tilteknum skilyrðum, Litið
hefur verið svo á, að ákvæði þetta kveði á um hlutlæga ábyrgð ISAL í því tjóni, sem
um ræðir.9
I vatnalögum, 15/1923, em nokkur ákvæði um skaðabótaábyrgð, sem hafa verið skilin
svo, að þau mæli fyrir um hlutlæga ábyrgð.10 Nefha má hér 3. mgr. 74. gr. um tjón
eða óhagræði, sem verður þegar lögð em niður mannvirki til vatnsmiðlunar, 83. gr.

5 Sbr. Guðný B jðm sdótíir, Bótaábyrgð vegna mengunartjóns, Úlfljótur, 2. tbl. 1999, bls. 217-218 og
Gurvnar G. Scliram, Umhverfisréttur, bls. 57.
6 V akin skal aíhygli á því, að í skýringum með 24. gr. í greínargerð sem fylgdi ffumvarpi til laganna er
það var lagt fram á Alþingi, segir að hin hlutlæga ábyrgð taki til tjóns, sem hljótast karrn a f starfsemi
m eð erfðabreyttar Hfverur, sbr. Alþingistíðindi 1995-96 A deild, 2, hefti, bls. 1234. Þetta er mun rýmra
orðalag en í lagaákvæðinu sjálfu.
7 Um efni ábyrgðarreglunnar og sjóð sem setja skal á stofn til að bæta tjón vegna olíumengunar frá
skipum, vísast til A m ljótur Bjömsson, Bótaskylda án sakar, K aflar úr skaðabótarétti, einkum bls. 231235, og Guðný B jöm sdóttir, Bótaábyrgð vegna mengunartjóns, Úlfljótur, 2, tbl. 1999, bls. 218-219.
8 Aðalsamningurirm er birtur á íslenzku í Stjómartíðindum 1966, A deild, bls. 190-225.
9 Sbr. t.d. A m ljótur Bjöm sson, Bótaskylda án sakar, Kaflar úr skaðabótarétti, bls. 237 og Gunnar G.
Schram, Umhverfisréttur, bls. 68.
10 Am ljótur B jöm sson, Bótaskylda án sakar, Kaflar úr skaðabótaréíti, bls. 237 og Guðný Bjömsdóttir,
Böíaábyrgð vegna mengunartjóns, Úlfljótur, 2. tbl. 1999, bls. 220.
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þegar sleppt er í vatn, skurði eða áveitur hlutum (frá iðjuverum) sem spilla vatni eða
farvegi þess eða valda tjóni á veiði, búpeningi eða mönnum og 4. mgr. 136. gr. um
tjón sem verður af mannvirki eða við niðurrif þess eða brottnám.
Ymis lagaákvæði hafa einnig verið nefhd í þessu sambandi, þótt þeim sé íyrst og
fremst ætlað að vemda aðra hagsmuni en umhverfishagsmuni. Ekki er útilokað að
beitt verði hlutlægri ábyrgð vegna tjóns á umhverfí, ef það getur failið undir
vemdarandlag hinna hlutlægu bótareglna t.d. í 88. gr. umferðarlaga, 50/1987 eða 128.
gr. loftferðalaga, 60/1998,
Loks er þess að geta að í 77. gr. laga 44/1999, um náttúruvemd og í X. kafia laga
57/1998, um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, eru reglur um bætur, oftast til
landeiganda vegna skerðinga sem tilteknar ákvarðanir eða hagnýting lands fela í sér.
Hér er um að ræða bætur, sem eru í eðli sínu eignamámsbætur og em utan
umfjöllunarefnis greinarinnar.
4.4 Bótaábyrgð þegar sérstökum bótareglum er ekki til að dreifa.
Þegar ekki eru sérstök ákvæði um bótaábyrgð í lögum verður að miða við að almennar
reglur skaðabótaréttar gildi um bótagrundvöll og önnur atriði, sem ráða því hvort
skaðabótaskylda verður iögð á þann. sem tjóni kann að valda eða sem ber
vinnuveitendaábyrgð á tjónvaldi. Hin almenna regla ísíenzks skaðabótaréttar um
bótagrundvöllinn er sakarreglan. Sök er því ófrávíkjanlegt skilyrði þess að maður
verði krafinn um skaðabætur samkvæmt íslenzkum rétti.11 Til þess að frá því verðí
vikið, verður almennt að gera kröfu um sérstakt lagaákvæði t.d. eins og þau sem rakin
hafa verið að framan. Nauðsynlegt er þó að geta þess, að í íslenzkri dómaframkvæmd
m á fínna því stoð, að hlutlæg bótaábyrgð hafi verið dæmd án þess að sú niðurstaða
hafi verið reíst á sérstöku lagaákvæði. Um er að ræða nokkra dóma, sem eiga það
sammerkt, að um var að ræða tjón, er rakið var til bilunar eða galla í tækjum, sbr.
Hrd. 1968, bls. 1051. Starfsmaður Rafmagnsveitna ríkisins féll niður úr staur og slasaðist illa, þegar
öryggisbelti er hann fékk frá vinnuveitanda sínum opnaðist vegna galla. Talið að vinnuveitandi þyrfti
að bera ábyrgð á slíku tjóni gagnvart starfsmanni sínum, þótt ekki væri um sök að ræða hjá
vinnuveitandanum .
Hrd. 1970, bis 434. Starfsmaður fiskiðjuvers slasaðist er hann rann til við storf sín við fiskvinnsluvél
og festist í griparmi er færði fisk til hausunar. Harrn ýtti á öryggisrofa sem stöðvaði vélina, Rofinn
reyndist hins vegar bilaður að því leyti að vélin fór a f stað aítur, er honum var sleppt. Hann hafði áður
verið í lagi og aldrei höfðu veríð gerðar athugasemdir við aðbúnaðinn af hálfú vinnueftirlits. Tafið, að
fiskiðjuveríð ætíi að bera ábyrgð á tjóni vegna þeirrar bilunar er varð í öryggisrofanum þótt ekki væri
við það að sakast. Einnig var tekið fram að samstarfsmenn slasaða hefðu gert mistök. Hinn slasaði var
talinn eiga nokkra sök (1/3) á slysinu sjálfur.
H rd. 1970, bls. 544. Starfsmaður vamarliðsins slasaðist er bifreið er hann ók hætti að láta að stjóm og
lenti utan vegar. Um var að kenna bilun í stýrísbúnaðí. Talið var, að eigandi bifreiðarinnar,
vam arliðið, ætti að bera ábyrgð á tjóni starfsmannsins, er a f slysinu hlauzt.

Jafhframt ber að nefna H rd. 1958, bls. 112, en í þeim dómi var eigandi vörubifreiðar,
sem var að aka henni upp úr húsgrunni, er gijót þeyttist undan afturhjóli hennar og
mölvaði rúðu í húsi þar hjá, dæmdur til greiðslu skaðabóta án þess að um sök hans
væri að ræða. Samkvæmt umferðarlögum þeim, 23/1941, sem giltu er atvikið áttí sér
stað á árinu 1956, var ekki um hlutlæga ábyrgð að ræða. í forsendum dóms
11 A m ljótur B jöm sson, Skaðabótaréftur, kennslubók fyrir byrjendur, bls. 57.
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Hæstaréttar í málinu segir beinlínis, að eðlilegast sé að ábyrgðarmaður bifreiðar beri
ábyrgð á slíku tjóni, þótt ökumanni verði ekki metið það til sakar. Fordaemisgildi
þessa dóms er þó takmarkað. Verður að líta til þess, að er málið var dæmt í Hæstarétti
í febrúar 1958, var til meðferðar á Alþingi frumvarp til nýrra umferðarlaga, sem
samþykkt var í byijun maí það ár. í því fi'umvarpi var regla, sem kvað á um hlutlæga
ábyrgð eiganda ökutækis vegna tjóns er leiddi af notkun þess. Frumvarpið var fyrst
lagt frarn á Alþingi 1957 og hafði því verið til meðferðar á þinginu nokkum tíma, er
málið var dæmt. f skyringum með 67. gr. þess ffumvarps er tekið fram, að
framkvæmd eldri reglu, sem var sakarlíkindaregía, hér á íandi og á öðmm
Norðurlöndum hafi í raun verið sú, að henni hafi verið beitt á hlutlægum grundvelli.12
Þess vegna er byggt á því hér, að þessi dómur hafi ekki fordæmisgildi og af honum
megi ekki draga ályktanir um vilja dómstóla til að beita hlutlægum ábyrgðarreglum í
öðmm tilvikum.
Þróun íslenzks skaðabótaréttar hefur verið á þann veg að dómstólar hafa ekki, nema í
framangreindum tilvikum. byggt á hlutlægum ábyrgðarreglum án beinnar lagastoðar,
þótt um hættulega starfsemi hafi verið að ræða. íslenzkir dómstólar hafa þess í stað
byggt á sakarreglunni með ströngu, stundum mjög ströngu, sakarmati og sérstakri
beitingu sÖnnunarreglna á svíðum þar sem ástæða hefur verið til að herða á
ábyrgðarreglum. Sem dæmí um síík svið má nefna vinnuslys og tjón, sem valdið er af
sjálfstætt starfandi sérfræðingum í starfsemi þeirra. Hér er talið, að það sé í meira lagi
ólíklegt að dómstólar myndu byggja á hlutlægri ábyrgð, þótt tjóni yrði valdið í
starfsemi sem telja mætti hættulega.
Er talið að þetta eigi eirrnig við um
mengunartjón og önnur umhverfistjón.1'
í dönskum rétti eru fleiri lagaákvæði um hlutlæga ábyrgð en í íslenzkum rétti.
Danskir dómstólar hafa verið tregir til að dæma hlutlæga ábyrgð án beinnar
lagaheimildar, en gert það þó í mun meira mæli en íslenzkir dómstólar.14 Norskir
dómstólar hafa á hinn bóginn gengið lengst dómstóla Norðuríandaþjóða í því að
leggja hlutlæga ábýrgð á tjónvald, þar sem telja má að tjóni sé valdið í starfsemi sem
er sérstaklega hættuleg, hættan er stöðug og tjónið er dæmigert fyrir starfsemina.15
Sænskir dómstólar hafa verið afar varfæmir að þessu leyti.16

12 Alþingistíðindi 1956 Adeild, bls. 448-496. Skýringar við 67. gr., þar sera framangreindar
upplýsingar kom a fram, er á bls. 488.
13 Ekki eru allir á einu máíi um þessa afstöðu. Má t.d. benda á, að Amljótur BjÖmsson,
Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur, bls. 116-117, telur að hlutlægri ábyrgð gæti verið beitt
þegar sérstaklega stendur á. Orðalag í umfjöllun hans um þetta er þó varfæmíslegt. Hið sama má segja
um skrif Guðnýjar BjÖmsdóttur, Bótaregíur vegna mengunartjóna, Ulfljótur, 2. tbl. 1999, bls. 221, sem
telur ekki útilokað í undantekningartilvikum að hlutlægri ábyrgð yrði beitt um mengunartjón. Svipuð
afstaða kemur fram hjá Gunnari G. Schram, Umhverfisréttur, bls. 68. Þar segir hann að hæpið sé að
hlutlæg ábyrgð yrði dæmd vegna umhverfisspjalla án heimildar í settum lögum, en telur þó að líklegt sé
að þróunin verði sú að lögð verði hlutlæg ábyrgð á umhverfistjón sera valdið er a f sérstaklega
hættulegri starfsemi.
14 Sjá t.d. Bo von Eyben og Hans Henrik Vagner, Lærebog i erstatningsret, bls. 117-154. Á bls. 153 í
bókinn segja höfundar að hin varfæmislega afsíaða danskra dómstóla í þessum efhum sýni, að tillögum
H enry Ussing í ríti hans, Skyld og skade, sem út kom 1914, að leggja beri hlutlæga ábyrgð á
sérstaklega hættulega (og óvenjulega) starfsemi sem hefur í för með sér sérstakar hættur þótt það eigi
ekki stoð í logum, hafi verið hafhað.
15 Sjá Peter Lodrup, Lærebok i erstaíningsreíí, bis. 247-279. Um skilyrðin vísast í.d. til bls. 248.
16 Jan Hellner, Skadestándsrátt, bls. 178-180.
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4.5 SérstÖk vióurlagaák\'ceöi og bótakcnnd úrrœði i iöggjöfum mengunan-arnir og
náttúruvernd.
4.5.1 Dagsektir.
í löggjöf um mengunarvamir og náttúruvemd er víða að finna heimíldir fyrir
stjómvöld til þess að leggja dagsektir á þann, sem þverskaliast við að hlýða
fyrinnælum yfirvalda um aðgerðir til að koma í veg fyrir mengun eða náttúruspjöll
eða lagfæra það sem úrskeiðis hefur farið. Sem dæmí um slík íagaákvæði má nefna
27. gr.laga 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvamir, 33. gr. laga 32/1986, um
vam ir gegn mengun sjávar og 2. mgr. 9. gr. laga 54/1995, um vemd Breiðafjarðar.
Dagsektarúrræðið getur \'erið haldgott þvingunarúrræði. Það er ekki refsing og
almennt verður ekki gerð sú krafa að dagsektaþolinn hafi látið undir höfuð leggjast að
hlýðnast fyrirmælum með saknæmum hætti eða spjöll þau, sem hann hefur unnið, séu
þannig til kom in.17 Virkni dagsektarúrræðisins er þó, a.m.k. að nokkm leyti, háð
fjárhæð dagsekta og ef úrbætur em mjög brýnar getur verið varasamt að reyna að
knýja einstakling eða Íögaðilja tii athafna, einkum ef vafi leikur á hann hafi burði til
að greiða dagsektir og/eða til að sinna þeirri athafnaskyldu, sem þvinga á hann til. í
mörgum tilvikum geta þó dagsektir verið virkt tæki tii að koma í veg fyrir eða til að
bætur úr umhverfístjónum. Vandinn er sá, að til að beita dagsektum og annars konar
févíti þarf beina lagaheimild, en hún er einungis til staðar í fáeinum tilvikum .18
4.5.2 Sjálftökuúrrœði stjórnvalda.
í nokkmm tilvikum er að fmna ákvæði um sjáiftökuúrræði stjómvalda t löggjöf um
mengunarvamir og náttúmvemd. í 1. mgr. 27. gr. laga 7/1998, um hollustuhætti og
mengunarvamir, er ákvæði, sem heimilar heilbrigðisnefnd að láta vínna verk á
kostnað hins vinnuskyída ef fyrirmæli um ffamkvæmd em vanrækt og skal kostnaður
þá greiddur til bráðabirgða af viðkomandi heilbrigðiseftirliti, en innheimtast síðar hjá
hlutaðeigandi. Segir að kostnað megi innheimta með fjámámi. Sambærílegt ákvæði
er í 2. mgr. 28. gr. laga 18/1996 um erfðabreyttar lífvemr. í lögum 32/1986, um
vam ir gegn mengun sjávar, er ekki að fmna sambærilegt ákvæði. Þess ber þó að geta,
að í reglugerð 786/1999, um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með
sér mengun, er sambærilegt ákvæði í gr. 29.2, en reglugerðin tekur einnig til
atvinnurekstrar, sem felíur undir lögin um vamir gegn mengun sjávar. Talið hefur
verið að kreíjast eígi sérstakrar lagheimildar til þess að stjórnvald megi beita slíku
úrræði.19 Ekki verður séð, að heimild þeirri til sjálftökuúrræðis, sem er í síðastgreindu
reglugerðarákvæði, sé unnt að beita gegn þeirri starfsemi sem fellur undir lög um
vam ir gegn mengun sjávar, enda skortir til þess lagaheimild.
Slík sjálffökuúrræði stjómvalda em ekki refsingar. Álitamál kann að vera, hvort þeim
verði beitt e f ekki er um að ræða saknæma háttsemi af hálfu þess sem veldur
umhverfistjóni. Telja verður að ekki sé unnt að gera kröfu um að háttsemi sé saknæm
e f krafa stjómvalds, sem það fylgir svo effir sjálff, lýtur að fyrirbyggjandi
ráðstöfunum á búnaði, sem á sér ótvíræða síoð í lögum eða því að fylgja fram skýmm
lagafyrirmælum. Öðm máli kann að gegna um endurbætur á umhverfistjónum sem
þegar hafa orðið t.d. mengun jarðvegs eða vatns. í danskii dómaffamkvæmd hafa
ákvæði í umhverfisvemdarlögum um slík sjálftökuúrræði stjómvalda til að hreinsa
11 Sjá t.d. Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum, bls. 78, og Ólafur Jóhannesson,
Stjóm arfarsréttur II. hefíi bls. 110.
18 ÓlafUr Jóhannesson, Stjómarfarsréttur íl. hefíi, bls. 110.
19 Ólafiir Jóhannesson, Stjómarfarsréttur II. hefti, bis. 125.

jarðveg m.a. vegna leka úr olíutönkum við einkahús verið til skoðunar í nokkrum
dómum. Afstaða dómstóla hefur verið sú, að iandeigandi eða lóðarhafí, sem ekki
hefur notað olíutank yrði ekki knúinn til að endurgreiða yfírvöldum slíkan kostnað,
sbr. U fr. 1991, bls. 674 (H). I dómi í Ufr. 1998, bls. 549 (H) er gengið errn lengra og
því slegið föstu að lóðareiganda, sem notað hafði olíutank, yrði ekki gert að greiða
slíkan kostnað, nema olíulekann mætti rekja til saknæmrar háttsemi af hans hálfu.20
Flestir fræðimenn sýnast vera þeirrar skoðunar að heimildum stjómvalda til þess að
beita sjálftökuúrræðum á kostnað landeíganda/lóðarhafa tií þess að stöðva mengun t.d.
grunnvatns eða aðra mengun umhverfís í almannaþágu verði ekki beitt nema tjóni sé
valdið með saknæmum hætti landeigandans/lóðarhafans.21
I Ijósi framangreinds, svo og þess að um getur verið að ræða verulega íþyngjandi
ráðstafanir fyrir einstaklinga eða atvinnurekstur, sem haft geta í för með sér mikil
fjárútlát og ráðstafanimar eru í þágu almannahagsmuna, þá verður að telja mjög
hæpið að stjómvald geti lagt á þessa aðilja kostnað a f hreinsun umhverfís eða öðmm
endurbótum á umhverfistjónum, nema Ijóst sé að um saknæma hátfsemi þeirra sé að
ræða, I þessu felst, að byggt er að þessu leyti á sjónarmiðum skaðabótaréttar um
forsendur slíkra sjálfstökuúrræða stjóm\'alda, þ.e. heimildum stjómvalda til þess að
krefja einstaklinga eða lögaðilja um kostnað af þeim. í þessu sambandi verður líka að
hafa í huga að orðalag 1. mgr. 27. gr. laga um hoííustuhætti og mengunarvamir og 2.
mgr. 28. gr. laga um erfðabreyttar Hfverur er mjög almennt um heimildir stjómvalda
til að leggja kostnað af endurbótum á umhverfístjónum á þá, sem taldir eru hafa
valdið þeim.
5. Hvernig verður almennum reglum skaðabótaréttar beitt við umhverfistjón?
5 .1 I n n g a n g u r .

Hér að framan hefur því verið lýst, að löggjafinn hafí við setningu laga sem lúta að
mengunarvömum og náttúruvemd almennt haff þá afstöðu að almennar reglur
skaðabótaréttar veittu þeim mikilvægu hagsmunum sem login taka til nægilega vemd.
Það er aðeins í algemm undantekningartilvikum, sem sérstök lagaákvæði um
skaðabótaábyrgð em í lögum á þessu sviði og í einstaka tilvikum er um að ræða
reglur, sem kveða á um víðtæka bótaábyrgð, þ.e. hlutlæga ábyrgð, sbr. 24. gr, laga
18/1996, um erfðabreyttar lífverur. Það er því óhjákvæmilegt að taka til skoðunar,
hvem ig almennar reglur skaðabótaréttar nýtast á þessu sviði.22 í umfjölluninni verður
miðað við að sakarreglan sé hin almenna regla um bótaábyrgð, enda engar forsendur
til að leggja annað til grundvallar.
5 . 2 F j á r t j ó n - ó f j á r h a g s l e g t tjó n .

í skaðabótarétti er greint á milli Qárhagslegs og ófjárhagslegs tjóns. Fjárhagslegt tjón
er tjón, sem metið verður eftir almennum hlutlægum mælikvarða. Ófjárhagslegt tjón,
20 Um skilyrði þess að stjóm völd beiti sjá 1ítÖkuúrræðum og geti krafíð landeiganda um endurgreiðsiu
og umfjöllun um dómana m á vísa til: Ellen Margrethe Basse, Land Use and Envirorrmental Liability, í
ritinu löand Use and Nature Protection, bls. 216-219.
25 Sjá t.d. Ellen M argrethe Basse, Land Use and Environmental Liability, í ritinu Land Use and Nature
Protection, einkum bls. 219, og Soren Theilgaard. Miljoansvar, erstaíning og forsikring, bls. 17. Aðrar
skoðanir koma fram hjá Peter Pagh, Lovudkast om forurenet jord ~ en trussel mod retsstaten?, Ufr.
1996, B deild, bls. 243-257. Sérstaldega vísast til samantektar hans um skilyrðin fyrir
sjálfstökuúrræðum stjóm valda á bls. 249. Sjá einnig afstöðu Peter Pagh, í Miljoansvar, en ret for
hvem ?, bls. 349 og rökstuðning á bls. 350-360 meó ályktunum á tveimur síðustu síðunum.
22 Þessi álítaefni eru til athugunar í grein Guðnýjar Bjömsdóttur, Bótaábyrgð vegna mengunartjóns,
Úlfíjótur, 2. tbl. 1999, sjá einkum bls. 221-225.
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sem í íslenzkum rétti er yfirleiít nefnt samheitinu miski, er þá það tjón sem ekki
verður metið eftir slíkum almennum mælikvarða, heldur er einungis hægt að ieggja til
gimndvallar einstaklingsbundnar hugimmdir manna um verðmæti þeirra gæða sem
77
raskað er."
Fjártjón fæst yfirleitt bætt eftir almennum reglum, ef fullnægt er
tilteknum skilyrðum t.d. um bótagrundvöll, orsakatengsl o.fl. en miski verður aðeins
bættur að til þess sé heimild í lögum. I skaðabótalögum er að finna heimildir tii að
bæta miska, þ.e. tímabundiim og varanlegan miska vegna líkamstjóns, sbr. 3. og 4. gr.
laganna, en auk þess er ákvæði um bætur fyrir miska í 26. gr. Samkvæmt því ákvæði
er einungis heimilt að bæta miska að um sé að ræða líkamstjón, sem valdið er a f
ásetningi eða stórkostlegu gáleysi, eða um sé að ræða ólögmæta meingerð gegn frelsi,
friði, æru eða persónu annars manns. A f þessu verður ekki önnur ályktun dregin, en
að almennt sé ekki hægt að krefjast bóía fyrir ófj árhagsl egt tjón á umhverfinu.
Umhverfistjón þarf því a.m.k. að vera fjártjón til þess að það fáist bætt eftir almennum
reglum skaðabótaréttar.
*

Fjártjóni er oft skipt í líkamstjón og munatjón. Líkamstjón er íjárhagslegt tjón á lífí
eða limum, sem nú er metið eftir reglum skaðabótalaga, 50/1993, með síðari
breytingum. Munatjón er stundum flokkað í þrennt, þ.e. skemmdir eða eyðilegging á
hlut, hlutur týnist eða ferst og óbeint tjón, einkum rekstrartjón, sem felst oft í því að
hlutur verður ekki notaður með þeim hætti sem gert hefur verið.24 Hlutur í
framangreindri merkingu tekur til fasteigna og lausafjár. Þótt framangreind lýsing
kunni að virðast rúm, er þó tjónshugtakið alltaf háð því að unnt sé að meta tjón eftir
almennum tjárhagslegum mælikvarða. Þetta felur í sér að hagsmunir þeir, sem fyrir
tjóni verða þurfa að vera f j á r h a g s l e g i r , tfi þess að um fjártjón sé að ræða. Þess vegna
þ arf að vera um að ræða skemmdir, eyðileggingu eða hvarf á munum sem hafa
fjárhagslegt gildi og hægt sé að ákvarða t.d. enduröflunarverð þeirra eða kostnað við
endurbætur, svo þeir geti gegnt hlutverki sínu. Við mat á fjárhæö munatjóns hefur
verið stuðzt við reglur 37. og 38. gr. laga 20/1954, um vátryggingarsamninga, svo
langt sem þau ákvæði ná.
Til íjárhagslegs tjóns telst einnig tjón, sem nefnt er almennt ijártjón, en það er tjón,
sem ekki verður rakið til skaða á munum eða lífi og líkama. Oftast er um að ræða tjón
vegna rekstrarstöðvunar, án þess að það tengist munatjóni.
Þegar framangreind atriði, sem afmarka tjónshugtak hins hefðbundna skaðabótaréttar,
eru höfð í huga, er ljóst að þau falla illa að umhverfistjónum.
Umhverfistjón geta t.d. falizt í mengun jarðvegs, grunnvatns eða lofts. Þau geta líka
falizt í eyðingu jarðvegs, skemmdum á gróðri og/eða drápi á friðuðum dýrum, jafnvel
útrýmingu dýrategunda, sjónrænum skemmdum á landi o.fl. Hvemig myndi fjárhæð
bóta ákvörðuð e f fiskstofh í vatni, sem ekki er nýttur sérstaklega í fjárhagslegum
tilgangi, dræpist vegna mengunar?
Hvemig ætti að meta til fjár eyðingu
hafamarstofnsins á íslandi, fálkastofnsins eða þeirra fáu flórgoða, sem eftir em í
náttúm íslands? Með sama hætti m á spyrja hvemig bæta ætti spjöll á votlendi á stóm
svæði eða skemmdir á gróðri. Þessum spumingum verður Öllum svarað með sama
hætti. Auk ýmissa annarra ástæðna, falla slík spjöll á umhverfi ekki að hinu
hefðbundna tjónshugtaki skaðabótaréttar. M.ö.o. skaðabótarétturinn veitir þessum
23 A raljótur Bjömsson, Skaðabótaréttur, kennsíubók fyrir byrjendur, bls. 23, og Ólafur Jóhannesson,
Fjártjón og miskí, Úlfljótur, 1. tb l 1947, bls. 11.
24 A m ljótur Bjöm sson, Skaðabótaréttur, kennsíubók fyrir byrjendur, bls. 23.
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hagsmunum afar takmarkaða vemd
r þegar
't~' af þeírri ástæðu að þeir rúmast ekki innan
skilgreinds vemdarandlags hans."
5.3 Tjónþoli.
Til þess að hægt sé að krefjast skaðabóta á grundvelli reglna skaðabótaréttar, þarf
einhver að hafa orðið fyrir tjóni. Tjónþolinn þarf að sanna að hagsmnnir hans,
flárhagslegir eða ótjárhagslegir hafi verið skertir. Sé litið til umhverfistjóna er Ijóst að
landeigandi verður fyrir tjóni ef t.d. vatnsbóli hans er spillt. Telja verður að hann eigi
rétt á bótum þess vegna, svo fremi sem hægt sé að meta tjón hans til fjár. Sama á við
um eyðingu fískstofns í laxveiðíá, sem nýtt hefur verið a f veiðiréttareigendum. Miklu
oftar er þó ekki hægt að benda á tjónþola í skilningi skaðabótaréttar með þessum
haetti. Hver er tjónþoli, þegar andrúmslofti er spillt? Hver teldist tjónþoli ef
hafamarstofiiinum yrði e\tt? Hér verður líka að lfta til reglna réttarfarsíaga um það
ólögfesta grundvallaratriði að sá, sem höfðar mál, verði að hafa lögvarða hagsmuni af
því að fá skorið úr um rétt sínn eða skyídu. Niðurstaða máísins verður að hafa
0 f\
raunhæfi; gildi um réttarstöðu hans."
Þótt íslenzk réttarfarslög heimili félögum,
einnig ófjárhagslegum félögum eða samtökum manna, rýmri aðgang til málshöfðunar
en þekkist víða annars staðar, dugir sú heimild ekki til í framangreindum tilvikum.
Hér er átt við heimild 3. mgr. 25. gr. 91/1991, um meðferð einkamála, um að féíag
eða samtök manna geti höfðað mál til viðurkenningar á tilteknum réttindum
félagsmanna eða til lausnar undan tilteknum skyldum þeirra enda sé það í samræmi
við tilgang félagsins eða samtakanna að gæta þeirra hagsmuna sem dómkrafan tekur
til. í fyrsta lagi eru gerðar kröfur um náin tengsl félagsins eða samtakanna við
hagsmuni þá, sem kröíugerð lýtur að, sbr. H rd. 1993, bls. 1304.27 í Öðru lagi lýtur
heimildin í 3. mgr. 25. gr. einungis að því að höfða viðurkenningarmál.
Skaðabótamál verður því ekki höfðað á grundvelli þessa ákvæðis, nema e.t.v. mál til
viðurkenningar á bótaskyldu, en eins og fyrr segir aðeins ef stefnandi hefur lögvarða
hagsmuni í skilningi réttarfarslaga.
Þótt ekki sé m ælt með því að settar verði reglur um að hver eigi sök er vill í slíkum
málum, er Ijóst að sú staðreynd, að einungis eiginlegur tjónþoli getur krafízt
skaöabóta og möguleikar annarra til þess að leita til dómstóla vegna umhverfístjöna
eru mjög takmarkaðir, eiga illa við þegar um umhverfístjón er að ræða, þar sem fyrst
og fremst almannahagsmunir eru skertir.
5.4 Almenna reglan um sök.
Eins og fyrr greinir er meginregla skaðabótaréttar, sem leggja verður til grundvallar í
málum vegna umhverfístjóna, sú að sök sé skilyrði skaðabótaábyrgðar. í því felst að
tjónþoli þarf að sanna saknæma háttsemi tjónvalds. Beiting sakarreglunnar hefur í för
með sér sérstök vandamál þegar um umhverfistjón er að ræða. Umhverfistjón verða
oft til smám saman, einkum venjuleg mengunartjón svo sem spilling jarðvegs,
25 Benda má á að ýmis sjónarmið þessu lík eru til umfjöllunar hjá Heile Tegner Anker, í The Poíluter
Pays Principle, Problem s and Issues Related to Biodiversity, í ritinu Land Use and N ature Protection,
bls. 69-104.
26 Sjá um þetta, M arkus Sigurbjömsson, Einkamálaréttarfar, bls. 139-144. Um stöðuna í dönskum réíti
m á vísa til Gorm Toftegaard Nielsen og Ellen Margrethe Basse, í greininni Danske processregler,
retsprincipper og retsm idler a f betydning for gennemtvingelsen í ritinu Hándhævelse a f
miljolovgivning, bls. 215-276, sjá einkum bls. 216, en þar er talað um að gerð sé krafa um „individuel
væsentlig interesse hos den, der onsker at fa efterprovet et forholds lovlighed".
27 í riti sínu Einkamálaréttarfar, bls. 143 telur Markús Sigurbjömsson, að dómurinn bendi til að
heimildinni muni verða beitt af varfæmi.
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grunnvatns eða gróðurs. sem á rætur ad rekja til mengunar frá atvinnustarfsemi.
Stóriðja, svo dæmi sé tekið af bandahófi, kann t.d. að valda mengun jarðvegs eða
gróðureyðingu á löngum tíma. Hið sama á við um ýmsa aðra starfsemi. Niðurstaðan
í nágrarmalondum íslands hefur því orðið sú að mæla fyrir um hlutlæga ábyrgð á
mengunartjónum, en sú regla tekur almennt aðeins til mengunar frá tiítekinni
atvinnustarfsemi, eða sætir annars konar takmörkunum.28 Rökin fyrir því eru einkum
þau, að sakarreglan veiti ekki nægilega vemd og hún sé andstæð því lagatæknilega
markmiðí að forðast erfið skaðabótamál fyrir dómstólum vegna mengunaríjóna.29
Auk þess má, eins og síðar verður vikið nánar að, benda á að það er talið vera í
samræmi við hina svonefndu PPP (Polluter pays Principle) reglu, þ.e. regluna um að
mengunarvaídurinn skuli bæta það tjón, sem hann hefur orsakað, að ábyrgðin sé
hlutlæg, Regla þessi hefur verið nefnd mengunarbótareglan á íslenzku.
5.5 Sönnun um orsakatengsl.
Skylda þess, sem krefst skaðabóta, til þess að sanna orsakatengsl horfir einnig við
með sérstökum hætti þegar um umhverfistjón er að ræða. Vandinn felst fyrst og
fremst í því, að tjónsorsakir kunna að vera samsettar, þ.e. fleíri ástæður en ein kunna
að vera orsök umhverfistjóns. Það kann því að vera, að hægt sé að sýna fram á, að A
hafí í starfsemi sinni valdið umhverfístjóni, en fleira geti komið til og að óvíst sé hver
sé þáttur hvers í heildartjónínu. Vera kann að slík vandamál yrðu leyst af dómstólum
og með þeim hætti gæti myndast venja um, hvemig taka bæri á þess háttar
álitamálum. í því sambandi er rétt að hafa hugfast að reglur skaðabótaréttar hafa
lengst af verið ólögfestar og verið skapaðar með dómafordæmum. Sem dæmi um
dóm, þar sem slíkt álitaefni er til meðferðar er dómur bæjarþings Reykjavíkur frá 31.
desember 1981 í málinu nr. 2609/1980. í þeim dómi var felld bótaábyrgð in solidum
á tvær fískimjölverksmiðjur vegna grútarmengunar í tjörum í nágrenni þeirra, sem
varð nokkmm kindum að fjörtjóni.
Ekki var vitað ffá hvorri verksmiðjunni
grútarmengunin var, en hún gat hafa stafað frá þeim báðum.31 Einnig má benda á
eftirtalda dóma, þar sem fram kemur hve vandasamt getur verið að sýna firam á
orsakatengsl í slíkum málum, þ.e. Hrd. 1986, bls. 79, Hrd. 1986, bls. 110, og Hrd.
1995, bls. 1063. Á það sérstaklega við um tvo fyrmefhdu dómana.
Þessi erfiðu sönnunarvandamál hafa t.d. valdið því að sett hefur verið sérstök regla í
1. mgr. 59. gr. norsku mengunarlaganna um sönnun. Samkvæmt þeirri reglu ber sá,
sem valdið hefur mengun, sem ein eða saman með öðrum orsökura hefur valdið (eða
getur hafa valdið) mengunartjóni, ábyrgð á tjóninu, nema hann sanni að aðrar ástæður
hafi átt meiri þátt í mengunartjóninu. Þetta er regla um viðsnúning sönnunarbyrði,
eftir að sýnt hefur verið fram á að tjónvaldur hefur valdið mengun, sem leitt getur til
umhverfistjóns.'~ í dönsku lögunum um ábyrgð vegna umhverfístjóna er ekki að
finna slíka reglu um sönnunarhagræði að því er varðar orsakatengslÁ

28 Sjá t.d. 3. gr. dönsku laganna um skaðabætur vegna umhverfistjóna, Lov nr. 225/1994, om erstatning
for m iljoskader, 55. gr norsku mengunarvamalaganna, Lov 6/1981, om vem mot forurensning og
avfall, og 1. gr. sænsku laganna um umhverfistjón. Lov nr, 225/1986, miljöskadelagen.
29 Betænkning nr. 1237/1992, om erstatning for miljoskader, bls. 117.
30 Soren Theilgaard, M iljoansvar, erstaíning og forsikring, bls. 39.
31 Dömsins er getið og hann reifaður stuítlega í grein Guðnýjar Bjömsdóítur, Bótaábyrgð vegna
mengunartjóns, Úífljótur. 2. tbl. 1999, bls. 222. Hann er einnig ítarlega reifaður og tekinn til
umfjöllunar í riti Gunnars G. Schram, Umhverfisréttur, bls. 61-62.
32 Sjá t d . Hans Chr. Bugge, Fomreningsansvaret, bls. 574-575.
33 Soren Theilgaard, M iljoansvar, erstatning og forskring, bls. 66-68.
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5.6 M at á jjárhœ ö skaðabóta.
Að framan er gerð grein íyrir því. að hugtakið tjón í skaðabótarétti rými í meira lagí
illa við spjöll á umhveríi \regna mengunar eða af öðrum ástæðum. A f því leiðir að
m at á í j á r h æ ð þóta hlýtur að horfa við með sérstökum hætti í slíkum tilvikum. í raun
þarf að skilgreina sérstakt tjónshugtak þegar um spjöll á umhverfi er að ræða og taka
afstöðu til þess með hvaða hætti slík spjöll verði bætt. Eins og að framan er rakið em
þær fátæklegu heimildir sem stjómvöld hafa samkvæmt lögum tíl að beita
sjálftökuúrræðum ekki nægjanlegar. enda er hér talið að þeim verði oft ekki beitt
nema um sök sé að ræða og aðeins þegar stjómvald telur brýna hagsmuni af því að
beita slíku sjálftökuúmæði. Þetta álitaefní er flókið, en ekki óleysanlegt.34
5.7 Fyrningarreglur.
Meginreglan um fymingu skaðabótakrafna utan samninga, er sú að þær fymist á 10
ámm, sbr. 2. mgr. 4. gr. laga 14/1905, um fymingu skulda og armarra kröfuréttinda.
Samkvæmt 5. gr. laganna er upphafstími fymingar það tímamark er krafa varð
gjaldkræfi
Skaðabótakrafa fellur í gjalddaga þegar tjónið verður, en í
undantekningartiívikum á því tímamarki þegar hægt er að gera upp tjónið.35 Langur
tími getur liðið ffá því að umhverfistjón á sér stað og þar til það uppgötvast. Þetta á
sérstaklega við um tjón vegna mengunar á jarðvegi eða grunnvatni. Tjón vegna t.d.
olíuleka úr leiðslum eða tönkum getur verið mjög lengi að koma fram. Óvissa er um
það hver yrði talinn upphafstími fymingar á bótakröfu vegna slíks tjóns. Enn meiri
óvissa er um það hve langan tíma stjómvald hefur til að beita sjálftökuúrræðum á
kostnað þess sem ábyrgð ber á menguninni. Hið sama á við um annað umhverfistjón.
Framangreind atriði hafa leitt til þess að taka þarf til sérstakrar skoðunar hvort
sérreglur þurfi að setja um fymingu bótakrafna vegna umhverfistjóna.36 í dönsku
lögunum um bætur fyrir umhverfistjón. 6. gr. var sett sérstök regla um fymingu.
Meginregla dansks réttar um 5 ára fymingu gildir um slíkar kröfur, þ.e. frá því
tímamarki að hægt er að hafa uppi kröfima, en þeirri regíu til fyllingar var sett regla
um 30 ára fymingarffest ffá því tímamarki að tjóni var valdið.37
6. Alþjóðlegar skuldbindingar.
6.1 Inngangur.
Hér að ffaman hefur verið gerð grein fyrir því að löggjafinn hafi ekki sett almennar
reglur um bótaábyrgð vegna umhverfistjóna, ekki einu sinni mengunartjóna ffá
atvinnustarfsemi, sem kann að teljast hættuleg umhverfinu. Hefur löggjafinn sýnilega
litið svo á, að nægileg vemd fælist í almennum reglum skaðabótaréttar. Sama viðhorf
löggjafans sýnist koma ffam í skaðabótareglu laga 32/1986, um vam ir gegn mengun
sjávar, þar sem bótagrundvöllurinn þarf að byggjast á sök. Sýnt hefur verið ffam á að
því fari fjarri að almennar reglur skaðabótaréttar veiti umhverfishagsmunum nægilega
vem d og reyndar em þær um flest illa fallnar til þess að sinna slíku hlutverki. Það er
áhugavert að kanna í þessu sambandi hvort og þá hvemig ísland hefur skuldbundið
sig til þess að veita umhverfishagsmunum skaðabótavemd. Verður nú að því vikið.
6.2 Samningurinn um Evrópska efnahagssvœðið.
34 Sjá og Helle Tegner Anker, í The Polluter Pays Principle, Problems and Issues Related to
Biodiversity, í ritínu Land Use and Nature Proíection, bls. 83-84.
35 A. Vindíng K rase, Erstatningsretten, bls. 498.
36 Sjá t.d. Hans Chr. Bugge, Forureningsansvaret, bls. 452, og Betænkning nr. 1237/1992 om erstatning
for miljoskader, bís. 156-160.
37 Sjá skýringar í riti Soren Theilgaard, Miljoansvar, erstatning og forskring, bls. 103-112.
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í samningnum um Evrópska efnahagssvæðið (EES-samningnum), sem veitt var
íagagildi á Islandi með lögum 2/1993 um sama efni er að finna sérstakan kafla, 3.
kafla í V. hluta, og ber kaflinn yfírskriftina: „Umhverfísmál.“ í þessum kafla eru
reglur um skuldbindingar samningsaðilja í umhverfísmálum, sbr. einkum 73. gr.
samningsins, sem er svohljóðandi:
„A ðgerðir samningsaðilja á sviði umhverfismála skulu byggjast á eftirtöldum markmiðum:
a. að varðveita, vem da og bæta umhverfið;
b. að stuðla að því að vem da heilsu manna;
c. að tryggja að náttúruauðlíndir séu nýttar af varúð og skynsemi.
A ðgerðir samningsaðilja á svíði umitverfismála skulu grundvallaðar á þeim meginreglum að girt skuli
fyrir umhverfísspjöll, áherzla logð á úrbætur þar sem tjón á upphaf sitt og bótaskylda sé lögð á þann
sem mengun veldur. Kröfiir aðilja um umhveríisvemd skulu vera þáttur í stefnu samningsaðiíja á
öðrum sviðum.“

Akvæði þetta er samhljóða 1. og 2. mgr. 130. gr. Rómarsáttmálans (nú 174. og 175.
gr. Evrópusambandssáttmálans).
I 74. gr. segir að í XX. viðauka með EES-samningnum séu ákvæði um
vemdarráðstafnir, sem skulu gilda samkvæmt 73. gr.
Viðaukinn er hluti EESsamningsins samkvæmt reglunni í a lið 2. gr. hans.
Fjölda sérreglna um
umhverfísvemd, sem lögfestar hafa verið hér á landi á síðustu árum, má fínna i
reglum, sem em í viðaukanum.
A hinn bóginn hafa íslenzk stjómvöld ekki sinnt þeirri samningsskyldu að setja
lagareglur sem samrýmast 2, mgr. 73. gr., sem vitnað er til að framan. Þannig hefur
reglan um að bótaskyldu skuli leggja á þann sem mengun veldur ekki verið lögfest hér
á landi, en hér er um að ræða hina svonefhdu PPP-reglu, sem felur í sér hlutlæga
ábyrgð vegna tiltekinna umhverfístjóna. í þessu sambandi er athyglisvert að sjá hver
afstaða Evrópusambandsins er í þessu efhi. Á árinu 2000 kom út svonefhd Hvítbók
sambandsins um skaðabótaábyrgð vegna umverfístjóna.38
í Hvítbókinni er
niðurstaðan sú, að Evrópusambandið skuli setja rammareglugerð um bótaábyrgð á
umhverfístjónum með reglum um hlutlæga bótaábyrgð með vissum undantekningum
og takmörkunum þó. Meginreglan á s.s. að vera hlutlæg ábyrgð. Er þetta í
niðurstöðukafla Hvítbókarinnar (8. kafla) talin virkasta leiðin til þess að tryggja að
grundvallarreglumar um umhverfísmál í sáttmálanum komi til framkvæmda, einkum
reglan um að mengunarvaldur skuli bæta skaðann (PPP-reglan/mengunarbótareglan).
6.3 Ríó-yfirlýsingin (Yfirlýsing um umhverfi ogþróun).
Ríö-yfírlýsingin frá 1992, sem samþykkt var á umhverfisráðstefhunni í Ríó de
Janeiro, er ekki venjulegur þjóðréttarsamningur og ekki hægt að segja að hún sé
skuldbindandi fyrir ísland, a.m.k. ekki í hefðbundnum skilningi.39 Yfírlýsingin hefur
þó að geyma ýmsar meginreglur, sem eru a.m.k. stefhuyfíriýsing um það, hvemig rétt
sé að takast á við vandamál vegna mengunar og annarra umhverfísspjalla. í 16. gr.
Ríó-yfirlýsingarinnar er einnig að fmna meginregluna um að mengunarvaldur skuli
bæ ta það tjón, sem hann veldur með umhverfísspjöllum sínum.
3R

*

H er er stuðzt við dönsku útgáfúna: Hvidbog om erstatningsansvar for miljoskader. KOM (2000) 66,
lokaútgáfa 9. febrúar 2000.
39 Fjaílað er um yfírlýsinguna og skuldbindingargildi hennar í riti Gunnars G. Sclxram, Umhverfísréttur,
bls. 299-302.
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6.4 Samningurinn um ííffrœöilega fjölbreymi.
Hinn 11. desember 1994 gerðist ísland aðili að alþjóðasamningi um líffræðilega
fjÖlbreytni, sem samþykktur hafði verið í Nairobi í Kenía 22. maí 1992.
Samningurinn var birtur í Stjómartíðindum C-deild 3/1995.40 Með þessum samningi
skuldbinda aðildarríki samningsins sig til umfangsmikillar umhverfís- og
náttúruvemdar. Samningurinn er merkilegur m.a. fyrir þær sakir að hann tekur til
lífríkisins í heild og einskorðast í sjálfu sér ekki við mengunartjón, heldur spjöll á
umhverfi í heild sinni. Hefur verið bent á, að aðild að samningnum leiði til þess að
ekki sé lengur hægt að beita reglunni um að mengunarvaldur eigi að bæta tjón vegna
umhverfisspjalla eingöngu um hefðbundin mengunartjón, heldur beri að útvíkka þessa
reglu og láta hana gilda um umhverfispjöll almennt, þ.e. einnig um þætti sem hingað
til hafa verið taldir til náttúruvemdar.41 í því fælist, að setja bæri reglu um hlutlæga
bótaábyrgð á umhverfistjónum, eins og það orð hefur verið notað í þessari grein.
Hvem ig svo sem menn skýra það, hvaða skuldbíndingar felast að þessu leyti í
samningnum um líffræðilega fjölbreyíni, ætti það að vera íslenzkum stjómvöldum
áminning um að taka afstöðu til þess hvort verið geti að umhverfinu á Islandi sé veitt
nægileg vemd með almennum reglum skaðabótaréttar.
Þess ber að geta að lagt hefur verið fram á Alþingi frumvarp til laga um meginreglur
umhverfísréttar. Var það fyrst gert á 117. löggjafarþingi og þá lagt fram til kynningar,
og aftur á 122. löggjafarþingi.42 í síðamefnda frumvarpinu er í 1. mgr. 4. gr. að fmna
reglu, sem þar er nefnd mengunarbótareglan og er lögfesting á hinni svonefndu PPPreglu. Téð ákvæði frumvarpsins er svohljóðandi:
„Sá sem m engar umhverfí með starfsemi sem eðli sínu samkvæmt getur verið hættuleg umhverfínu ber
ábyrgð á því tjóni sem mengunin veldur, án tillíts til þess hvort það verður rakið til saknæmis háttemís
eða ekki.“

I skýringum í greinargerð er m.a. vísað tíl þess að íslendingar hafí með 2. mgr. 73. gr.
EES-samningsins skuldbundið sig til þess að lögfesta mengunarbótaregluna (PPPregluna). Er auk þess vísað til þess, að reglan komi einnig fyrir í Ríó-yfírlýsingunni.
Frumvarp þetta varð ekki að lögum. Vera má að löggjafínn hafí talið að reglur þess
væru o f almennar og ábyrgð samkvæmt þeim o f ófyrirséð. E f svo er hefði þurfí að
gera breytingar á frumvarpinu, en ekki verður séð að það hafí verið gert. Er því
líklegast að skort hafí á pólitískan vilja löggjafans til þess að gera frumvarpið þannig
úr garði að taka mætti það til endanlegrar afgreiðslu á Alþingi.
7. Samantekt og niðurstaöa.
I þessari grein er fjallað nokkuð um löggjöf um mengunarvamir og náttúruvemd, en
einkum er þó fjallað um skaðabótaábyrgð vegna umhverfistjóna. Með orðinu
umhverfistjón er ekki aðeins átt við mengunartjón, heldur hvers konar tjón á
umhverfmu, þ.e. hinu ytra umhverfí. Raktar em sérreglur um skaðabótaskyldu vegna
umhverfístjóna en sérstaklega er þó fjallað um skort á slíkum reglum. Bent er á, að

40 Samnmgmumá eirmig fínna í heild á heimasíðu umhverfísráðuneytisins undir: Alþjóðlegt samstarf.
Netfangið er: httpV/bmnnur.stjr.is/interpro/umh/umh.nsf/pages/althjodlegt-samstarf.
41 Helle Tegner Anker, í The Polluter Pays Prínciple, Problems and íssues Related to Biodiversity, í
ritinu Land Use and Nature Protection, bls. 69-70.
42 Alþingistíðindi 1997-98, A-deild, bls. 5495-5504.
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það hljóti að vera mat löggjafans að almennar reglur skaðabótaréttar veiti
umhverfishagsmunum nægilega vemd. Sýnt er fram á að svo sé ekki og reifað að
ýmsar almennar reglur skaðabótaréttar henti ekki eða illa þegar um umhverfistjón er
að ræða. Loks er vikið að því, hvaða skuldbindingar ísland hafí undirgengizt á
alþjóðavettvangi að því er varðar vernd umhverfísins. Vakin er athygli á því að þær
skuldbindingar ættu að hafa leitt til setningar sérstakrar hlutlægrar ábyrgðarreglu um
mengunartjón og að aðild að samningnum um líffræðilega ^ölbreytni ætti að knýja
íslenzk stjómvöld til þess að taka afstöðu til þess, hvemig umhverfíshagsmunum í
víðum skilningi verði bezt veitt vemd með skaðabótareglum.
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