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Sammanfattning 

På grund av att kostnader för avhjälpande i många fall är omfattandet och ansvaret svårbestämt 

finns grund för att studera frågan ytterligare. Syftet med denna uppsats är således att redogöra 

för hur avhjälpandeansvaret ser ut i gällande rätt och hur det tolkas i rättspraxis. För att besvara 

detta syfte har en studie genomförts där gällande rätt jämförts med rättspraxis. Miljöbalkens 2 

kap. samt 10 kap. regerar avhjälpandeansvaret, gällande lag konstaterar att 

verksamhetsutövaren i de fall där denne går att påvisa är den primärt ansvariga. 

Fastighetsägarens ansvar är subsidiärt. Detta överensstämmer med sammanställningen av 

rättsfallen. Resultatet av studien visar således att rättspraxis följer gällande rätt.   
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1 INLEDNING  

I detta inledande kapitel ämnar jag att redogöra för det som är problematiskt med 

avhjälpandeansvaret, och diskutera mig fram till mitt syfte med min utredning. Till min hjälp 

har jag relevanta frågeställningar som kommer fungera som ramar för min utredning. Kapitalet 

avslutas med en redogörelse för min ansats gällande metod.  

1.1 PROBLEMDISKUSSION  

 

I och med den industriella revolutionen och industrisamhällets utveckling har föroreningar i 

mark och vatten ökat markant. Föroreningar som utgör en fara för människors hälsa och miljö 

har ökat, detta har främst skett från 2:a världskrigets efterkrigstid och fram till 1980-talet, 

genom utsläpp, rester och olyckor, ofta har det rört sig om bristfällig kunskap som haft till följd 

att avfall hanterats på ett felaktigt sätt med risk för hälsa och miljö.1 

 

Under 1960- talet kom allvaret med föreningsskador att uppmärksammas. Det stod snart klart 

att då gällande miljölag inte var utvecklad för att tackla detta stora miljöproblem, då dess regler 

främst avsåg att rikta krav på försiktighetsmått på aktiva verksamheter och inte verksamheter 

som orsakat eller bidragit till stora föroreningar men vars drift avslutats. Då de tidigare 

reparativa reglerna och kraven under ML avseende avhjälpande i många fall var undermåliga. 

Detta medförde att arbetet att ta fram en ny miljölag inleddes. Den nya miljölagen kom att 

behandla vem som ansvarar för föroreningar och under vilka förutsättningar ett sådant ansvar 

blir aktuellt. Regeringens syfte med den nya lagen var alltså att skapa garantier för att 

efterbehandling skulle ske utan att staten skulle behöva bära kostnaden. 2  

 

Idag finns 80 000 eventuellt förorenade områden. Beroende på hur förorenade områdena är 

graderas de från riskklass 1–4. Där riskklass 1 avser områden som har mycket stora risker för 

allvarliga föroreningar, riskklass 2 avser områden med stora risker medan riskklass 3 och 4 

avser måttliga till små risker för föroreningar. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att det i 

omkring två tredjedelar av dessa 80 000 fall finns någon som kan anses vara helt eller delvis 

ansvarig för avhjälpandet av föroreningarna. I december 2013 hade 2 300 områden av riskklass 

1 och 2 avhjälpts, av dessa 2 300 fall har 101 fall haft olika grad av statlig finansiering för 

avhjälpandet. 3 Av den orsaken att avhjälpandekostnaderna i många fall är mycket höga, blir 

därmed frågan om vem som ska bära detta ansvar ytterst intressant att utreda vidare.4 När 

avhjälpandeansvaret behandlas är det först och främst miljöbalkens 2 och 10 kap. som är 

aktuella, eftersom dessa kapitel innehåller bestämmelserna om försiktighetsåtgärder som bör 

vidtas samt bestämmelser om ansvarsfördelningen vid föroreningsskada.5 

 

 

 

                                                 
1 Rapport 6501 Efterbehandlingsansvar s. 9; Rapport 5242 Om ansvar för miljöskulder i mark och vatten s. 15; 

Prop. 2000/01:130 Svenska miljömål- Delmål s. 59 
2 Rapport 5242 Om ansvar för miljöskulder i mark och vatten s. 15 Se om föregående Prop. 2000/01:130 Svenska 

miljömål- Delmål s. 59 Prop. 1997/98:45 s. 359 
3 Rapport- Förslag till nytt etappmål s. 18-19 
4 Michanek, G, Zetterberg C, (2012) Den svenska miljörätten s. 273 
5 Rapport 6501 Efterbehandlingsansvar s.13 
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1.2 SYFTE 

Mot bakgrund av problemdiskussionen avser jag mitt syfte vara att;   

Redogöra hur avhjälpandeansvaret vid föroreningsskador ser ut i gällande rätt och vidare hur 

det tolkas i rättspraxis.  

1.3 FRÅGESTÄLLNING 

 

 Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan verksamhetsutövaren/ fastighetsägaren, under 

vilka förutsättningar kan dessa bli skyldiga att avhjälpa skadan?  

 

 Hur långtgående är ansvaret och hur långt i tiden sträcker sig ansvaret? 

 

 Hur ser den rättsliga regleringen ut i de fall det finns flera som ansvarar för samma 

skada?  

 

 Hur görs skälighetsavvägningen avseende avhjälpandets omfattning?  

 

1.4 METOD 

För att besvara syftet på bästa sätt kommer referensramen utvecklas genom en klassisk 

rättsdogmatisk ansats med författningar, förarbeten, rättspraxis samt doktrin. I min uppsats har 

jag valt att först utreda och göra en framställning av hur gällande rätt ser ut beträffande 

avhjälpandefrågor, för att sedan studera aktuella rättsfall. Uppsatsen kommer vara kvalitativ i 

sin karaktär för att underlätta för läsaren samt uppfylla syftet.  

Rättsfallen som har valts är bland de senaste inom det aktuella ämnet, med undantag för något 

äldre som valts för att ge läsaren en tydlig och pedagogisk bild över hur rättsläget tolkas. 

Uppsatsen avslutas med en analytisk del där rättspraxis sammanställs med gällande rätt för att 

ge läsaren en samlad bild över vad rättstillämparna ansett viktigt vid bedömning av rättsfallen. 

I mina slutsatser kommer jag till sist kort och koncist besvara mina forskningsfrågor. 

1.4.1 SÖKORD 

Miljörätt, Avhjälpande* Efterbehandling* Förorening* Fastighetsägare, Verksamhetsutövare, 

Miljöskada, Miljöskador.  
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2 MILJÖBALKENS INFÖRANDE OCH MÅL 

Vår nuvarande miljöbalk (1998:808) MB infördes 1999. Den kom att ersätta Miljöskyddslagen 

ML och andra miljölagar, då dessa genom tiden hade blivit svåröverskådliga och något 

motsägelsefulla, tanken var att integrera miljölagstiftningen men även utvidga och skärpa den 

med målet om en hållbar utveckling.6  

Införandet av MB hade föranleds av ett långtgående lagstiftningsarbete. Startskottet blev på 

många sätt Stockholmskonferensen 1972, där tanken på hållbar utvecklig som en global 

angelägenhet kom till uttryck. Under UNCED 1992 presenterades rapporten ”Vår gemensamma 

framtid” även kallad Brundtlandrapporten där målet om en hållbar utveckling definierades; 

”[en] utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”7 

Medlemsländerna kom att ställa sig bakom detta övergripande mål8, som kom att bli det centrala 

målet i vår nuvarande miljöbalk. Målet har fem delmål som kan ses som en definition av vad 

hållbar utveckling avser, målet finns att utläsa i sin helhet ur MB 1 kap. 1§, den har följande 

lydelse:9  

Miljöbalken 1kap. 1§ 

”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som 

innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 

och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett 

skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad 

med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 

Miljöbalken skall tillämpas så att 

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om 

dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 

3. den biologiska mångfalden bevaras, 

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, 

kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, 

och 

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, 

råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.” 

  

                                                 
6 Prop. 1997/98:45 s. 1. Del 1; Michanek, G, Zetterberg C, (2012) Den svenska miljörätten. Uppsala, Iustus Förlag 

s. 22-23 
7 Westerlund S, En hållbar rättsordning (1997) Uppsala, Iustus Förlag s. 23 
8 Westerlund, S, En hållbar rättsordning (1997) Uppsala, Iustus Förlag s. 23 
9 Prop. 1997/98:45 s 155, Del 1; Prop. 2009/10:155 Svenska miljömål s. 11 
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Regeringen har även fastställt 16 miljökvalitetsmål, dessa är inte rättsligt bindande men 

vedertagna, de ska vägleda det svenska miljöarbetet mot målet om hållbar utveckling. 

Bestämmelserna i MB ska tillämpas så att balkens mål och syfte på bästa sätt tillgodoses. Om 

tveksamheter finns om vad som bör gälla eller vilka åtgärder som bör vidtas ska 

miljökvalitetsmålen vägleda till den väg som mest troligt gynnar en uthållig utveckling.10 

Grunden för arbetet med en giftfri miljö är att skador på människors hälsa och miljö orsakade 

av kemikaliska ämnen och metaller ska förebyggas.11 Målet lyder; 

”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats eller utvunnits av samhället 

ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 

naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa 

och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är 

nära bakgrundsnivåerna.” 

Miljömålens syfte har varit att bidra med en systematisk och strukturerad uppföljning av 

miljöpolitiken. Miljömålen uppföljs regelbundet och miljömålsrådet går igenom dessa och 

lämnar sedan en årlig redovisning till regeringen angående progressen av arbetet att nå upp till 

målen. 12  

2.1  ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER 

För att förverkliga målen i MB och nå det övergripande målet om hållbar utveckling har de 

allmänna hänsynsreglerna i MB 2 kap. en vital betydelse.13 De allmänna hänsynsreglerna gäller 

för alla, så väl privatpersoner som verksamhetsutövare.14  Dessa ska tillämpas av alla som 

bedriver, avser att bedriva eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som kan bidra 

med skada för människor och miljö och som inte kan anses vara av försumbar betydelse för 

miljöbalkens mål.15  

Med verksamhet åsyftas all verksamhet, stillastående som aktiv, som kan medföra att 

miljöbalkens övergripande mål om hållbar utveckling motverkas.16 Det gäller hantering och 

även åtgärder för vilket avser handlingar som är av temporär art.17 Den som söker tillstånd i 

enlighet med MB ansvarar för att på ett tillfredställande sätt visa att verksamheten kan bedrivas 

på ett miljömässigt godtagbart sätt, i förhållande till hänsynsreglerna.  

Bevisbörderegeln går att utläsa ur MB 2 kap. 1§. Där framgår det hur hänsynsreglerna i MB 

2kap. ska tillämpas. Bestämmelsen ger uttryck för omvänd bevisbörda vilket innebär att det 

åligger förorenaren att stryka att det inte finns anledning att rikta krav mot denne. Alltså att den 

aktuella verksamheten eller åtgärden som bedrivs ej medför effekter eller annat som kan komma 

att motverkar miljöbalkens mål. Bestämmelsen begränsar sig till bevisbörda vid prövning av 

tillstånd, villkor samt vid tillsyn. Avsikten är alltså inte att inskränka bevisreglerna gällande 

skadestånd eller straffrättsligansvar.18 

 

                                                 
10 Prop. 2000/01:130 Svenska miljömål- Delmål s. 16 
11 Prop. 2009/10:155 Svenska miljömål - för ett effektivare miljöarbete s. 112 
12 Prop. 2009/10:155 Svenska miljömål - för ett effektivare miljöarbete s. 8 & 11  
13 Prop. 1997/98:45 s. 5 Del 2 
14 Prop. 1997/98:45 s. 207 Del 2 
15 Prop. 1997/98:45 s. 13 Del 2 
16 SOU 1996:103 Miljöbalken Del 1- En skärpt och samordnad miljölagstiftning, författningskommentar 12 
17 Prop. 1997/98:45 s. 205 Del 1 
18 Prop. 1997/98:45 s. 13 Del 2 
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2.1.1 PRINCIPEN OM ATT FÖRORENAREN BETALAR 

MB präglas också av principen förorenaren betalar. Principen som är nationellt och 

internationellt vedertagen går under beteckningen PPP (Polluter Pays Principle). Principen 

innebär att förorenaren ska stå för kostnaderna och de åtgärder som krävs för att behålla en 

godtagbar miljö. Den nämndes första gången i en rekommendation av OECD 1972.19 Principen 

om att förorenaren betalar att ses som reparativ20, eftersom det kommer att aktualiserats efter 

att en skada ägt rum.21 Den kan anses ha fyra sidor; principen är befäst med ett strikt ansvar för 

miljöskador, den ger stöd åt att företag själv ska bekosta åtgärder för att förebygga att 

föroreningar inte uppstår på grund av verksamheten, och att företag ska avhjälpa eventuella 

skador som uppstår på mark som de äger eller besitter, det kan också påverka en eventuell 

ersättning till en markägare när det allmänna inskränker dess rådighet över fastigheten.22 

2.1.2 FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN 

Miljöbalken 2kap. 3§ 

”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 

skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 

verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa 

eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa 

möjliga teknik. 

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 

verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors 

hälsa eller miljön” 

Bestämmelsen ovan ger uttryck för den så kallade försiktighetsprincipen. Den innebär att de 

skyddsåtgärder som behövs ska utföras och att begräsningar ska iakttas. Vidare ska 

försiktighetsmått i övrigt vidtas, vilket ger ett implicit uttryck för alla hänsynskrav i MB 2 kap. 

2-6 § §, alltså kraven från kunskap till platsval. Principen är av preventiv karaktär och är mycket 

vid i sin tillämplig 23 . Det behöver således inte vara utrett och fastställt att den aktuella 

verksamheten eller åtgärden ger upphov till skada eller olägenhet.24 Utan redan risken för skada 

är tillräcklig för att principen ska bli aktuell, detta gäller inte bara förutsägbara skador utan även 

möjliga skador.25 

  

                                                 
19 Prop. 1997/98:45 s. 213 Del 1 
20 Michanek, G, Zetterberg C, (2012) Den svenska miljörätten. Uppsala, Iustus Förlag s.130 
21 Bengtsson, B., et al. Miljöbalken- En kommentar 2:8 (2014) Stockholm, Norstedts Juridik AB 
22 Bengtsson, B., Miljöbalkens återverkningar s.76 
23 Michanek, G, Zetterberg C, (2012) Den svenska miljörätten. Uppsala, Iustus Förlag s. 109 
24 Rapport 6501 Efterbehandlingsansvar s.16 
25 Prop. 1997/98:45 s 209 Del 1 
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2.1.3 RIMLIGHETSAVVÄGNINGEN 

Miljöbalken 2kap. 7§ 

”Kraven i 2–5 § § och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan 

anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas 

till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 

kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en 

totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid 

avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande. 

Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa en 

miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1. Om det finns ett 

åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen, ska det vara 

vägledande för bedömningen av behovet. 

Vid prövning av tillåtlighet, tillstånd, godkännande eller dispens för en 

verksamhet eller åtgärd som ger en ökad förorening eller störning och kan 

antas på ett inte obetydligt sätt bidra till att en miljökvalitetsnorm som avses i 5 

kap. 2 § första stycket 1 inte följs, får verksamheten eller åtgärden vid 

avvägningen enligt första och andra styckena tillåtas om den 

1. är förenlig med ett åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen, 

2. förenas med villkor om att vidta eller bekosta kompenserande åtgärder som 

ökar möjligheterna att följa normen i en utsträckning som inte är obetydlig, 

eller  

3. trots att den försvårar möjligheterna att följa miljökvalitetsnormen på kort 

sikt eller i ett litet geografiskt område, kan antas ge väsentligt ökade 

förutsättningar att följa normen på längre sikt eller i ett större geografiskt 

område.” 

De skyddsåtgärder eller försiktighetsmått som i övrigt kan bli aktuella enligt 

försiktighetsprincipen är av varierande slag. Samma utsläpp kan ge olika utgång beroende på 

området och dess förutsättningar varvid det släpps ut. En rimlighetsavvägning måste därför ske 

med hänsyn till varje enskilt fall.26 Avvägningen återfinns i MB 2 kap 7§, där de framgår att 

det krav som ställs på verksamhetsutövaren inte kan vara orimliga, nyttan som ett avhjälpande 

medför ska vägas mot kostnaderna för avhjälpandet.27 Kostnaderna ska ställas i relation till 

branschens förutsättningar och inte till den enskilde verksamhetsutövarens förutsättningar.28 

Tanken är att MB 2kap 7§ inte ska skärpa kravreglerna i hänsynsreglerna utan lätta dem i vissa 

fall, kravreglerna får dock inte lättas till den milda grad att utgången kan strida mot målet i MB 

1 kap. 1§.29 

  

                                                 
26 Prop. 1997/98:45 s. 15 Del 2 
27 Bengtsson, B., et al. Miljöbalken- En kommentar 2:3 (2014) Stockholm, Norstedts Juridik AB  
28 Rapport 6501 Efterbehandlingsansvar s.17; Prop. 1997/98:45 s. 232 Del 1 
29 Bengtsson, B., et al. Miljöbalken- En kommentar 2:7 (2014) Stockholm, Norstedts Juridik AB  
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2.1.4 ANSVAR FÖR SKADAD MILJÖ 

Miljöbalken 2kap. 8§ 

”Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som 

medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller 

olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses 

skäligt enligt 10 kap. I den mån det föreskrivs i denna balk kan i stället 

skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma.” 

Bestämmelsen MB 2 kap. 8§ riktar sig på skador och olägenheter genom föroreningar och 

hänvisar till MB 10 kap. som behandlar just föroreningar. Den ger ett uttryck för att förorenaren 

ska betala. Till skillnad från försiktighetsprincipen som är preventiv i sin karaktär är 

bestämmelsen i MB 2 kap. 8§ att ses som reparativ, då den endast tillämpas på redan inträffade 

skador, bestämmelsen kan således inte tillämpas om en skada ej uppkommit. Vidare framgår 

av paragrafen att om det inträffat en skada eller olägenhet för miljön är det den som bedrivit 

verksamheten eller genomfört åtgärderna som ska ansvara för att avhjälpande kommer till 

stånd. Ansvaret kvarstår tills skadan eller olägenheten är avhjälpt, vilket innebär att den som 

bedrivit en verksamhet ansvarar även efter att verksamheten upphörd eller överlåtits.30 Den 

gäller även i det fall en åtgärd medför skada eller olägenhet även om detta inte sker i 

näringsverksamhet. Även här ska likt MB 2 kap. 7§ en skälighetsbedömning göras, men den 

regel som blir tillämplig i detta fall är MB 10 kap. 4 §, där det framgår att 

efterbehandlingsåtgärder ska bekostas i skälig omfattning.31  

  

                                                 
30 Prop. 1997/98:45 s 25 Del 2 
31 Bengtsson, B., et al. Miljöbalken- En kommentar 2:8 (2014) Stockholm, Norstedts Juridik AB; Rapport 6510 

Efterbehandlingsansvar s. 20 
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3 VERKSAMHETER SOM ORSAKAR MILJÖSKADOR 

Som tidigare nämnts i problemdiskussionen ville regeringen med MB 10 kap. skapa garantier 

för att förorenade områden skulle bli avhjälpta utan att det allmänna skulle behöva stå för 

kostnaden.32 Bestämmelserna hade för avsikt att skapa incitament för att undersökningar av 

mark skulle ske innan förvärv av näringsfastigheter, och därmed skulle marknaden själv hjälpa 

till att bidra till en bättre miljö. Skälet var att det skulle bli mer ekonomiskt fördelaktigt. 33 

Därför är bestämmelserna i MB 10 kap. det viktigaste styrmedel vi har idag för att avhjälpande 

ska initieras.34 I MB 10 kap finns flera reparativa bestämmelser, det är även i detta kapitel där 

avhjälpandeåtgärder av förorenade områden regleras. Men till skillnad från många av de 

allmänna hänsynsreglerna i MB 2 kap blir 10 kap. tillämpligt först när en föroreningsskada har 

konstaterats.35  

Bevisbördan ligger på den myndighet som vill rikta krav genom 10 kap. Utredningsansvaret 

gäller endast områden som är skadade. Däremot behöver inte den myndighet som vill tillämpa 

MB 10 kap. visa att det föreligger risk att människor drabbas av skada eller olägenhet på deras 

hälsa eller miljö i det enskilda fallet, det räcker att det ej kan uteslutas att sådan skada kan 

uppkomma. Däremot kan myndigheten begära upplysningar, eller undersökningar för att 

avgöra om så är fallet. Om verksamhetsutövaren hävdar att det ej finns risk för skada eller 

olägenhet har denne bevisbördan för detta 36  

3.1 TILLÄMPLIGHET 

Krav kan endast riktas mot rättsliga subjekt, alltså någon som kan iklä sig rättigheter och 

skyldigheter. Med detta avses en fysisk eller juridisk person som kan ingå avtal och stå som 

part inför myndigheter och domstolar 37  Vidare tillämpas MB 10 kap. på mark- och 

vattenområden, byggnader och anläggningar som är så förorenade att det finns en risk för 

skador eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.38 

3.2 LAGÄNDRING 

3.2.1 BEGREPPET FÖRORENING OCH ALLVARLIG MILJÖSKADA  

År 2007 skedde en lagändring, där syftet var att inkorporera EU:s miljöansvarsdirektiv till 

svensk rätt. EU:s miljöansvarsdirektiv var ett minimidirektiv, vilket gjorde det möjligt för 

medlemsstaterna att lägga sig på minimigränsen eller införa hårdare krav till förmån för 

miljön. Alla medlemsländer var dock tvungna att implementera reglerna i den egna 

lagstiftningen. Den främsta förändringen i och med lagändringen kom att bli att MB 10 kap. 

utökades att till att omfatta andra skador sen tidigare, genom att inte bara omfatta 

föroreningsskador utan även omfatta ansvar för allvarliga miljöskador.39 

                                                 
32 Prop. 1997/98:45 s. 359 Del 2 
33 Prop. 1997/98:45 s. 120 Del 2 
34 SOU 2006:39 Ett utvidgat miljöansvar, s. 74 
35 Michanek, G, Zetterberg C, (2012) Den svenska miljörätten. Uppsala, Iustus Förlag s. 270 
36 Bengtsson, B., et al. Miljöbalken- En kommentar 10:1 (2014) Stockholm, Norstedts Juridik AB; Rapport 6501 

Efterbehandlingsansvar s. 15, Prop. 1997/98:45 s. 13 Del 2 
37 Warnling-Nerep, W, En introduktion till förvaltningsrätten (2010) Stockholm, Norstedts Juridik AB s. 4 
38 Prop. 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar s. 160 
39 Prop. 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar s.31; Rapport 6501 Efterbehandlingsansvar s.12 

http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AWiweka%20Warnling-Nerep
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För att en allvarlig miljöskada ska ansett inträffat ska en markförorening utgöra en betydande 

risk för människors hälsa, att det ska påverka vattenmiljöns kvalité på ett negativt sätt i ett 

vattenområde eller grundvatten, eller vara av sådant slag att den kan utgöra en skada eller 

försvåra bevarandet av den biologiska mångfalden så som djur, växtarter och deras livsmiljöer. 

Kraven för att en förorening ska ha uppstått är oförändrade sedan tidigare, och omfattar 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. En 

mer konkret framställning av vad som åsyftas med förorening enligt MB 10 kap. 1§ framgår 

inte av lagtexten, i förarbetena kan slutsatsen dras är när ett icke naturligt ämne tillförts 

området.40  

Hur görs då bedömningen huruvida en skada är att anses som en föroreningsskada eller en 

allvarlig miljöskada? Det är effekten av skadan, dess allvar som avgör huruvida skadan är att 

anses som en förorening eller allvarlig miljöskada. Det är tillsynsmyndigheten som avgör om 

det är fråga om en föroreningsskada eller en allvarlig miljöskada genom prövning, och de 

rättsliga instansernas överprövning, eftersom det inte är helt otroligt att verksamhetsutövaren 

och tillsynsmyndigheten har olika uppfattning gällande skadans omfattning. Det är alltså 

tillsynsmyndigheten som gör en bedömning från fall till fall.41  

3.2.2 IKRAFTTRÄDANDE   

Lagändringarna trädde i kraft den 1 augusti 2007. De nya reglerna gäller ej för skador som 

orsakats genom förorening, händelser eller tillbud som ägt rum före 1 augusti 2007 eller som 

upptäcks senare men som har sitt ursprung från verksamheter som avslutats innan, då gäller de 

äldre bestämmelserna. Reglerna är således ej av retroaktiv karaktär men det finns även visa 

undantag.42 

Genom lagändringen definierades vad som avses med förvärv. De nya bestämmelserna i MB 

10 kap. 3§ 4 stycket innebär en begräsning av vad som avses med förvärv i bestämmelserna om 

fastighetsägares subsidiära ansvar. Begränsningen gäller förvärv genom bl.a. arv och 

bodelning.  För att formuleringen inte skulle få en retroaktiv effekt som inte var avsedd 

preciserades undantaget från bestämmelsen beträffande förvärv som sker efter ikraftträdandet. 

Det innebär att en föroreningsskada som sker genom utsläpp som har ägt rum före den 1 augusti 

2007 och ett förvärv av fastigheten sker den 1 augusti 2007 eller efter det gäller begränsningen 

i MB 10 kap. 3§ fjärde stycket. Tillskillnad för en föroreningsskada sker genom utsläpp som 

har ägt rum före den 1 augusti 2007 och ett förvärv av fastigheten sker den 31 juli 2007 eller 

före, tillämpas den äldre lydelsen av 10 kap. 3 §.43  

3.2.3 BEGREPPET AVHJÄLPANDE OCH AVHJÄLPANDETS OMFATTNING 

I och med lagändringen kom även termen avhjälpande att införas. Den ersatte den tidigare 

termen efterbehandling i MB 10 kap. eftersom avhjälpande ansågs vara en mer korrekt 

benämning på det åtgärder som eventuellt skulle bli aktuella vid anledning av en allvarlig 

miljöskada. Själva kontentan av avhjälpande bör definieras som utredning, efterbehandling och 

andra åtgärder som behövs för att avhjälpa en föroreningsskada eller en allvarlig miljöskada.44  

                                                 
40 Bengtsson, B., et al. Miljöbalken- En kommentar 10:1 (2014) Stockholm, Norstedts Juridik AB  
41 Prop. 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar s.67 
42 Prop. 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar s. 118-122 
43 Prop. 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar s. 138 
44 Prop. 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar s. 54-55 
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I det fall en allvarlig miljöskada inträffat ska verksamhetsutövaren genast vidta de 

avhjälpandeåtgärder som krävs för att omedelbart förebygga att skadan på miljön och risk för 

människors hälsa ej sprids ytterligare. Verksamhetsutövaren ska vidare meddela 

tillsynsmyndigheten om vilka åtgärder som har och kommer att behöva vidtas, 

tillsynsmyndigheter gör sedan en bedömning om dessa är tillräckliga för att avhjälpa skadan.45 

En fastighetsägare subsidiära ansvar gäller endast för föroreningsskador, skulle det röra sig om 

allvarliga miljöskador aktualiseras ansvaret endast om skadan även definieras som en 

föroreningsskada, alltså om skadan bidragit till en förorening av mark/vattenområde, 

grundvatten eller byggnad.46 

3.3 VERKSAMHETSUTÖVAREN 

Miljöbalken 10kap. 2§ 

”Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som 

har bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada 

(verksamhetsutövaren) är ansvarig för det avhjälpande som skall ske enligt 

bestämmelserna i detta kapitel. ” 

När det kommer till avhjälpandeansvaret ska bedömningen utgå från principen om att 

förorenaren ska betala, principen är befäst med ett strängt ansvar. Det primära ansvaret bär den 

som bedrivit den verksamhet eller vidtagit den åtgärd som orsakat skadan. Denne ska 

genomföra eller stå för de kostnaderna av efterbehandlingsåtgärder som krävs. Ansvaret gäller 

oavsett om skadan har orsakats med uppsåt eller på grund av culpa.47  

Miljöbalken innehåller ingen konkret definition av vem som åsyftas med begreppet 

verksamhetsutövare utöver det som framgår i lagtexten ovan. I EUs miljöansvarsdirektivets 2 

artikel fanns en utvidgad verksamhetsutövardefinition:48 

”som varje fysisk eller juridisk person, privat eller offentlig, som driver eller 

kontrollerar en yrkesverksamhet eller, om detta följer av nationell lagstiftning, 

den person till vilken avgörande ekonomiska befogenheter när det gäller en 

sådan verksamhets tekniska funktion har delegerats, inbegripet den person som 

innehar tillstånd eller godkännande för denna verksamhet eller den person som 

registrerar eller anmäler en sådan verksamhet.” 

Direktivets definition var dock att ses som valfri och Sverige behövde inte beakta den vid 

införandet i Svensk rätt, vilket Sverige inte heller gjorde.49  Regeringen överlät istället till 

rättspraxis att tolka begreppet.50 Enligt KN:s praxis är det som är väsentligt vid definition av 

verksamhetsutövaransvaret vem som har den faktiska och rättsliga möjligheten att ingripa.51  

Vem är då att ses som verksamhetsutövare enligt MB 10 kap. 2 §? Den som utövar en 

verksamhet eller vidtar en åtgärd som medför förorening är att se som verksamhetsutövare 

enligt MB 10 kap. 2§. Förarbetena ger några exempel på när en person är att se som 

verksamhetsutövare genom att en förorening av ett giftigt ämne kommit ut i miljön, det kan till 

                                                 
45 Prop. 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar s. 62 samt 69 
46 Prop. 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar s. 127 
47 Prop. 1997/98:45 s. 359 Del 1 Se om föregående Prop. 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar s. 160  
48 Prop. 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar s. 57 
49 Prop. 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar s. 57 
50 Bengtsson, B., et al. Miljöbalken- En kommentar 10:2 (2014) Stockholm, Norstedts Juridik AB  
51 SOU 2006:39 Ett utvidgat miljöansvar, s.108 
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exempel röra sig om att en förvaringsverksamhet där en behållare som förvarat ett giftigt ämne 

läckt, då är den som tillhandahållit verksamheten att ses som verksamhetsutövare. Eller om en 

person frigjort ett giftigt ämne till miljön genom att spruta, hälla eller spilla, är den som vidtagit 

eller låtit vidta åtgärden att se som verksamhetsutövare. Det kan även te sig så att någon utfört 

verksamhet åt annan, då kan uppdragsgivaren ses som verksamhetsutövare. Detta hindrar dock 

inte att även uppdragstagaren kan ha ett självständigt ansvar för sin verksamhet. I dessa fall är 

det ofta omständigheterna i det enskilda fallet som är avgörande. 52  

Diskussioner har förts om begreppet verksamhetsutövaren i Lag (1999:381) om att förebygga 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor kan ge vägledning till miljöbalken. Enligt lagens 2§ 

definieras verksamhetsutövare som varje juridisk eller fysisk person som driver eller är 

innehavare av en verksamhet eller anläggning eller som på annat sätt har rätten att fatta 

avgörande ekonomiska beslut rörande verksamhetens eller anläggningens tekniska drift. Vilket 

också öppnar för möjligheten att ålägga den som är överordnat ansvarig för en verksamhet med 

ansvar.53  

Eftersom verksamheter kan överlåtas eller säljas i flera led, uppkommer frågan om vilken 

verksamhetsutövare i ledet tillsynsmyndigheten bör vända sig till. Detta på grund av att det 

många gånger är mycket svårt att ta reda på exakt när i tiden en förorening inträffat. Av 

förarbetena framgår att krav bör riktas mot den som bedriver pågående verksamhet, alltså den 

nuvarande verksamhetsutövaren, eller i det fall verksamheten är nedlagd den senaste 

verksamhetsutövaren och överensstämmer även med praxis under ML som innebär att den som 

övertar en verksamhet i princip övertar såväl rättigheter som skyldigheter. 54  

I det fall det skulle vara så att ingen ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare 

överhuvudtaget går att finna, finns det möjlighet för länsstyrelsen att söka bidrag av staten för 

att utföra avhjälpningsåtgärder genom förordningen (2004:100) om statsbidrag till åtgärder för 

utredning och efterbehandling av förorenade områden.55  

  

                                                 
52 Rapport 6501 Efterbehandlingsansvar s. 22; Prop. 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar s.57 
53 Se om föregående SOU 2006:39 Ett utvidgat miljöansvar, s. 110 Rapport 6501 Efterbehandlingsansvar s. 24 
54 Prop. 1997/98:45 s 361 Del 1; MÖD 2003:127 
55 SOU 2006:39 Ett utvidgat miljöansvar, s 74 
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3.4 FASTIGHETSÄGAREN 

Miljöbalken 10 kap. 3§ 

”Om det inte finns någon verksamhetsutövare som kan utföra eller bekosta det 

avhjälpande av en föroreningsskada som skall ske enligt bestämmelserna i detta 

kapitel, är var och en som förvärvat den förorenade fastigheten ansvarig, om 

förvärvaren vid förvärvet kände till föroreningen eller då borde ha upptäckt 

den. I fråga om en förorenad byggnad eller anläggning gäller detsamma den 

som förvärvat den fastighet där byggnaden eller anläggningen är belägen. Med 

förvärv av fastighet likställs förvärv av tomträtt. 

Om förvärvet avsåg en privatbostadsfastighet enligt 2 kap. 13 § 

inkomstskattelagen (1999:1229) ansvarar endast den förvärvare som vid 

förvärvet kände till föroreningen. 

Första och andra styckena gäller inte förvärv som en bank eller ett 

kreditmarknadsföretag gör för att skydda en fordran enligt 7 kap. 3 § lagen 

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. 

Vid tillämpningen av denna paragraf skall med förvärv avses 

1.köp, byte eller gåva, 

2. tillskott till ett bolag eller en förening, eller 

3. utdelning eller skifte från ett bolag eller en förening.” 

Som tidigare nämnt utgår bedömningen av avhjälpandeansvaret från principen om att 

förorenaren ska betala. Det är således givet att den som bedriver eller bedrivit verksamhet ska 

stå för det primära avhjälpandeansvaret. En naturlig följdfråga blir då om anledning att ålägga 

någon annan än verksamhetsutövaren ett sådant avhjälpandeansvar? Ett tänkbart subjekt för 

sådant ansvar i detta fall blir då fastighetsägaren som har ett subsidiärt ansvar.  

I det första läget kan det vara illustrativt att klargöra vad som åsyftas med fastighet. Enligt 

Jordabalkens 1 kap. 1§ är fast egendom jord, den är vidare indelat i fastigheter. Det rör sig 

följaktligen om fast egendom och ägaren till dessa. Med förvärv i MB 10 kap. 3§ åsyftas förvärv 

genom köp, byte eller gåva, samt i de näringsliknande förhållandena som avser tillskott, så som 

tillskott till bolag eller förening samt vid utdelning eller skifte från bolag eller förening. 

Anledningen att bestämmelsen är så pass infattande är för att försvåra möjligheterna till 

ansvarsflykt.56 Förvärv som gjorts av banker som skydd för sin fordran är undantaget, även arv. 

Villaägare ansvarar endast i det fall de haft kännedom om föroreningen. 57 Detta på grund av 

att en köpare som köper en bostadsfastighet betalar ett i regel för högt pris om denne inte 

upptäcker felet. Det hade då varit att anses som orimligt att dubbla dennes börda genom att låta 

denna även stå för kostnaderna av ett avhjälpande.58 

I MB 10 kap. 3§ första stycket behandlas fastighetsägarens avhjälpandeansvar. Om det visar 

sig att verksamhetsutövaren inte har tillräckligt med resurser för att stå för kostnaderna av 

avhjälpandet kan fastighetsägaren bli ansvarig för de kostnader som återstår, fastighetsägarens 

ansvar kan dock aldrig bli större än verksamhetsutövarens. 59 Ansvaret gäller som tidigare 

                                                 
56 SOU 2006:39 Ett utvidgat miljöansvar, s 263- 264 
57 Prop. 1997/98:45 s. 359 Del 1 Se om föregående Prop. 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar s. 102  
58 Prop. 1997/98:45 s. 120 Del 2 
59 Prop. 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar s. 103 
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nämnts för föroreningsskador, om det rör sig om allvarliga miljöskador måste skadan kunna 

definieras som en föroreningsskada.60 Fastighetsägarens ansvar gäller för den egna fastigheten, 

har skador uppstått på en grannfastighet torde efterbehandlingsansvar inte kunna göras gällande 

enligt denna paragraf. 61  I det fall fastighetsägaren själv bidragit till föroreningen, är 

avhjälpandeansvaret inte att se som subsidiärt utan primärt då denne att anses som 

verksamhetsutövare enligt MB 10 kap. 2§.62 

Har den förorenade verksamheten upphört före den 1 juli 1969 går det inte att ålägga 

fastighetsägaren något avhjälpandeansvar. Dock är vaken lagstiftningen eller förarbetena helt 

tydliga gällande denna fråga. En annan tolkning som tycks kunna göras är att 

fastighetsförvärvarens ansvar grundas vid köpet och i det fall verksamhetsutövaren inte kan 

uppfylla sitt ansvar ska en självständig bedömning ske gällande fastighetsförvärvarens ansvar.63  

Ansvaret gäller även för förvaringsverksamhet. Men så länge en miljöskada inte inträffar kan 

inte MB 10 kap. tillämpas eftersom en föroreningsskada måste ha konstaterats. Då det i stället 

kan röra sig om pågående miljöfarlig verksamhet. 64  Däremot kan den som bedriver 

förvaringsverksamheten vara tvungen att tillämpa försiktighetsprincipen i MB 2 kap. 65   

  

                                                 
60 Prop. 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar s. 127 
61 Bengtsson, B., et al. Miljöbalken- En kommentar 10:3 (2014) Stockholm, Norstedts Juridik AB  
62 Prop. 1997/98:45 s. 120 Del 2 
63 Rapport 6501 Efterbehandlingsansvar s. 26 
64 Prop. 1997/98:45 s. 361 Del 1 & s. 118 Del 2  
65 Prop. 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar s. 120; M4141-06 
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3.5 FLERA FÖRORENARE 

Miljöbalken 10 kap. 6§  

”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.” 

Miljöbalk 10 kap. 7§  

”Om flera fastighetsägare eller tomträttshavare är ansvariga enligt 3 §, skall de 

svara solidariskt i den utsträckning inte annat följer av att ansvaret är 

begränsat enligt 4 eller 5 §. 

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

som är skäligt med hänsyn till vad de insett vid förvärvet och omständigheterna 

i övrigt.” 

Preskriptionslagen är inte tillämplig angående MB 10 kap. 2-7§§. Avhjälpandeansvaret kan 

således inte bli föremål för preskription, däremot avgränsas reglerna genom olika tidsgränser. 
66  

Enligt MB 10 kap. 6§ framgår att ansvaret är solidariskt i det fall flera medverkat till att en 

skada uppkommit. Detta innebär att huvudregeln är att solidariskt ansvar för avhjälpandet mot 

det allmänna. När det gäller solidariskt ansvar kan det många gånger vara mycket svårt att dela 

upp ansvaret mellan flera verksamhetsutövare. Istället kan krav riktas mot den senaste 

verksamhetsutövaren som kan få stå för hela kostnaden av ett avhjälpande, denne kan i sin tur 

väcka talan mot de övriga verksamhetsutövarna enligt fördelningsregeln i MB 10 kap. 6§ första 

stycket andra meningen. Det innebär att tillsynsmyndigheten ej behöver utreda vem som bär 

det största ansvaret, uppdelningen av kostnaderna enligt MB 10 kap. 6§ blir då en fråga mellan 

verksamhetsutövarna. Ansvaret dem emellan ska fördelas efter vad som är skäligt, avgörande 

när ansvaret ska fördelas är i vilken utsträckning varje enskild bidragit till föroreningen. Visar 

en verksamhetsutövare att den förorening som denne bidragit till varit av obetydlig karaktär 

och ensam ej hade motiverat efterbehandling svarar den verksamhetsutövaren bara för den 

delen. I det fall flera verksamhetsutövare bidragit till att en grannfastighet har förorenats svarar 

de solidariskt. 67  

Fastighetsägares solidariska ansvar regleras i MB 10 kap. 7§68 Fastighetsägares solidariska 

ansvar gäller även i det fall det finns flera ägare till en och samma fastighet. Den är även så att 

den fastighetsägare som vetat om förorening svarar framför den som stått utan kännedom.69 

                                                 
66 Rapport 5242 Om ansvar för miljöskulder i mark och vatten s. 19 
67 NJA 2012 s 125- Prop. 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar s. 89 Prop. 1997/98:45 s 360 Del 1 Prop. 1997/98:45 

s. 122 Del 2 
68 Prop. 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar s. 89 
69 Prop. 1997/98:24 s. 122 Del 2 

http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K10_P2?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K10_P4?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K10_P5?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K10_P5?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K10_P3?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K10_P4?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K10_P5?src=document&versid=146-1-2005
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Men mellan verksamhetsutövare och fastighetsägare föreligger inte något sådant solidariskt 

ansvar.70  

3.6 SKÄLIGHETSBEDÖMNINGEN 

Miljöbalken 10 kap. 4§ 

”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 §.” 

Oavsett vem som anses vara ansvarig för föroreningar ska en bedömning av omfattning alltid 

göras i varje enskilt fall. Skälighetsbedömningen innebär att ansvaret kan jämkas, helt eller 

delvis.71  

Skälighetsbedömning kan anses göras i två led. Det första som ska tas ställning till är de 

objektiva grunderna. Vilket innebär att avhjälpandeåtgärderna ska vara att anse som 

miljömässigt motiverade och rimliga ur kostnadssynpunkt. Med andra ord att kostnaden inte 

får vara orimlig jämförd med den nyttan som kan tillföras med avhjälpandet.72 När denna 

bedömning görs bör vägledning kunna hämtas från MB 2 kap. 7§, eller från föreskrifter och råd 

som de centrala myndigheterna inom hälso- och miljöskydd utfärdat.73 

Vidare ska de subjektiva grunderna beaktas. Bland annat tas hänsyn till hur lång tid som har 

passerat sedan föroreningen skedde. Om den ansvarige har följt gällande regleringar för denna 

tid, samt omständigheter som kan vara aktuella i övrigt.74 Skulle det visa sig att den ansvarige 

ej följt gällande regleringar för den tiden eller kan bevisas att denne endast bidragit till 

förorening i begränsad mån, ska det också tas med i beaktandet. Vid en allvarlig miljöskada till 

exempel ska det dock tas med i beräkningarna om skadan när den inträffade, följde då gällande 

regleringar eller släppte ut ett ämne som var skadlig men där vetskap om detta ej fanns enligt 

den vetenskapliga och tekniska kunskap som fanns då.75 

3.6.1 TIDSGRÄNSER 

                                                 
70  Bengtsson, B., et al. Miljöbalken- En kommentar 10:3 (2014) Stockholm, Norstedts Juridik AB; Prop. 

1997/98:45 s 122 Del 2 
71 Michanek, G, Zetterberg C, (2012) Den svenska miljörätten. Uppsala, Iustus Förlag s. 278 
72 Michanek, G, Zetterberg C, (2012) Den svenska miljörätten. Uppsala, Iustus Förlag s. 278 
73 Prop 1997/98:45  
74 Prop 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar s. 28 
75 Prop 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar s. 88 
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Det finns något som kallas absoluta tidsgränser, dessa avgör om det alls kan bli tal om 

avhjälpande för den ansvarige. För att fastighetsägares ansvar enligt 10 kap. 3§ ska kunna göras 

gällande måste förvärvet skett efter att miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. 76  

Värt att nämna kan också vara Införandelagen (1998:811) 8§. Enligt den bestämmelsen ska 

verksamhetsutövarens ansvar tillämpas när det är fråga om en miljöfarligverksamhet vars 

faktiska drift pågått efter den 30 juni 1969, om verkningarna från verksamheten nu som förr 

pågår vid tiden för MBs ikraftträdande, och om det föreligger behov av att avhjälpa skador eller 

olägenheter som har orsakats av verksamheten. I förarbetena kan utläsas att lagrådet lämnade 

kritik mot bestämmelsen och yttrade att bestämmelsen var av klart retroaktiv karaktär, som gav 

upphov till betungande skyldigheter för den verksamhetsutövaren som omfattas av 

bestämmelsen. De rekommenderande att bestämmelsen skulle begränsas till att omfatta endast 

tiden från och med juli 1989 och framåt.77 Regeringen bemötte det med att, i det fall MBs 

regleringar skulle begränsas till skador som uppstått efter dess ikraftträdande, skulle reglernas 

inte få den tillämplighet som var tänkt. Äldre miljöfarligverksamheter vars drift är nerlagd men 

medfört skador på miljön skulle bli svåra att nå. Regeringen ansåg därför att MBs regler därför 

skulle gälla även för äldre verksamheter eller verksamheter där driften är nedlagd. Detta även 

för att fastighetsägarnas ansvar inte skulle bli orimligt stort. Det fanns heller inte något som 

talade för att 8§ införandelagen skulle falla under RF 2kap. 10§ där det framgår vilka fall av 

retroaktiv lagstiftning som är förbjuden.78  

 

  

                                                 
76 Michanek, G, Zetterberg C, (2012) Den svenska miljörätten. Uppsala, Iustus Förlag s. 285 
77 Prop 1997/98:45 s. 521 Del 2 
78 Prop.1997/98:45 s. 603 Del 1 
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4 EMPIRI- TOLKNING I RÄTTSPRAXIS 

I detta kapitel ämnar jag studera valda rättsfall och sammanfatta dessa i referat. Fokus läggs på 

MÖDs domskäl och domslut även om det ibland redogörs för underinsatsernas uppfattning. 

4.1 VERKSAMHETSUTÖVAREN 

Vem som ska anses vara verksamhetsutövare och på så vis bära det primära ansvaret har 

behandlats i rättspraxis.  

MÖD 2005:64 – Frågan i målet rörde vem som ansågs bedriva den miljöfarliga verksamheten 

och därmed är att anse som verksamhetsutövare.  

En kommunal nämnd påförde Bolag A en tillsynsavgift efter klagomål om nedskräpning och 

bullerstörningar vid en återvinningsstation. Bolag A bedrev enbart driften av 

återvinningsstationen, så som tömning av behållarna för insamling på stationen och underhåll 

av marken. Bolag A stod dock ej för den allomfattande driften av denna, såsom vem som skulle 

få ställa sina behållare på området och utsättandet av dessa. Detta ansvar åvilade på ett annat 

bolag, bolag B. 

Nämnden motiverade sitt beslut med att tillsynsavgiften hade tagits ut av det bolag A eftersom 

det ansvarade för underhållet av återvinningsstationen. Mellan bolagen A och B förelåg det ett 

avtal där bolag A ansågs ha det fulla ansvaret för återvinningsstationen, såsom städning av 

området och annan skötsel av stationen. Det var också bolag A som insänt ansökan om bygglov 

för stationen. Nämnden ansåg mot följande bakgrund att bolag A att anses vara 

verksamhetsutövare och ska betala tillsynsavgiften. 

Bolag A överklagade beslutet och anförde för sin sak att de ej var att anse som 

verksamhetsutövare, utan bara en av flera entreprenörer på området, därmed kunde de inte 

påföras tillsynsavgiften. Bolag A hävdade också att det fanns andra bolag som hade behållare 

på området, för vilka dessa bolag själva ansvarar för tömning.  Angående avtalet mellan dem 

och bolag B gällde det endast iordningställande av återvinningstationer och 

markberedning/inhägnad av sådana. Bolag A menade att de är bolag B som är beställare av 

tjänster, råder över den allmänna skötseln av anläggningen, därmed är det bolag B som är att 

anses vara verksamhetsutövare.  

Den aktuella bestämmelsen för vem som är att anses som verksamhetsutövare finns i MB 10 

kap. 2§, bestämmelsen gäller den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd. Av praxis 

följer att den som har den faktiska och rättsliga möjligheten att vidta en åtgärd är att betrakta 

som verksamhetsutövare. När begreppet verksamhetsutövaren kommit på tal har hänvisningar 

gjorts till Lag (1999:381) om att förebygga följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagen ger 

uttryck för att den som har det allomfattande ansvaret för en verksamhet, vid sida om den som 

faktiskt bedriver verksamheten, är att anse som verksamhetsutövare. MÖD har även valt att 

inhämtat ett yttrande från Naturvårdsverket som framfört att en utgångspunkt bör vara att den 

som är uppdragsgivare är att anse som verksamhetsutövare. MÖD höll med om utgångspunkten 

men ansåg att omständigheterna varierar från fall till fall och att benämningen blir för snäv.  

MÖD konstaterade att bolag A enligt avtalet med bolag B hade ansvar för iordningställande, 

fortlöpande underhållet och slutligen att nödvändiga tillstånd var i sin ordning för 

återvinningsstationen. MÖD bedömde därför att det bolag A både hade den faktiska och 
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rättsliga möjligheten att vidta åtgärder mot störningar och olägenheter och därför var bolaget 

att betrakta som verksamhetsutövare. Den kommunala nämnden handlade således riktigt när 

den påförde bolag A en tillsynsavgift.     

I MÖD 2010:23 förelåg också oenighet om vem som var att anses som verksamhetsutövare. 

Frågan i målet rörde ett föreläggande om att verksamhetsutövaren ska inkomma med uppgifter 

om föroreningsrisken av utfyllnadsmassor på den aktuella fastigheten. 

FLF har haft för avsikt att skapa en skidbacke på en aktuell fastighet, utfyllnadsmassor har 

tillförts fastigheten med denna avsikt. Fastigheten i fråga ägs av kommunen och arrenderas av 

FLF, utfyllnaden har skett med länsstyrelsens medgivande och har delvis varit finansierad av 

kommunen. Länsstyrelsen har gett råd och försett verksamheten med villkor för hur den skulle 

fortlöpa, där det bland annat framgår hur utfyllnaden skulle ske samt vilka typer av massor som 

fick användas. Länsstyrelsen ställde också krav på en vägbom vid infarten av fastigheten och 

angav att det "åligger Friluftsfrämjandet att se till att bommen hålls låst under icke arbetstid 

samt kontrollera att olämpliga massor ej transporteras till uppfyllnadsområdet". Det är FLF som 

har anmält verksamheten till miljönämnden, det är även FLF som tidigare ansetts vara 

verksamhetsutövare av tillsynsmyndigheten. 

Avfallsmassor tillfördes skidbacken i två etapper. För den första etappen ansvarade kommunen. 

När etapp två skulle initieras fick ett bolag i uppdrag av kommunen att anlägga en väg till den 

fastighet där den framtida skidbacken var planerad, vilket iordningsställdes med kommunala 

medel. Efter att vägen färdigställt har bolaget endast stått för administration av vägbommen vid 

skidbacken samt utplaning av de massor som lämnas dit av ett stort antal åkare i närområde, för 

vilka massor bolaget tagit ut en tippavgift. För att ta sig in på området har chaufförerna behövt 

passerkort, dessa har tillhandahållits av bolaget. Bolaget har även haft personal på skidbacken 

de flesta dagar, åtminstone under sommarhalvåret, för att jämna ut utfyllningsmassorna. 

Det har inte funnits något skriftligt avtal mellan FLF och bolaget. Miljönämnden ansåg att 

uppgifterna tyder på att det är bolaget som har haft bäst möjlighet att kontrollera hur utfyllnaden 

bedrivits, därmed har de haft den faktiska möjligheten att kontrollera vilka massor som tillförts 

fastigheten. Därför ålades bolaget att inkomma med uppgifter om föroreningsrisken på den 

aktuella fastigheten.  

Bolaget överklagade och anförde att miljönämnden hade riktat föreläggandet mot fel adressat. 

Bolaget utvecklade sitt yrkande med att de inte deltagit när utförandet av verksamheten 

bestämts, utan det är FLF som har initierat, bestämt omfattningen av samt planerat 

verksamheten. Bolaget har inte utfört något arbete överhuvudtaget med första etappen utan 

inkom först i processen under uppstarten av den andra etappen, bolaget saknade därför kunskap 

om innehållet i utfyllningsmassorna som användes innan. Inte heller ansvarade bolaget för 

myndighetskontakter och eftersom de saknar såväl ägande- som nyttjanderätt till fastigheten, 

kan bolagets uppdragsgivare eller fastighetsägaren i princip när som helst vägra dem tillträde 

till fastigheten. Bolaget saknar således rättslig rådighet över verksamheten. Bolaget hävdar att 

de inte haft rätt att avlägsna massor eller avvisa chaufförer från fastigheten.  

Bolagets uppdrag var således tydligt och begränsat till sin omfattning. Bolaget har inte, och har 

heller aldrig haft, något sådant ansvar som av MÖD ansågs vara avgörande för tillämpningen 

av begreppet verksamhetsutövare i mål MÖD 2005:64. Bolaget anser sig inte vara 

verksamhetsutövare i fråga om deponering av utfyllnadsmassor på den aktuella fastigheten, 

utan endast uppdragstagare åt FLF. Syftet med deponeringen är att FLF (enligt erhållna 

tillstånd) bygger en skidbacke och att FLF kan anlita ett annat bolag samt att verksamheten 

skulle likväl fortgå utan bolagets medverkan.  
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Det MÖD hade att ta ställning till var om bolaget skulle anses vara verksamhetsutövare för den 

verksamhet som bedrivs på fastigheten. Av utredningen i målet framgår vidare att bolagets 

uppdrag, enligt ett muntligt avtal, var att administrera den vägbom som finns vid infarten till 

fastigheten samt att mot en avgift utjämna massorna. Kontrollen av vägbommen har varit sådan 

att endast de chaufförer som bolaget försett med passerkort kunnat komma in på området. Den 

utjämning som bolaget åtagit sig att utföra skulle ske på av FLF angivet sätt. 

MÖD ansåg att bolaget inte är att anses som verksamhetsutövare på grund av att de ansvarade 

för utdelningen av passerkort och utjämningen av massor på fastigheten. Dessa omständigheter 

ensamma är inte sådana att bolaget ska anses ha faktisk och rättslig rådighet över verksamheten. 

I bedömningen måste också vägas in att bolaget inte varit ansvarig för att verksamheten 

anmälts. MÖD ansåg att bolaget inte har haft möjlighet att kontrollera att de villkor och råd som 

meddelats efterlevts, då bolaget endast varit en aktör på uppdrag av FLF, och att bolaget när 

som helst kunnat ersättas av en annan entreprenör. Bolaget har heller inte haft något 

bestämmande inflytande över hur uppbyggnaden av skidbacken skulle utformas. Frågan om 

bolaget haft ett ekonomiskt intresse av verksamheten i och med avgiften som tagits ut, saknar i 

detta fall betydelse. 

Mot denna bakgrund fann MÖD att bolaget inte haft en sådan ställning att de kan anses har den 

faktiska och rättsliga möjligheten att vidta åtgärder mot störningar och olägenheter. Bolaget ska 

därför inte betraktas som verksamhetsutövare.  

MÖD 2003:127 – På två fastigheter har det i åtskilliga år bedrivits verksamhet i form av 

återvinning av avfall, verksamheten bedrevs ursprungligen av bolag M men har förvärvats och 

slutligen överlåtits av bolag A. Frågan i målet rörde ett föreläggande om att bolag A ska 

inkomma med redovisning angående förekomst av PCB på det aktuella fastigheterna och i en 

närliggande älv.  

Bolag A överklagade och anförde att den aktivitet som legat till grund för föroreningarna hade 

avslutats före bolag A hade övertagit verksamheten och att bolag A därför inte kunde vara 

adressat för kraven, eftersom föroreningarna har orsakats av tidigare verksamhetsutövare. 

Vidare hävdade Bolag A att det under deras tid som verksamhetsutövare inte har bidragits till 

föroreningarna, eftersom bolag A överhuvudtaget inte hanterat PCB i någon form. Bolaget 

tillhör därför inte den krets av företag som kan göras ansvarigt enligt MB 10 kap 2 §. Denna 

bestämmelse kan, enligt bolagets uppfattning, bara tillämpas på den som utövat eller utövar en 

verksamhet som i någon mån bidragit till föroreningen. Att bolag A genom förvärvet i 

november 1999, skulle tagit på sig det överlåtande bolaget Ms miljörelaterade förpliktelser 

finns det inte heller fog för enligt dem. 

Målet gick upp till MÖD som uttalade att både tidigare och nuvarande verksamhetsutövare kan 

vara adressater för kraven i MB 10 kap. De kan således vända sig till vilken som helst av dem 

som utövat verksamheten. I målet är det ostridigt att föroreningarna har uppkommit genom den 

skrotningsverksamhet som bedrivits och fortfarande bedrivs på det aktuella fastigheterna. Även 

om merparten av föroreningarna uppstod innan bolag A tog över verksamheten. 

Bolag A bedriver i dag den verksamhet som orsakat föroreningarna av PCB i älven och är att 

anses som verksamhetsutövare enligt 10 kap. 2 §.  

I ett annat fall blev utgången en annan, nämligen i MÖD 2011:24. Frågan i målet rörde 

avgränsningen av begreppet verksamhetsutövare vid bedömning av ansvaret för undersökning 

av föroreningsskador. 
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En kommunal nämnd gav ett bolag ett föreläggande att utföra undersökningar om klorerde 

lösningsmedel och inkomma med förslag på åtgärd, på den fastighet där bolaget haft sin 

verksamhet. Bolaget överklagade och anförde i huvudsak följande, att de ej ansågs uppfylla 

rekvisiten för att utgöra verksamhetsutövare enligt MB 10 kap. 2§, att de ej har använt klorerade 

lösningsmedel även om de haft tillstånd att använda lösningsmedlet. Vidare hävdar bolaget att 

de saknat faktisk och rättslig möjlighet att ingripa mot föroreningen i syfte att förebygga, hindra 

eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människor eller miljön.  

Nämnden instämmer i att det ej visats att bolaget skulle använt klorerade lösningsmedel i sin 

verksamhet, men att detta inte påverkar undersökningsansvaret. Däremot kan ansvarets 

omfattning jämkas när en skälighetsavbedömning görs enligt MB 10 kap. 4§. Bolaget är därmed 

endast ansvarig i enlighet med MB 10 kap. 2§ om bolaget bedriver samma verksamhet som 

tidigare verksamhetsutövare på fastigheten.  

Av utredningen i målet framgår att bolaget köpt en del maskiner av tidigare 

verksamhetsutövarens konkursbo och i och med det övertagit den aktuella fastigheten. Bolagen 

har bedrivit olika verksamheter, den tidigare verksamhetsutövaren tillverkade huvudsakligen 

maskinskyltar, medan nuvarande bolagets verksamhet är inriktad på precisionsetsning. 

Verksamheten är således inte densamma som det som tidigare bedrevs i fastigheten. Den 

tidigare verksamhetsutövaren hade 85 personer anställda, medan det senare bolaget startades 

som ett enmansbolag, men i nuläget har fyra anställda. Bolaget har även ett nytt tillstånd. Någon 

koppling i fråga om ägarintressen mellan de två bolagen har inte framkommit.  

Mot denna bakgrund kom MÖD fram till att något organisatoriskt samband inte finns mellan 

de två bolagen och att det således inte är fråga om samma verksamhet. Bolaget kan inte ses som 

utövare av den verksamhet som har gått i konkurs och har inte heller senare bedrivit någon 

verksamhet som har kunnat bidra till förorening med klorerade lösningsmedel.  

Bolaget är således inte att anses som verksamhetsutövare och föreläggandet ska upphävas. 

4.2 FASTIGHETSÄGAREN 

MÖD 2011:1 behandlar när krav kan komma att riktas mot fastighetsägaren. 

Ett sågverk har bedrivits på aktuell fastigheten mellan år 1889 - 1985 och föroreningar som 

troligen härrör från denna har konstaterats på fastigheten. Den aktuella fastigheten finns 

uppförd på länsstyrelsens prioriteringslista sen många år och ligger under beteckningen 

riskklass 1. Länsstyrelsen utförde till följd av detta ytliga undersökningar av marken som visade 

att, området kunde medföra olägenheter för människans hälsa och miljö, ytterligare 

undersökningar av området måste ske.  

För att klargöra vem som skulle svara för dessa ytterligare åtgärder utförde länsstyrelsen en 

ansvarsutredning. Denna utredning visade på att ingen tidigare verksamhetsutövare fanns att 

tillgå och av den anledningen kom krav att riktas mot fastighetsägaren H.B. Länsstyrelsen, med 

stöd av MD riktade föreläggande mot H.B att utföra ytterligare markundersökningar  med stöd 

av MB 10 kap. 3§. Länsstyrelsen motiverade sitt beslut enligt följande, för att ansvar ska kunna 

påbjudas fastighetsägaren krävs att denne haft kännedom eller borde haft kännedom om att 

fattigheten vid förvärvet varit förorenad. Under tidpunkten när H.B förvärvade fastigheten var 

den riskklassad och uppförd på länsstyrelsen prioriteringslista, fastigheten var även taxerad som 

en industrifastighet. Detta borde ha medfört att H.B undersökt fastigheten närmare. 
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Fastighetsägaren H.B överklagade beslutet om fördjupande undersökningar, och anförde som 

stöd för sitt påstående att bolaget som är ses som siste verksamhetsutövare likviderades under 

år 2008, eventuellt utredningsansvar samt avhjälpandeansvar bör riktats mot denne. Anspråk 

bör snarast riktas mot bolaget i likvidation så att likvidationsförfarandet kan återupptas. Något 

subsidiärt ansvar kan inte anses föreligga då H.B helt saknat kännedom om föroreningar och 

inte på något sätt bidragit till dessa. Därmed borde inte ett mer långtgående ansvar än mot 

tidigare verksamhetsutövare kunna påföras. Inte heller vid förvärvet hade H.B någon anledning 

att företa några fördjupade undersökningar, hen kände inte till att fastigheten funnits uppförd 

på länsstyrelsens prioriteringslista inte heller har hen blivit upplyst om föroreningar eller risker 

för sådana av kommunen. 

I det fall H.B skulle anses som ansvarig för dessa undersökningar och avhjälpandeansvar yrkar 

hen att ansvaret jämkas till noll. Sågverksamheten som mest troligt ansvarar för de 

bakomliggande orsaker till varför fastigheten blivit förorenad har skett för väldigt länge sedan, 

lång innan år 1969.  

MÖD konstaterade att en fastighetsägares avhjälpandeansvar enligt MB 10 kap. 3§ är subsidiärt 

i förhållande till verksamhetsutövarens ansvar. Det innebär att den enda gången en 

fastighetsägare kan hållas ansvarig är i det fall det inte finns någon rådande eller tidigare 

verksamhetsutövare. Vid tiden för länsstyrelsens handläggning var bolaget i likvidation 

verksamhetsutövare. Därmed fanns det en verksamhetsutövare och länsstyrelsen hade således 

inte grund för att påföra fastighetsägaren H.B ett förläggande att undersöka marken ytterligare. 

MÖD bedömer därför att föreläggandet ska upphävas.  

Ett annat rättsfall som belyser fastighetsägarens avhjälpningsansvar när ingen 

verksamhetsutövare funnits är MÖD 2014:14. 

År 2005 ålade miljönämnden i en kommun ett bolag att inkomma med förslag på utredning som 

skulle komma att bli aktuellt för en fastighet, nämnden ansåg att den verksamhet som bolaget 

utförde på fastigheten kunde bidra till föroreningar av fastigheten. Länsstyrelsen upphävde dock 

nämndens beslut med motivering att nämnden ej kunnat påvisa att den faktiska driften pågått 

efter 30 juni 1969.  

Nämnden ålade då bolaget år 2012 att i egenskap av fastighetsägare inkomma med anmälan om 

avhjälpandeåtgärder av en del av fastigheten. Som stöd grundande de sin talan på 

hänsynreglerna i MB 2 kap. 3 och 7§§, 10 kap. 1,2,3 §§ samt 26 kap. 9§.  

Beslutet överklagades av bolaget och kom att gå upp till MÖD. Nämnden yrkade i första hand 

att dess beslut skulle fastställas och länsstyrelsen upphävas, i andra hand yrkade de att dess 

beslut skulle fastställas med ändringen att bolaget endast skulle åläggas ett skäligt ansvar. Till 

stöd för sitt anförande tillade de att MB 10 kap. ska tillämpas enligt sin lydelse innan ändringen 

2007 eftersom föroreningen härrör från tiden innan. Nämnden hävdade att den 

övergångsbestämmelse som är aktuell i detta fall är införandelagens (1998:811) 15§, då 8§ 

samma lag endast behandlar verksamhetsutövaransvaret som ska bedömas efter faktiskt drift 

och inte fastighetsägarens ansvar som är aktuellt i detta fall. Resultatet blir således att bolaget i 

detta fall är ansvarig fastighetsförvärvare.  

Bolaget bestred ändringen. För det fall domstolen skulle finna att bolaget såsom 

fastighetsförvärvare har ett avhjälpandeansvar har bolaget yrkat att detta ansvar ska jämkas till 

noll. Till stöd för bolagets talan anfördes att fastighetsägarens ansvar är begränsat till det ansvar 

som verksamhetsutövaren skulle kunna ha ålagts. Fastighetsförvärvaransvaret är således att 
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betrakta som subsidiärt och inte utfyllande. Den tolkning av regelverket som miljönämnden 

förespråkar har varken stöd i lagtext, förarbeten eller praxis. 

MÖD inhämtade ett remissyttrande av Naturvårdsverket som kom fram till om en verksamhet 

som gett upphov till föroreningar avslutats innan 30 juni 1969 kan inte någon 

verksamhetsutövare ställas till svars enligt MB 10 kap. 2§. Det är enligt Naturvårdsverkets 

mening att ett sådant ansvar ej heller kan sättas på fastighetsägaren. MÖD konstaterade att 

övergångsbestämmelsen som är aktuell i detta fall är införandelagens 8§ där det framgår att 

verksamhetsutövarens ansvar gäller för avhjälpande av föroreningsskador som uppkommit på 

grund av verksamheter vars faktiska drift pågått efter den 30 juni 1969. MÖD tillade även att 

fastighetsägarens ansvar alltid är subsidiärt och inte utfyllande, detta innebär att 

verksamhetsutövarens ansvar först måste fastställas innan fastighetsägarens ansvar kan 

aktualiseras. Det innebär alltså att om fastighetsägarens ansvar skulle kunna sträcka sig längre 

än verksamhetsutövarens på grund av att fastighetsägarens skulle kunna göras ansvarig trots att 

den faktiska driften upphört den 30 juni 1969, skulle fastighetsägarens ansvar kunna bli större 

än verksamhetsutövaren, vilket hade blivit felaktigt. Införandelagens 15§ kan först bli aktuell 

när det finns en ansvarig verksamhetsutövare enligt MB 10 kap. 2§ men som ej kan stå för 

kostnaderna eller utförandet av ett avhjälpande. I detta fall har det ej kunna konstateras att den 

verksamhet som bidragit till föroreningarna varit i faktiskt drift efter 30 juni 1969, därför saknas 

möjlighet att ålägga bolaget i roll som fastighetsägare ett sådant ansvar enligt MB 10 kap. 3§. 

Med detta vill rätten ha sagt att i det fall det inte går att ålägga verksamhetsutövaren ett ansvar 

för avhjälpande går det inte heller att ålägga fastighetsägaren ett sådant ansvar. 

I detta fall är förutsättningarna just sådana och det har inte kunnat bevisas att verksamhetens 

faktiska drift pågått efter 30 juni 1969. Detta innebär att nämndens överklagande ska avslås. 

4.3 SKÄLIGHETSBEDÖMNINGEN 

MÖD 2010:24 Behandlade huruvida en ekonomisk förening skulle erhålla ett begränsat ansvar 

på grund av den tid som passerat sedan delar av föroreningar uppkommit. 

Länsstyrelsen hade förlagt en ekonomisk förening att vidta saneringsåtgärder samt utföra 

avhjälpandeåtgärder på en aktuell fastighet där ett före detta sågverk bedrivits. För dessa 

åtgärder skulle den ekonomiska föreningen svara för 90 % av kostnaderna. Den ekonomiska 

föreningen överklagade och yrkade att beslutet skulle upphävas i sin helhet och som stöd för 

sin talan anförde att det inte fanns något rättsligt stöd för att kräva dem på avhjälpandeåtgärder. 

I det fall de var att anses ansvariga skulle ansvaret jämkas med stöd av MB 10 kap. 4§. 

Den ekonomiska föreningen hade även hävdat att den inte var att anses som adressat eftersom 

den senaste innehavaren av verksamheten hade fått vinsterna av den bark som sålts via 

verksamheten, samt att fastighetsägaren som för närvarande bedriver den verksamheten har 

rådighet över barken. Krav kan således inte riktas mot den ekonomiska föreningen eftersom 

krav på försiktighetsmått endast kan riktas mot den som har faktiskt och rättslig rådighet över 

verksamheten enligt MB 2 kap. Det är därmed inte en fråga om avhjälpande enligt dem. 

Målet kom att gå upp till MÖD. MÖD delade MDs uppfattning att med hänvisning till tidigare 

praxis kan verksamhetsutövare bli ansvariga även för tiden före 1 juni 1969.  Ekonomiska 

föreningen i form av verksamhetsutövare kan därför åläggas ansvar för avhjälpandeåtgärder 

även för tiden före 1 juli 1969. MÖD ansåg att barken uppkommit i den ekonomiska föreningens 

verksamhet och att den i egenskap av tidigare verksamhetsutövare var ansvarig enligt MB 10 

kap 2§. MÖD ansåg således att föreläggandet har rättsligt stöd, och att det varit rätt att meddela 

ett föreläggande med stöd av MB 10 kap.  
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Rörande skälighetsbedömningen gjorde MÖD avvägningen i två led.  För det första utreddes 

vilka avhjälpandeåtgärder som är miljömässigt motiverade och rimliga från en kostnadsmässig 

synpunkt. Därefter skulle en bedömning av ansvarets omfattning ske. Bedömningen om vilka 

avhjälpande åtgärder som var miljömässigt motiverade skulle ske på objektiv grund, det innebär 

att omständigheterna inte enbart behöver beröra verksamhetsutövaren utan alla fakta ska vägas 

in. Beträffande ansvarets omfattning ska tidsaspekten tas i beaktande, med andra ord hur lång 

tid som förflutit sedan föroreningarna ägde rum, samt om verksamhetsutövaren bedrivit 

verksamheten med iakttagande för de villkor som gällde för verksamheten vid tidpunkten.  

Av utredningen följer att den del av verksamheten som bedrivit från 1940- talet fram till slutet 

på 1970- talet vilket medfört det grundläggande föroreningarna. Verksamheten har således 

bedrivits en lång tid innan 1969, då ML trädde i kraft. Det finns inget som visar att 

verksamheten ska ha bedrivits på annat sätt eller i mindre omfattning, MÖD utgår därför från 

att föroreningarna uppkommit i ett ständigt flöde under den aktuella tidperioden. Detta bör 

beaktas vid skälighetsbedömningen och MÖD anser att föroreningarnas om uppkommit före 

och under 1950 talet bör jämkas till noll kronor. Den ekonomiska föreningen bör även ha ett 

begränsat ansvar för de föroreningar som uppkommit efter 1950 fram till 1969. För föroreningar 

som uppkommit efter 1969 finns inga skäl att jämka ansvaret.  

MÖD ansåg att skäl till jämkning på grund av andra omständigheter som redogjorts för ovan 

inte finns. Mot bakgrund av vad som anförts ovan ska endast tidsaspekten beaktas vid 

bedömningen av den ekonomiska föreningens ansvar. Som redovisats har en stor del av 

föroreningarna uppstått för en mycket lång tid sedan, nämligen mellan 1940-talet och 1978. 

Betydande föroreningar har således uppstått före 1969. Med hänsyn härtill fann MÖD att den 

ekonomiska föreningens ansvar bör begränsas till 40 procent av kostnaderna. 

I ett annat fall MÖD 2010:18 blev utgången snarlik. Målet rörde bolaget E som bedrivit 

verksamhet på en aktuell fastighet från 1920-talet fram till år 1983. Vid undersökningar som 

utfördes 2004-2005 visades en förekomst av föroreningar. Länsstyrelsen ålade bolaget E att år 

2006 avhjälpa skadan.  

Bolaget E överklagade och yrkade att föreläggandet skulle upphävs i första hand, i andra hand 

yrkar de att bolagets ansvar bör jämkas till noll kronor. Detta stödde de på att det gått så långt 

tid sedan föroreningarna och verksamheten hade bedrivits i enlighet med den tidens regleringar, 

samt att föroreningen genom bland annat markarbeten hade förvärrats, vilket är ett skäl till att 

bolagets ansvar bör begränsas. Vidare anförde bolaget att de redan stått för kostnaderna av 

utredningar på platsen och att det därför hade varit oskäligt betungande att bolaget skulle 

behöva stå hela kostnadsansvaret för de efterföljande avhjälpandeåtgärderna. 

MÖD ansåg att eftersom bolaget har bedrivit verksamhet från 1920-talet fram till början på 

1980 är reglerna tillämpliga på bolaget. De ansåg även att området var så pass förorenat att det 

riskerade att ge skador på människors hälsa eller miljö. MB 10 kap. blir då tillämpligt med sin 

lydelse före den 1 juni 2007. Bolaget kan därmed ses som verksamhetsutövare och därför bli 

adressat för föreläggande.  

Av utredningen i målet förstås att den största delen av föroreningarna uppkommit under 

perioden från 1920 till 1955-talet. En mycket lång tid kan därför anses passerat sedan 

föroreningarna uppstod, detta bör beaktas när ansvarets omfattning avgörs. MÖD ansåg att 

ansvaret för föroreningar som uppkommit före och under 1950-talet i princip bör jämkas till 

noll kronor. En annan bedömning kan ske om det föreligger särskilda skäl till annat, till exempel 

att verksamheten har bedrivits i strid med gällande regleringar. För föroreningar som skett efter 

1950 fram till 1969 anser MÖD att bolaget även här bör ha ett begränsat ansvar med hänsyn till 



 

 

24 

 

tidsaspekten. Men vad gäller föroreningarna som uppkommit efter 1969 fann MÖD ingen 

anledning att jämka bolagets ansvar med hänsyn till tidsaspekten. 

MÖD kom fram till att tidsaspekten skulle beaktas vid skälighetsbedömningen och vid en 

samlad bedömning avsåg MÖD att bolaget Es ansvar skulle begränsas till 25 % av kostnaderna. 

Ett annat mål som kom att behandla skälighetsbedömningen var MÖD 2014:2. Där frågan i 

målet rörde ett föreläggande miljönämnden ålagt ett bolag om att genomföra 

sedimentundersökningar på en aktuell fastighet.  

Bolaget överklagade beslutet och målet kom att gå upp till MÖD. Bolaget hade i första hand 

yrkat att föreläggandet om sedimentundersökningar skulle upphävas, i andra hand yrkade de att 

omfattningen av undersökningarna skulle begränsas så att det endast skulle avse ämnen som 

ingått i dess verksamhet. Bolaget har gjort gällande att de ej bidragit till föroreningar av en rad 

ämnen. Bolaget kan ej ha bidragit till att föroreningar har spridits över hela området som 

föreläggandet gäller.  

En fråga MÖD hade att ta ställning till var huruvida det fanns skäl att jämka omfattningen av 

bolagets ansvar. Av MB 10 kap. 4§ framgår det att om en verksamhetsutövare kan visa att denne 

endast bidragit i en begränsad mån till en förorening ska det beaktas i skälighetsavvägningen 

vid bedömningen av ansvarets omfattning.  

Utgången av målet blev att bolagets avhjälpandeansvar kom att jämkas genom att krav på 

analyser av vissa ämnen togs bort, eftersom utredningar som legat till grund för beslutet visat 

att bolaget ej bidragit till föroreningar av vissa ämnen (arsenik, kvicksilver, nickel, med mera), 

det fick även stöd av den utredning som nämnden gett in till MÖD. Det är då ej skäligt att i 

normala fall ålägga denna ett avhjälpande ansvar anseende denna del. MÖD kom även fram till 

att dessa ämnen (arsenik, kvicksilver, nickel med mera) inte kan komma att omfattas i en 

utredning med stöd av MB 10 kap. 6§, eftersom en begränsning av ansvaret redan skett i MB 

10 kap. 4§.  MÖD kom således fram till att bolaget ej var tvungen att utreda huruvida dessa 

ämnen förekom på fastigheten, föreläggandet kom därför att ändras. 

Avseende det andra ämnena (krom, koppar, zink, med mera) som bolaget ej kunna påvisa att 

de inte bidragit till spridandet av, och inte heller har bolaget kunna visa att dess bidrag av dessa 

övriga ämnen bara finns på en begränsad del av fastigheten. Bolaget är således tvungen att 

utreda eventuell förekomst av dessa ämnen på hela fastigheten.  
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5 ANALYS  

I detta kapitel ämnar jag att analysera mina valda rättsfall och jämföra dem med gällande rätt.  

5.1 VERKSAMHETSUTÖVAREN 

I mål MÖD 2005:64 inhämtade MÖD ett yttrande av Naturvårdsverket, de framförde att den 

som är uppdragsgivare bör anses vara verksamhetsutövare. Men vid närmare studie av 

rättsfallen kommer vi snart fram till att det är en förenklad bild av detta i många fall komplexa 

rättsläge. Inte heller framgår det alla gånger av avtal vem som är att anses som 

verksamhetsutövare, detta medför att avtal många gånger inte kan ge vägledningen vid 

utrönande i verksamhetsutövarfrågan. 

I SOU 2006:39 framgår det att av tidigare praxis från KN är det vid en definition av begreppet 

verksamhetsutövare, väsentligt vem som har den faktiska och rättsliga har möjlighet att ingripa. 

En praxis som står sig stadig än idag. Men det finns även andra grunder som kan vara avgörande 

vid bedömning om verksamhetsutövarfrågan.  

I rättsfallet MÖD 2005:64 framgår det att om bolaget stod för att lämna in viktiga tillstånd tydde 

det på att detta var verksamhetsutövaren, samt att desamma bolaget tog omhand om den 

övergripande skötseln av verksamheten på området. Men rättsfallet MÖD 2010:23 visade även 

att om ett bolag har haft rådighet till in- och utsläpp på fastigheten och skött området där runt 

inte utgjorde sådan grund att bolaget var att anses som verksamhetsutövare, då bolaget inte hade 

en faktiska rådighet över platsen utan enbart agerat som anlitat av annan. Att avgift tagits ut 

betonade inte ett verksamhetsutövaransvar. Det är alltså den faktiska rådigheten som är av vikt 

när det gäller verksamhetsutövarfrågan. Detta stämmer väl in med gällande rätt som i det fall 

den som tillhandahållit verksamheten är att anses som verksamhetsutövare. 

Rättsfall MÖD 2003:127 uttalade att både tidigare och nuvarande verksamhetsutövare kan vara 

adressater för kraven enligt MB 10 kap. Krav kan således riktas till vilken som helst av dem 

som utövat verksamheten. Att tillsynsmyndigheten riktar kraven till nuvarande eller senaste 

verksamhetsutövare finnes stöd i förarbetena till MB och överensstämmer även med praxis 

under ML som innebär att den som övertar en verksamhet i princip övertar såväl rättigheter som 

skyldigheter. Det finns således inget krav på att tillsynsmyndigheten ska utreda vem som 

orsakat den största delen av föroreningen. Bolaget som för förläggandet kan i sin tur väcka talan 

mot de övriga verksamhetsutövarna enligt fördelningsregeln MB 10 kap. 6§. Ansvaret ska dem 

emellan fördelas efter vad som är skäligt. Kan en verksamhetsutövare visa att den bara bidragit 

i begränsad mån som i mål MÖD 2014:2 svarar de endast för den delen.  I det fall ett bolag köpt 

maskiner av ett konkursbo och övertagit den aktuella fastigheten utgör ej sådan grund att det 

kunde anses som samma verksamhet, om det ej fanns annan organisatorisk koppling mellan de 

två bolagen och att det således inte är fråga om samma verksamhet.  Det framgår av rättsfall 

MÖD 2011:24 där bolaget i detta fall inte bedrev samma verksamhet och hade ett nytt tillstånd, 

denne var då ej att anses som verksamhetsutövare.  

När verksamhetsutövarbegreppet kommit på tal har hänvisningar gjorts till Lag (1999:381) om 

att förebygga följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagen ger uttryck för att den som har 

det allomfattande ansvaret för en verksamhet, vid sida om den som faktiskt bedriver 

verksamheten, är att anse som verksamhetsutövare. I min utredning har jag inte funnit i vilket 

utsträckning lagen ger vägledning i fråga om begreppet verksamhetsutövaren.  
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5.2 FASTIGHETSÄGAREN 

Angående fastighetsägarens ansvar visar ett rättsfall MÖD 2011:1 att för att fastighetsägaren 

ska kunna belastas med avhjälpandeansvar måste gruppen av verksamhetsutövare vara uttömd. 

Det får alltså inte finnas någon verksamhetsutövare att rikta föreläggande mot. Detta på grund 

av att verksamhetsutövaren är den primärt ansvarige för föroreningen vilket överensstämmer 

väl med principen om att förorenaren ska betala. För att ansvar ska kunna påbjudas 

fastighetsägaren krävs att denne haft kännedom eller borde haft kännedom om att fastigheten 

vid förvärvet varit förorenad. Ett annat rättsfall MÖD 2014:14 visar att fastighetsägaren inte 

kan få stå för mer uttömmande krav än de som kan ställas på verksamhetsutövaren. 

Fastighetsägarens ansvar är alltid subsidiärt till verksamhetsutövaren vilket stämmer in bra mot 

gällande rätt och förarbeten i frågan.  

5.3 SKÄLIGHETSBEDÖMNINGEN 

Precis som litteraturen uttrycker det framgår det av MÖD 2010:18 att skälighetsbedömningen 

ska göras i två led. Där de objektiva grunderna är det första som ska tas ställning till. Vidare 

ska de subjektiva grunderna beaktas. I empiridelen framkom av valda rättsfall MÖD 2010:24 

och MÖD 2010:18 att tidsaspekten var något som kom att tas stor hänsyn till vid 

skälighetsbedömningen. Det framgick att om föroreningar uppkommit före och under 1950-

talet finns det grund för att jämka ansvaret till noll kronor. Om föroreningar uppkommit efter 

1969 kom rätten fram till att det ej utgjorde ett skäl till jämkning med hänseende till tiden. 

Rätten lämnade här ett yttrande att det finns utrymme för att göra en annan bedömning om det 

föreligger särskilda skäl för det, till exempel om verksamheten har bedrivits i strid med gällande 

regleringar.  

I rättsfall 2014:2 framgår det att det finns skäl att jämka ansvarets omfattning i det fall ett bolag 

kan visa att de endast bidragit till en förorening i begränsad mån. Det kan då inte heller bli 

skyldiga att utreda förekomsten av gifter de inte gett upphov till genom bestämmelserna i MB 

10 kap. 6§ då en begränsning skett i MB 10 kap. 4§. Vilket också stämmer överens med gällande 

rätt. 
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6 SLUTSATSER 

I detta avsnitt ska jag redogöra de slutsatser jag dragit utifrån mina forskningsfrågor. 

Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan verksamhetsutövaren/ fastighetsägaren, under 

vilka förutsättningar kan dessa bli skyldiga att avhjälpa skadan?  

Ur analysen kan man tydlig utläsa att ansvarsfördelning mellan verksamhetsutövaren och 

fastighetsägaren motsvarar det som föreskriv i förarbetena till lagen. Den primärt ansvariga är 

förorenaren, verksamhetsutövaren. Fastighetsägarens ansvar är subsidiärt och kan inte bli större 

än verksamhetsutövarens.  

Hur långtgående är ansvaret och hur långt i tiden sträcker sig ansvaret? 

Ansvaret avgörs genom skälighetsbedömningen. Ur analysen kan man utläsa tydliga tendenser 

på att det finns en tidsbegränsning för hur långt ansvaret sträcker sig. Om föroreningar skett 

innan och under 1950 -talet visar rättspraxis på att ansvar ej kan utkrävas. Mellan 1960- 1969 

har vists ansvar utkrävt. Har föroreningarna skett efter 1969 tyder rättspraxis på att fullt ansvar 

kan utkrävas.  

Hur ser den rättsliga regleringen ut i de fall det finns flera som ansvarar för samma 

skada?  

I det fall flera ansvarar för samma skada gäller solidariskt ansvar. Föreläggande bör riktas mot 

den senaste verksamhetsutövaren som i sin tur kan väcka talan mot övriga ansvariga. Ansvaret 

fördelas efter vad som är skäligt enligt fördelningsregeln. Kan en verksamhetsutövare visa att 

den endast bidragit till föroreningar i begränsad mån tyder rättspraxis på att denne bara ansvarar 

för den delen.  

Hur görs skälighetsavvägningen avseende avhjälpandets omfattning?  

Skälighetsavvägningen görs i två led. Där först fästes avseende vid de objektiva 

bevekelsegrunderna för att sedan övergå till de subjektiva bevekelsegrunderna. Jag fann att 

tidsaspekten var något som togs stor hänsyn till när skälighetsbedömningen gjordes. Och i båda 

dessa fall kom ansvarets omfattning att jämkas med hänseende till tiden som förflutit sedan 

föroreningen ägde rum.  
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