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Sammanfattning

Uppsatsen behandlar konkursrätten och vilken mån konkursboet bär ansvaret för gäldenärens 
miljöfarliga avfall. Syftet med uppsatsen är att utreda rättsläget om hurvida konkursboet kan 
bli ansvarigt för gäldenärens miljöfarliga avfall. Metoden som använts i uppsatsen är en 
traditionell juridisk metod med fokus på rättspraxis. Rättsläget i denna fråga har varit väldigt 
omdiskuterat de senaste 10 åren och också framstått som väldigt oklart. Varför ämnet varit 
oklart är för att det är två starka rättsområden, konkursrätten och miljörätten som kolliderar. 
Viktiga principer inom de båda områdena kolliderar. Exempelvis miljörättens princip om att 
förorenaren betalar och konkursrättens princip  om att konkursboet inte ansvarar för 
gäldenärens förpliktelser. Det  blir rörigt i frågan då gäldenären står som ansvarig för det 
miljöfarliga avfallet och konkursboet står fri från ansvar för den skada som gäldenären 
orsakat. Dock eftersom boet fogar över gäldenärens egendom, har gäldenären inte de medel 
för att åtgärda den skada som avfallet orsakat.  
 Koncessionsnämndens rättspraxis som arbetades fram under miljöskyddslagen har 
kommit att lösa upp frågan och gjort rättsläget mer klart. Rättspraxisen innebär i korthet att 
om konkursboet har rådighet över det miljöfarliga avfallet, anses boet utgöra miljöfarlig 
verksamhet och kommer att bli rätt adressat för avhjälpande av skadan. Verksamhetsutövaren 
är den som rättsligt och faktiskt kan åtgärda skadan, vilket vid en konkurs blir konkursboet 
då gäldenären inte längre har rådighet över sin egendom. 
 Vid förvaring av avfall i form av tunnor innehållande avfall som befinner sig på den 
mark där verksamhetsutövaren gått  i konkurs, anses konkursboet utgöra miljöfarlig 
verksamhet och blir automatiskt rätt adressat för ansvarsåtgärder. Vid skadefall då marken 
redan blivit  skadad blir konkursboet endast ansvarig för åtgärder om föroreningen skedde 
innan konkursutbrottet. 
 Abandonering är anknytande till ämnet i uppsatsen, vilket menas att förvaltaren 
utelämnar viss egendom som har ett negativt värde, som inte kommer inbringa något till boet 
och på det viset undgå att massagäld dras till boet på grund av egendomen. Syftet att 
abandonera egendom för att avstå från miljörättsligt ansvar anses skäligt endast i den mån det  
är en ändamålsenlig förvaltningsåtgärd. 
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1. Inledning
1. Bakgrund

När en juridisk person (gäldenär) försätts i konkurs förvaltas dennes egendom av en juridisk 
person, konkursboet. Konkursboet företräds av en konkursförvaltare vars uppgift  är att 
upprätta en förteckning av gäldenärens skulder och tillgångar för att sedan förse borgenärerna 
med betalningar.1 Här tillämpas Konkurslagens regler om hur konkursboet skall gå till väga 
och hantera betalningarna. 
 När gäldenärens verksamhet på något sätt, producerar eller då produktionen medför 
miljöfarligt avfall tillämpas miljöbalkens 2 kap  8§. Den som står som ansvarig för 
uppkommen skada på miljön enligt denna paragraf är den verksamhet  som bedrivits och som 
medfört skada för miljön. Bolaget är då skyldig att avhjälpa skadan.  Vem som är skyldig 
anges i 10 kap 2§ MB. Här är det verksamhetsutövaren som är ansvarig för avhjälpande av 
skadan. Vem som är verksamhetsutövare finns inte angett i lag och har därför lämnats till 
rättstillämparen. I ett  fall från miljööverdomstolen år 2005 kom rättstillämparen fram till att 
verksamhetsutövaransvarig anses vara den individ som rättsligt och faktiskt har möjlighet att 
ingripa. Avgörandet i målet har också kommit att bli en gällande praxis. 2
 När ett bolag som försatts i konkurs och har bedrivit verksamhet som medfört 
miljöfarligt avfall ställs frågan om konkursboet kan stå som ansvarig för åtgärder som 
exempelvis sanering. I konkurslagens regler finns en bestämmelse i 7 :16a KonkL som säger 
att  en konkursförvaltare är skyldig att meddela om ett  konkursbo bedrivit verksamhet som 
medfört skada på miljön. 
 Det finns ingen tydlig bestämmelse i lag, ej heller i förarbeten, om vem som står som 
ansvarig för åtgärder så som sanering vid miljöförstöring. Ämnet har varit stort i media under 
de senaste 10 åren och rättsläget är fortfarande oklart. En del praxis har utarbetats och är en 
viktig rättskälla i denna fråga. 

1.2. Syfte

Uppsatsen syftar till att  utreda rättsläget om konkursboet kan ställas som ansvarig för 
gäldenärens miljöfarliga avfall. Kan konkursboet bli ekonomiskt ansvarigt för exempelvis 
saneringen? För att få fram ett svar i frågan ska delfrågor användas som kommer att besvaras 
under uppsatsen. Dessa ser ut på följande sätt:

- Är det  skäligt att  låta konkursboet som inte varit med vid produktion av det miljöfarliga      
avfallet stå för konsekvenserna och saneringen? 

- Har gällande praxis blivit för omfattande för konkursboet?
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- Stämmer de principer som ger verksamhetsutövaren ansvar för sanering vid miljöförstöring 
överens med gällande rätt i konkurs? 

- Är abandonering av egendom ett sätt att undgå miljörättsligt ansvar?

1.3. Avgränsning

Uppsatsen kommer endast att se till de konkursbon som inte fortsätter sin miljöfarliga 
verksamhet efter att de blivit försatta i konkurs. Att  även ta med konkursbon som väljer att 
fortsätta att driva verksamheten efter att de blivit försatta i konkurs skulle göra arbetet för 
omfattande. 
 Uppsatsen kommer även att  endast fokusera på de konkursbon där sanering av 
miljöfarligt avfall sker efter själva konkursbeslutet då det är i dessa fall som de problem med 
vilka principer som skall användas uppkommer. I detta fall blir de konkursrättsliga 
principerna åsidosatta.  Vid de konkursbon som sanering sker före konkursbeslutet tillämpas 
både de miljörättsliga principerna men också de konkursrättsliga.  

1.4. Metod och material

Genom uppsatsen har en juridisk metod använts. Författningstext och förarbeten kommer att 
vara av störst  vikt. Eftersom rättsläget i frågan är väldigt oklart och lagtext samt förarbeten  
inte direkt svarar på vad gällande rätt i frågan är kommer den praxis som arbetats fram inom 
ämnet vara av stor betydelse. Artiklar inom ämnet kommer också att studeras och användas 
vid utredningen av min frågeställning och den gällande rätten i frågan. Även doktrin kommer 
att flitigt användas genom arbetet. 
 I uppsatsen kommer rättskällorna att studeras i en hierarkisk ordning för att bäst 
kunna förstå vad gällande rätt i frågan säger. Vilket betyder att den rättskälla som främst 
kommer att användas är den som ligger högst i den hierarkiska ordningen, lagtexten och 
sedan studeras rättskällorna ner i listan med förarbeten, praxis och doktrin. 
  Reglerna för konkursrätten nämner inte något om konkursboets ansvar vid 
miljöfarligt avfall eller miljöförstöring, inte heller framgår det information från förarbetena 
om frågan. Därför har tyngdpunkten för arbetet förelegat hos praxis.
 
 

2



2. Allmänt om konkurser
I det här avsnittet kommer en allmän presentation av konkurser att framställas. Syftet är att 
du som läsare skall få en bild av hur konkurser fungerar. Avsnittet  börjar med en genomgång 
av själva konkursgrunden för att  ta reda på varför exempelvis företag hamnar i konkurs. 
Sedan går vi över till själva syftet med konkurser. Vad händer vid en konkurs? Hur förvaltas 
ett konkursbo? Avsnittet avslutas med en summering av konkursrättens principer och mål. 

2.1. Konkursgrunden

För att en gäldenär skall kunna försättas i konkurs, krävs att  hans skulder överstiger värdet på 
hans tillgångar.3 Konkurs anknyts till ett  förmögenhetsläge som också betecknas insolvens 
eller obestånd. Enligt 1:2 KonkL, är gäldenären på obestånd när han inte rätteligen kan betala 
sina skulder och oförmågan inte bara är tillfällig. 4  Obestånd kan gäldenären också vara om 
han i framtiden inte kommer kunna betala skulder. Det föreligger alltså insufficiens.  
 En gäldenär behöver inte vara på obestånd endast av anledningen att skulderna 
överstiger hans tillgångar. Han kan då hävda att betalningarna kommer att ske med den lön 
han i framtiden kommer att  få. Ett företag kan också hävda att  den vinst i företaget som 
kommer att ske i framtiden kommer att kunna betala de skulder som finns. 
 Om de skulder som finns förefaller till betalning inom kort och likvida medel saknas 
kan företaget exempelvis välja att snabbt sälja av viss egendom till ett underpris. Bristande 
likvida medel är ingen konkursgrund men bristen på likvida medel kan göra att gäldenären 
kommer på obestånd. Snabba försäljningar av egendom kan medföra förluster som kan göra 
att  företaget i framtiden inte kommer att kunna betala andra skulder. Vid en sådan situation 
kanske företaget inte går att driva vidare. Måste företaget sälja sådan egendom som behövs 
för att bedriva företaget är de på obestånd och verksamheten går förlorad. Att en verksamhet 
går med förlust är ett första tecken på obestånd. 5
 En gäldenär kan vara på obestånd även om betalningar ännu ej har förefallit. Vid en 
sådan situation gäller insolvensprövningen en prognosbedömning. Prognosen går ut på att 
bestämma gäldenärens framtida betalningsförmåga.  Om en borgenär anser att gäldenären 
inte kommer att kunna betala i framtiden kan han ansöka om en insolvensprövning och påstå 
att gäldenären en dag kommer att vara på obestånd. 6
 I 1862 års konkurslag ställde lagstiftaren upp ett visst antal speciella konkursgrunder. 
Dessa konkursgrunder var särskilda omständigheter angivna i lagen som skulle stå till grund 
för konkurs och insolvens. Påvisande av en omständighet var en nödvändig förutsättning för 
konkurs men också tillräcklig. Problemet med omständighetsgrunderna blev att  man ej kunde 
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ta hänsyn till det enskilda fallet. Det resulterade i lagändringen 1921 där infördes insolvens 
som en allmän konkursgrund, men behöll vissa omständighetsgrunder. 7
 I 1975 års konkurslag har de speciella konkursgrunder avskaffats och nu utgör 
obestånd den enda grunden för konkurs. För att  underlätta för de borgenärer som snabbt vill 
få till stånd en konkurs vid omständigheter som tyder på insolvens har vissa 
presumtionsregler ställts upp i 2:7-2:9 i KonkL. Dessa innebär att  om en av de 
omständigheter som i lagen påvisats är uppfyllda blir det upp till gäldenären att bevisa 
motsatsen för att undgå konkurs. 8 

2.2. Konkursens syfte

Om en gäldenär inte kan betala sina skulder måste de förluster som uppstått fördelas mellan 
borgenärerna. Konkursbeslutet innefattar att gäldenären inte längre får rådighet över sin 
egendom.9  Konkursens funktion är att fördela förlusterna proportionerligt mellan 
borgenärerna i rättsliga former, med hänsyn till fordringarnas storlek. Därför skall ingen av 
borgenärerna skaffa sig företräde framför en annan genom att exempelvis övertala gäldenären 
att ge honom full betalning vilket skulle leda till konsekvenser för de andra borgenärerna som 
får lägre betalning. Denna kapplöpning skall alltså stoppas genom konkursbeslutet och i och 
med att gäldenären inte längre kan råda över sin egendom. Likabehandlingsprincipen iakttas 
av konkursboet, vilket är grundläggande för konkursinstitutet.10 
 I och med att konkursprincipen lyder så att konkursborgenärerna skall behandlas lika 
kan förvaltaren, om en förmånsbetalning till en av borgenär har skett innan själva konkursen,  
kräva betalningen tillbaka genom en återvinning. Det kan exempelvis handla om att 
gäldenären har tagit ut alldeles för höga löner, arvoden, pensioner etc. Det är den del av vad 
som anses vara orimligt/onormalt som kan återvinnas. 
 Konkursrättens främsta syfte är att  se till borgenärernas bästa och deras gemensamma 
rätt, vilket stadgas i KonkL 7:8. Reglerna i Konkurslagen är till för att lugna borgenärerna 
och ge dem trygghet och på så sätt underlätta för gäldenären att få kredit. 
 

2.3. Förvaltning av ett konkursbo

Så snart en gäldenär försatts i konkurs skall en konkursförvaltare utses. Förvaltaren har i 
uppdrag att sälja konkursboets egendom för att sedan dela ut medlen till borgenärerna.11 Ett 
förvaltningsuppdrag kan endast personer som är specialiserade på konkursförvaltning anta 
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9 KonkL 3:1, se Palmér Eugène, Savin Peter. Konkurslagen- en kommentar. 
10 Heuman, Lars. Specialprocess s.158
11 prop. 1986/87:90 s.103



sig. Det kan exempelvis vara advokater eller kvalificerade tjänstemän.12  Det  benämns 
exempelvis i konkL 7:1 att  en konkursförvaltare måste ha den insikt  och kunskaper som 
krävs för uppdraget. De anställda i den verksamhet som har försatts i konkurs har inte rätt att 
yttra sig förrän en förvaltare har utsetts. 13 Rätten måste däremot inhämta yttranden från den 
aktuella tillsynsmyndigheten14  eftersom förvaltaren måste erhålla myndighetens förtroende 
och därför är det viktigt för myndigheten att föra fram synpunkter. 15  Regeringen utser ofta 
vissa kronofogdemyndigher till att vara tillsynsmyndigheter i konkursförvaltningar. Deras 
uppgift är då att övervaka förvaltningen och se till att den bedrivs på ett ändamålsenligt sätt . 
De ska också överensstämma med de principer och regler som återfinns i konkL och andra 
författningar. En viktig uppgift  för tillsynsmyndigheten är att  se till att avvecklingen av boet 
inte fördröjs på något sätt enligt KonkL 7:27.  
 Det åligger på förvaltaren enligt  KonkL 7:8 att tillvarata borgenärernas gemensamma  
samt bästa rätt men också att vidta åtgärder som främjar en förmånlig och snabb avveckling 
av konkursboet.16  Förvaltaren har också en del skyldigheter som han måste vidta vid 
avvecklingen av boet. 17  Exempelvis om han misstänker att  gäldenärsföretaget har bedrivit 
miljöfarlig verksamhet eller om deras verksamhet lämnat farligt avfall och detta måste tas om 
hand, skall det anmälas till vederbörande myndighet enligt 7:16a.
 Samrådighetsskyldighet är något som förvaltaren kan göra vid svårare beslut. Det kan 
exempelvis vara om han överväger att föra återvinningstalan och behöver samråda med 
berörda borgenärer. Han har även samrådighetsskyldighet till gäldenären enligt KonkL 7:10 
men behöver inte inhämta hans mening om gäldenären visar klart på bristande 
samarbetsvilja. Förvaltaren är också skyldig att samråda med tillsynsmyndigheten vid svårare 
frågor, t.ex vid miljöfarligt avfall. Det är inte meningen att myndigheten skall besluta åt 
förvaltaren men myndighetens råd och synpunkter kan hjälpa honom i hans beslutande. 18

2.4. Konkursrättens principer och mål

Konkursrätten har många principer som funnits länge och är av stor betydelse vid tillämpning 
av konkursrättsliga bestämmelser. Fyra av dessa principer som enligt mig anses viktiga 
kommer nedan att presenteras. 

1. Konkursen inverkar inte på de avtal som gäldenären ingått med tredje part.19 Ett konkursbo 
utgör endast en förvaltningsform för omhändertagande och försäljning av gäldenärens 
egendom för borgenärernas räkning. Konkursboet ansvarar inte för gäldenärens förpliktelser 
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16 Bergman, Anders. Insolvensrättsligt forum. s.163
17 NJA 2995 s.443
18 Heuman Lars, Specialprocess s.226-227
19 Möller, Mikael. Konkurs och kontrakt. s.33



och för att  en massfordran uppkommer då konkursboet rättshandlar efter konkursbeslutet. 20 
Denna princip är en grundpelare i konkursrätten. 

2. När fler borgenärer inte fullt kan tillgodoses skall de dock bära förlusten proportionellt mot 
storleken av varje fordran. Syftet här är att  sätta stopp för kapplöpningen mellan 
borgenärerna och skapa trygghet för borgenärerna och gäldenären. 21

3. I konkursboet ingår endast egendom som kan utmätas. Finns det egendom som inte kan 
utmätas eller som inte har något värde skall detta inte inräknas i konkursen. Vad som kan 
utmätas finns uppräknat i utsökningsbalken.22 

4. Konkursboets tillgångar ska användas för att betala fordringar som uppkommit före 
konkursbeslutet, KonkL 5:1. Att konkursfordringar är de som uppkommit innan 
konkursbeslutet är dock inte självklart  för alla konkurser. Fordringar som uppkommit efter 
konkursbeslutet kallas massafordringar och dessa skall betalas före konkursfordringarna 
enligt 11:1. Konsekvensen blir att massafordringarna ”äter upp” det som skulle ha gått till 
konkursfordringarna.

3. Miljörätten
Föroreningar av områden har skett i hundratals år i Sverige, i och med utvecklingen har vi 
lämnat många områden förorenade. Förr hade människan inte vetskapen om hur farligt avfall 
kan vara för människans hälsa och miljön. Flera av de föroreningar som finns idag sprids till 
omgivningen och människor, vilket innebär en risk för ytterligare spridning. I och med de 
miljösatsningar som gjort och miljöbalkens ikraftträdande har utsläppen minskats och 
föroreningar, dock utgör de förorenade områdena som finns idag ett större hot på miljön än 
de verksamma miljöfarliga verksamheterna.23  I det här avsnittet skall en genomgång av 
miljörätten studeras. Eftersom syftet med uppsatsen är att ta reda på gällande rätt  i frågan om 
konkursboets ansvar vid miljöfarligt avfall ska endast miljöfarlig verksamhet, miljöfarligt 
avfall och ansvaret vid föroreningsskador inom miljörätten presenteras. Avsnittet avslutas 
med en övergripande presentation av de relevanta principer och mål som miljöbalken tar upp. 
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3.1. Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är sådan verksamhet som använder fast egendom eller fasta 
anläggningar som medför utsläpp i miljön och som kan orsaka skada för människors hälsa 
eller miljön.  Begreppet miljöfarlig verksamhet är ett rättsligt begrepp och får betydelse i en 
lagdefinition.24 En verksamhet som definieras som miljöfarlig behöver inte enbart  betyda att 
den är omedelbart farlig för människors hälsa eller för miljön. Miljöfarlig verksamhet kan 
också vara sådant som påverkar miljön negativt på sikt, t.ex. utsläpp  av avlopps vatten. 
Begreppet menas att miljöbalkens regler om miljöfarlig verksamhet skall tillämpas. 25

 Prövning måste göras för att få tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap  MB. 
Om verksamheten överlåts till någon annan fortsätter tillståndet att gälla om inte den nya 
ägaren gör sig skyldig till överträdelser av de villkor som gäller för verksamheten.26 Vid en 
överlåtelsen skall, enligt  32§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, den 
nya ägaren och verksamhetsutövaren fortast möjligt upplysa tillsynsmyndigheten om de 
ändrade förhållandena. 
 Regeringen måste enligt miljöbalkens regler pröva tillåtligheten för vissa nya 
verksamheter enligt MB 17:1.  Grunden för tillstånds- och anmälningsplikten för miljöfarlig 
verksamhet är att  regeringen får meddela föreskrifter om att det  för vissa verksamheter ska 
gälla krav på tillstånd. Det är alltså förbjudet att bedriva miljöfarlig verksamhet utan 
tillstånd.27  De verksamheter som omfattas av den obligatoriska prövningsplikten har 
gemensamt att  de utgör viktiga samhällsintressen men riskerar skada på miljö och 
människors hälsa.28 I och med tillåtlighetsprövningen  kan regeringen bestämma särskilda 
villkor för verksamheten för att tillgodose allmänna intressen. 29  Dessa kallas 
miljökvalitetsnormer och återfinns i MB:s 5 kap. Miljökvalitetsnormer kan komma att 
skrivas för att dels komma till rätta med rådande miljöproblem och för att förebygga att nya 
uppkommer. Därefter prövas verksamheten enligt  miljöbalkens bestämmelser, eller lämplig 
lagstiftning av myndighet. Enligt förarbetena till miljöbalken är de verksamheter som 
omfattas av prövningsplikten exempelvis järn- och stålverk, pappersbruk, fabriker som 
framställer gödselmedel och cementfabriker.30 
 När en ansökan om tillstånd till anläggning av ny  verksamhet görs ska en MKB ingå. 
Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den 
planerade verksamheten kommer att medföra på miljön.31 Syftet är också att  möjliggöra en 
bedömning av de effekter på människors hälsa och på miljön.32 I förarbetena till miljöbalken 
framhävs att den sökande och ingen annan har ansvaret för vad MKB:n innehåller och det är 
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24 MB 9:1, se Bengtsson Bertil. Miljöbalken - en kommentar
25 Naturvårdsverkets handbok om miljöfarlig verksamhet s.7
26 Naturvårdsverkets handbok om farligt avfall s.24
27 Förordning (1998:899) 5§
28 Naturvårdsverkets handbok om miljöfarlig verksamhet s.12
29 prop. 1997/98:45 del 2 s.327
30 prop. 1997/98:45 del 2 s. 215-217
31 Calman, Inga. Miljörätt- basboken, s.71
32 naturvårdsverkets handbok om miljöfarlig verksamhet s.43



denne som får ta konsekvenserna om något har utelämnats.33  MKB:n ska enligt MB 6:7 
innehålla en beskrivning av verksamheten med uppgifter om såväl lokalisering som 
utformning och omfattning, beskrivning av de åtgärder som planeras för att undvika skadliga 
påverkningar, uppgifter som påvisar inverkan på människors hälsa och miljön.  
 I miljöbalkens 2 kap finns allmänna hänsynsregler, dessa regler riktar sig direkt till de 
verksamhetsutövare som bedriver verksamhet som kan vara i betydelse för människors hälsa 
och miljön. 34

 Miljöfarlig verksamhet omfattar även förvaring35 , det kan exempelvis vara en 
fastighetsägare som förvarar tunnor med förbrukade kemikalier på sin fastighet. Detta gäller 
även om det är någon annan som framställt avfallet och placerat  tunnorna där. 
Fastighetsägaren anses alltså vara verksamhetsutövaren.36 
 I praxis har förvaringsfallen bestått av tunnor med kemikalier, slagghögar och tankar 
med olika innehåll. Fastighetsägaren har ansetts skyldig för ansvaret av förebyggande 
åtgärder även om han inte deltagit i verksamheten som producerat det  som finns på 
fastigheten och oavsett om han känt till förvaringen.37Mer om förvaringsfallen kommer i 
nästa avsnitt. 

3.2. Miljöfarligt avfall

Hantering av miljöfarligt  avfall återfinns i MB:s 2 kap och 26 kap. 2 kap skall följas av 
verksamhetsutövaren. Det finns speciella regler om farligt avfall i MB.s 15 kap och 26 kap. 
Enligt 15:1 MB avses avfall föremål, ämne eller substans som finns med i avfallskategorierna 
som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med. Avfalls kategorierna 
finns med i avfallsförordningen. Hantering av farligt avfall återfinns i balkens 15:3. 
 2:2 nämner att alla som bedriver verksamhet eller har för avsikt att  bedriva skall 
skaffa sig kunskap om verksamhetens åtgärder för att skydda människors hälsa eller miljö 
och natur från skada. En verksamhetsutövare är alltså den som bedriver verksamheten. Det 
behöver inte vara markägaren som är verksamhetsutövaren då marken kan vara 
arrenderad.38 Enligt 4§ förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll skall  
verksamhetsutövaren se till att det finns en fastställd och dokumenterad fördelning av det 
organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt miljöbalkens regler. 
Finns inte ansvarsfördelningen ska tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgift. 39

 Avfallsproducent som begrepp finns ej skriven i lag, dock tas producent upp som 
begrepp  i balkens 15:4. I lagen tas yrkesmässig verksamhet upp  som frambringar avfall, men  
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33 prop. 1997/98:45 del 2 s.236
34 naturvårdsverkets handbok om miljöfarlig verksamhet s.108
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36 prop. 1997/98:45 del 2 s.107
37 MÖD 2006:63
38 Naturvårdsverkets handbok om farligt avfall s.16
39 naturvårdsverkets handbok om farligt avfall s.16



med begreppet “avfallsproducent” innebär ofta en fysiskt eller juridisk person som 
producerar ett visst avfall i sin verksamhet eller privatliv. 
 Avfallsinnehavare är också ett begrepp som inte finns i lag. Den som förfogar över 
avfall är den som också har rådighet över avfallet. Avfallsinnehavaren är ursprungligen 
samma individ som avfallsproducenten, men innan ett avfall bortskaffas kan det ha tillhört 
många avfallsinnehavare. 40

 Avfallsproducenten eller verksamhetsutövaren måste iaktta de allmänna 
hänsynsreglerna enligt miljöbalken och måste införskaffa sig kunskap om det farliga avfallet 
och hur det påverkar miljön och människors hälsa.41 Han eller hon måste skaffa sig kunskap 
om vad som kan göras för att minska avfallet samt att  ha kunskap om de regler som finns i 
samband med hanteringen av avfallet. Producenten måste därmed veta vilka produkter som 
används i produktionen och hur uppkomsten av farligt avfall kan förebyggas genom olika 
åtgärder. Han måste också se till att den transportör som skall frakta det farliga avfallet har 
tillstånd att göra det, samt att mottagaren har tillstånd.42 Miljöbalken lägger hela ansvaret på 
verksamhetsutövaren att  själv följa de regler som finns. Ansvaret innefattar också att  skaffa 
sig kunskap om hur verksamheten påverkar miljön, vilket följer av huvudregeln om 
egenkontroll i MB. 43 Egenkontroll är ett förebyggande arbete som verksamhetsutövaren gör 
fortlöpande för att förebygga att verksamheten tar skada på miljö och människors hälsa. 
 Enligt avfallsförordningens 43§ skall avfallsproducenten spara de dokument om de 
miljöfarliga avfallen i fem år så att  tillsynsmyndigheten kan se avfallsmängderna under de 
fem senaste åren. Paragrafen tar upp och gäller både de avfall som transporteras bort och de 
som lagras.   

3.3. Ansvar för föroreningsskador

En föroreningsskada av mark, vatten, byggnad eller anläggning medför skada för människors 
hälsa eller miljön.44  Det är den som bedriver eller har bedrivit  verksamhet som bidragit till 
föroreningsskada som är ansvarig för avhjälpande.45 Om det är flera verksamhetsutövare som 
bidragit till föroreningen bär de solidariskt ansvar.46 Tillsynsmyndigheten kan förelägga en 
eller flera verksamhetsutövare att svara för hela kostnaden för avhjälpandeåtgärder. 
! Bestämmelserna för förorenade områden finns i miljöbalkens 10 kap.  Det är alltså 
fråga om ansvaret som förorenaren har gentemot att  avhjälpa skador som uppkommit av hans 
verksamhet. Bestämmelserna kan tillämpas på vattenområden, mark, byggnader och 
anläggningar som är förorenade och som innebär risk eller skador för människors hälsa och 
miljön. Ansvaret enligt miljöbalken är uppdelat i två grupper, verksamhetsutövare och 
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40 Naturvårdsverkets handbok om farligt avfall s17
41 Naturvårdsverkets handbok om farligt avfall s.33
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45 Naturvårdsverkets handbok om sanering och efterbehandling s.20
46 Naturvårdsverkets handbok om efterbehandling av förorenade områden flik 10 s.2



markägare. Det kan därför talas om en första och andra ansvarskrets.47 I första ansvarskretsen 
ska enligt MB 10:2 den som bedrivit verksamhet eller vidtagit en åtgärd som orsakat 
förorening i ett område svara för de åtgärder som behövs för att  förebygga en skada eller 
olägenhet som uppstår för människors hälsa eller miljön. Finns det fler personer i första 
ansvarskretsen skall de svara solidariskt för de åtgärder som behöver göras enligt 10:6. Om 
någon av de i första ansvarskretsen inte finns tillgänglig eller inte kan bekosta de åtgärder 
som behövs göras kan miljömyndigheten istället  vända kravet om avhjälpande mot den som 
äger eller har ägt det förorenade området. Förutsättningen är dock enligt balkens 10:3 att 
ägaren vid köpet av fastigheten eller marken visste eller borde ha känt till föroreningen. 
Ansvaret inom den andra ansvarskretsen är också enligt balkens bestämmelser i 10:7 
solidarisk. En ytterligare förutsättning för ansvaret är också att  fastigheten förvärvats efter 
den 31 december 1998 48, alltså då miljöbalken trädde i kraft. 
 Vem som ska svara för undersökningar av föroreningar i ett område regleras i 10:8 
där det anges att ansvaret motsvarar efterbehandlingsansvaret.  Om det är oklart om området 
är förorenat eller ej är miljömyndigheten hänvisad till att tillämpa tillsynsreglerna i 
miljöbalkens 26 kap om utredningsansvar.49 
 För att 10 kap  ska vara tillämpligt måste marken, byggnaden, anläggningen eller 
vattenområdet vara förorenat. För den efterföljande bedömningen om föroreningens 
skadlighet på miljön, är det tillräckligt att visa på en risk för skada.50 Skulle någon påstå att 
föroreningen inte medför någon risk för människans hälsa eller miljön bör denne ha 
bevisbördan för att så är fallet.51 
 10 kap MB är endast tillämplig om det är konstaterat att det  föreligger förorening. 
Om det är så kan regeln om undersökningsansvar i 10:8 tillämpas, för att då utreda 
föroreningarnas art och omfattning och deras spridning. Ansvaret för utredningen motsvarar 
ansvaret för efterbehandling. Som paragrafen säger, täcker den bara kostnadsansvaret för 
undersökningen. Om föroreningar inte är konstaterade, men misstänks i ett område är det 
tillsynsmyndigheten som tillämpar de allmänna reglerna i 26 kap. om utredningsansvar.52 Då 
kan myndigheten förelägga verksamhetsutövaren att lämna upplysningar och handlingar i 
området.53 
 Avhjälpanderegeln i 2:8 är den mest centrala bestämmelsen gällande avhjälpande och 
efterbehandling av förorenade områden. Den innebär att  förorenaren (verksamhetsutövaren) 
skall avhjälpa den skada som uppkommit54, vilket  kan ske genom att vidta åtgärder för att 
komma till rätta med föroreningen eller genom att bekosta åtgärder. Ansvaret kvartstår tills 
dess att skadan är avhjälpt.55 Bestämmelsen kräver att skadan skall vara uppkommen för att 
vara tillämplig, annars tillämpas istället försiktighetsprincipen i 2:3. 
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47 Naturvårdsverkets handbok om ansvar i miljöskulder s.7
48 Lagen om införande av miljöbalken 15§
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50 Naturvårdsverkets handbok om ansvar för miljöskulder s.22
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53 MB 26:21,22. Se Bengtsson Bertil, Miljöbalken - en kommentar
54 SOU 2007:21 s.88
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 När ett  område har efterbehandlats eller när föroreningarna minskat så att de villkor 
som meddelats från miljömyndigheten inte längre är nödvändiga ska villkoren ändras och 
området ska friförklaras enligt MB 10:13. Bestämmelserna om ansvar för förorenade 
områden grundas på principen om att förorenaren betalar.56

!
3.4. Miljörättens principer och mål

Miljörätten strävar efter många principer och mål. Uppsatsen har behandlat 3 av dessa 
principer som enligt mig anses viktiga.  Den största och mest övergripande principen av de 3 
är att sträva efter en hållbar utveckling, sedan kommer principen om att förorenaren betalar 
och till sist  försiktighetsprincipen. Dessa tre principer kan tillsammans sägas utgöra en 
grundpelare i den svenska miljölagstiftningen. 

3.4.1. Hållbar utveckling

Målet för miljöpolitiken innebär att skydda människors hälsa, bevara den biologiska 
mångfalden samt att skydda naturen- att leva efter en hållbar utveckling. En hållbar 
utveckling innebär att samhället skall leva för att nuvarande och kommande generationer ska 
verka för god miljö.57 Det innebär att  vi skall vårda om vår miljö och vi människor är miljöns 
förvaltare.58 Att sträva efter en hållbar utveckling är målet för Sveriges miljöpolitik, att lämna 
över ett  samhälle till nästa generation där de största miljöproblemen är lösta. Det innebär att 
alla politiska beslut skall fattas så att  hänsyn tas till miljön på lång sikt.59  En hållbar 
utveckling handlar om ett gemensamt ansvar mellan människor i samhället och mellan 
generationer men det handlar också om ansvar mellan olika länder. Det handlar alltså om en 
rättvis förbrukning av värdens naturresurser och att alla tar sitt ansvar till att eftersträva en 
hållbar utveckling.60  Denna princip  är själva grundpelaren till hela miljöbalken och det är 
denna bestämmelse vi ska sträva efter, även om vi tillämpar de andra bestämmelserna i 
miljöbalken. Den hållbara utvecklingsprincipen finns i miljöbalkens 1 kap 1§.  

 
3.4.2. Förorenaren betalar

För att uppnå dessa mål om en hållbar utveckling skall principen om att förorenaren betalar 
tillämpas (polluter pays principle),61 vilket innebär att den som orsakar skador på miljön skall 
betala de samhällsekonomiska kostnaderna som uppstår. Ett miljöskydd som säger att 
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kostnaderna för avhjälpande skall läggas på den miljöskadliga verksamheten. Tanken bakom 
själva principen är att frambringa trygghet och säkerhet för att förorenade områden blir 
föremål för efterbehandling utan att staten blir belastad.62 
 Principen har fyra olika sidor: den ger en grund för ett strikt ansvar för miljöskador i 
omgivningen, den ger stöd för att företag själva skall bekosta säkerhetsåtgärder för att 
förhindra föroreningar genom verksamheten, företag kan tvingas avhjälpa skador på mark 
som de äger och kan påverka ersättningen till en markägare när det allmänna annars 
inskränker dennes rådighet över fastigheten.63 Principen ska gälla företag som individer och 
aktiviteter. Denna princip  är erkänd både i svenskrätt och internationellt. Den har antagits i 
Romfördraget och på detta vis har EU rättslig status.64 Bestämmelsen återfinns idag i MB 
2:8.

3.4.3. Försiktighetsprincipen

Den centrala hänsynsregeln i MB är försiktighetsprincipen som innebär att när osäkerhet 
råder om ett  ämnes farlighet skall det betraktas som farligt. Här ska den hållbara 
utvecklingsprincipen tillämpas parallellt  med försiktighetsprincipen och ha i åtanke att 
skyddsåtgärder för miljön samt människors hälsa skall tillämpas för att förhindra 
miljöskador.65  Försiktighetsprincipen innebär att du skall ta det säkra före det osäkra. 
Bestämmelsen återfinns i miljöbalkens 2 kap  3§ och lyder “man ska aldrig göra saker vars 
konsekvenser man inte kan förutse”. 
 Syftet är att förebygga oförutsebara olägenheter och miljö skador men också 
uppkomna skador.66 Av förarbetena framgår det att den princip som säger att hänsyn skall tas 
redan till risken för skador på människors hälsa och miljön ska gälla vid tillämpningen av 
miljöbalken.67 Ett exempel kan tas ifrån ett fall från MÖD där en ansökan om tillstånd om att 
inrätta en avloppsanläggning förelåg och en betydande brist av kunskap om mark- och 
vattenförhållanden på de aktuella fastigheterna förelåg. Eftersom bristen på kunskap innebar 
osäkerhet vid hur dricksvattnet skulle påverkas, anförde MÖD därför att eftersom risken för 
olägenhet skall beaktas vid tillåtelsebedömningen innebar detta att tillåtelse enligt 
miljöbalken inte kunde lämnas.68
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4. Konkursboets ansvar vid miljöfarligt avfall 

De miljörättsliga och konkursrättsliga systemen är inte samordnade och därför uppstår det  
kollisioner när dessa olika rättsområden möts i konkurser. Miljörätten har genom 
miljöbalkens regler mycket högt ställda mål och krav, som är till för de allmännas bästa och 
skydd för miljön. När vi går över till konkursrätten blir frågan vem som skall ställas som 
ansvarig för att  miljöbalkens mål ska bli uppfyllda. Ofta betraktas konkursboet som ansvarigt 
för gäldenärens avfall och kostnader för sanering blir därför till massakostnader för 
konkursboet, vilket kan leda till obestånd för konkursboet.69 
 Tillsynsmyndigheten måste få information från konkursförvaltaren så tidigt som 
möjligt om det finns miljörisker i konkursboet.70 Förvaltaren måste också ta kontakt med de 
miljöskyddsmyndigheter som är nödvändiga. 
 Miljöbalken föreskriver att det är effekter på människor och på miljön som är 
avgörande för balkens tillämpningsområde och inte vem det är som vidtar åtgärden för 
olägenheten.71 I miljöbalken finns så kallade reparativa åtgärder och preventiva åtgärder. De 
preventiva avser att verksamhetsutövaren ska förebygga, hindra eller åtgärda att skadliga 
effekter uppstår.72 De reparativa innebär istället att avhjälpa de redan uppkomna skadorna.73 
En konkursförvaltare kan komma att stöta på både de reparativa och preventiva åtgärderna.  
 Konkursboets ansvar vid förorenarens konkurs jämställs med markägare i 
förvaringsfall i enlighet med vad som ges av miljöfarlig verksamhet. Har konkursboet avfall i 
sin rådighet anses förvaringen vara detsamma som att bedriva miljöfarlig verksamhet.74  I en 
sådan situation kan krav på efterbehandling eller bortforsling ställas på konkursboet efter en 
så kallas skälighetsavvägning enligt 10:4. Efter miljöbalkens ikraftträdande finns en regel i 
konkurslagens 7:16a som ger tillsynsmyndigheterna möjlighet att agera tidigt i ett sådant  fall. 
Det är här en skyldighet för förvaltaren att anmäla till myndigheten om konkursbolaget 
efterlämnat avfall samt om företaget orsakat mark- eller vattenförorening.

4.1. Koncessionsnämndens praxis

Före miljöbalken trädde i kraft var det koncessionsnämnden för miljöskydd som dömde i mål 
om miljöskador.75 Idag är det istället  miljödomstolar som har hand om miljömål och en del 
miljödomstolar är knutna till vissa tingsrätter. Deras domar och beslut överklagas till 
miljööverdomstolen. Koncessionsnämnden har dock kommit med en praxis som fått 
betydelse och som fortfarande idag är stabil. 
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 Ett konkursbo kan anses vara verksamhetsutövare som nämns i miljöbalkens 10 kap 
2§ och kan därför förpliktas vara ansvarig för avhjälpande av miljöförstöring enligt balken. 76 
Det är den som faktiskt  och rättsligt kan ingripa som kan stå som ansvarig 
verksamhetsutövare.77 Konkursboet skall inte förväxlas med gäldenären då konkursboet inte 
kan göras ansvarigt  för gäldenärens förpliktelser. Konkursförvaltaren har en skyldighet att 
alltid anmäla misstanke om miljöföroreningar till tillsynsmyndigheten enligt konkurslagens 
7:16a. Frågan har varit omdiskuterad eftersom att kostnaden för avhjälpandet vid 
miljöförstöring betalas både före och vid sidan av den prioritetsordning av borgenärer enligt 
konkursrätten. Skulle konkursboet välja att fortsätta sin verksamhet skulle det enligt praxis 
vara möjligt att rikta kravet av avhjälpandeåtgärder till konkursboet. Eftersom uppsatsen inte 
behandlar de konkursbon som fortsätter sin verksamhet skall detta inte nämnas mer i 
uppsatsen. Om konkursboet inte väljer att bedriva verksamheten vidare efter konkursbeslutet 
kan boet ändå enligt praxis göras ansvarig för exempelvis sanering eller avhjälpande av 
föroreningen. 78  Dock måste konkursboet ha rådighet över det objekt som har orsakat 
föroreningen för att konkursboet skall kunna stå som ansvarig, annars anses de inte vara 
verksamhetsutövare. 79

 
4.1.1. Förvaringsfallen

En rättspraxis som har varit stabil sedan början på 1980-talet och nämnden har ansett att 
konkursboet kan stå som ansvarig för att omhänderta efterlämnat avfall och liknande, de så 
kallade förvaringsfallen.80  Eftersom förvaringen av avfall har setts som en passiv 
verksamhetsutövning saknar det i praxis betydelse om konkursboet fortsatt bolagets 
verksamhet eller inte. 81 Det har heller inte tagits hänsyn till om konkursboet har tillräckliga 
medel för att bekosta en sanering, dock krävs det att konkursboet har rådighet över avfallet.82 
 Ett företag bedrev ytbehandlingsverksamhet på en fastighet.83 Företaget hade tillstånd 
för att bedriva verksamheten. Fastigheten såldes 1989 till ett fastighetsbolag- KB Friherren 
50, som två år senare gick i konkurs. Vid konkursen förvarades fortfarande stora mängder 
miljöfarligt avfall i lokalerna som kom från den industriella verksamheten. Länsstyrelsen 
ålade konkursboet att frakta bort avfallet, med stöd av 40§ ML.  Boet överklagade och 
åberopade att varken konkursbolaget  eller boet hade utövat verksamheten på fastigheten. KN 
avslog överklagandet med motiveringen att förvaringen av avfall utgjorde en miljöfarlig 
verksamhet enligt ML och att de krävda åtgärderna var nödvändiga. 
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 I ett annat mål, Saltsyramålet, bedrev ett  företag ytbehandlingsverksamhet.84  Också 
med tillstånd enligt ML. Företaget gick i konkurs 1992. På fabriken vid konkursbeslutet 
fanns fortfarande miljöfarligt avfall. Dessutom var marken på fastigheten förorenad, vilket 
också hade påverkat grundvattnet. Länsstyrelsen ålade konkursboet att  frakta bort avfallet 
enligt 40§, 43§ ML. Dessutom fick konkursboet utföra undersökningar av marken. 
Konkursboet överklagade föreläggandet. KN svarade då med att förvaringen av avfall utgör 
miljöfarlig verksamhet och därför skall konkursboet forsla bort avfallet eftersom boet 
förfogar över både fastigheten och avfallet. KN avslog däremot Länsstyrelsens föreläggande 
om undersökningar av marken enligt 43§ ML med motiveringen att konkursboet endast 
omhändertar fabriksfastigheten för borgenärernas räkning då det  inte kan ha övertagit de 
skyldigheter att vidta åtgärder för att förhindra olägenheter som kan åvila fastighetsägaren. 
 I ett senare mål 85 har KN även ansett att konkursbo haft ansvar för att  utföra 
efterbehandlingsåtgärder som åvilar ett företag enligt villkor i tillståndet. I just detta fall 
ansågs det inte nödvändigt att boet hade rådighet över den mark som åtgärderna skulle 
utföras på. 
 Jan Darpö skriver i sin artikel “förvaringsfallen” 86 att  konkursboets ansvar vid 
förorenarens konkurs jämställs med markägaren i förvaringsfallen i enlighet  med den 
definition som ges av miljöfarlig verksamhet. Om konkursboet har avfall och liknande i sin 
rådighet anses förvaringen vara detsamma som att  “bedriva verksamhet”. Detta har också 
accepterats av högsta Domstol.87  Däremot har MÖD inte velat utvidga ansvaret så att 
motsvarande krav kan ställas på miljöskulder som inte är förvaringsfall. 
 Denna rättspraxis, som har varit stabil i över 20 år och finns numera skriven i 
miljörättslig litteratur, dock har den ändå svårt att slå igenom bland de civilrättsliga 
författarna. Vilket beror på att  de grundläggande insolvensrättsliga principerna är 
överordnade förvaltningsrätten, vilket menas med att  avfallet inte alls ingår i boet. Debatten 
har visat tydlig skillnad mellan detta synsätt och det synsätt som koncessionsnämnden visat. 
Nämndens synsätt är att tillämpa förvaltningsrättsliga regler i en självständig tolkning. 
 Om verksamhet förvärvar miljöfarligt avfall genom exempelvis deponering, bedrivs 
miljöfarlig verksamhet. Vid en sådan situation blir konkursboet rätt  adressat  för åtgärder som 
sanering och efterbehandling.  Om det däremot endast är fråga om effekterna av en tidigare 
bedriven verksamhet, där marken under en fastighet blivit förorenad, är det  inte fråga om 
någon miljöfarligt verksamhet och något åläggande om sanering kan då inte riktas mot 
boet.88 Dock upphör inte gäldenärens ansvar i något av fallen. 
 Inom konkurslagen finns inte någon bestämmelse som räknar upp vad som är 
massafordringar. Visserligen finns i 11:1 KonkL en bestämmelse som till viss mån reglerar 
detta. Den räknar inte upp vad som är massafordran men principerna för utdelning står där. 
Det är därför genom miljölagstiftningen som konkursboets ansvar bestäms. 
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 Det är inte alltid lätt att avgöra när det enligt miljölagstiftningen är lämpligt att ålägga 
ett konkursbo att  stå för saneringen av exempelvis en fastighet. Är det verkligen skäligt  att 
låta konkursboet som inte varit med vid produktionen av det farliga avfallet att stå för 
konsekvenserna? Både Regeringen och KN har i detta fall kommit fram till att det  inte finns 
hinder för att inte rikta ansvaret mot konkursboet. Dock skall alltid en skälighetsbedömning 
göras. 89

 En effekt av en verksamhet där exempelvis marken blivit förorenad anses inte utgöra 
miljöfarlig verksamhet och dessa skador kallas istället för skadefall, där reparativt ansvar 
fordras. Ett rättsfall som också skall belysas längre fram i arbetet rörde en lastbil som stod 
och läckte diesel i en månad, vilket medförde skador i marken. Detta kom att ses som ett 
skadefall och reparativa åtgärder för den förorenade marken ålades konkursboet.90 

4.1.2. Skälighetsbedömning

Ansvarets omfattning avgörs i en skälighetsbedömning enligt 10:2 och 10:3 MB. 
Skälighetsbedömningen kan delas upp i två olika moment. Det ska fastställas i vilken mån 
efterbehandling av skadad miljö bör ske utifrån ett miljöperspektiv. Det skall också göras en 
bedömning av om det är skäligt för den ansvarige att bära kostnaden för efterbehandling. 
 Innan miljöbalken trädde ikraft gjordes bedömningen baserad på avvägning mellan 
nyttan och kostnaden för åtgärderna enligt Miljöskadelagens 5§.91  Eftersom 
efterbehandlingsansvaret numera finns för både verksamhetsutövare och fastighetsägare, 
uppstår det en skillnad i bedömning av skyddsåtgärder mellan de två grupperna.  Det  gäller 
för verksamhetsutövare att vidta åtgärder vid sidan av verksamheten enligt 2:3 MB. 
Skyddsåtgärdernas omfattning begränsas i skälighetsbedömningen i 2:7 MB. När en skada 
eller olägenhet har skett  ligger ansvaret inom 2:8 MB istället, samt 10:2 MB. Då ligger 
skälighetsbedömningen i 10:4 MB, där behovet  betraktas ur ett  miljöperspektiv utan 
ekonomiska faktorer. Fastighetsägare blir inte ansvariga enligt 2 kap MB, utan de blir istället 
ansvariga enligt 10:3 MB och skälighetsbedömningen ligger då i 10:4 MB. 
 Enligt praxis har skälighetsbedömningen kommit till stånd i beslutsmotiveringen och 
i vissa fall har konkursboet blivit ansvarigt för gäldenärens miljöfarliga avfall utan att göra en 
skälighetsbedömning i beslutsmotiveringen. Har det varit  fråga om förvaring av miljöfarligt 
avfall och efterbehandlingen består i att bortforsla avfallet behövs ingen sådan motivering. 92 
 Det är enligt koncessionsnämndens praxis skäligt att ålägga ett  konkursbo ansvar för 
gäldenärens miljöfarliga verksamhet även om  boet inte har tillräckliga medel. Kostnaden för 
avhjälpandet blir då en massafordran som blir prioriterad före andra fordringar. 
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 I Saltsyramålet som presenterades ovan i kapitel 4.1.1. ansåg nämnden att kostnaden 
för boet borde vägas upp mot att fastigheten kan ökas i värde och därför innebar åtgärderna 
ingen belastning för konkursboet. 93

 I målet om Friherren, se kapitel 4.1.1, har nämnden kommit fram till att  det är skäligt 
att  ålägga konkursboet ansvar trots att boet inte var med vid produktionen av det miljöfarliga 
avfallet.  Detta trots att konkursboet inte står för gäldenärens förpliktelser och det  görs ingen 
skälighetsbedömning mot boet. 94 

 
4.2. Rättsfallsreferat MÖD 2002:16

En lastbil som tillhörde firman X hade läckt diesel och förorenat  mark. Efter att firman gått i 
konkurs stod lastbilen kvar på platsen en månad. Fordonet återtog sedan av försäljaren då 
konkursboet förklarade att de inte hade anspråk på lastbilen. Den kommunala nämnden 
förelade boet att efterbehandla den förorenade marken. 
 Domstolen fann att konkursboet  hade rådighet över lastbilen och då var rätt adressat 
enligt miljöbalkens 10 kap 2§. Domstolen anförde också att det var skäligt  att låta 
konkursboet stå för efterbehandlingen av marken. med hänvisning till att föroreningen 
skedde efter konkursutbrottet varit av begränsad omfattning. De åtgärder som var begärda av 
firman ansågs inte, enligt domstolen, vara oförenliga med konkursen som 
likviditationsförfarande. Detta eftersom de var begränsade till kostnad. 
 Den kommunala nämnden överklagade domstolens beslut och yrkade att domen 
upphävs. Som grund anförde de att ansvarsreglerna i 10 kap MB är oberoende av vem som 
äger den förorenade marken som konkursboets ekonomiska ställning. Nämnden yrkar också 
att domen strider mot bestämmelsen i 2:8 MB, om att förorenaren betalar. 
 Konkursboet bestred ändring av domen med grunden att konkursboet och 
konkursgäldenären är två skilda rättssubjekt. Ansvaret för efterbehandling åvilar gäldenären. 
Konkursboet har inte fortsatt gäldenärens verksamhet efter konkursbeslutet. De har inte 
heller vidtagit någon åtgärd som bidragit till föroreningen, vilket ska vara en förutsättning för 
tillämpningen av 10 kap MB. Efterbehandlingansvaret borde enligt konkursboet jämkas 
eftersom boet inte bidragit till skadan, samt att boet inte har de medel som krävs för att 
åtgärda skadan. 
 Domstolen ansåg att konkursboet är ansvarig för efterbehandling med bakgrunden att 
boet inte kan visa att läckaget av diesel från lastbilen skett  efter konkursutbrottet. Därför 
anser domstolen att konkursboet vidtagit en sådan åtgärd som avses i 10:2 MB. 
 Miljööverdomstolen kan dock inte finna att konkursboet visat att föroreningen som 
uppkommit efter konkursutbrottet varit  begränsad så att det  påverkar bedömningen. 
Miljööverdomstolen finner därför att den kommunala nämnden föreläggande bör fastställas, 
domstolen ansåg också att åtgärderna för föroreningen skulle skjutas upp. 

17

93 KN B 250/92
94 KN B 128/91



4.3. Rättsfallsreferat  MÖD 2005:29

 Ett  företag hade getts tillstånd att bedriva ytbehandlingsverksamhet och pulverlackering på 
fastighet. Tillståndet var förenat med ett villkor som innebar att när verksamheten upphörde 
skulle en anmälan ske till tillsynsmyndigheten samt att eventuella kemikalier och farliga 
avfall skulle omhändertas. Det framgick också av villkoret att verksamheten skulle bedriva 
undersökningar av marken på fastigheten och ansvara för efterbehandling om den var 
förorenad. 
 Bolaget slutade sin verksamhet på fastigheten och flyttade till en annan fastighet. Sex 
månader efter flytten försattes verksamheten i konkurs. Vid den tidpunkt  hade bolaget sagt 
upp hyreskontraktet med föregående fastighet. Miljönämnden ålade konkursboet att fullfölja 
det villkor som gjorts på den förra fastigheten. 
 Konkursboet överklagade beslutet till miljödomstolen med yrkandet att beslutet 
skulle undanröjas. Överklagandet vann ej bifall och konkursboet överklagade då till 
miljööverdomstolen. 
 Konkursboets grund för sitt överklagande var att  gäldenären inte bedrev någon 
verksamhet på fastigheten vid konkursbeslutet. Detta eftersom det i praxis krävs att 
konkursboet har rådighet över det miljöfarliga avfallet för att  ett ansvar skall kunna riktas till 
dem. 
 Den kommunala nämnden anförde att markundersökningar enligt villkoret inte hade 
gjorts och därför ska konkursboet anses ha ansvaret från den tidigare verksamhetsutövaren. 
 MÖD hänvisade till ett annat mål (MÖD 2002:26) och anförde då att ett konkursbo 
har hållits ansvarig för efterbehandling av en förorening i den mån den inträffat under tiden 
för konkursförfarandet. MÖD anförde också att tillståndsreglerade efterbehandlingsåtgärder 
har för ansvar krävts att verksamheten fortfarande ansetts vara pågående.  Eftersom de inte 
gjort de villkor som krävts biföll domstolen Konkursboets talan.

4.4. Rättsfallsreferat NJA 2006 s.662

Ett tryckeri i Skogås försattes i konkurs 2001 vid Huddinge Tingsrätt. Till förvaltare utsågs 
S.C. Förvaltaren yrkade att tingsrätten skulle avskriva konkursen enligt  10 kap 1§ 
konkurslagen samt att utgiva honom arvode med 75 000 kr och ersättning för utlägg med 29 
878 kr. Av beloppet avsåg 2 625 kr arkiveringskostnader, 1429 budkostnader, 9000 kr 
transport av miljöfarligt  avfall, 15574 kr destruktion av det miljöfarliga avfallet och 1250 kr 
försäkring. Tillsynsmyndigheten hade inget att säga emot yrkandet om arvode och ersättning 
för arkiverings- och budkostnader men invände mot ersättning mot transport och destruering 
av miljöfarligt avfall samt försäkring. 
 Tingsrätten anförde att förvaltaren skulle få ersättning för arkiverings- och 
budkostnadersna eftersom tillsynsmyndigheten inte hade erinran mot yrkandet, tingsrätten 
ansåg det skäligt. Tingsrätten ansåg också att förvaltarens yrkande om omhändertagandet av 
det miljöfarliga avfallet och försäkringen måste anses motsvara särskilda kostnader som 
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uppkommit inom ramen för uppdraget och som är ersättningsgilla enligt konkurslagen 14:1§. 
Yrkat belopp skulle därför fastställas. Enligt 10:1 skulle konkursen skrivas av då medlen i 
konkursboet inte är tillräckliga. 
 Tillsynsmyndigheten överklagade till Svea Hovrätt där de yrkade att hovrätten skulle 
sätta ner ersättningen till förvaltaren. Till stöd för sin talan framhöll myndigheten att 
kostnaderna för omhändertagandet av det miljöfarliga avfallet och kostnaden för försäkringen 
inte är att betrakta som konkurskostnader jämlikt 14:1 konkurslagen, utan som 
massakostnader som inte omfattas av statens kostnadsansvar. Förvaltaren bestred och höll vid 
vad han tidigare sagt. Hovrätten anförde att ersättning till förvaltaren inte skall tillerkännas 
för försäkring och omhändertagandet av miljöfarligt avfall. 
 Förvaltaren överklagade till HD och yrkade att de skulle fastställa tingsrättens dom. 
Tillsynsmyndigheten bestred detta yrkande. Högsta domstolen fastställde att  konkursboets 
ekonomiska ansvar för att ta hand om avfall är begränsade då ansvaret endast kan sträcka sig 
till de medel som finns i boet. Det  finns ingen skyldighet  för konkursförvaltaren att själv 
lägga ut då han inte kan få sina kostnader ersatta enligt konkurslagens 14 kap 1§.  

4.5. Abandonering

En annan fråga som varit kring diskussion under en längre tid är kring abandonering och i 
kring vilken mån abandonering får ske, dels i vad mån det påverkar konkursboets ansvar. 
Kan boet exempelvis välja att  abandonera en miljöbelastad fastighet för att undgå 
miljörättsligt ansvar?
 Abandonering innebär att förvaltaren överger egendom som gäldenären åter får 
rådighet över. Syftet med abandonering är att  befria boet från ansvar för sådan egendom som 
har ett negativt värde och som inte kan tillföra boet några medel. Abandonering i konkurser 
kan ske på två olika sätt. Förvaltaren kan antingen under konkursens gång ge en förklaring 
till att  viss egendom ska abandoneras. Han kan också i samband med avslutandet av 
konkursen lämna egendomen ohanterad. 95 I konkL 1:1 nämns att gäldenärens samlade 
tillgångar tvångsvis tas i anspråk vid konkurs. Det finns vidare en bestämmelse i 3:3 som 
säger att till ett  konkursbo räknas all egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet 
meddelades eller som tillfaller honom under konkursen och att den kan utmätas. Lagrummen 
innebär att gäldenärens utmätningsbara tillgångar ingår i konkursboet och skall tas om hand 
av konkursborgenärerna. 
 I förarbetena till konkurslagen har inte lagstiftaren tänkt på om borgenärerna inte är 
intresserad av viss egendom och inte vill ha den utmätt.96 Dessa bestämmelser hindrar inte ett 
konkursbo från abandonering. 
 Ett rättsfall om abandonering, NJA 2004 s.777, är av betydelse i detta avsnitt och 
skall belysas närmare. Det  var fråga som rörde sig om att en förvaltare haft rätt att 
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abandonera egendom till gäldenärens förmån och om förvaltaren kunde återta det beslutet. 
HD anförde i fallet att abandonering kan vara förmånligt om det är till borgenärernas bästa 
samt om det kan medföra en snabb och förmånlig avveckling av konkursboet. 
 Det gällde här abandonering av två fastigheter. Gäldenären ägde båda fastigheterna 
vid konkursutbrottet. Dessa var inte förorenade vid konkursen. Förvaltaren meddelade att 
fastigheterna skulle abandoneras och gäldenären skulle åter få rådigheten över fastigheterna. 
 Några månaders senare ville förvaltaren åter föra fastigheterna in i boet för att  sedan 
kunna sälja dem på auktion. KFM accepterade begäran, dock överklagade gäldenären med 
motivering att fastigheterna blivit abandonerade och inte tillhörde boet längre. 
 HD anförde att de aktuella bestämmelserna i 7:8 KonkL framgick att förvaltarens 
huvuduppgift är att tillgodose borgenärernas intressen genom en rationell och lönsam 
konkusförvaltning. Domstolen anförde också att det inte finns bestämmelse i lagen om  
förbud mot abandonering av egendom, om det utgörs en ändamålsenligt förvaltningsåtgärd. 
Om återkallning av ett beslut om abandonering anförde domstolen att en abandonering inte 
skulle ses som bindande i förhållande till gäldenären då gäldenären inte hade rådighet över 
fastigheterna. 
 Ett annat rättsfall som också belyser ämnet är MÖD 2006:63 där det var fråga om en 
förvaltare som bestämde sig för abandonera bort tunnor innehållande miljöfarligt avfall och 
rådigheten gick då över på gäldenären. Tunnorna blev stående eftersom gäldenären inte har 
de medel som behövs för att bekosta omhändertagandet av tunnorna. Att tunnorna fortfarande 
stod kvar medförde att ansvaret låg på ägaren, som i och med konkursen är boet.  I detta 
hänseende ses abandoneringen som verkningslös för att undgå miljörättsligt ansvar. 
 Det förekommer inte i svensk lagstiftning någon tydlig bestämmelse om 
abandonering, dock finns det vissa lagrum som har anknytning till abandonering som t. ex. 
3:9 KonkL. Denna paragraf presenterar en viss situation, en process med gäldenären 
avseende egendom som som hör till konkursboet. Konkursboet får då överta gäldenärens 
talan. Väljer konkursboet att inte överta gäldenärens talan, ska egendomen inte anses tillhöra 
konkursboet. Det går inte att utifrån bestämmelsen fastställa någon rätt att abandonera 
egendom samt att återta en abandoneringsförklaran. 
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5. Diskussion

I uppsatsen har  två rättsområden som interagerat med varandra i en svårlöst  fråga, nämligen 
konkursrätten och miljörätten. Frågan har rört sig om konkursboet kan stå som ansvarig vid 
miljöfarligt avfall. Avfall som gäldenären har producerat genom sin miljöfarliga verksamhet 
eller genom att  förvara avfall som kan komma att skada miljön. För att  komma fram till en 
slutsats har jag behandlat båda rättsområdena för att se vilka rättsliga principer som väger 
tyngst på de olika områdena. Rättspraxis har varit av störst intresse i arbetet, detta för att 
ämnet fortfarande efter många år är oklart 
 
 

5.1. Är det skäligt att låta konkursboet stå som ansvarigt för sanering?

Konkursboet kan stå som ansvarig för exempelvis sanering vid miljöfarligt avfall. Det är de 
miljörättsliga reglerna som här går före de konkursrättsliga och de konkursrättsliga 
principerna blir verkningslösa. 
 Det är skäligt att låta konkursboet stå som ansvarig för de konsekvenser som 
verksamhetsutövaren producerat, detta på grund av att den som bedriver eller har vidtagit en 
åtgärd som medfört skada för miljön eller människors hälsa har ett ansvar för att  avhjälpa 
skadan. Så snart boet anses vara verksamhetsutövare saknas skäl för jämkning och 
konkursboet blir saneringsskyldigt. Konkursförvaltare som inte gör sig av med avfallet på en 
gång kan komma att bli tvingad att vidta åtgärder som bortforsling, vilket gör att avfallet blir 
en massafordran och konkursboet får fullt ut bekosta bortforslingen. Det krävs dock att 
föroreningen skedde innan konkursutbrottet. 
 Enligt rättsfallet MÖD 2005:29, ansågs inte konkursboet utgöra verksamhetsutövare 
då verksamheten avslutades innan konkursutbrottet. Eftersom ingen förorening skett, utan det 
endast var fråga om undersökningar av mark för att förebygga att skador på marken skedde, 
kan inte konkursboet anses skyldiga att utföra denna typ av undersökningar om verksamheten 
avslutades innan själva konkursutbrottet.  
 Slutsatsen borde också kunna dras till att om en verksamhet medfört förorening och 
föroreningen skett  efter konkursutbrottet, att konkursboet inte ska behöva stå som ansvarig 
för sanering eller bortforsling. Visserligen bedöms det utifrån fall till fall, men om 
föroreningen sker efter konkursutbrottet ska boet enligt praxis inte bli ansvarig för att åtgärda 
uppkommen skada. 
 Enligt koncessionsnämndens praxis anses verksamhetsutövaren vara den som rättsligt 
och faktiskt kan åtgärda skadan. Vilket medför att eftersom gäldenären inte längre har 
rådighet över sin egendom och då inte har de medlen som behövs för att exempelvis sanera 
eller forsla bort avfallet, står konkursboet som rätt adressat för åtgärdsansvaret. 
! Enligt den gällande praxis som rör avfallsförvaring blir konkursboet ansvarig för 
sanering. Det medför att  konkursboets ansvar blir att kostnaderna som har uppstått  för 
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saneringen är att hänföra som massagäld. Enligt de förvaringsfall som presenterats ovan, har 
de endast ett preventivt  ansvar, ett ansvar att bortforsla och omhänderta förvarat miljöfarligt 
avfall. Konkursboet har inte ansetts ha ett reparativt ansvar då detta inte anses utgöra 
pågående miljöfarlig verksamhet, alltså om konkursboet inte fortsatt bedriva verksamheten 
efter konkursbeslutet och orsakat mer avfall. Grunden till den rättspraxis om förvaringsfallen 
kan sägas vara att konkursboet ser till att det miljöfarliga avfallet inte orsakar någon skada 
eller olägenhet i framtiden. Praxisen går i korta drag ut på att ett konkursbo anses förvara 
miljöfarligt avfall då de har rådighet över avfallet. Boet utgör miljöfarlig verksamhet vid 
förvaring av miljöfarligt avfall och kan därför ses som rätt adressat. 
 Vid skadefallen blir utgången annorlunda. Här rör det sig om reparativt  avfall då 
exempelvis marken blivit förorenad. I rättsfallet om lastbilen som läckte diesel kan sägas att 
då konkursboet ansågs som verksamhetsutövare, saknas skäl för jämkning. Att det inte finns 
medel för att bekosta åtgärderna sågs inte heller som skäl för att jämkning skulle ske. Fallet  
är enligt mig anknutet till principen om att förorenaren betalar enligt 2:8§ MB. 

5.2. Är den praxis som arbetats fram för omfattande för konkursboet?

Gällande praxis i ämnet kan ha blivit för omfattande för konkursboet då den innebär att  boet 
får ta kostnaden för saneringen som den ansvarige, gäldenären, saknar medel för. Alltså  kan 
ansvaret för gäldenärens miljöfarliga verksamhet övergå automatiskt på konkursboet. 
Saneringen och själva uppstädningskostnaden blir en massaskuld som tränger sig före 
konkursfordringarna. 
 Enligt min mening är den koncessionsnämndens praxis helt utan hänsynstagande till 
konkursrätten. Detta medför stora problem inom konkursrätten då dess viktiga principer har 
åsidosatts. De olika påståendena i de rättsfall från koncessionsnämnden som tidigare 
presenterats och som har kommit att bli en gällande rättspraxis, rör sig om att konkursboet 
äger gäldenärens miljöfarliga verksamhet samt att en massafordran uppkommer då 
konkursgäldenären rättshandlar före konkursbeslutet. Detta borde inte ses som korrekt  och 
heller inte rimligt. Därför att den viktiga principen inom konkursrätten, att  konkursboet inte 
ansvarar för gäldenärens förpliktelser åsidosätts. Samt att en massafordran är sådan fordran 
som uppkommer efter konkursbeslutet och inte innan. 
 Praxisen är enligt min mening för vid och jag anser inte att  konkursboet skall anses 
som verksamhetsutövare. Anledningen är att jag inte anser att passiv förvaring ska bedömas 
vara samma sak som att utöva miljöfarlig verksamhet. En lösning på detta problem borde 
hittas, där konkursrätten inte behöver bli överkörd av miljörätten. De miljörättsliga 
principerna får allt mer övertag över konkursrättens principer, dock åsidosätts den 
grundläggande principen inom miljörätten, att  förorenaren betalar då konkursboet blir 
ansvarig för avhjälpande av avfall som orsakats av förorenaren, som är gäldenären. 
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5.3. Stämmer principerna om verksamhetsutövaren överens med gällande rätt 
i konkurs?

Jag anser inte att den praxis som arbetats fram samt de principer om verksamhetsutövaren 
stämmer överens med gällande rätt i konkurser. Detta kan inte stämma överens med gällande 
rätt  då den viktiga konkursrättsliga principen om att konkursboet inte ansvarar för 
gäldenärens förpliktelser åsidosätts.
 Jag anser att det nuvarande rättsläget är otillfredsställande då många konkursrättsliga 
principer åsidosatts och de miljörättsliga principerna har vunnit  gehör hos exempelvis 
koncessionsnämnden samt miljödomstolen och miljööverdomstolen. 
 Två rättsområden kolliderar och det är svårt att finna en bra lösning på de problem 
som uppstår, det borde därför finnas bestämmelser i lag som löser dessa problem, då det blir 
svårtolkat utifrån endast rättspraxis. Eftersom varje fall skall bedömas enskilt borde det i 
författning finnas kriterier som domstolen kan gå efter för att bedömningen skall gå 
smidigare till vid miljöfarlig verksamhet som gått i konkurs och ansvarsbedömningen för 
vem som ska åtgärda skada skall göras. 
 Koncessionsnämndens praxis känns lite gammalmodig då den funnits sedan 70-talet 
och då miljöbalken inträtt samt konkurslagen och att de båda har hunnit ändras sedan dess. 
 Miljörätten är viktig och vi måste blicka framåt till kommande generationer för att de 
ska få en trivsam miljö men konkursrättens principer borde också iakttas. Att helt bortse från 
de konkursrättsliga bestämmelserna borde anses felaktigt och speciellt  att förbise viktiga 
principer som annars anses viktiga vid konkurser. 
 Principen om att förorenaren betalar är en viktig princip inom miljörätten som borde 
respekteras. Dock har koncessionsnämnden i sin rättspraxis gått  förbi den bestämmelsen då 
de anser att konkursboet ska ansvara för miljöfarligt  avfall. Det borde också anses felaktigt. 
Om de miljörättsliga principerna anses viktigare än konkursrättens borde denna princip 
tillämpas och inte överläggas på konkursboet. Gäldenären och konkursboet är två olika 
rättssubjekt och ansvaret borde därför ligga kvar på förorenaren. 
 Jag kan förstå att  det inte går att tillvara ta alla principer inom de båda rättsområdena 
och vissa principer måste anses viktigare än andra. Enligt min mening ska dock inte de 
viktiga principer inom de båda rättsområdena åsidosättas helt och hållet. 

5.4. Är abandonering ett sätt att frångå miljörättsligt ansvar?

När vi går in på abandonering kan vi ställa oss frågan om det kan vara en lösning på att 
slippa stå som ansvarig för miljöfarlig avfall. Om vi återblickar till rättsfallet, 2004 s.777, 
kan konkursboet ändå bli ansvarig, i förvaringsfallen. Om inte gäldenären har råd att föra 
bort avfallet och det står kvar på den mark som konkursboet nu har rådighet över kommer 
konkursboet i slutändan ändå bli ansvarig för avfallet  och abandoneringen kommer ses som 
verkningslöst. Abandonering är dock det mest relevanta lösningsförslaget till att  ett 
konkursboet inte ska behöva vara ansvarigt för konkusgäldenärens miljöfarliga avfall. 
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 Om kostnader för en sanering eller bortforsling av miljöfarligt avfall på exempelvis 
en fastighet överstiger vad boet skulle tjäna på en försäljning av fastigheten, innebär det att 
fastigheten har ett negativt värde. Då har fastigheten inget värde alls, vilket medför att den 
inte kan utmätas. Konkursboet borde ha rätt att abandonera egendom som har negativt värde. 
Eftersom det i konkL 1:1 och 3:3 står utskrivet att  det bara är den egendom som är 
utmätningsbar som skall tillräknas konkursboet blir min slutsats att denna egendom skall 
kunna abandoneras bort.
 För att återblicka till rättsfallet ovan, NJA 2004 s.777, kan konstateras att en 
abandonering från konkursförvaltaren får ske om det kan ses som en ändamålsenlig 
förvaltningsåtgärd. Förvaltaren kan också efter att ha abandonerat bort egendom återkalla 
egendomen fram tills dess att konkursen är avslutad. Eftersom det i dagens läge inte finns 
något avgörande om abandonering kring miljörättsligt ansvar är frågan svårbesvarad, men det 
borde inte enligt min mening vara omöjligt.  

5.5. Slutsats

För att  knyta ihop säcken kan vi säga att om det miljöfarliga avfallet  avser förvaring är 
konkursboet ansvarigt för att sanering sker. Det utgör en preventiv åtgärd för att skydda 
miljön inför framtiden samt förebygga att skador sker. 
 Vid skadefall är konkursboet endast ansvarig i den mån de anses vara 
verksamhetsutövare. Då föreligger ett reparativt ansvar i form av att  åtgärda den uppkomna 
skadan. Verksamhetsutövaren är den som rättsligt och faktiskt kan åtgärda en skada, vilket 
gör att konkursboet  i vissa fall kan stå som ansvarig. Abandonering kan inte vara ett sätt att 
undgå miljörättsligt ansvar i min mening. Det  kommer förr eller senare åligga konkursboet 
att ansvara för avfallet ändå. 
  Den rättspraxis som nu råder innebär att konkursrättens principer åsidosätts och 
miljörätten har övertaget. Både konkursrätten och miljörätten är viktiga rättsområden och det 
är enligt mig fel att åsidosätta konkursrätten. Den slutsats som kan dras är att både 
domstolarna och koncessionsnämnden genom sin rättspraxis ansett miljörätten vara av 
viktigare betydelse då den kolliderar med konkursrätten och att konkursboet kan stå som 
ansvarigt för miljöfarligt avfall. 
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