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Flygets utsläppsrätter

Miljölagstiftning

År 2010 ska användas som ett basår för hur ut-
släppsrätterna ska fördelas emellan flygbola-

gen under handelsperioden 2012-2020. Den euro-
peiska branschorganisationen Association of Euro-
pean Airlines, AEA, har påpekat att utsläppen un-
der 2010 inte kommer att vara representativa på 
grund av askmolnet. De flygbolag som trafikerar 
norra Europa drabbades betydligt hårdare av ask-
molnet, vilket gör att de kommer att få färre ut-
släppsrätter. Lufthansa tillhör dem som drabbas av 
snedfördelningen. Om de nuvarande utsläppssiff-

rorna för 2010 skulle användas skulle Lufthansa 
enligt sina egna beräkningar tvingas betala 30-40 
miljoner euro extra under en tioårsperiod. Lars An-
dersen Resare, miljöchef för SAS-koncernen, till-
hör dem som räknat med att siffrorna ska korrige-
ras. ”Totalt sett är det minst en veckas flygningar 
som har ställts in under våren, vilket måste hante-
ras på något sätt”, säger han. EU-kommissionen 
anser att skillnaden inte är tillräckligt stor för att 
motivera att fördelningen ska räknas om.   

Flygbolagen får kalla handen 
EU-kommissionen kommer inte att ändra fördelningen av utsläppsrätter för 
flygbolagen på grund av flygstoppet som orsakades av vulkanutbrottet.  
Därmed blir flygbolagen besvikna. 
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Flygplanen blev kvar på marken under askmolnen vilket nu ger flygbolagen färre utsläppsrätter.

Miljöbalken nämner ingenting om förvaring 
av miljöfarligt avfall, utan detta ansvar har 

grundats på enstaka rättsfall, och därför har det va-
rit oklart om vem som haft ansvaret. I vissa fall har 
fastighetsägarna fått betala för någon annans föro-
rening med hänvisning till att fastighetsägarna har 
bedrivit miljöfarlig verksamhet genom att ”förvara” 
det miljöfarliga avfallet. Förorenarna ville i de nu 
aktuella rättsfallen föra över miljöansvaret på fast-
ighetsägaren beträffande förorenade jordmassor 

som lagts upp på mark som ägs av någon annan. 
Detta har Miljööverdomstolen nu sagt nej till, och 
klart uttalat att det är förorenarna och inte fastig-
hetsägarna som ska betala. 

-Jag tycker att det vore fel att fastighetsägaren 
skulle få större ansvar än den som utövat den verk-
samhet som smutsat ner. Det här är jätteviktiga do-
mar som begränsar ansvaret för fastighetsägarna, 
säger Kristina Forsbacka, miljöinriktad jurist på Wi-
strand Advokatbyrå.  

Miljödomar visar att  
förorenarna ska betala
Det är förorenarna och inte fastighetsägarna som ska betala för efterbehandling 
av förorenade jordmassor som ligger på mark som ägs av någon annan än  
förorenaren. Det visar tre prejudicerande domar som Miljööverdomstolen fällt.

Kristina Forsbacka 
välkomnar domarna som 
begränsar ansvaret för 
fastighetsägarna.


