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Sammanfattning 
 

Principen ”förorenaren betalar” utgår från att den som orsakat en skada på miljön ska ta 

ansvaret för avhjälpandet av skadan. Principen återfinns i miljöbalkens 2 kap. 8§ och dess 

närmare specificering i form av definitioner och undantagsregler återfinns i miljöbalkens 10 

kap. Principen så som den kodifierats i svensk rätt har sin grund i internationell rätt och ett 

allmänt hållet ansvar för den som orsakat en skada. Genom granskning av lagtext, förarbeten, 

doktrin och rättsfall har principen och dess undantagsregler placerats under luppen. Principens 

styrkor och svagheter analyseras, med slutsatsen att principen så som den appliceras i svensk 

rätt är långtgående i vissa fall, men ändå kanske inte så långtgående som den borde vara för 

att nå tillfredsställande säkerhet för avhjälpande av skador på miljön.  
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1. Inledning 

Ansvarsregeln i miljöbalkens
1
 
2
 2 kap. 8 § är en av de rättsligt bindande hänsynsreglerna som 

slås fast i andra kapitlet MB.
3
 Lagrummet är en kodifikation av principen ”förorenaren 

betalar” eller “förorenaren ska betala”, vilken går ut på att den som orsakat en 

föroreningsskada av någon sort ska stå för eller bekosta dess avhjälpande. Tillämpningen av 

denna generella princip preciseras i MB:s 10 kapitel, i vilket undantag från huvudregeln att 

förorenaren ska betala framträder i och med skälighetsavvägningen. I MB:s 10 kapitel slås 

också solidariskt ansvar fast i de fall fler än en verksamhetsutövare på något sätt bidragit till 

en föroreningsskada av någon sort. Avhjälpandeansvaret kommer i slutändan till uttryck 

genom solidariskt ansvar, eget ansvar, eller genom att staten står för avhjälpandet.  

I och med ansvarsregelns generella utformning ges stort utrymme för rättstillämparen att ta 

hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Detta kan vara en stor fördel, men kanske 

också en nackdel i och med den oförutsebarhet detta innebär för de verksamhetsutövare som 

har att följa ansvarsregeln. Skälighetsavvägningen och det solidariska ansvaret vid 

tillämpning av ansvarsregeln erbjuder som sagt alltså både positiva och negativa möjligheter 

för rättstillämparen och verksamhetsutövaren. Vad som måste utredas är huruvida de positiva 

effekterna överstiger de negativa, och om inte: vad kan göras åt saken? 

  

                                                        
1
 SFS 1998:808 

2
 Hädanefter genomgående i arbetet ibland förkortad MB 

3
 Prop. 1997/98:45 s. 201 
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2. Syfte 

Syftet med detta arbete är att belysa den problematik som kan uppkomma i och med MB 2 

kap. 8 §. Lagrummet kodifierar principen om att förorenaren ska betala (den internationella 

Polluter Pays Principle), men det har visat sig att det, trots att principen är vedertagen, 

förekommer svårigheter vid tillämpningen.
4
 Begreppen i lagrummet är inte närmare 

definierade. Hänvisningen till 10 kap erbjuder definitioner, men även dessa är i viss mån 

otydliga och lämnar utrymme för skönsmässig tolkning. Skälighetsavvägningen i MB 10 kap. 

4 § erbjuder ett undantag från huvudregeln om att förorenaren ska betala, men otydligheten i 

skälighetsrekvisitet är en stor begränsning i lagstiftningen, och kan visa sig vara en akilleshäl. 

Vidare är det solidariska ansvaret i MB 10 kap. 6 § vid föroreningsskador och allvarliga 

miljöskador otydligt och lämnar utrymme för olika tolkningar av lagrummet. Häri ligger 

problematiken. Hur appliceras lagrummen i skarpa fall då otydligheten kan lämna utrymme 

för skönsmässig tolkning, och hur ser detta ut ur en rättssäkerhetssynpunkt? Denna 

problematik kommer belysas med hjälp av litteraturstudier, studier av lagstiftning, förarbeten 

och praxis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
4
  Prop. 1997/98:45 s. 235 
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3. Avgränsning 

Vi vill avgränsa oss till begreppsproblematiken i MB 2 kap. 8 § och i förlängningen även 

delar av MB 10 kap. Skälighetsavvägningen och det solidariska ansvaret vid 

föroreningsskador och allvarliga miljöskador kommer att undersökas, och problematiken 

dessa lagrum ger upphov till kommer att belysas. Problematiken vid skälighetsavvägningen 

enligt MB 10 kap. 4 § och intressekonflikten mellan det allmänna intresset, miljön och 

intresset att verksamhetsutövaren ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet ska diskuteras. 

Vi har valt att fokusera på verksamhetsutövare som vid tillfället för avhjälpandeansvaret är 

likvida och fortfarande bedriver verksamhet, och alltså inte hotade av eller försatta i konkurs. 

Det senare fallet där verksamhetsutövare är hotade av eller försatta i konkurs skulle ha andra 

variabler och intressen att ta hänsyn till, varför analysen antagligen skulle se helt annorlunda 

ut. Det solidariska ansvaret för verksamhetsutövare vars verksamhet bidragit till 

föroreningsskada kommer att diskuteras utifrån dess fördelar och nackdelar vid praktisk 

tillämpning. Det solidariska ansvaret kan påverka avhjälpandeansvarets omfattning utifrån hur 

många och vilka verksamhetsutövare som kan identifieras. Samtidigt är frågan om hur det 

sociala ansvaret ska appliceras ännu oklar, varför rättsläget på detta plan ska utredas i 

uppsatsen. Fokus kommer ligga på verksamhetsutövarens ansvar. Fastighetsägares 

avhjälpandeansvar kommer inte behandlas i denna uppsats. Skillnaden mellan 

föroreningsskada och allvarlig miljöskada kommer behandlas i korthet. Genomgående i 

uppsatsen kommer begreppet “föroreningsskada” eller “förorening” utanför det kapitlet 

användas för att beskriva både föroreningsskada och allvarlig miljöskada. 

“Verksamhetsutövaren” eller “förorenaren” kommer att användas för att beskriva den 

verksamhetsutövare som ansvarat för en föroreningsskada. Den internationella rätten kommer 

att tas upp endast i syfte att ge en bild över principens uppkomst och historia. Därför kommer 

internationell praxis och rättsfall inte att tas upp utan endast grundläggande fakta kommer att 

ligga till grund för diskussionen. 
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4. Metod 

Den metod som kommer användas är juridisk/rättsdogmatisk metod. Även drag av 

komparativ juridisk metod kommer återfinnas, då Europeiska Unionens
5
 bestämmelser på 

miljörättens område konsulterats i de fall den är aktuell och applicerbar på den nationella 

(svenska) rätten. Rättskälleläran kommer ligga till grund för undersökningen av uttolkning av 

rätten. Det kan diskuteras huruvida en juridisk metodlära mer teoretiskt lagd skulle tjäna 

uppsatsens syften. Vi anser dock att det är gällande rätt och rättskällornas relation till varandra 

som orsakar den problematik vi vill belysa, och att det därför är nödvändigt att utgå från 

denna metod. 

  

                                                        
5
 Förkortas vidare som EU 
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5. Bakgrund 
 

5.1 PPP i internationell/EU-rätt 

”The „polluter pays principle‟ states that whoever is responsible for damage to the 

environment should bear the costs associated with it."
6
 

 

5.1.1 PRINCIPENS UPPKOMST 

The Polluter Pays Principle (PPP) har sitt ursprung i organisationen OECD.
7
 Principen 

uppkom efter att kostnaderna för föroreningar och miljöförstörande verksamheter 

uppmärksammats. Principens syfte var att åstadkomma konkurrensneutralitet mellan stater 

och industrier, en stats industrier skulle inte tillåtas vinna fördelar gentemot konkurrenter från 

andra stater genom lågt ställda miljökrav.
8
 Principen hade två syften när den formulerades av 

OECD. Det första var att uppmuntra rationellt användande av knappa naturresurser. OECD 

konstaterar i sin rekommendation att naturresurser generellt är begränsade och att dess 

användning kan skada miljön.
9
 Det andra syftet var att undvika en förvrängning i 

internationell handel och investering. Det andra syftet var det vid vilket OECD lade störst 

vikt. 

Förorenaren ska betala kostnaderna för de åtgärder bestämda av statliga myndigheter som 

syftar till att hålla miljön i ett godtagbart skick. Förorenaren ska således betala för de åtgärder 

som han är rättsligt bunden att vidta. Vad som anses vara godtagbart skick bestäms av de 

statliga myndigheterna i respektive land. OECD konstaterar att det i många fall med hänsyn 

till de ekonomiska kostnaderna inte är praktiskt eller ens nödvändigt att minska 

föroreningarna under en viss nivå.
10

 Principen är endast en effektivitetsprincip för att fördela 

kostnader och söker inte minska föroreningar optimalt fastän denna möjlighet inte utesluts.
11

 

OECD är en handelsorganisation där fokus ligger på handelsförhållanden mellan 

medlemsländerna, det var därför naturligt att principen innehöll flertalet undantag. Det 

främsta undantaget var att efterlevande av principen inte skulle leda till allvarliga 

fördröjningar i handel och internationella investeringar.
12

 Ordalydelsen av principen var 

således att ”förorenaren bör betala”. 

Huvuddelen av principen formulerad av OECD är återgiven nedan. 

“The principle to be used for allocating costs of pollution prevention and control measures to 

encourage rational use of scarce environmental resources and to avoid distortions in 

international trade and investment is the so-called ”Polluter-Pays Principle”. This principle 

means that the polluter should bear the expenses of carrying out the above-mentioned 

measures decided by public authorities to ensure that the environment is in an acceptable state. 

In other words, the cost of these measures should be reflected in the cost of goods and services 

                                                        
6
 FN (Taking Action, The United Nations Environmental Programme) kap. 2 s. 3 

7
  Organisation for Economic Co-operation and Development 

8
 OECD.org 

9
 Art 2 OECD‟s rekommendation 

10
 Art. 3 OECD‟s rekommendation 

11
 Note on the Implementation of the Polluter-Pays Principle, art. 2, OECD.org  

12
 Pagh s. 70-71 
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which cause pollution in production and/or consumption. Such measures should not be 

accompanied by subsidies that would create significant distortions in international trade and 

investment.” 

 

5.1.2 PRINCIPEN I EU-RÄTT 

Principen kom till uttryck redan i EG:s första handlingsprogram som omfattade perioden 1973 

– 1976 och resulterade i en rekommendation att medlemsstaterna skulle tillämpa de återgivna 

principerna, bland annat PPP.
13

 Principen upptogs dock inte formellt förrän 1987 genom den 

europeiska enhetsakten.
14

 Principen som utformades i EG:s handlingsprogram syftade till att 

efterföljas av samtliga länder i EG för att skydda miljön samt att undgå handels- och 

konkurrensfördelar.
15

 Den främsta funktionen som principen hade, var att verksamheter inte 

skulle få konkurrensfördelar ur ett handels- och konkurrensmässigt perspektiv. Principen var 

formulerad så att de omkostnader som uppstår vid förorening vilar på förorenaren men att det 

finns undantag från denna ansvarsfördelning.
16

 EG:s princip var influerad av den princip som 

formulerats av OECD, och innehöll därför samma undantag gällande fördröjningar i handel 

och internationella investeringar.
17

 

Miljöskydd ska enligt EG-rådet inte finansieras av statligt stöd eller av allmänna medel. EG-

rådet angav att för gemenskapen enhetliga regler om att förorenaren istället ska betala skulle 

uppmuntra förorenarna att undvika eller minska föroreningar.
18

 

I vissa fall kan principen frångås. EG-rådet föreskriver att undantag kan ske för redan 

befintlig verksamhet om en tillämpning av principen skulle innebära svåra ekonomiska, 

sociala eller tekniska störningar. Detta sker genom begränsade tidsfrister eller att subventioner 

ges för en viss tid. Ett annat fall är användningen av investeringsstöd som syftar till att lösa 

vissa strukturproblem inom industri, lantbruk eller en region. Rekommendationen innehåller 

även föreskrifter om vissa stödformer som inte alls anses strida mot principen. Ett exempel är 

bidrag till allmänna miljöskyddsanläggningar som inom den närmaste framtiden inte helt kan 

bekostas av de förorenare som använder sig av anläggningen. Ett annat exempel är stöd som 

hjälper vissa förorenare som måste uppnå en ovanligt hög reningsgrad av sin verksamhet. 

Slutligen anses inte heller bidrag för att stimulera forskning och utveckling av miljömässigt 

bättre teknologi strida mot principen.
19

 

Statliga myndigheter rekommenderas att använda sig av riktlinjer och avgifter eller en 

kombination av dessa vid tillämpningen av principen. Verksamhetsutövarna ska själva lämna 

in underlag för bedömning av kostnaderna för att hantera föroreningar.
20

 Principen finns 

numer att finna i artikel 191 FEUF
21

. 

                                                        
13

 Westerlund s. 66 
14

 Mahmoudi s.62 
15

 Pagh s. 67 
16

 Pagh 69-70 
17

 Pagh s.70-71 
18

 EC Council Recommendation 75/436 
19

 EC Council Recommendation 75/436 
20

 EC Council Recommendation 75/436 
21

 Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt 
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5.1.3 FÖRORENARBEGREPPET I EU-RÄTTEN 

Förorenaren definieras som den som direkt eller indirekt försämrar miljön eller skapar 

förutsättningar som medför sådan försämring. Förorenaren ska betala kostnaderna för de 

föroreningar som denne orsakar oavsett om miljöskadorna inträffar inom eller utanför det 

egna landet. Även administrativa kostnader som inte är direkt relaterade till miljöskyddande 

åtgärder ingår, däremot ingår inte statens utgifter för tillsynsutrustning och övervakning. De 

krav som ska uppnås är de som offentliga myndigheter har fastställt. Kostnaderna ska genom 

lag och administrativa åtgärder placeras så att den bästa administrativa och ekonomiska 

lösningen uppnås som mest effektivt bidrar till att förbättra miljön.
22

 

 

5.1.4 FÖRENTA NATIONERNA 

Principen kom även till uttryck genom Förenta nationerna
23

 under Riokonferensen. I Rio-

deklarationen uttrycktes principen som nedan. 

”National authorities should endeavor to promote the internalization of environmental 

costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that the 

polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public 

interest and without distorting international trade and investment”. 

Principen var icke-bindande för de stater som undertecknade deklarationen, den var endast ett 

uttryck för FN:s policy. 

Även här används ordet ”should” (bör), vilket återkommer i de internationella definitionerna 

av principen. Detta leder till en öppen tolkning av principen och ger den inte samma tyngd 

som i den svenska rätten där förorenaren ”skall” betala. Detta är huvudfaktorn till att 

principen ofta ignorerats av EU och dess medlemsstater.
24

 

 

5.2 Principen historiskt i svensk rätt 

Lagstiftning till skydd för miljön har varit en växande del i den svenska rätten under 

decennierna innan miljöbalkens ikraftträdande, och sedan 1960-talet har en mer 

aktsamhetsinriktad lagstiftning för förebyggande av skador växt fram.
25

 Ansvarsregeln i 

miljöbalken har i jämförelse med tidigare miljöskyddslagstiftning förstärkt förorenarens 

ansvar för avhjälpande av föroreningsskada eller allvarlig miljöskada. I och med miljöbalkens 

ikraftträdande kodifierades principen för första gången i svensk rätt.
26

 Den stora förändringen 

för betydelsen av principen om att förorenaren ska betala var ett tydliggörande av ansvaret för 

avhjälpande och efterbehandling samt utökandet av vad som faktiskt skulle efterbehandlas. 

Ansvarsregeln blev bland annat tillämplig även på förorening av grundvatten.
27

 

Principen att förorenaren ska betala var dock ingen nyhet i svensk rätt i och med införandet av 

miljöbalken, även om den inte varit kodifierad med den styrka principen har idag. Historiskt 

                                                        
22

 EC Council Recommendation 75/436 
23

 Förkortas vidare som FN 
24

 Mahmoudi s. 63 
25

 Prop. 1997/98:45 s. 203 
26

 Prop. 1997/98:45 s. 169 
27

 Prop. 1997/98:45 s. 173-174 



 

 8 

sett fanns i 1941 års omarbetade vattenlag en bestämmelse för verksamhetsutövaren om att 

avhjälpa olägenheter som uppkommit på grund av verksamheten. Dessa regler sammanfördes 

senare med de regler för avhjälpande av olägenhet orsakad av verksamhet som fanns i 

miljöskyddslagen.
28

 

Principen är inte bara en miljörättslig princip, den grundas dessutom på en mer allmän 

rättviseprincip. Det faktum att den som skadat någonting ska ersätta skadan är en grundbult i 

de flesta (om inte alla) rättsstater, och principen att förorenaren ska betala ger uttryck för 

detta. Att inte andra medborgare ska stå för en verksamhetsutövares skada genom att staten 

med skattepengar och allmänna medel finansierar utredningar och eventuella återställande 

arbeten är vid första anblick en självklarhet.
29

 Hur, måste man då fråga sig, rimmar detta med 

skälighetsavvägningen i MB 10 kap. 4 §? 

  

                                                        
28

 Prop. 1997/98:45 s. 597-598 
29

 Högström s. 30 
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6. Förorenaren ska betala 

6.1 Miljöbalken 

Miljöbalken ersatte när den trädde ikraft hela sexton olika miljöskyddslagar, men det kan vara 

värt att nämna att det trots detta fortfarande finns flertalet miljörättsliga författningar utanför 

miljöbalken.
30

 Miljöbalken samspelar med och är en del inom många andra rättsområden, 

exempelvis skadeståndsrätten.
31

 Ändå är miljörätten en egen disciplin. Detta för att 

miljörätten syftar till att samordna och samspela de rättsliga reglerna med naturens och 

miljöns egna lagar, något som ibland kan te sig problematiskt. Rättsregler kan inte styra 

miljön och hur denna fungerar, rättsregler kan endast påverka verksamhetsutövare i form av 

fysiska eller juridiska personer och deras inverkan på miljön. Michanek och Zetterberg 

benämner verksamhetsutövare “aktörer”
32

 och det är alltid aktören som är adressaten vid 

miljörättslig reglering. Michanek och Zetterberg lägger vikt vid att det inom miljörätten även 

finns en så kallad “reaktör”, nämligen miljön. Miljön som “reaktör” reagerar på olika 

störningar från diverse verksamheter, men är också själv varierande. Miljön och de recipienter 

som agerar i miljön, exempelvis djur- och växtarter, har olika toleranströsklar vad gäller 

störningar från olika verksamheter.  Michanek och Zetterberg påvisar genom detta 

resonemang att rättsregler som utgår från aktören inte räcker för att säkerställa en god miljö. 

Även regler som utgår från reaktören är en del i miljörätten, exempelvis genom att ta hänsyn 

till miljöns egna gränser eller egna “lagar”.
33

 Vi har inom miljörätten alltså också rättsregler 

som utgår från miljön och vad denna tål, att ta hänsyn till. Ett exempel på en regel som kan 

sägas innehålla element från både aktörens och reaktörens respektive perspektiv är 

ansvarsregeln i MB 2 kap. 8 §. 

 

6.2 Principen i MB 2 kap. 8 § 

Som nämnts ovan är principen förorenaren ska betala ingen nyhet i den svenska rättskulturen, 

åtminstone inte i sin mer generellt hållna form. Som vi har sett är det regel snarare än 

undantag att den som orsakat en skada ska stå för återställandet, en princip och generell 

inställning som återfinns på de flesta rättsområden. Det var regeringens mening enligt 

propositionen till miljöbalken att principen skulle ha en så stor och allmän signifikans för 

arbetet med miljön att den inte rimligen skulle kunna utgå ur kapitlet med de allmänna 

hänsynsreglerna i miljöbalken.
34

  Detta resulterade i att principen förorenaren ska betala 

infördes i svensk lag genom miljöbalken 1999. Regeringen menade enligt förarbetena till 

miljöbalken att ansvar för avhjälpande av en föroreningsskada eller olägenhet enligt principen 

att förorenaren ska betala, var sådant att det skulle kvarstå tills dess att skadan eller 

olägenheten åtgärdats eller på annat sätt upphört.
35

 

Remissutlåtandena var anmärkningsvärt ense om principens vikt och vikten av att lagregeln 

skulle tydliggöras och klargöras för att undvika osäkert rättsläge.
36

 Regeln är fortfarande av 

generell karaktär, vilket innebär vissa svagheter och svårigheter vid tillämpning av principen. 

                                                        
30

 Michanek och Zetterberg s. 22-23 
31

 Michanek och Zetterberg s. 40 
32

 Michanek och Zetterberg s. 41 
33

 Michanek och Zetterberg s. 41 
34

 Prop. 1997/98:45 s. 234 
35

 Prop. 1997/98:45 s. 234 
36

 Prop. 1997/98:45 s. 233 
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Fördelen med denna generella utformning är som Lunds universitet påpekade i 

remissutlåtandet att ansvarsregeln kan tillämpas och konsulteras övergripande när annan 

lagstiftning inte ger tydliga svar.
37

 Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet 

påpekade å andra sidan vid remissyttrandet att hänsynsreglernas inverkan på exempelvis 

skadeståndsrättens område inte var tillfredsställande utrett, varför man skulle kunna föreställa 

sig en konflikt mellan miljöbalken och annan lagstiftning eller andra rättsliga principer. 

Hänsynsreglernas
38

 otydlighet väckte oro i remissinstanserna, något som framkommer av 

förarbetena.
39

 Även Lagrådet påpekade hänsynsreglernas generella karaktär, och de 

svårigheter detta skulle komma att innebära vid rättstillämpningen, en slutsats som regeringen 

motsatte sig.
40

 Regeringen argumenterade istället för att hänsynsreglernas generella karaktär 

var en nödvändighet. Det kan dock, såsom Lagrådet påpekat, vara svårt att tillämpa en så 

generellt utformad ansvarsregel i praktiken. 

 

6.3 Kodifikationen och PPP 

Principen förorenaren ska betala kodifierades i svensk rätt genom miljöbalkens ikraftträdande 

den 1 januari 1999. Som nämnts är det en grundläggande rättslig princip som ligger bakom 

kodifieringen, men även internationella rättsliga principer ligger till grund härför. PPP eller 

The Polluter Pays Principle är dock, som vi sett, inte lika långtgående som kodifikationen i 

svensk rätt. 

Kodifikationen skiljer sig från principen så som den tar sig uttryck i internationell rätt. Både 

den svenska kodifikationen i MB 2 kap. 8 § och den internationellt vedertagna PPP uttrycker 

dock ungefär samma grundsats: förorenaren betalar. Det kan argumenteras för att den svenska 

kodifikationen kanske inte språkligt sett skiljer sig alltför mycket från PPP som princip, 

grundtanken är i båda principerna “förorenaren betalar”. Skillnaden ligger i huruvida 

förorenaren ska eller bör betala. Den svenska kodifikationen stadgar ansvar för den som 

orsakat en föroreningsskada: förorenaren ska betala, enligt förarbetena.
41

 Den internationellt 

vedertagna tillämpningen av principen utgår som vi sett från att förorenaren bör betala. Denna 

skillnad är viktig, då PPP utgår från att ansvaret (i många fall) kan och ska jämkas eller 

begränsas. Detta är i princip huvudregeln, att förorenaren betalar ibland. Den svenska 

kodifikationen skulle syfta till att fokusera på att förorenaren ska betala. Detta är huvudregeln, 

och från denna finns det undantag, efter skälighet, för avsteg från ansvaret.  Det är det uttryck 

den svenska kodifikationen har tagit i och med förarbeten och praxis, vilka enligt 

rättskälleläran också är stor del i rätten, som gör att den skiljer sig markant från principen som 

den tar sig uttryck i internationell rätt. 

  

                                                        
37

 Prop. 1997/98:45 s. 201 
38

 Ansvarsregeln inräknad 
39

 Prop. 1997/98:45 s. 201-203 
40

 Prop. 1997/98:45 s. 205-206 
41

 Prop. 1997/98:45 
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7. MB 10:e kapitlet - definitioner 

Ansvarsregeln i MB 2 kap. 8 § hänvisar vidare till MB 10 kap. för skälighetsavvägning 

gällande avhjälpande av föroreningsskada. Huvudregeln i MB 2 kap. 8 § är en av flera 

allmänna hänsynsregler, och MB 10 kap. erbjuder en specificering av hänsynsregeln. Genom 

lagen om ändring i miljöbalken
42

 anpassades bland annat delar av MB 10 kap. för att bättre 

stämma överens med Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 

2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador, det så kallade 

miljöansvarsdirektivet.
43

 

 

7.1 Definitionerna 

I MB 10 kap. 1 § definieras föroreningsskada, allvarlig miljöskada samt avhjälpande. 

 

7.1.1 FÖRORENINGSSKADA MB 10 KAP. 1 § 1 ST. 

Föroreningsskada definieras som en: 

”miljöskada som genom förorening av ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad 

eller en anläggning kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön”. 

I förarbetet till ändringen i miljöbalken har lagstiftaren fördjupat sig i vad som inbegrips i 

ovanstående citat. De har där tagit fasta på just förorening av mark- eller vattenområde. Även 

om föroreningen gäller en mindre del av ett vattenområde ska den räknas som förorening. Det 

finns ingen begränsning i definitionen av vilka slags utsläpp som är orsak till miljöskada, så 

länge dessa utsläpp leder till skada av ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad 

eller en anläggning. Utsläpp som leder till en förändring i luften kan ge upphov till mark- eller 

vattenskada och således anses som en föroreningsskada. Dock är utsläppet som ändrat luftens 

sammansättning inte att anse som en föroreningsskada som anges i 10 kap. MB.
 44

 

 

7.1.2 ALLVARLIG MILJÖSKADA MB 10 KAP. 1 § 2 ST. 

Allvarlig miljöskada definieras i lagrummets andra stycke som en miljöskada som är så 

allvarlig att den: 
          “1. genom förorening av mark utgör en betydande risk för människors hälsa, 

2. genom påverkan på ett vattenområde eller grundvatten har en betydande negativ effekt på 

kvaliteten på vattenmiljön, eller 

3. i en betydande omfattning skadar eller försvårar bevarandet av en djur- eller växtart eller 

livsmiljön för en sådan art, om skadan avser 

a) ett naturområde som har förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2, 

b) ett djurs fortplantningsområde eller viloplats som skyddas enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 8 kap. 1 §, eller 

c) en art som skyddas enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 1 eller 2 §.” 

 

                                                        
42

 Lag (2007:660) om ändring i miljöbalken 
43

 Prop 2006/07:95 s. 36 
44

 Prop. 2006/07:95 s. 37-38 

http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K8_P1?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K8_P1?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K8_P2?src=document&versid=146-1-2005
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Enligt förarbetet kan en föroreningsskada vara en allvarlig miljöskada om den är så allvarlig 

att den omfattas av någon av punkterna 1–3 i MB 10 kap. 1 § 2 st.
45

 I jämförelse med 

föroreningsskador är alltså tröskeln högre för att en allvarlig miljöskada ska anses föreligga. 

Av definitionen i MB 10 kap. 1 § 2 st. framgår det att första punkten gällande förorening på 

markområden endast rör föroreningsskada. Andra och tredje punktens skador är inte 

begränsade till föroreningsskador utan rör även andra störningar som åstadkommit skador. 

Dessa punkter har utvecklats vidare i förordningen om allvarliga miljöskador.
46

 

Skador på vattenområden enligt 10:1. 2st. 2p. har definierats i 3 § första stycket förordningen 

om allvarliga miljöskador: 

 
”3 § Vid bedömningen av om en skada är en allvarlig miljöskada enligt 10 kap. 1 § 

andra stycket 2 miljöbalken skall det särskilt beaktas om skadan har en betydande 

negativ effekt på 

1. ett vattenområdes ekologi skall status, kemiskall ytvattenstatus eller ekologiskall 

potential, eller 

2. en grundvattenförekomsts kvantitativa status eller kemiskall grundvattenstatus.” 

 

Skador på arter och livsmiljöer enligt MB 10 kap. 1 § 2st. 3p. har definierats i 4 § 

förordningen om allvarliga miljöskador: 

 
”4 § Vid bedömningen av om en skada är en allvarlig miljöskada enligt 10 kap. 1 § 

andra stycket 3 miljöbalken skall det tas särskild hänsyn till om skadan har en 

betydande negativ effekt när det gäller att uppnå eller bibehålla en gynnsam 

bevarandestatus för 

1. en skyddad djur- eller växtart som har markerats med bokstaven B, N eller n i bilaga 

1 till artskyddsförordningen (2007:845), eller 

2. livsmiljön för en sådan art som avses i 1, om skadan avser 

a) ett naturområde som har förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 

miljöbalken, eller 

b) ett djurs fortplantningsområde eller viloplats som skyddas enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 8 kap. 1 § miljöbalken. Förordning (2013:267).” 

 

7.1.3 AVHJÄLPANDE MB 10 KAP. 1 § 3 ST. 

Avhjälpande definieras i lagrummets tredje stycke som  

”utredning, efterbehandling och andra åtgärder för att avhjälpa en föroreningsskada eller en 

allvarlig miljöskada”. 

Lagstiftaren ändrade genom lagen om ändring i miljöbalken definitionen från efterbehandling 

till avhjälpande för att beskriva vilka åtgärder som ska vidtas vid en miljöskada enligt MB 10 

kap.
47

 Detta gjordes för att bättre beskriva de reparativa och kompenserande åtgärder som kan 

komma att bli aktuella vid andra skador än markföroreningar.  

  

                                                        
45

 Prop. 2006/07:95 
46

 Förordning (2007:667) om allvarliga miljöskador 
47

 Prop. 2006/07:95 s. 54 
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7.2 Ansvar för avhjälpande 
 

7.2.1 LAGRUMMET 

Ansvar för avhjälpande av föroreningsskada preciseras i MB 10 kap. 2 §, vari stadgas att: 

“Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit 

till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada är ansvarig för det avhjälpande som skall ske 

enligt bestämmelserna i detta kapitel” 

Häri slås fast att ansvaret för avhjälpande faller på verksamhetsutövaren av den verksamhet 

eller åtgärd som orsakat skadan. Denna huvudregel har ett undantag i MB 10 kap. 3 §, vari 

fastighetsägarens subsidiära avhjälpandeansvar slås fast. Här ska dock fokuseras på 

verksamhetsutövarens ansvar. Fastighetsägarens ansvar för avhjälpande av föroreningsskada 

är inte föremål för denna uppsats. 

 

7.2.2 VERKSAMHETSUTÖVARBEGREPPET I PRAXIS 
 

Enligt MB 10 kap. 2 § är verksamhetsutövaren ansvarig för att föroreningsskador eller 

allvarliga miljöskador avhjälps enligt balkens 10 kapitel. I förarbetena till miljöbalken anges 

att denna inte innehåller någon särskild definition på vem som är att anses som 

verksamhetsutövare.
48

 Ansvaret för att fastställa vem som är verksamhetsutövare och vem 

som ska omfattas av den angivna definitionen lämnas istället över på rättstillämparen. 

I mål MÖD 2005:64, har Naturvårdsverket och Miljööverdomstolen
49

 uttalat sig om hur 

verksamhetsutövarbegreppet ska definieras. Domstolen avsåg i frågan att avgöra vem som var 

att anse som utövare av den miljöfarliga verksamhet som bedrevs vid en återvinningsstation 

för olika typer av avfall. Ett bolag hade enligt avtal med fem andra bolag i uppdrag att ställa i 

ordning återvinningsstationen, hårdgöra markytan samt eventuellt inhägna den. Vidare skulle 

bolaget kontinuerligt underhålla mark och inhägnader så att återvinningsstationerna var hela, 

klottersanerade och i övrigt i sådant skick att de var väl ägnade för den verksamhet de skulle 

användas för. Slutligen skulle bolaget även svara för ett antal ytterligare åtgärder, bland annat 

för att nödvändiga tillstånd fanns. Miljööverdomstolen bedömde att det aktuella bolaget både 

hade den faktiska och rättsliga möjligheten att vidta åtgärder mot störningar och olägenheter 

och därför var att anse som verksamhetsutövare. 

 

Naturvårdsverket uttalade sig i ovanstående mål om hur de definierar 

verksamhetsutövarbegreppet. De anser att den som bedriver en verksamhet på en viss plats, 

samt bekostar och tar emot inkomsterna från verksamheten ska vara att anses som 

verksamhetsutövare. Verksamhetsutövaren måste då ha faktisk möjlighet att kontrollera och 

påverka verksamheten och vidta nödvändiga försiktighetsmått. De anser även att denne fritt 

ska kunna organisera sitt arbete och använda sina resurser för att följa miljöbalkens krav. 

Detta innefattar inte möjligheten att kunna flytta hela ansvaret till någon annan beroende på 

arbetets utförande eller organisation. Det innebär att den som utför en verksamhet på uppdrag 

åt någon annan har begränsat ansvar medan uppdragsgivaren är att anses som den egentliga 

                                                        
48

 Prop. 2006/07:95 s. 55-56 
49

 Numera Mark- och miljööverdomstolen 
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verksamhetsutövaren. Miljööverdomstolen har i samma mål angett att 

verksamhetsutövarbegreppet i lagstiftningen är problematiskt och att de förhållanden som 

uppstår i det enskilda fallet har en stor betydelse för fastställandet av vem som är 

verksamhetsutövare. Miljööverdomstolen frångick Naturvårdsverkets definition av 

verksamhetsutövare och tittade istället på förhållandet i det enskilda fallet. Viktigast för 

Miljööverdomstolens bedömning var ansvaret på plats, det vill säga det faktiska ansvaret i 

verksamheten på platsen där verksamheten utfördes. 
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8. Skälighetsavvägning 
 

8.1 Lagrummen 

MB 2 kap. 8 § anger att förorenaren ska betala för avhjälpande av den föroreningsskada som 

orsakats genom dennes verksamhet efter vad som är skäligt enligt MB 10 kap. 

Skälighetsavvägningen slås fast i MB 10 kap. 4 och 5 §§. 

 

8.1.1 FÖRORENINGSSKADA 

I MB 10 kap. 4 § stadgas att: 

”Den som är ansvarig för att avhjälpa en föroreningsskada skall i skälig omfattning utföra eller 

bekosta det avhjälpande som på grund av föroreningen behövs för att förebygga, hindra eller 

motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön. 

När ansvarets omfattning bestäms skall det beaktas hur lång tid som har förflutit sedan 

föroreningen ägde rum, vilken skyldighet den ansvarige hade att förhindra framtida 

skadeverkningar och omständigheterna i övrigt. Om en verksamhetsutövare visar att den har 

bidragit till föroreningen endast i begränsad mån, skall även detta beaktas vid bedömningen av 

ansvarets omfattning. 

Om föroreningsskadan är en allvarlig miljöskada, får första och andra styckena inte tillämpas 

på ett sätt som gör att ansvarets omfattning blir mindre än vad som följer av 5 §”.  

Genom lagen om ändring i miljöbalken ändrades lagrummets lydelse. 

“Efterbehandlingsåtgärder” ersattes med “avhjälpande”. Rekvisiten för skälighetsavvägningen 

är dock oförändrade, varför de ursprungliga förarbetena alltjämt är tillämpliga vid ledning av 

tolkning av skälighetsavvägningen.
50

 

Avhjälpandeansvar för skada enligt MB 2 kap. 8 § begränsas enligt MB 10 kap. 4 § första 

stycke till vad som är skäligt vad gäller åtgärder och kostnader.
51

 

 

8.1.2 ALLVARLIG MILJÖSKADA 

MB 10 kap. 5 § anger att: 
”Den som är ansvarig för att avhjälpa en allvarlig miljöskada skall utföra eller bekosta det 

avhjälpande som behövs för att 

1. omedelbart förebygga ytterligare skada på miljön och risk för människors hälsa, 

2. om skadan är en sådan skada som avses i 1 § andra stycket 1, den förorenade marken inte 

längre skall utgöra någon betydande risk för människors hälsa, och 

3. om skadan är en sådan skada som avses i 1 § andra stycket 2 eller 3, 

a) återställa miljön till det skick som den skulle ha varit i om skadan inte hade uppstått, 

b) kompensera för förlorade miljövärden i avvaktan på återställande, och 

c) kompensera för förlorade miljövärden på annat sätt, om ett återställande inte är möjligt. 

När omfattningen av ansvaret enligt första stycket bestäms skall det beaktas om skadan har 

orsakats av utsläpp eller andra åtgärder som, när de ägde rum, var uttryckligen tillåtna enligt 

                                                        
50

 Prop. 2006/07:95 s. 8 
51

 Bengtsson m.fl., Miljöbalken (4 december 2014, Zeteo) kommentaren till 10 kap. 4 § 
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föreskrifter i lag eller annan författning eller enligt en myndighets beslut, eller inte ansågs 

skadliga enligt den vetenskapliga och tekniska kunskap som fanns då”. 

Vad som framkommer är att skälighetsavvägningen enligt MB 10 kap. 4 § alltså inte får 

inskränka på ansvarsregeln vid allvarlig miljöskada, utan endast vid föroreningsskada. 

Avhjälpande av allvarlig miljöskada enligt MB 10 kap. 5 § gäller enligt förarbetena utöver det 

avhjälpandeansvar som framgår av MB 10 kap. 4 §.
52

 

 

8.2 Föroreningsskada och allvarlig miljöskada - kort om 

skillnaderna 

Värt att kortfattat behandla är skillnaden mellan avhjälpandeansvar vid föroreningsskada och 

allvarlig miljöskada. MB 10 kap. 4 och 5 §§ fick som vi sett sina nuvarande lydelser i och 

med 2007 års ändring av miljöbalken. Ändringen föranleddes enligt förarbetena främst av att 

svensk rätt bättre skulle överensstämma med EU:s miljöansvarsdirektiv.
53

  
54

 

Den stora skillnaden i avhjälpandeansvarets form vid allvarlig miljöskada jämfört med 

föroreningsskada är att avhjälpandets art preciseras i MB 10 kap. 5 §. Vid sådan skada som 

anges i MB 10 kap. 1 § 2 st. 2-3 p. ska skadan åtgärdas på så sätt att miljön återställs i det 

skick den skulle vara om skadan aldrig uppstått.
55

 Denna åtgärd är mer långtgående än endast 

ett avhjälpande enligt definitionen i MB 10 kap. 1 § 3 st. Man skiljer i förarbetena mellan 

primära, kompletterande och kompenserande åtgärder enligt MB 10 kap. 5 § vid återställande 

av miljön.
56

 Den primära åtgärden är att återställa miljön, kompletterande och kompenserande 

åtgärder kan innebära att förbättra miljön på annat geografiskt område eller kompensera 

förlorade miljövärden på andra sätt. 

Det är anmärkningsvärt att återställande av miljön är huvudregeln endast vid allvarlig 

miljöskada, och inte vid föroreningsskada. En föroreningsskada ska enligt MB 10 kap. 4 § 

avhjälpas i den mån så är skäligt. En allvarlig miljöskada enligt MB 10 kap. 5 § 1 st. 3 p. ska 

avhjälpas genom återställande av miljön. Förvisso är graden av förorening olika stor vid 

föroreningsskada och allvarlig miljöskada, men vid flera föroreningsskador för vilka 

avhjälpandeansvaret jämkas enligt MB 10 kap. 4 § kan påverkan på miljön bli betydande, 

kanske till och med mer så än en ensam allvarlig miljöskada.  

 

8.3 Skälighetsavvägning enligt MB 2 kap. 8 § och 10 kap. 4 § 

kontra 2 kap. 7 § 

Skälighetsavvägningen i MB 10 kap. 4 § relaterar som sagt till det avhjälpandeansvar som kan 

utläsas ur MB 2 kap. 8 § bland de allmänna hänsynsreglerna. De allmänna hänsynsreglerna i 

miljöbalkens 2 kap. 2-6 §§ ska gälla enligt vad som är skäligt efter en avvägning genom 
                                                        
52

 Prop. 2006/07:95 s. 128 
53

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0056:0075:SV:PDF 
54

 Prop. 2006/07:95 s. 37-39 
55

 Skada på vattenområde eller grundvatten med betydande negativ effekt för vattenmiljönskvalitet, eller 

betydande försvårar bevarandet eller skyddet av djur- eller växtart eller deras livsmiljö om dessa är skyddade 

enligt MB 7 kap. 27 § 1st. 1 eller 2 p.p. eller är skyddat genom föreskrifter utfärdade i enlighet med MB 8 kap. 1 

eller 2 §§ 
56

 Prop. 2006/07:95 s. 63 
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skälighets- eller orimlighetsregeln i MB 2 kap. 7 §. MB 2 kap. 7 § anger att hänsynsreglerna i 

MB 2 kap. 2-6 §§ ska efterlevas i den utsträckning det inte kan anses orimligt av 

verksamhetsutövaren att uppfylla hänsynsreglerna.
57

 Som synes täcks ansvarsregeln i MB 2 

kap. 8 § inte av orimlighetsregeln i MB 2 kap. 7 §. Det är på grund av detta 

skälighetsavvägningen i MB 10 kap. 4 § tillkommer vid en bedömning av ansvarsgraden efter 

ansvar enligt MB 2 kap. 8 §.  

Skälighetsavvägning enligt MB 2 kap. 7 § och skälighetsavvägning enligt MB 10 kap. 4 § i 

relation till 2 kap. 8 § skiljer sig dock från varandra, då regeln i 2 kap. 7 § snarare har en 

preventiv funktion än den reparativa som 2 kap. 8 § och 10 kap. 4 § får.
58

 Ännu en skillnad är 

den begreppsmässiga utformningen av de båda skälighetsavvägningarna. I 2 kap. 7 § har 

lagstiftaren valt att ange begreppet “orimligt” som det rekvisit som ska vara uppfyllt för att 

jämkning av ansvar ska vara aktuellt.
59

 

Motivet anger att det finns en gräns mellan den effekt de i MB kap. 2-6 §§ lagstadgade 

försiktighetsmåtten och skyddsåtgärderna och de kostnader verksamhetsutövarna har för att 

följa eller utföra dessa skyddsåtgärder eller försiktighetsmått.
60

 Denna gräns, där 

marginalnyttan för miljön inte längre understiger kostnaderna för skyddsåtgärderna och 

försiktighetsmåtten, ska enligt motiven vara där orimlighetsregeln i MB 2 kap. 7 § träder in 

till skydd för verksamhetsutövarna.
61

 Regeringen har i förarbetet till miljöbalken angivit att 

skälet till orimlighetsregeln i 2 kap. 7 § är att en ventil mot de bindande hänsynsreglerna 

behövs för att verksamhetsutövare inte i orimlig utsträckning ska ansvara för åtgärder som är 

av begränsad nytta för miljön.
62

 På samma sätt kan skälighetsavvägningen i MB 10 kap. 4 § 

ses som en ventil vilken har till syfte att undvika oskäliga ansvar för avhjälpande på grund av 

uppkommen föroreningsskada.  

Det blir vid en liknelse och studier av förarbetena tydligt att skälighetsregeln i MB 2 kap. 7 § 

och 10 kap. 4 § med 2 kap. 8 § skiljer sig åt. Det blir också tydligt varför lagstiftaren valt att 

lägga skälighetsregeln för avhjälpandeansvar enligt 2 kap. 8 § i ett särskilt kapitel och med en 

annorlunda utformning än skälighetsregeln i 2 kap. 7 §. Begreppet “orimligt” i MB 2 kap. 7 § 

kontra begreppet “skäligt” i MB 10 kap. 4 § påvisar skillnaden. Begreppet i MB 10 kap. 4 § 

syftar möjligen på lagstiftarens önskan att framhålla bedömning enligt MB 10 kap. 4 § 

inriktad på särskilda omständigheter i det enskilda fallet.
63

 

 

8.4 Skälighetsavvägning kontra skadeståndsrättslig jämkning 

En skadeståndsrättslig ersättning utgår generellt då en person
64

 orsakat skada på en annan 

persons sak eller person.
65

 Skadeståndstalan är en civilrättslig talan, som förs av en enskild 

gentemot en annan.
66

 Skadestånd och avhjälpandeansvar är dock helt skilda saker. De har 

gemensamt att de innebär ersättning för skada orsakad av den ersättningsskyldige, men där 
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slutar likheterna. Det är viktigt att skilja på civilrätten och den offentliga rätten. Den senare 

innebär en myndighetsutövning från det allmänna mot enskilda, och även om man för 

förklarings skull kan jämföra avhjälpandeansvaret med ett slags skadestånd för skada på alla 

enskildas gemensamma egendom miljön, är detta en rejäl förenkling.  

Det är med denna utgångspunkt frestande att likna också skälighetsavvägningen i MB 10 kap. 

4 § med den skadeståndsrättsliga jämkningen som tar sig uttryck på flera håll.
67

 Viktigt att 

påpeka är dock att den civilrättsliga jämkningen av skadestånd och den offentligrättsliga 

skälighetsavvägningen har helt olika utgångspunkter, olika användningsområden och olika 

syften.  

Jan Darpö resonerar kring detta på ett förklarande sätt i en artikel i Svenskt Juristtidning.
68

 

Jämkning efter en civilrättslig bedömning vid exempelvis skadeståndsskyldighet är endast en 

undantagsregel. Den enligt Darpö självklara huvudregeln är att den eller de som orsakat 

skadan är ersättningsskyldiga till full kompensation. I undantagsfall kan detta ansvar jämkas. 

Jämkning av ansvar efter en offentligrättslig skälighetsbedömning genom MB 10 kap. 4 § är 

också en nedsättning eller begränsning i ansvar, däri ligger likheten. Den miljörättsliga 

regleringen skiljer sig i syfte från den civilrättsliga. Den miljörättsliga lagstiftningen har 

tillkommit för att skydda det allmänna intresset att vi ska ha en god miljö, men är samtidigt 

präglad av förhållandet mellan det allmänna och de enskilda.
69

 

Skälighetsavvägningen enligt MB 10 kap. 4 § innebär en skälighetsavvägning från fall till fall 

just för att frågan rör ett offentligrättsligt ansvar för enskilda. Ur rättssäkerhetssynpunkt är 

denna säkerhetsventil för de enskilda eftersträvansvärd och skyddsvärd, för att minska risken 

för otillbörlig kränkning av enskildas rättigheter från det allmännas sida. Problematiken ligger 

dock i hur långtgående denna säkerhetsventil kan vara utan att otillbörligt ingripa på 

rättssäkerheten på andra rättsområden. 

 

8.5 Skälighetsavvägningen i praxis 

I praxis har en skälighetsavvägning enligt MB 10 kap. 4 § som innebär en tvåstegsbedömning 

utarbetats. I MÖD 2010:18 angav Miljööverdomstolen att skälighetsavvägningen ska baseras 

på för det första vilka avhjälpandeåtgärder som är motiverade och rimliga ur såväl miljö- som 

kostnadssynpunkt. För det andra ska omfattningen av ansvaret för den enskilda 

verksamhetsutövaren bedömas. Det är på dessa två ben skälighetsavvägningen ska stå, och det 

är dessa avväganden som måste göras vid bedömning om huruvida ansvar för avhjälpande av 

föroreningsskada skäligen kan jämkas.  

Det första steget
70

 kan liknas vid objektiva rekvisit som måste vara uppfyllda för att man 

sedan ska kunna fastställa hur den subjektiva delen
71

 ska graderas. Det har även i litteraturen 

framförts synpunkter på denna tvåstegsbedömning. Jan Darpö skriver i en artikel om en 

tvåstegsbedömning som först går ut på att fastställa adressaten och för det andra ansvarets 

omfattning där hänsyn tas till både objektiva och subjektiva faktorer.
72

 Det är denna andra del 

i Darpös tvåstegsindelning som i Miljööverdomstolens praxis också delats upp i en 
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tvåstegsbedömning. Man kan därför tala om en dubbel tvåstegsbedömning vid 

skälighetsavvägningen enligt 10 kap. 4 §. 

I MÖD 2014:2 fann Mark- och miljööverdomstolen att ett företag efter skälighetsavvägning 

enligt MB 10 kap. 4 § inte kunnat åläggas ansvar att vid en föroreningsskada analysera vissa 

ämnen som bevisligen inte härrörde från företagets verksamhet. Företaget hade ingivit 

utredning som påvisade att vissa av de ämnen som orsakat föroreningsskadan inte använts i 

företagets verksamhet. På denna grund ansåg inte Mark- och miljööverdomstolen att det i 

enlighet med MB 10 kap. 4 § var skäligt att ålägga företaget att analysera dessa ämnen och 

deras påverkan på miljön. Mark- och miljööverdomstolen anförde dock att jämkning av 

ansvar i utredningsskedet av avhjälpandet vanligtvis inte kommer i fråga, och hänvisade till 

av Miljööverdomstolen fastslagen praxis. 

I övergångsbestämmelserna till miljöbalken slås det fast att miljöbalkens föreskrifter gällande 

ansvarsregeln i MB 2 kap. 8 § ska gälla miljöfarlig verksamhet vars faktiska verksamhet 

pågått efter den 30 juni 1969 och verkningarna av verksamheten i och med miljöbalkens 

ikraftträdande fortfarande pågår.
73

 Denna retroaktiva verkan av miljöbalken ansågs av 

lagstiftaren inte ha en sådan utformning att den träffas av förbudet mot retroaktiva regler till 

nackdel för enskilda vilka slås fast i den svenska grundlagen.
74

 
75

 Viktigt att poängtera är att 

lagstiftning med retroaktiv verkan som är betungande för enskilda är absolut förbjudet i en 

rättsstat, något som bland andra Lon Fuller framhåller.
76

 

Lagstiftaren ansåg dock inte att miljöbalkens avhjälpanderegel, trots att den sträcker sig till 

verksamheter vars faktiska verksamhet pågått sedan 1969 och verkningarna av skadan 

fortfarande pågår, är retroaktivt betungande, då Miljöskyddslagen som trädde i kraft 1 juli 

1969 innehöll en bestämmelse om avhjälpandeansvar för verksamhetsutövare vid skada på 

miljön orsakad av verksamheten. Lagstiftningens utformning skulle inte gå emot 

verksamhetsutövares berättigade förväntningar vad gäller avhjälpandeansvar.
77

 

Miljööverdomstolen utförde i MÖD 2010:45 en skälighetsavvägning över vilket 

avhjälpandealternativ som var miljömässigt motiverat. I detta fall hade Trafikverket mellan 

1918 och 2005 bedrivit impregneringsverksamhet, och en föroreningsskada hade uppkommit 

på platsen till följd av verksamheten. När Miljööverdomstolen beaktade ansvarets omfattning 

tog man hänsyn till den tid som förflutit och vilket ansvar förorenaren haft att undvika 

framtida skador på miljön med den dåvarande tidens teknik. Man kom fram till att ansvar för 

del i föroreningsskadan som uppkommit till och med 1950-talet skulle jämkas till noll, och att 

även ansvar för förorening fram till 1969 skulle jämkas. Den del av föroreningsskadan som 

uppkommit efter 1969 ansåg dock Miljööverdomstolen inte skulle jämkas enligt MB 10 kap. 

4 §. Även i MÖD 2010:24 fann Miljööverdomstolen det skäligt att efter en avvägning enligt 

MB 10 kap. 4 § begränsa omfattningen av en verksamhetsutövares ansvar för 

saneringsåtgärder på grund av den tid som förflutit sedan vissa delar av föroreningar 

uppkommit. Genom dessa två fall från Miljööverdomstolen blir det tydligt hur tidsaspekten är 

relevant vid skälighetsavvägningen. 
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8.6 Tillämpningssvårigheter och förhållandet till huvudregeln 

Skälighetsavvägningen blir beroende av flera variabler. Vid skälighetsbedömningen ska enligt 

förarbetena hänsyn tas till hur lång tid som förflutit sedan föroreningarna ägt rum, och vilken 

skyldighet förorenaren då hade att förhindra framtida skador på grund av verksamheten samt 

till övriga omständigheter.
78

 Tidsaspekten och frågan om huruvida lagstiftningens utformning 

skulle strida mot grundlagen genom att den är av retroaktiv karaktär har diskuterats av 

lagstiftaren. Man kom dock fram till att så inte var fallet då miljöskyddslagens utformning 

från och med 1 juli 1969 innehöll en bestämmelse om avhjälpandeansvar för 

föroreningsskada, vilket innebar en för verksamhetsutövare berättigad förväntning att 

föroreningsskada kunde komma att innebära krav på avhjälpande.
79

 Lagrådet kritiserade 

lagstiftarens ståndpunkt och menade att lagstiftningen riskerade att vara utformad på ett sätt 

som gav lagrummet en otillbörlig retroaktiv karaktär.
80

 Lagrådet pekade på praxis från 

dåvarande Regeringsrätten i det så kallade ”Klippan-målet”
81

, och argumenterade för att detta 

pleniavgörande borde ligga till grund för begränsningen i tid för ansvarsregeln. Så blev dock 

som sagt inte fallet, utan regeringen och riksdagen beslöt att genom lagstiftning bryta den 

praxis som fastslagits i och med ”Klippan-målet” och återgå till vad regeringen ansåg 

rättsläget ha varit före avgörandet 1996.
82

 
83

 

Det har också diskuterats huruvida förorenarens ekonomi kan vara en sådan övrig 

omständighet som ska ligga till grund för en jämkning av avhjälpandeansvaret. 

Naturvårdsverkets rapport om efterbehandlingsansvar anger att så kan vara fallet då 

förorenaren är en fysisk person.
84

 I Miljöbalken - en kommentar anger författarna Bengtsson 

m.fl. att verksamhetsutövarens ekonomi inte ska beaktas vid den objektiva bedömningen.
85

 

Motiven anges dock vara otydliga på denna punkt, varför det inte kan uteslutas att hänsyn till 

verksamhetsutövarens ekonomi kan komma i fråga vid skälighetsavvägningen enligt MB 10 

kap. 4 § om fullt avhjälpandeansvar skulle bli oskäligt betungande för en särskilt utsatt 

verksamhetsutövare, såsom författarnas exempel fåmansföretagare eller fastighetsägare.
86

 I 

MÖD 2010:31 som rörde föreläggande om åtgärder för efterbehandling var en fråga om 

huruvida ett bolags bristfälliga ekonomiska ställning utgjorde skäl för att jämka bolagets 

efterbehandlingsansvar i visst fall. Miljödomstolen har besvarat frågan nekande med 

hänvisning till den ovan nämnda kommentaren till miljöbalken av Bengtsson m.fl. 

Huvudregeln i MB 2 kap. 8 § ger uttryck för den allmänt rådande uppfattningen att den som 

orsakat en skada ska stå för eller bekosta avhjälpandet av skadan. Vad som händer vid en 

jämkning av ansvaret baserat på en skälighetsavvägning enligt MB 10 kap. 4 § är att 

förorenaren inte alls alltid ska betala. Vad händer då med den del av föroreningsskadan som 

inte avhjälps, eller den del av kostnaden för avhjälpandet som inte täcks av 

verksamhetsutövarens avhjälpandeansvar?  
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Föroreningsskador måste trots allt avhjälpas i sin helhet, och då ansvaret för 

verksamhetsutövare jämkas kvarstår staten som enda källa till bekostande av avhjälpande. 

Tillämpningssvårigheten, eller svårigheten över huvud taget, ligger i att lagrummet erbjuder 

ett undantag från huvudregeln, ett undantag som i vissa fall absolut är skäligt. Enligt 

förarbetena till MB 10 kap. 4 § ska den samlade skälighetsbedömningen leda till fullt, jämkat 

eller inget ansvar alls. 
87

 Samtidigt anger Naturvårdsverkets rapport 6501 om 

efterbehandlingsansvar, att ett förorenat område efter avhjälpandeåtgärder inte längre ska 

utgöra en risk för människors hälsa och miljön.
88

 Å andra sidan innebär undantaget ett avsteg 

från en princip som inte bara är grundläggande inom miljörätten, utan inom rättsordningen 

över huvud taget. Likaså innebär undantaget från huvudregeln i och med 

skälighetsavvägningen att föroreningsskador ibland står utan någon ansvarig för skadans 

avhjälpande.  
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9. Solidariskt ansvar 

9.1 Lagrummet 

Solidariskt ansvar för avhjälpande av föroreningsskada för verksamhetsutövare anges i MB 10 

kap. 6 §. Häri stadgas att: 

”Om flera verksamhetsutövare är ansvariga enligt 2 §, skall de svara solidariskt i den 

utsträckning inte annat följer av att ansvaret är begränsat enligt 4 eller 5 §. En 

verksamhetsutövare som visar att verksamhetsutövarens bidrag till miljöskadan är så 

obetydligt att det inte ensamt motiverar något avhjälpande skall dock ansvara endast 

för den del som motsvarar bidraget. 

Vad de solidariskt ansvariga har betalat skall fördelas mellan dem efter vad som är 

skäligt med hänsyn till den omfattning i vilken var och en har medverkat till 

miljöskadan och till omständigheterna i övrigt.” 

 

Det lagstiftarna har tittat närmare på vid stiftandet av denna lag är hur mycket 

verksamhetsutövarna har bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada. För att 

kunna fastställa verksamhetsutövares del av ansvaret har lagstiftaren argumenterat för att detta 

kan utrönas genom en skälighetsbedömning enligt MB 10 kap. 4 §. De har även angett att 

undantag från det solidariska ansvaret bör göras när det framkommer att en 

verksamhetsutövares bidrag till en förorening eller allvarlig miljöskada är så pass obetydlig 

att den inte ensamt motiverar ett avhjälpande.
89

 

 

9.2.1 CIVILRÄTTSLIG TOLKNING AV DET SOLIDARISKA ANSVARET 
 

Den civilrättsliga tolkningen av det solidariska ansvaret i MB 10 kap. 6 § lanserades av Bo 

Nilsson.
90

 Den civilrättsliga tolkningen kommer från att lagstiftaren haft syftet att närma sig 

de civilrättsliga skadeståndsreglerna i MB 32 kap. 8 §. Detta skulle leda till att skillnader 

skulle undvikas då förorening skett på flertalet fastigheter.
91

 

 

Vid skälighetsbedömningen kan ansvaret för de framkallade föroreningsskadorna begränsas 

för verksamhetsutövare, i förarbetet har lagstiftaren angett att det solidariska ansvaret inte ska 

få till följd att mer än de begränsade åtgärderna utkrävs.
92

 Detta i likhet med det civilrättsliga 

skadeståndet där en jämkning innefattas av det solidariska ansvaret. Nilsson anser att det är 

rimligt att en verksamhetsutövare inte blir ansvarig för mer än vad som kan anses skäligt i 

fråga om dennes del i det totala skadeansvaret. Det ska därför inte påtvingas en 

verksamhetsutövare vars ansvar begränsats ett solidariskt ansvar som överstiger dennes andel 

efter begränsningen.
93

 

 

9.2.2 FÖRVALTNINGSRÄTTSLIG TOLKNING AV DET SOLIDARISKA 

ANSVARET 
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Jan Darpö har istället i motsats till Nilsson valt att tolka reglerna i ovanstående lagrum ur en 

förvaltningsrättslig synvinkel. Trots lagrummets uppenbara civilrättsliga formulering anser 

Darpö att en förvaltningsrättslig tolkning innebär en mer syfteskonform tillämpning av 

lagregeln.
94

 
95

 Darpö kritiserar den civilrättsliga tolkningen och menar att den strider mot 

syftet med solidariskt ansvar vid avhjälpande av föroreningsskador. Syftet med det solidariska 

ansvaret var som förenklingsregel till förmån för tillsynsmyndigheten. Regeln skulle 

underlätta för myndigheten att rikta krav mot en av verksamhetsutövarna för hela 

avhjälpandet, för att sedan låta verksamhetsutövarna själva inbördes gör upp om ansvaret.
96

 
97

 

 

Darpö pekar även på att syftet med de olika reglerna är olika och att den civilrättsliga 

skadeståndsregeln i MB 32 kap. 8 § syftar till att helt kompensera de skadedrabbade i en 

förorenande verksamhets omgivning. De offentligrättsliga och förvaltningsrättsliga reglerna i 

MB 10 kap. syftar istället till att sätta krav på ansvariga verksamhetsutövare för att undersöka 

och avhjälpa föroreningsskador.
98

 Även Bengtsson m.fl. ser detta som ett problem och belyser 

att reglerna i MB 10 kap. gäller förorenarens ansvar gentemot det allmänna.
99

 Förorenarens 

handlande är därför oviktigt i en sådan situation, oberoende av culpa eller dolus. Det som är 

viktigt är behovet av avhjälpande i ett förorenat område. De civilrättsliga skadeståndsreglerna 

syftar i motsats till detta för full kompensering för de skador som uppkommit.
100

 

 

Bengtsson m.fl. anser att de tolkningsproblem som uppstår genom en civilrättslig tolkning av 

MB 10 kap. 6 § skulle kunna begränsas genom att rättstillämparen redan vid en 

skälighetsbedömning tar hänsyn till om det finns flera ansvariga verksamhetsutövare. Det blir 

således lättare för de inblandade att göra upp sinsemellan istället för att en först blir ansvarig 

för att denne sedan får kräva in de andras delar.
101

 

 

9.3 Solidariskt ansvar i praxis 

Det solidariska ansvaret enligt MB 10 kap. 6 § och dess förhållande till 

skälighetsavvägningen i MB 10 kap. 4 § har diskuterats i Mark- och miljööverdomstolens 

praxis. I MÖD 2014:2 undersökte domstolen huruvida det fanns skäl att begränsa det 

solidariska ansvaret för ett företag som bevisligen inte bidragit till stora delar av 

föroreningsskadan. Mark- och miljööverdomstolen kom fram till att i fall som detta där stora 

delar av föroreningsskadan bevisligen inte orsakats av verksamhetsutövaren i fråga och 

verksamhetsutövaren svårligen skulle kunna genomdriva sin regressrätt vid solidariskt ansvar, 

då den största delen av skadan inte har fastställt ansvariga, verksamhetsutövaren inte ska 

påföras solidariskt ansvar enligt MB 10 kap. 6 §. Detta ska jämkas enligt MB 10 kap. 4 §, 

vilket i praktiken innebär att verksamhetsutövaren undkommer solidariskt ansvar för 

avhjälpande av hela föroreningsskadan. 

Enligt regeln i MB 10 kap. 2 § kan både nuvarande och tidigare verksamhetsutövare vara 

ansvariga för föroreningar som skett på en fastighet. Även om nuvarande 

verksamhetsutövarens bidrag till föroreningen är begränsat så ska denne kunna tilldömas 
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avhjälpandeansvaret.
102

 Under miljöskyddslagen växte en praxis fram som gick ut på att den 

som förvärvar en fastighet även övertar rättigheterna och skyldigheterna för fastigheten.
103

 I 

rättsfallet MÖD 2003:127 har denna fråga aktualiserats i fråga om undersökning av 

förorening av Umeälven. Miljööverdomstolen tilldömde här den nuvarande 

verksamhetsutövaren ansvaret för undersökning av det förorenade området trots 

verksamhetens begränsade bidrag till utsläppen.  

Viktigt vid solidariskt ansvar är att den som utfört saneringen av en föroreningsskada är att 

anses som verksamhetsutövare. I Högsta domstolens avgörande i rättsfallet NJA 2012 s.125 

framgår det att om någon som inte är att anse som verksamhetsutövare utför en 

saneringsåtgärd inte har regressrätt enligt miljöbalkens regler mot den som är faktisk 

verksamhetsutövare. Anspråket mellan parterna blir i dessa fall en potentiell civilrättslig 

process. I detta rättsfall så ansågs dock båda parter vara verksamhetsutövare och målet kunde 

avgöras genom miljöbalkens regler.  

 

9.4 Regressrätten 

I MB 10 kap. 6 § 2 st. slås fast att verksamhetsutövare som är solidariskt ansvariga gentemot 

varandra har regressrätt. För den del av kostnaderna för avhjälpande av föroreningsskadan 

som verksamhetsutövaren ensam inte är ansvarig för, har denne rätt att kräva ersättning från 

övriga ansvariga verksamhetsutövare i den utsträckning dessa bidragit till skadan. 

Regressrätten är inte exklusiv för solidariskt ansvar enligt miljöbalken, utan återfinns i andra 

lagar i samband med solidariskt ansvar. Ett tydligt exempel på detta är skadeståndslagens 

regler gällande solidariskt skadeståndsansvar.  

En svårighet för regressrätten i detta sammanhang är dock att föroreningsskador många 

gånger kan ha orsakats av verksamhetsutövare som inte längre finns eller som inte täcks av 

lagen då miljöbalkens regler enligt övergångsreglerna endast gäller verksamhet efter som varit 

i bruk efter 1969 då miljöskyddslagen trädde i kraft. 
104

 Svårigheter att utkräva sin regressrätt 

från en eller flera solidariskt ansvariga torde inte vara helt ovanlig för verksamhetsutövare 

som ansvarar solidariskt för avhjälpande av föroreningsskada. 

Anledningen till att miljöbalkens regler inte är tillämpliga på verksamheter där den faktiska 

driften skett före 1969 var att det fanns en avsaknad av begreppet miljöfarlig verksamhet. 

Detta gjorde att det ansågs lämpligare att inte innefatta de verksamheter som inte längre 

bedrevs efter 30 juni 1969.
105

 Någon utförligare förklaring för varför detta beslut tagits har 

inte motiverats av lagstiftaren. I rättsfallet MÖD 2009:36 har Miljööverdomstolen tittat 

närmare på vad som menas med faktiskt drift. I fallet hade ett företag bedrivit en 

sulfitmassatillverkning fram till 1966 och sedan bytt verksamhet till spånskivetillverkning. 

Miljööverdomstolen kom fram till att föroreningarna från verksamheterna var att anse som 

åtskilda och att föroreningsskadan uppkommit under sulfitmassatillverkningen. Den faktiska 

driften av sulfitmassatillverkningen hade således inte skett efter 1969 och omfattades därför 

inte av miljöbalkens regler.  
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9.5 Tillämpningssvårigheter och förhållandet till huvudregeln 

Med det solidariska ansvaret kommer regressrätt mot övriga verksamhetsutövare ansvariga 

för avhjälpande av föroreningsskadan för den eller de verksamhetsutövare som avhjälpt eller 

avkrävts ersättning för avhjälpande av skadan.  

I MÖD 2014:2 argumenterade Mark- och miljööverdomstolen för att det faktum att företaget 

skulle ha svårigheter att utöva sin regressrätt om företaget bestämdes vara solidariskt ansvarig 

för avhjälpande av föroreningsskadan, då stor del av skadan orsakats från många diffusa håll, 

inte i sig självt var skäl för att jämka ansvaret. Här framträder dock ett problem med regeln 

om solidariskt ansvar. I förhållande till huvudregeln är själva grundidén tydlig: förorenaren 

ska betala, och finns det flera förorenare ska dessa ansvara solidariskt i den mån det är skäligt. 

Men hur ligger det till när det som i MÖD 2014:2 finns en fastställd verksamhetsutövare, som 

bevisligen inte orsakat hela skadan, och flera diffusa eller rent av obestämbara källor till 

föroreningsskadan? 

Lagtexten och förarbetena anger att det inte skulle vara skäligt att ålägga en 

verksamhetsutövare större åtgärdsbörda enligt MB 10 kap. 6 § än vad som framgår efter en 

skälighetsavvägning enligt MB 10 kap. 4 §.
106

 Mark- och miljööverdomstolen anger i MÖD 

2014:2 även att detta inte skulle vara skäligt i ett sådant fall där antalet diffusa förorenare är så 

stor som i detta fall. 

Problematiken för verksamhetsutövaren blir enligt denna bedömning inte påtaglig, då det 

solidariska ansvaret enligt praxis begränsas efter vad som är skäligt med hänsyn till MB 10 

kap. 4 § och verksamhetsutövarens bidrag till föroreningsskadan. Kvar blir dock den stora del 

av föroreningsskadan som inte har en utpekad och klarlagd källa, och denna del lämnas utan 

avhjälpandeåtgärd från någon verksamhetsutövare.
107

 Återigen står då bara staten som möjlig 

avhjälpare. 

I vissa fall kan det uppstå situationer då en verksamhetsutövares ansvar är begränsat enligt 

MB 10 kap. 4 § och det samtidigt finns ett solidariskt ansvar enligt MB 10 kap. 6 § för den 

uppkomna föroreningen. I förarbetet har lagstiftaren angett att det begränsade ansvaret 

innebär att en verksamhetsutövare inte kan ansvara för ett större ansvar än denne tilldömts.
108

 

Detta kan leda till att, om flertalet verksamhetsutövare tilldöms ett begränsat ansvar för en 

förorening, det solidariska ansvaret sätts ur spel. I rättsfallet MÖD 2006:26 blev en liknande 

rättsfråga aktuell i och med att ett företag förklarats som verksamhetsutövare av 

Miljööverdomstolen och därmed ansvariga för efterbehandling. I detta fall fanns även ett 

annat företag som hade stått för merparten av utsläppen som skett på fastigheten. Tyvärr 

löstes detta genom förlikning mellan företagen. Således finns det fortfarande ingen praxis i 

fall av denna karaktär. 
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10. Analys 
 

10.1 Förorenaren ska betala - i praktiken 

Rättvisebegreppet som ligger till grund för principen är så otroligt integrerat i svensk rätt, en 

så stor del av vårt rättstänk, att den sällan reflekteras över. Som vi har sett är det i teorin 

tydligt att förorenaren ska betala för avhjälpande av en föroreningsskada. Grundbulten ligger i 

den kodifierade principen att förorenaren ska betala, vilken återfinns bland de allmänna 

hänsynsreglerna i MB 2 kap. Denna allmänna hänsynsregel definieras och preciseras närmare 

i MB 10 kap, i vilket begreppsdefinitioner presenteras och möjlighet till undantag från 

huvudregeln i MB 2 kap. 8 § slås fast.  

Den som orsakat eller bidragit till orsakande av en skada är ensamt eller solidariskt ansvarig 

för skadans avhjälpande. Det har dock blivit tydligt att det i praktiken inte sällan förekommer 

avsteg från principen att förorenaren ska betala. Skälighetsavvägningen i MB 10 kap. 4 § 

erbjuder ett undantag från huvudregeln och principen att förorenaren ska betala, till förmån 

för verksamhetsutövare. Verksamhetsutövare som annars kanske inte skulle ha kapital att 

ekonomiskt sett klara av ett avhjälpande av hela skadan. Efter vad som är skäligt med hänsyn 

till flera variabler kan ansvarets omfattning jämkas. Men på bekostnad av vad? De rent 

teoretiska problemen ligger i huvudprincipen. Vilka grundläggande uppfattningar ger den 

uttryck för? Rättviseaspekten och tanken på rättvisa som ligger bakom principen, ska dessa 

egentligen kunna jämkas? 

Det måste nämnas att det i praktiken kan vara så att tvister rörande avhjälpandeansvar inte 

alltid avgörs i högsta instans. Ett överklagat åläggande från tillsynsmyndighet kanske bara når 

avgörande i Mark- och miljödomstolen, varför det kan saknas prejudikat på områden där just 

prejudikat skulle vara av värde för rättstillämpningen. Om vi tittar på de rättsfall som 

diskuterats i uppsatsen så ser vi att resultatet skulle bli ett annat om det skulle vara 

underinstansernas avgöranden som var utgångspunkt för att avgöra rättsläget. Här kan man 

diskutera juridisk metod och hur denna appliceras i praktiken, för är det inte underrätternas 

avgöranden som i praktiken oftast är de som efterlevs? Denna fråga kan diskuteras avsevärt 

mycket mer än vad den nämns här. Det viktiga är dock att påpeka hur avhjälpandeansvaret i 

praktiken kan se ut i de fall de lägre instansernas avgöranden eller ålägganden inte överklagas. 

Vid skälighetsbedömningen har Mark- och miljööverdomstolen
109

 tagit relativt stor hänsyn till 

omständigheten hur lång tid som förflutit sedan föroreningen. I MÖD 2010:45 argumenterade 

Miljööverdomstolen för att det faktum att verksamheten som orsakat föroreningsskadan till 

viss del hade bedrivits före 1960 och dessutom före 1969. Ansvar för avhjälpande av 

förorening som skett före 1960 jämkades till noll. Detta kan diskuteras vara väl generöst. Å 

andra sidan fanns vid denna tid, vilket följer av Miljööverdomstolens resonemang, inte den 

kunskap om föroreningsskador och inverkningar på miljön som finns idag.  

Som vi sett har lagstiftaren ansett att miljöbalkens utformning inte har en sådan retroaktiv 

karaktär som träffas av förbudet däremot i grundlagen.
110

 Det kan ändå diskuteras huruvida ett 

fullt gående ansvar för förorening som orsakat skador på miljön innan det fanns kunskap om 

miljöskadors konsekvenser skulle innebära en otillåten retroaktiv konsekvens. Att ansvarets 

omfattning kan jämkas skulle vara ett argument som talar för att den retroaktiva tillämpningen 
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av MB 2 kap. 8 § är tillåten. Det kan också diskuteras huruvida inte en retroaktiv tillämpning 

ändå skulle vara rimlig, då även om begreppet “miljöfarlig verksamhet” inte fanns tidigare så 

fanns ju verksamheten som var miljöfarlig. Det får dock anses vara visat och allmänt gällande 

att rättssäkerheten gällande förbud mot retroaktiv lagstiftning till nackdel för enskilda trumfar 

skador på miljön på denna punkt.  

Ansvar för avhjälpande mellan 1960 och 1969 jämkades i MÖD 2010:45 dock inte helt. Detta 

är anmärkningsvärt då verksamheten bedrevs före den gränsdragning från 1969 som gjorts i 

och med miljöbalkens övergångsbestämmelser. Ansvar för avhjälpande från 1969 jämkades 

inte alls. I övergångsbestämmelserna till miljöbalken
111

 8§ anges det att miljöbalkens 

föreskrifter vad gäller ansvarsregeln i MB 2 kap. 8 § ska gälla miljöfarlig verksamhet vars 

faktiska verksamhet pågått efter den 30 juni 1969 och verkningarna av verksamheten i och 

med miljöbalkens ikraftträdande fortfarande pågår. Att Miljööverdomstolen i det aktuella 

fallet ändå valt att till viss del hålla verksamhetsutövaren ansvarig för förorening uppkommen 

under 1960-talet är anmärkningsvärt, och Miljööverdomstolen ger härtill ingen förklaring i 

domskälen. Miljööverdomstolen har också jämkat omfattningen av verksamhetsutövarens 

avhjälpandeansvar till bekostande av 50 procent av åtgärderna och utredningarna, resterande 

del på 50 procent skulle tas ur allmänna medel. Här har förorenaren i praktiken fått betala 

hälften av vad som faktiskt orsakats. Skiljaktig menade dock att någon jämkning av ansvarets 

omfattning inte skulle ske, då verksamheten bedrivits i statlig regi och då verksamheten 

fortgått till år 2005. 

I MÖD 2014:2 har Mark- och miljööverdomstolen tagit hänsyn till det faktum att en 

undersökning redan hade skett, vilken fastställt att avhjälpandeåtgärder var motiverade. Här 

tillämpar man den i MÖD 2010:18 fastslagna tvåstegsmodellen för fastställande av ansvarets 

omfattning. Mark- och miljööverdomstolen slog alltså fast att de förelagda 

avhjälpandeåtgärderna var miljömässigt motiverade och kostnadsmässigt rimliga, och den 

objektiva bedömningen innebar därmed inte något avsteg för det ursprungliga föreläggandet. I 

den andra delen av tvåstegsbedömningen, vilken innebar en bedömning av ansvarets 

omfattning, togs hänsyn till att verksamhetsutövaren visat att man inte bidragit till de delar av 

föroreningsskadan som orsakats av vissa ämnen. Frågan rörde inledande utrednings- och 

undersökningsåtgärder, och det fanns inte enligt Mark- och miljööverdomstolen skäl att jämka 

ansvaret i detta skede av avhjälpandeprocessen. Jämkning av ansvar i senare skede skulle 

enligt domskälen eventuellt kunna bli aktuellt, men skulle då få utredas närmare och med 

hänsyn till de åtgärder som vidtagits i och med utredning och undersökning. Mark- och 

miljööverdomstolen slår här fast vikten av att utredning och undersökning av 

föroreningsskadan omfattning sker. Verksamhetsutövaren blev ansvarig att utföra de 

förelagda åtgärderna, med ändringen att verksamhetsutövaren slapp analysera de ämnen 

verksamhetsutövaren visat att man inte hade orsakat. Detta är en applicering av ansvarsregeln 

och skälighetsavvägningen som ställer högre krav på verksamhetsutövaren i utrednings- och 

undersökningsskedet i avhjälpandeprocessen. Hur resultatet skulle bli om frågan rörde 

processen efter det inledande skedet av avhjälpandet är svårt att säga, men enligt domskälen 

skulle hänsyn vid bestämmandet av ansvarets omfattning då tas till de kostnader 

verksamhetsutövaren haft i det inledande utrednings- och undersökningsskedet.  

Förorenaren ska betala också i praktiken. Enligt praxis åtminstone i det inledande utrednings- 

och undersökningsskedet. Efter en analys av avgöranden från högsta instans på området står 

det klart att huvudregeln att förorenaren ska betala ändå är utgångspunkt vid 

rättstillämpningen. Det är dock också tydligt att omfattningen av ansvaret enligt denna 
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huvudregel kan jämkas, och ofta gör det. Det är alltså så att även om förorenaren ska betala 

även i praktiken, så ska förorenaren i praktiken inte betala allt. Omfattningen av ansvaret för 

skadan i sin helhet kan och bör ofta enligt praxis jämkas. 

 

10.2 Skälighetsavvägningen - jämkning 

Vad händer vid jämkning enligt skälighetsavvägningen med den del av föroreningen som inte 

täcks av förorenarens jämkade avhjälpandeansvar? Här ser vi återigen rättviseaspekten. Om 

det allmänna står för det resterande avhjälpandet blir det skattebetalarna som i praktiken 

bekostar förorenarens kanske avsiktliga eller i alla fall medvetna förorenade av den 

gemensamma miljön. Detta rimmar illa med den rättvisegrundsats som principen vilar på. 

Skälighetsavvägningen i MB 10 kap. 4 § har som vi sett tillkommit för att rycka in som en 

slags spärr eller ventil i de fall ansvar för avhjälpande av en föroreningsskada skulle vara 

oskäligt. Denna skälighetsavvägning tar hänsyn till ett antal olika faktorer och bedömningen 

sker från fall till fall. Vad finns det för problematik i detta? Det faktum att bedömning sker 

från fall till fall kan påpekas ut en rättssäkerhetssynpunkt. Självfallet är det så att ytterst få, 

om några, fall ser exakt likadana ut, varför bedömningarna kan skilja sig åt. Vad som dock 

vore önskvärt är tydligare riktlinjer på hur ansvaret kan och ska jämkas efter en 

skälighetsbedömning, detta för verksamhetsutövarnas säkerhet och förutsebarhet. Å andra 

sidan kan skälighetsavvägningens vara över huvud taget diskuteras. Om en 

verksamhetsutövare orsakat en föroreningsskada, varför ska det bedömas huruvida och i 

vilken grad ansvar för avhjälpandet är skäligt eller inte? Detta går stick i stäv med den 

grundläggande principen att den som orsakat en skada ska ersätta skadan. Även inom 

civilrätten på skadeståndsrättens område finns möjlighet till jämkning av ersättningen för den 

ersättningsskyldige, men där är jämkningsmöjligheten ett undantag och inte huvudregel. Inom 

miljörätten har det vid fastställande av avhjälpandeansvar enligt MB 2 kap. 8 § och 10 kap. 4 

§ blivit huvudregel att göra en skälighetsavvägning i samtliga fall.  

Vi har också sett en anledning till att skälighetsavvägningen finns där den finns, utformad på 

det sätt den är utformad. Skälighetsavvägningens roll som ventil mellan det allmänna och de 

enskilda är en viktig roll, och i och med att skälighetsavvägningar görs vid bestämmande av 

avhjälpandeansvar vid föroreningsskada är det en fungerande ventil. Frågan är här hur denna 

ventil, då den utnyttjas, kan komma att användas inte för att skydda enskilda mot det 

allmännas intrång i rättigheter genom allt för stort påförande av offentligrättsliga skyldigheter, 

utan om det faktiskt inte är motiverat att påföra sådana skyldigheter i de fall där enskilda 

orsakat skada. Visserligen kan det antas att kostnaderna för ersättning för eller avhjälpande av 

en föroreningsskada generellt sett är väsentligt högre än kostnaderna för ersättningsskyldiga 

vid civilrättsliga skadeståndskrav. Detta skulle man kunna argumentera vara en anledning till 

skälighetsavvägningen och en mer liberal tillämpning av skälighetsavvägningen. Å andra 

sidan måste vi komma ihåg att civilrättsligt skadestånd avser en skada orsakad på en enskilds 

egendom eller person.
112

 Föroreningsskador är skador på allas vår miljö, den vi dagligdags 

lever och vistas i. Vore det inte rimligare att det var vid föroreningsskador som ansvaret sällan 

jämkas, just för att skador som riskerar att negativt påverka människors hälsa och miljön kan 

drabba oss alla?  
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Vidare kan upplägget av principen och dess verkningar i lagtexten diskuteras. Principen 

förorenaren ska betala kodifieras i MB 2 kap. 8 §, i ansvarsregeln bland de allmänna 

hänsynsreglerna. För de allmänna hänsynsreglerna finns i MB 2 kap. 7 § en skälighetsregler, 

som går ut på att avsteg från hänsynsreglerna får göras om det skulle vara orimligt för 

verksamhetsutövare att följa dem. Denna skälighetsregel är inte tillämplig på ansvarsregeln i 

MB 2 kap. 8 §. Istället finns i MB 10 kap. 4 § en skälighetsregel som blir tillämplig vid 

bedömning av ansvarets omfattning vid sådan skada som framkommer i 2 kap. 8 §. I 

kommentarerna till lagtexten har det framkommit hur de i MB 2 kap. 7 § och 10 kap. 4 § 

skilda begreppen “inte orimligt” respektive “skäligt” kan syfta till att lagrummen ska 

tillämpas på olika sätt för att nå olika syften. Här kan det diskuteras huruvida 

begreppsskillnaderna bör finnas, och om det rent principiellt inte vore bättre för 

genomlevande av principen att förorenaren ska betala att skälighetsavvägningen gjordes om 

ansvar är “orimligt” och inte i den mån det är “skäligt”. 

Det blir en avvägning mellan å ena sidan miljön och å andra sidan verksamhetsutövarens 

verksamhet och dess fortgående. Skälighetsavvägningen påverkar i förlängningen fler 

allmänna intressen än miljön, såsom intresset av en fungerande marknad. Det ekonomiska 

intresset att verksamhetsutövare fortsätter sin verksamhet, och har ekonomisk möjlighet att 

göra detta efter en föroreningsskada som verksamhetsutövaren är ansvarig att avhjälpa väger 

också det tungt. Finns det en risk om avhjälpandeansvaret och skälighetsavvägningen skärptes 

att verksamhetsutövare skulle dra sig för att bedriva verksamhet som kan orsaka 

föroreningsskador, och att det allmänna därigenom förlorar mer ekonomiskt på en sådan 

skärpning än vad som vinns miljömässigt? Detta har som vi sett kommit till uttryck i den 

internationella tillämpningen av principen att förorenaren ska betala (The Polluter Pays 

Principle). Allvarliga fördröjningar i handel och investering var ett av OECD:s undantag för 

tillämpning av principen, och det är kanske ett måste att sådan hänsyn tas till marknaden. Här 

blir frågan än mer abstrakt och det kan diskuteras vad och i hur lång utsträckning marknaden 

tål vad gäller avhjälpandeansvar för verksamhetsutövare då deras verksamheter bidragit till 

föroreningsskador. Denna fråga kan dock ställas åt det andra hållet: till vilken nytta är 

reglering som prioriterar att marknaden är intakt om miljön förstörs så till den grad att 

marknaden blir obefintlig? Kan marknaden på detta sätt långsamt förstöra sig själv genom 

miljöförstöring? Även de enskilda verksamhetsutövarnas intresse av att med ekonomin i 

behåll efter avhjälpande av en föroreningsskada fortsätta sin verksamhet kan diskuteras. Vi 

har sett att olika instanser ger olika svar på huruvida verksamhetsutövarens ekonomiska 

situation ska vara del i skälighetsavvägningen. Förarbetena till miljöbalken ger som vi sett ett 

svar, och Naturvårdsverkets rapport 6501 ett annat. 

Problematiken är som synes stor, och mycket talar för en extensiv tillämpning av 

skälighetsavvägningen. Dock talar mycket också i motsatt riktning för en mer restriktiv 

tillämpning av skälighetsavvägningen. Det är fråga om en intresseavvägning, och en som inte 

alltid är lätt att göra. Det är ofta två till synes lika viktiga intressen som ska vägas mot 

varandra. En lösning skulle ändå kunna vara att, liksom på skadeståndsrättens område, införa 

någon slags dolus- eller culpabedömning i skälighetsavvägningen. Detta för att undvika 

situationer där verksamhetsutövare kan undgå fullt ansvar i de fall de bevisligen uppsåtligen 

bidragit till en föroreningsskada. Fullt avhjälpandeansvar ska inte kunna undgås om 

föroreningen har skett uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet då jämkning är aktuellt. 
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10.3 Solidariskt ansvar? 

Det finns två undantag från det solidariska ansvaret som slås fast i MB 10 kap. 6 §.
113

 Enligt 

MB 10 kap. 6 § 1 st. 1 men. ska de som bidragit till en föroreningsskada ansvara solidariskt 

för avhjälpandet, utom då ansvaret för någon eller flera av dem är jämkat genom en 

skälighetsavvägning i 10 kap. 4 eller 5 §§. Vidare kan en verksamhetsutövare enligt MB 10 

kap. 6 § 1 st. 2 men. undgå solidariskt ansvar för en föroreningsskada om denne kan visa att 

dennes bidrag inte ensamt, alltså utan de andra förorenarnas bidrag, skulle föranleda ansvar 

för verksamhetsutövaren genom avhjälpandeåtgärder. Undantagen från solidariskt ansvar vid 

avhjälpande av föroreningsskador orsakade av flera i MB 10 kap. 6 § 1 st. kan kritiseras från 

två håll. 

 

10.3.1 MB 10 KAP. 6 § 1 ST. 1 MEN. 

Det solidariska ansvaret kan begränsas. I den mån det är oskäligt med hänsyn till 

verksamhetsutövarens begränsade ansvar enligt MB 10 kap. 4 § ska verksamhetsutövaren 

enligt MB 10 kap. 6 § inte kunna åläggas solidariskt ansvar för avhjälpande som skulle 

överstiga vad som anses skäligt avhjälpande för verksamhetsutövaren enligt 10 kap. 4 §. 

Solidariskt ansvar föreligger alltså i praktiken inte, om verksamhetsutövaren kan visa att 

dennes verksamhet endast bidragit till en begränsad del av föroreningsskadan. Varför skulle 

en verksamhetsutövare inte kunna bli solidariskt ansvarig även om dennes del i skadan är 

begränsad om övriga förorenare är identifierade? Då har ju verksamhetsutövaren regressrätten 

att luta sig mot. Det kan inte anses oskäligt att en verksamhetsutövare undgår solidariskt 

ansvar då dennes del i skadan är begränsad och övriga förorenare är diffusa eller okända, detta 

framkom i Mark- och miljödomstolens domskäl i MÖD 2014:2. Skäligheten i att 

verksamhetsutövare med begränsad del i skadan undkommer solidariskt ansvar i fall där 

samtliga förorenare kan identifieras kan däremot diskuteras. 

 

10.3.2  MB 10 KAP. 6 § 1 ST. 2 MEN. 

Ännu en situation värd att diskutera är den där flera verksamhetsutövare bidragit till en 

föroreningsskada, men att samtliga verksamhetsutövares bidrag till skadan är så litet att det 

inte ensamt skulle föranleda något avhjälpandeansvar. Många bäckar små ger en 

föroreningsskada, och om samtliga verksamhetsutövare undgår det solidariska ansvaret och 

genom en skälighetsavvägning ansvar över huvud taget, hur ska föroreningsskadan då 

avhjälpas? Ska en verksamhetsutövare då alls kunna hållas ansvarig för avhjälpande av en 

föroreningsskada man inte orsakat (om föroreningen ensam inte skulle resultera i en 

avhjälpandeåtgärd)? Enligt MB 10 kap. 6 § 1 st. 2 men. ska den som visar att hans bidrag till 

föroreningsskadan är så obetydligt att det inte ensamt motiverar något avhjälpande ansvara för 

den del i föroreningsskadan hans verksamhet orsakat. Detta utan att förorenaren skulle vara 

ansvarig för avhjälpande över huvud taget om inte andra förorenare, i och för sig kanske 

också genom så små bidrag att de ensamma inte skulle motivera avhjälpande, orsakat 

föroreningsskadan på samma ställe. 

 

Vid en civilrättslig tolkning av den ovanstående situationen är det inte omöjligt att praxis från 

skadeståndsrätten blir aktuell. Då till exempel rättsfallet NJA 1993 s. 727, där jämkat ansvar 
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lett till att solidariskt ansvar inte förelåg och att domstolen istället ansåg det som “delat 

ansvar”. Verksamhetsutövarna skulle i så fall endast bli ansvariga för sin del och 

tillsynsmyndigheten tvingas vända sig till samtliga för att få till stånd ett avhjälpande. Inte 

alltför otroligt är det här att det allmänna kommer bekostas i en sådan situation för att 

underlätta arbetet. I ovanstående situation är det skäligt att rättstillämparen bortser i viss mån 

till verksamhetsutövarnas andel i en förorening som och istället fokuserar på 

avhjälpandebehovet, och/eller andra faktorer som gör att ansvaret för avhjälpandet kvarstår 

hos de som bedrivit verksamhet istället för på det allmänna.  

 

10.4 Det solidariska ansvaret kontra begränsat ansvar efter 

skälighetsavvägning 

Som vi sett ovan saknas praxis i de fall då det solidariska ansvaret krockar med det 

begränsade ansvaret. Men som lagtext och förarbeten går att tolka bortfaller det solidariska 

ansvaret i de flesta situationer som kan uppstå. Som Jan Darpö skriver i sin artikel är detta en 

civilrättslig utformning av lagstiftningen i likhet med den i skadeståndslagen.
114

 Frågan blir då 

hur långt den civilrättsliga utformningen tillåter sig att tolkas, vilka faktorer som blir aktuella i 

tillämpningen. Kommer rättstillämparna att gå efter hur verksamhetsutövarnas situation ser ut 

och döma därefter? Blir det den som har de största finansiella musklerna som får dra det 

tyngsta lasset? I och med den civilrättsliga utformningen av offentligrättslig lagstiftning kan 

situationer uppstå som ger en orättvis fördelning jämfört med hur stort ansvar som egentligen 

föreligger.   

Lagstiftaren har i viss mån motverkat detta genom att i förarbetet ta upp en del av de faktorer 

som ska tas upp vid skälighetsbedömningen. Dessa faktorer är den risk för människor och 

miljö som föroreningarna medför, kostnaden för efterbehandlingsåtgärderna, följsamheten 

med villkor och aktsamhetsnormer vid tiden för utsläppen och tidsaspekten och vars och ens 

bidrag till föroreningarna i ett område. Lagstiftaren även gett utrymme för andra faktorer som 

kan uppstå vid föroreningsskador. Att lagstiftaren valt att göra detta bör avskilja dessa regler 

från det civilrättsliga men då praxis saknas så kan det endast spekuleras. 

Rättstillämpningen vid begränsat ansvar i samband med solidariskt ansvar blir alltså en 

krånglig situation där väldigt många faktorer kan spela in och påverka utgången av det 

enskilda fallet.. Beroende på vilka glasögon rättstillämparen bär väljer rättstillämparen att se 

reglerna ur en civilrättslig synvinkel eller ur en offentligrättslig synvinkel, varför utgången 

kan variera från fall till fall. 

  

                                                        
114

 Darpö, SvJT 2000 s. 486 



 

 32 

11. Slutsatser 

I den internationella rätt vi tittat på ovan har principen formulerats så att “förorenaren bör 

betala”. Detta då den i grund och botten är en ekonomisk princip. Principen har dock i svensk 

rätt upptagits som att “förorenaren ska betala”. Vad som dock framkommer i denna uppsats är 

att förorenaren ska betala, men inte nödvändigtvis för all den skada denne åsamkat. Visst är 

det klart att ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det viktigt att undantagsreglerna finns och kan 

tillämpas när de blir aktuella, men de situationer de tillämpas på ska ses ur alla tänkbara 

synvinklar. Därför kan det argumenteras för att endast de föroreningsskador som orsakats 

utom verksamhetsutövarens kontroll och som uppkommit genom situationer som 

verksamhetsutövaren realistiskt sett inte kunnat förutse s.k. force majeure bör vara föremål för 

sådana undantag.  

Vi har sett att avhjälpandeansvaret för föroreningsskada enligt MB 2 kap. 8 § generellt inte 

ska jämkas i det inledande stadiet bestående av utredning och undersökning. Detta enligt 

Mark- och miljööverdomstolens domskäl i MÖD 2014:2. Vi har också sett att de olika 

variablerna i form av tidsaspekten, verksamhetsutövarens efterlevande av förutvarande 

normer och kunskap om miljön och förorening samt omständigheterna i övrigt kan spela stor 

roll vid skälighetsavvägningen, och som i MÖD 2010:45 leda till att omfattningen av 

avhjälpandeansvaret jämkas.
115

 Den generella karaktär ansvarsregeln i MB 2 kap. 8 § fått 

innebär trots specificeringarna genom MB 10 kap. i fråga om jämkning och solidariskt ansvar 

att rättsläget faktiskt är osäkert. Att hänsyn ska tas till flera variabler, och att 

omständigheterna i övrigt kan variera i nästintill oändligt antal, innebär både en styrka i form 

av möjligheten för domstolen att laga efter lägligheten och se till att lagregeln inte får oskäliga 

konsekvenser i vissa fall och en svaghet i att verksamhetsutövaren omöjligt kan veta om och i 

sådana fall hur mycket denne kommer att ansvara för avhjälpande av föroreningsskadan som 

helt eller delvis orsakats av dennes verksamhet. 

VIdare finns situationer där det finns en eller flera olika förorenare och där ansvaret delas upp 

mellan förorenarna eller blir ett solidariskt ansvar. Här kan man motivera för att istället införa 

ett strikt ansvar för samtliga förorenare. Myndighetsutövningen sker i så fall mot alla 

förorenare i en enda process istället för att enskilda processer . Frågan är om inte det strikta 

ansvaret var ett bättre skydd för miljön än de nuvarande reglerna. Även i de situationer där det 

finns flera förorenare leder ett strikt ansvar till att samtliga måste ta ansvar och att en 

verksamhetsutövare inte krävs på andras delar av en förorening för att sedan tvingas till att 

processa mot övriga parter för att få ersättning.   

Som nämnts ovan i kapitel 9 finns det två tolkningsmetoder när det kommer till det 

solidariska ansvaret, den civilrättsliga och den förvaltningsrättsliga. Här har vi sett att en 

civilrättslig tolkning av reglerna i MB 10 kap. 4 § och 10 kap. 6 §, i kombination, leder till 

stor osäkerhet. Den förvaltningsrättsliga tolkning som framförts av Darpö och som även fått 

medhåll av bland andra Bertil Bengtsson, är en mer tydlig tolkning som även leder till att 

ansvaret fördelas mellan verksamhetsutövarna på ett rättvist sätt. Den civilrättsliga tolkningen 

leder till att paralleller dras mellan det solidariska ansvaret i MB 10 kap. 6 § och det 

solidariska ansvaret i vissa fall vid skadeståndsskyldighet. Detta kan leda till att de faktorer 

som väger in vid skälighetsbedömningen inte har något betydande inflytande på 

föroreningsskadan eller dess avhjälpande men ändå tas upp eftersom rättstillämparen anser att 

dessa faktorer är viktiga. Dessa faktorer kan vara till exempel verksamhetsutövarens ekonomi 
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eller erfarenhet. Vi anser därför att en offentligrättslig tolkning av dessa regler är ett mycket 

bättre alternativ vid rättstillämpningen. 

Sammanfattningsvis har vi sett att principen är en viktig del i den svenska satsningen för en 

bättre miljö. Principen har dock inte helt frångått sina rötter i den internationella rätten, utan 

präglas fortfarande av den ekonomiska faktorn och betungar det allmänna i en enligt oss 

alltför stor utsträckning. 
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