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Sammanfattning !
Den som utsatts för en miljöskada skall inneha möjligheten till att erhålla full kompensation i form 
av skadestånd för den skada denne har lidit av skadevållaren. Detta bör ses som en huvudprincip 
inom skadeståndsrätten vilken således även torde gälla vid miljöskadestånd. Det föreligger dock ett 
antal problematiska och svårtillämpade regler inom miljörätten vilka göra det svårt för den 
skadelidande att få ut skadestånd. Denna avhandling har i synnerhet berört den problematik som 
föreligger vid åberopande av estetiska och psykiska immissioner. De problem- och 
avvägningsområden som väsentligen har avhandlats i denna framställning är orts- och allmänvanlig 
störning, dithörande skälighetsbedömning samt preskription vid miljöskador. För att läsaren 
följaktligen skall förstå denna problematik samt för att erhålla ett sammanhang för en vidare 
uppfattning företogs initial en introduktion till vardera område vartill relevanta bestämmelser och 
gällande rättspraxis framställdes. Avslutningsvis företogs en diskussion samt en sammanställning av 
vilka bakomliggande orsaker som torde ha påverkat åberopandet och erhållande av miljöskadestånd 
vid estetiska och psykiska immissioner.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1. Inledning !
Denna framställning kommer i huvudsak att ta fasta på den problematik som föreligger vid estetiska 
och psykiska immissioner. Den avvägning som ideligen utförs mellan om en störning är 
ersättningsgill som en estetisk och psykisk immission eller är att anse som en orts- eller 
allmänvanlig störning som gör störningen till en icke ersättningsgill handling är en problematik som 
tagits fasta på. Skadeståndet för estetiska och psykiska immissioner faller ofta in under dessa 
begrepp vilket resulterar i att den skadelidande inte får någon ersättning. Även den hithörande 
skälighetsbedömning som ofta innebär att den skadelidande får tåla uppkommen skada kommer att 
redogöras för. Framställningen tar även upp problematiken avseende preskription på området där 
svårigheterna med att definiera och särskilja begreppen estetiska och psykiska immissioner görs 
gällande samt konsekvenserna bakom preskriptionsstartpunkten. !
1.2 Syfte och frågeställning !
Denna framställning företar en närmare undersökning av de miljöskaderegler som finns föreskrivna 
i miljöbalken och utreder i synnerhet skadeståndsreglerna inom gällande rättsområde. 
Avhandlingens huvudsakliga syfte är att utreda och fastställa den problematik som föreligger 
angående skadeståndsmöjligheten för estetiska och psykiska immissioner. Härvid avses således att 
avhandla de bakomliggande konsekvenserna för den skadelidande att åberopa estetiska och 
psykiska immissioner som störningsorsak i relation till de föreliggande undantags- och 
avvägningsområdena såsom orts- och allmänvanlig störning, dithörande skälighetsbedömning samt 
preskriptionsproblematiken. Den frågeställning som kommer att aktualiseras i avhandlingen är; 
Vilka är de bakomliggande problemområdena till varför miljöskadestånd för estetiska och psykiska 
immissioner sällan kan erhållas av den skadelidande? !
1.3 Metod  !
Den metod som har avsetts att tillämpats vid författandet av denna framställning är den traditionella 
rättsdogmatiska metoden vars utgångspunkt innefattas av de erkända juridiska rättskällorna vid 
besvarandet av den juridiska problematiken. Den rättsdogmatiska metoden har selekterats till följd 
av att den gällande rätten skall tolkas och systematiseras för att ta fram den problematik som 
föreligger på området. De sedvanliga hierarkiska källorna har därmed studerats i avhandlingen i 
följande ordning; lagtext, förarbeten, praxis och juridisk doktrin. Den praxis som jag har valt att 
begagna mig av på området har i synnerhet bestått av rättsfall som innefattar åberopande av 
estetiska och psykiska immissioner samt även praxis från de olika problemområden vilka behandlas 
i framställningen. Härvid kommer alltså vissa rättsfall i avhandlingen att baseras på begreppen orts- 
och allmänvanlig störning, den skälighetsavvägning som företas härvid samt aktualiseras vissa 
rättsfall gällande preskription vid miljöskadestånd. Vidare kommer viss annan rättspraxis att belysas 
något för att klargöra vissa områden och för att lättare påvisa uppsatsens problemområden. 
De sökord och nyckelbegrepp som jag i synnerhet har använt mig av har varit: Miljöskadestånd, 
estetiska och psykiska immissioner, skadeorsaker samt preskription vid miljöskadestånd. !
1.4 Disposition och avgränsningar !
Denna avhandling kommer huvudsakligen att präglas av den problematik som föreligger inom 
miljöskadeståndsrätten vad gäller estetiska och psykiska immissioner. Viss annan framställning 
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kommer dock att vara nödvändig för att skapa en förståelse samt för ett erhålla ett sammanhang. 
Uppsatsen behandlar problematiken bakom estetiska och psykiska immissioner på åtskilliga 
områden inom miljöskadetsåndsrätten. Vidare kommer viss väsentlig avgränsning att företas. 
Avhandlingen innefattar endast svensk rätt vilket innebär att EG-rätt och annan internationell rätt 
kommer att lämnas utan avseende. Uppsatsen behandlar huvudsakligen 32 kap. MB men 
kompletterande regler ur Skadeståndslagen samt Preskriptionslagen kommer att beröras något men 
utreds inte mer ingående i denna avhandling. Därutöver kommer uteslutande utomobligatoriska 
skadestånd att avhandlas och situationer innefattande avtalsförhållande rörande miljöskadestånd 
berörs därmed inte. Avslutningsvis behandlar denna uppsats inte miljöskadeförsäkring eller något 
annat försäkringsförhållande. 
Analyser av framförallt rättsfall kommer att företas fortlöpande i texten men en sammanfattande 
analys utav rättsområdet aktualiseras i den avslutande diskussionsdelen.  !
1.5 Bakgrund !
Dagens samhälle präglas allt mer utifrån ett nytänkande och utvecklande perspektiv på miljön. Jag 
är benägen nog att vidhålla att vetskapen om och kompetens inom miljöområdet näst intill är att 
anse som en trend idag. Strävan efter denna utveckling har resulterat i en tillfredställande expertis 
inom området varefter samhällets medvetenhet om miljön har skapat förståelse och kunskap även 
för den vanliga medborgaren. Konsekvenserna av den etablerade medvetenheten i samhället, om 
distinktionen mellan vad som är bra och vad som är dåligt för miljön bör rimligen nog åstadkommit 
en positiv effekt på miljöklimatet. För närvarande ser tyvärr inte miljösituationen ut på följande sätt 
trots den ökade medvetenheten gällande miljöproblematiken. 
Miljöproblemen bör även ses från ett globalt perspektiv men med utgångspunkten från att alla 
subjekt måste göra ”sin beskärda del” för att åstadkomma en förändring. Utifrån ett sådant synsätt 
kan det anses effektivt med en miljölagstiftning som noggrant reglerar området i varje land.  
I Sverige är miljörätten, huvudsakligen miljöbalkens tillkomst och innehåll, väl omdiskuterad som 
något oklart och ofullständigt bland experterna.  Det föreligger självfallet ett flertal lagregler som är 1

att anse som stränga och väl genomtänkta inom miljöbalken samtidigt som det förekommer 
lagregler som innefattar möjligheten till att kringgå lagen med hjälp av olika undantagsregler och så 
kallade ”kryphål i lagen”. Detta bör anses som problematiskt då miljöbalken trots allt är en 
skyddslagstiftning men där undantagsreglerna har fått en viss avgörande roll. Det är naturligtvis 
komplicerat att lagstifta inom ett område där olika intressen och rättigheter tvingas vägas mot 
varandra. Detta resulterar ofta i att miljön i flertalet fall är det intresse som väljs bort för att gynna 
ett annat intresse. Denna intresseavvägning mellan ett fullständigt och skarpt miljöskydd å ena 
sidan och ett produktivt och effektivt samhälle å andra sidan kommer oundvikligen att utsättas för 
konflikt.  Av ovan framställning återges att kunskapen inom miljön inte torde vara det bristfälliga 2

inom området utan det problematiska kan anses ligga på en viss bristfällig lagtext nivå i Sverige.  !!!!!!

 !2
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  Prop. 1985/86:83 s.10 -11 2



2. Miljöskadeståndets tillämpningsområde  !
2.1 Allmänt om miljöskadestånd !
Miljöskadestånd regleras huvudsakligen i 32 kap. MB vilket omfattar skadestånd för personskada, 
sakskada och ren förmögenhetsskada. Ersättning utgår i regel inte  för skador vilka inte besitter en 3

ekonomisk karaktär tillika ideella skador, kränkningar, allmänt obehag och otrevnad. MB ger ingen 
uttrycklig rätt i lagtext till skadestånd för dessa icke ekonomiska skador men det finns emellertid 
möjlighet att tillämpa SkL eller annan speciallagstiftning vid dessa situationer, men inte MB.  4

Utifrån ovanstående hänseende, vilken har sin grund i utredningsförslaget, har en viss utveckling 
skett av det ersättningsgilla området vid miljöskador. Ersättning utgår numer för skador av näst 
intill ideell karaktär tillika ”förfulning av landskapsbild”, obehag och rädsla samt andra estetiska 
och psykiska immissioner. Dessa skadeståndsersättningar av mer ideellt slag är oerhört 
svårbedömda och kommer att inneha en väsentlig del av dispositionen i denna avhandling.  5

!
2.1.2 Skadeståndets syfte !
Utgångspunkten enligt lagmotiven är att miljöskador skall förhindras snarare än att uppkomna 
skador skall ersättas. Skadeståndsreglerna i miljöbalken innehåller således i synnerhet ett preventivt 
syfte vilket innefattar att i förväg avskräcka och förhindra en miljöskada. Trots att miljöområdet är 
väl utforskat är det svårt att uppskatta alla tänkbara senarium där miljöskador kan uppstå. Därav 
innehåller miljöskadeståndet även ett reparativt syfte vilken innefattar att återställa redan 
uppkommen skada. Vad gäller miljön är det inte alltid möjligt att återställa den skada som 
uppkommit vilken kan ha orsakat förödande konsekvenser. Uppstår en sådan situation skall den 
skadelidande beredas en ekonomisk kompensation motsvarande dennes förlust och lidande.   6

!
2.1.3 Den skadeståndsberättigade vid miljöskador !
En förutsättning för att bli skadeståndsberättigad är att skadan omedelbart drabbar den 
skadelidande. Ansvaret sträcker sig således inte så långt till att ersätta skador som besitter en 
indirekt karaktär. Dessa så kallade tredjemansskador definieras som en skada vilken indirekt 
drabbar en person till följd av dennes relation till den direkta skadan.  Det klassiska typexemplet är 7

en skadad arbetstagare i ett litet företag som till följd av sina skador inte kan arbeta vilket 
problematisk nog resulterar i en ekonomisk förlust för företaget. Sådana skador ersätts således inte i 
enlighet med miljöskadeståndsreglerna.  8

!!!!!!

 !3

 Ersättning av ideell natur kan dock utgå för exempelvis ”sveda och verk” till följd av en personskada3

 Bengtsson 2011 s. 254

 Eriksson 1986 s. 535

 Bengtsson 2011 s. 16-17 samt prop. 1985/86:83 s. 11- 126

 Prop. 1985/86:83 s. 397

 Bengtsson 2011 s. 548



2.2 Kvalifikationer för miljöskadestånd  !
Det krävs att vissa särskilda förutsättningar är uppfyllda för att miljöskadestånd över huvud taget 
skall utgå. Förutsättningar anges i 32 kap. 1 § 1 st. MB och nedan kommer innebörden av dessa tre 
begrepp att förtydligas något.  !
 ”Skadestånd enligt detta kapitel ska betalas för personskada och sakskada samt ren  
 förmögenhetsskada som verksamhet på en fastighet har orsakat i sin omgivning.” !
2.2.1 Verksamhetskriteriet  !
I enlighet med 32 kap. 1 § 1 st. MB begränsas skadeståndsmöjligheten till att endast omfatta skada 
orsakad från en verksamhet. Begreppet verksamhet finns inte vidare definierat i lagtext men torde 
inneha samma innebörd som 9 kap. 1 § MB som reglerar miljöfarlig verksamhet där begreppet 
vidare preciseras.  I samstämmighet med motiven omfattas emellertid begreppet verksamhet av all 9

form av markanvändning som stör omgivningen. Detta innebär att en användning av själva marken, 
tillika jord- och skogsbruk, samt användning av byggnader eller anläggningar som uppförts på eller 
i marken, inkluderas i begreppet. Verksamheten behöver inte nödvändigtvis vara av permanent 
karaktär utan rent tillfällig användning av fastigheten, som enstaka sprängning eller tävling, 
omfattas likväl av begreppet.  Liksom innebörden av miljöfarlig verksamhet torde 10

verksamhetsbegreppet inte uteslutande kräva mänsklig aktivitet utan det bör exempelvis räcka med 
förvaring av miljöskadliga ämnen för att klassificera förvaringen som en verksamhet av miljöfarlig 
karaktär.  11

Det skall dock tilläggas att för skadeståndsskyldighet torde det rimligtvis krävas att 
omständigheterna varit kända för den ansvarige inom företaget eller någon annan med liknande 
position för att reglerna skall kunna göras gällande.  Dock bör skadeståndsreglerna inte anses  som 12

gällande vid alltför flyktig användning av en fastighet, tillika enstaka transporter över den, eftersom 
detta inte kan anses vara en verksamhet. Sker dock transporterna av mer frekvent och upprepande 
natur är detta att anse som ett led i verksamhet på en fastighet och skadeståndsreglerna kan således 
göras gällande.  13

!
2.2.2 Fastighetskriteriet !
Vidare skall verksamheten utföras på en fastighet för att miljöskadestånd skall kunna aktualiseras. 
Detta innebär att den störande verksamheten måste vara anknuten till en viss fastighet vilket inte 
förutsätter att verksamheten endast är begränsad till en fastighet eller att verksamheten måste 
bedrivas på hela fastigheten. Det är själva kravet på anknytningen till viss fastighet som är det 
relevanta, inte omfattningen av användandet av fastigheten. Detta resulterar i att en skadegörande 
handling som inte direkt företas på fastigheten men som har en anknytning till den omfattas av 
lagen. De rörliga störningskällorna tillika transportmedel skall således undantas lagen. Dessa 
störningskällor anses inte anknutna till en verksamhet på en viss fastighet och bilister blir därmed 

 !4

 Bengtsson 2011 s. 269

 Prop. 1985/86:83 s. 3710

 Jfr prop. 1997/98:45 del 1 s. 60411

 Jfr prop. 1985/86:83 s. 5312

 En mer ingående beskrivning föreligger under rubriken ”Fastighets kriteriet” se även prop. 1985/86:83 s.13

37 samt Eriksson 1986 s. 30- 31



inte skadeståndsansvariga för den störning fordonet avger. Ansvar för sådana skador får istället 
bedömas i enlighet med annan lagstiftning.  Emellertid blir lagen tillämplig på exempelvis 14

flygplansbuller som uppstår vid start och landning om störningen kan anknytas till flygplatsen och 
är ett led av verksamheten. Ansvarig för dessa bullerskador är endast flygplatsägaren och således 
inte ägaren av flygplanet. Detta gäller även störningar från fordon där väghållaren kan hållas 
ansvarig för den skada som uppstår men inte själva bilisten. Dock bör ansvaret begränsas till att 
endast gälla skada vilken är en typisk följd utav verksamheten vilket utesluter alltför säregna eller 
osannolik händelse. För dessa skador kan alltså inte ägaren till gällande område göras ansvarig för. 

 Arbeten i vattenområden tillika muddringsarbeten skall anses som användningen av fastighet och 15

tillfaller således lagen.  Avslutningsvis bör dock anmärkas på att kriteriet innefattande anknytning 16

till viss fastighet inte bör anses som alltför avgörande vid bedömning av skadestånd eftersom den 
som bedriver verksamhet på annans fastighet kan göras ansvarig för miljöskada.  17

!
2.2.3 Omgivningskriteriet !
Den sista av förutsättningarna som skall vara uppfylld för att lagen skall anses tillämplig innefattar 
skada som verksamheten orsakat i sin omgivning.  Miljöskadestånd kan därmed endast utgå om 18

skada drabbat någon i verksamhetens omgivning. Innebörden av begreppet omgivning är mycket 
vitt och tycks inte enbart innefatta verksamhetens grannfastigheter utan även exempelvis luft- och 
vattenföroreningar kan hänföras till lagen, så till vida miljöskadan orsakats av en verksamhet. Det 
som följaktligen skall uppmärksammas är distinktionen mellan verksamhetens omgivning, vilken 
görs gällande här, och fastighetens omgivning, vilken inte anses relevant vid tillämpningen av 
paragrafen. Kontentan av denna distinktion innebär att skada som uppstår på samma fastighet inte 
nödvändigtvis skall falla utanför ansvaret.  Det avgörande är, som tidigare stadgat, inte själva 19

fastighetsgränsen vid bedömningen av begreppet omgivning utan verksamhetens arbetsområde. 
Skada orsakad på en annan del av samma fastighet där verksamheten bedrivs kan således innebära 
skadeståndsskyldighet för verksamheten och den skadelidande hänförs till att drabba omgivningen 
trots att de uppehåller sig på av samma fastighet eller i samma byggnad. Skada som inträffar på 
arbetsområdet eller inom anläggningen där verksamheten bedrivs omfattas inte av 
skadeståndsansvaret. Det relevanta vid bedömningen av vad som tillfaller begreppet skada på 
omgivningen och vad som utesluts från detta begrepp anses vara det som innefattas av 
verksamhetens arbetsområde. Skada som uppkommer i samma byggnad där verksamheten bedrivs 
har som ovan nämnts ansetts innefatta störning på omgivningen med förutsättningarna att någon 
annan disponerar över lokalen än den som orsakat skadan. Ett fiktivt exempel är när en lokal för 
industribyggnad hyrs ut till ett flertal företag. Skadeståndsreglerna skulle härmed kunna göras 
gällande om ett utav företagen stör någon annan av hyresgästerna med exempelvis luftförorening 
eller buller. Vad som härtill utgör omgivning vid verksamhet i samma lokal föreligger det inget 
tydligt utslag om trots att avgörande rörande frågan tagits upp i HD.  20

!

 !5

 Eriksson 1986 s. 30-31 samt prop. 1985/86:83 s. 3714

 Bengtsson 2011 s. 28-2915

 Eriksson 1986 s. 3016

 Jfr 32 kap. 6 och 7 §§ MB17

 32 kap. 1 § 1 st. MB18

 Eriksson 1986 s. 32-3319

 Bengtsson 2011 s. 29-31 samt prop. 1986/86:83 s. 1520



Det är rättsfallet NJA 2003 s. 384 som emellertid belyser denna fråga där fastighetsägaren 
Hyresbörsen förvarade sina diskmaskiner i samma lagerlokal som hyresgästen HCI Nordic 
förvarade sina kemikalier. Trots att fastighetsägarens egendom blev förstörd av hyresgästens 
kemikalier kom HD fram till att det var en störning för omgivningen men ogillade 
skadeståndstalan med anledning av parternas avtalsförhållande och fastighetsägarens 
möjlighet att hyra ut lokalen till vem han ville.   21

!
Avgörandet i det aktuella rättsfallet anses som mycket överraskande. Det var första gången som 
begreppet ”omgivning” givits en vidare innebörd än att endast omfatta det fysiska förhållandet 
mellan skadan och vad som orsakat skadan, såsom avstånd. Förhållandet till den gemensamma 
lokalen gör fallet extraordinärt och försiktighet bör iakttas vid att dra för långtgående slutsatser 
utifrån detta avgörande.  22

!
Det har som ovan framställts, vad gäller begreppet omgivning, visat på hur svår definierat dess 
omfattning är vilken stundtals inkluderar oerhört vidsträckta områden, medan i andra fall mycket 
närbelägna platser skall anses som tillräckligt. Begreppets komplicerade omfattning har skapat en 
del problem vad gäller gränsdragningen mellan vad som utgör omgivning och vad som tillfaller  
begreppet verksamhet att det i flertalet fall har ansetts svårtillämpat. Vid en sådan bedömning skall 
hänsyn dock tas till den enskilda situationen och således faller bedömningen tillbaka på den 
störande verksamhetens art och karaktär menar lagmotivet.  23

!
2.3 Tre huvudgrupper av skadeorsaker !
I MB föreligger vissa i lagtext angivna skadeorsaker som kan ge den skadelidande rätt till 
skadestånd. Dessa miljöstörningar kan delas in i tre huvudgrupper och den förorsakade skadan 
måste tillfalla någon av dessa grupper för att miljöskadestånd skall kunna göras gällande. 
Skadeorsakerna delas således in i immissionsskador,  sprängstensskador  och särskilda 24 25

grävningsskador . Distinktionen mellan skadeorsakerna kan anses som särskilt viktig i ett flertal 26

olika hänseende varefter förutsättningarna för skadestånd i vissa fall skiljer grupperna avsevärt åt 
vilken är orsaken till att skadorna är uppdelade i olika paragrafer. Härvid kan till exempel nämnas 
att immissionsskador och sprängskador omfattas av ett strikt ansvar medan för de särskilda 
grävningsskadorna gäller det strikta skadeståndsansvaret endast vid särskilt riskfyllda arbeten.  27

!!!!!!!!
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2.3.1 Immissioner !
Följande miljöstörningar anses som typiska och frekventa och brukar generellt sett förenas till en 
gemensam grupp, vanligen kallad immissioner. Observeras bör dock att alla uppräknade störningar 
inte är att anse som immissioner, men för enkelhetens skull brukar dessa sammantaget betraktas 
som immissioner. Följande uppräkning av störningstyper skall inte anses som uttömmande i lagtext 
utan andra störningar kan således innefattas av paragrafen.  Störningstyperna som tillfaller gruppen 28

immissioner stadgas i 32 kap. 3 § 1 st. MB: !
 1. Föroreningar av vattendrag, sjöar eller andra vattenområden, 
 2. Föroreningar av grundvatten, 
 3. Ändring av grundvattennivån, 
 4. Luftförorening, 
 5. Markförorening, 
 6. Buller, 
 7. Skakningar, eller 
 8. Annan liknande störning.  !
Vilka störningar som tillfaller respektive punkt orsakar oftast inget större tolkningsproblem förrän 
definitionen av punkten 8 avseende ”annan liknande störning” skall utredas. Utifrån denna 
problematik kommer en mer ingående utredning att ske av detta begrepp vilken även omfattar 
avhandlingens huvudsakliga störningsgrupper estetiska och psykiska immissioner.  !
2.3.1.1 ”Annan liknande störning”  29

!
Skada som hänförs till begreppet annan liknande störning har ideligen en mer varaktig karaktär på 
omgivningen. I MB är dock varaktighet inte längre ett krav, vilken den var under miljöskyddslagens 
tid, utan skadeståndsreglerna omfattas numer även av rent tillfälliga skadehändelser där 
störningsförloppet både kan vara långsamt och hastigt. 
Motivet uttrycker ett antal exempel på störningar som kan hänföras till begreppet, vilka är spridning 
av bakterier, virus samt olika smittämnen som kan ge ekologiska återverkningar samt sådant obehag 
som kan tillkomma från insekter, fåglar och djur. Andra störningar kan vara hetta, köld, starkt 
ljussken och liknande vilken bör inkludera eventuell tryckvåg som uppstår vid en explosion. 
Begreppet omfattar även estetiska och psykiska immissioner vilka kommer utredas mer ingående 
senare i avhandlingen.  Ordalydelsen i aktuell paragraf antyder att skada som tillfaller punkten 8 30

skall vara orsakad av en störning som är ”liknande” de föregående punkterna 1-7 i paragrafen. 
Denna begränsning innebär att all skada en verksamhet kan orsaka inte kan aktualisera punkten 8.  31

Åtskilliga av ovanstående exemplifieringar från lagmotivet om vad som anses tillfalla annan 
liknande störning bör anses som otydliga och oklara vilket i sin tur resulterar i ännu en svårighet att 
avgöra vad som omfattas av begreppet. Lagmotivet uttrycker exempelvis att en granne till en 
biodlare som utsätts för flera miljoner bin dagligen, skall omfattas av begreppet. Det bör utifrån 
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detta uttalande således inte räcka med något enstaka djur för att räknas som en annan liknande 
störning vilket det lätt kan uppfattas som genom att endast iaktta propositionens stadgande.   32

Det föreligger viss intressant gränsdragning där snarlika störningar skiljs åt vid bedömningen av 
annan liknande störning där den ena störningen tillfaller begreppet medan en annan liknade störning 
inte kan anses hänföras dit och således inte blir föremål för ersättning. Gnistor skall som ovan 
stadgat hänföras till ansvarsregeln till skillnad från brand som inte tillfaller ansvaret, så till vida 
branden inte uppkommit genom varaktig gnistbildning. Detta innebär generellt att skador orsakade 
av brand inte kan bli föremål för miljöskadestånd vilket skador orsakade av gnistor kan.  Motivet 33

uttalar ingenting angående om spridning utav brand skall hänföras till immissioner, utan detta kan i 
stället bekräftas genom rättsfall NJA 2007 s. 663.  !

Rättsfallet handlar om Tossings fabrik vars verksamhet bedrev förädling, genomböjning och 
upphettning, av glas. En brand förorsakad av en explosion från en gasoldriven ugn i fabriken 
resulterade i att intilliggande byggnader och Tossings fabrik antändes och totalförstördes. 
Försäkringsbolaget som meddelat brandförsäkringen förde regresstalan mot innehavaren av 
Tossings fabrik och åberopade i synnerhet regeln om annan liknande störning. HD 
framställde, som ovan nämnts, att brand förorsakad av varaktig gnistbildning tillfaller 
ansvarsregeln men anför vidare att brand traditionellt sett inte föranleder något 
skadeståndsansvar i enlighet med regeln om annan liknande störning. Ansvarsfrågan har i 
rättsfallet en stor betydelse för utgången av målet eftersom fastighetsägare således inte har 
ett strikt ansvar för brand trots att branden kan härröras från dennes fastighet. Detta skulle 
förmodligen framstå som väl strängt att tillföra fastighetsägaren en ytterligare ekonomisk 
skada. HD fastställde HovR domslut genom att ogilla försäkringsbolagets talan mot 
Tossings.   34

!
Begreppet annan liknande störning torde innefatta störning som människor kan ha åsamkas. 
Ideligen beaktas ett större antal människor som sammanträffats på en eller ett flertal fastigheter 
såsom orienteringstävlingar eller en störning av mer regelbunden natur som exempelvis orsakats 
från besökare på ett nöjesfält. Om sådana skadeorsaker över huvud taget skall anses ersättningsgill 
torde vara tämligen sällsynt om ens förekommande. Förutsättningen för ersättning torde dock 
innebära att intilliggande fastighet sjunker i värde till följd av störningen.  35

!
Ett annat omdiskuterat rättsfall är NJA 1996 s. 634 vilket har ansetts utvidgat området angående vad 
som tillfaller punkten 8 som annan liknande störning. Det som har varit omstritt beträffande 
utgången av rättsfallet är huruvida domstolen eventuellt har gått för långt i sin bedömning om vad 
som innefattas av begreppet.  !

Rättsfallet avsåg ett gatuarbete som företagits av en entreprenör åt Alvesta kommun. 
Förekommande avspärrningsanordningar i och med gatuarbetet resulterade i en försvårad 
tillkomst till en närliggande kiosk- och gatu- köksverksamhet vilken härtill yrkat på 
skadestånd motsvarande den inkomstförlust kommunen förorsakat beträffande gatuarbetet. I 
målet avgjorde domstolarna endast om denna störning är att anse som en annan liknande 
störning och fastställer därmed inte frågan om bolaget lidit någon skada, om skadan var av 
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någon betydelse samt huruvida skadan skäligen bör tålas, till följd av det arbete kommunen 
låtits utföra. I målet fastställde HD HovR:ns dom vilka i sitt domskäl huvudsakligen anförde 
ett antal äldre rättsfall (NJA 1936 s. 552, NJA 1940 s. 508, NJA 1943 s. 461) där rätten till 
ersättning förelåg beträffande: en näringsidkares tillträde till en rörelse, en restaurang eller 
en affär försvårades. HovR anförde vidare i sitt domskäl att Lagrådet vid tillkomsten av den 
nya miljöskyddslagen framhöll att sådana skador, vilka förelåg beträffande de aktuella äldre 
rättsfallen, inte torde vara meningen att lämnas helt utan ersättning i framtida 
lagstiftning.Lagrådet kunde inte heller anföra något skäl till varför dessa skador inte skulle 
omfattas av begreppet annan liknande störning. Med anledning av det föreskrivna från 
Lagrådet samt de övervägande skälen som förelåg att åberopad störning som annan liknande 
störning biföll HD likt HovR företagets yrkande och återförvisade målet till TR för 
avgörande.  36

!
Rättsfallet uttrycker den föreliggande omständigheten angående att en verksamhet som inte besitter 
en miljöfarlig karaktär trots detta kan täckas av 32 kap. 3 § p. 8 MB, som en annan liknande 
störning.  Avgörandet har som ovan redogjorts varit mycket omdiskuterat och har resulterat i att 37

området samt vad som kan anses tillfalla annan liknande störning utvidgats. Härvid kan således 
konstateras att miljöskadestånd kan utgå vid försvårande av tillträde till affärslokaler vilket bör 
anses som en utveckling av paragrafens innehåll utifrån rättspraxis.   38

!
2.3.1.2 Särskilt om estetiska och psykiska immissioner !
Två andra typer av störningskällor som kan hänföras till punkten 8 om annan liknande störning är 
estetiska och psykiska immissioner. Skadeståndsersättning utgår för dessa immissioner om 
intilliggande fastigheters sjunker i värde med anledning av störningen vilket kan medföra ett strikt 
ansvar för skadevållaren. Vissa störningar som hänförs till estetiska och psykiska immissioner kan 
dock undantas från ersättning om störningen är alltför orts- och allmänvanlig eller om störningen 
skäligen bör tålas av den skadelidande. Skadeståndsmöjligheterna för estetiska och psykiska 
immissioner är som ovan stadgat svårbedömda emedan skadorna som ideligen uppstår är snarlika 
ideella skador vilka MB som huvudregel inte ersätter.  Det finns ett flertal problematiska områden 39

beträffande estetiska och psykiska immissioner, vilken denna framställning nedan kommer att 
utarbeta mer ingående. Inledningsvis skall först redogöras för vad som innefattas av respektive 
störningskälla för att sedan mer ingående undersöka problemområdena. !
Estetiska immissioner 
Beträffande estetiska immissioner framförs störningen som något vilket försämrar skönhetsvärdet. 
Störningen består primärt i en förfulning av landskapsbilden. Vad som innefattar förfulning av 
landskapsbilden kan anses tämligen otydligt emedan en subjektiv bedömning får ett större utrymme 
vid dessa störningskällor. Bedömningen av vad som utgör en estetisk immission måste således 
avgöras i det enskilda fallet. Det kan dock konstateras att exempelvis kalhuggning, kraftledningar 
samt upprättande av en vägbank är sådana förfulningar som kan utgöra en estetisk immission. För 
att förfulning av landskapsbilden skall aktualiseras krävs oftast en mycket omfattande 
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miljöpåverkan.  Utökad skuggverkan på intilliggande bostadsfastigheter till följd av en 40

verksamhets ombyggnation bör kunna hänföras till estetiska immissioner.    41

I övervägande fler situationer där estetiska immissioner åberopas som skadeorsak utgår sällan 
skadeståndsersättning. Ideligen torde individer behöva finna sig i, utan ersättning för 
värdeminskning av fastigheten, en förfulning av omgivningen på grund av ingrepp i naturen. 
Undantagsfall från detta har dock visats föreligga beträffande ovanligt attraktiva områden där 
naturen är att anse som säregen samt att karaktären som området innehar ändras. Vid dessa snarast 
fåtal fall har fastighetsägarna blivit ersatta för en del av den ekonomiska förlusten de lidit genom 
värdeminskningen av fastigheten till följd av förfulningen av landskapsbilden.   42

Ett omdiskuterat rättsfall där skadestånd utgick för estetiska immissioner är Dalarömålet. Rättsfallet 
utreder även undantagsregeln om vad som tillfaller ortsvanlig störning vilken denna framställning 
kommer avhandla framledes. Detta innebär att rättsfallet kommer att avhandlas även senare i 
framställningen men då med fokus på avvägningen mellan orts- och allmänvanligvanlig störning 
och vad som skäligen bör och inte bör tålas.   !

I NJA 1999 s. 385, även omnämnd som Dalarömålet, prövades huruvida ett antal 
fastighetsägare ägde rätt till skadestånd för immissioner orsakade från en uppförd väg, 
Smådalaövägen i Dalarö. Rättsfallet behandlade både trafikimmissioner såsom buller men i 
synnerhet de estetiska immissioner som uppkommit genom förfulande av miljön i Dalarö 
vilken besitter en tämligen säregna karaktär där ”normala” störningar kan anses få en 
betydande påverkan av platsen. Vid den skälighetsbedömning som HD företog i målet 
vägdes de olika förekommande omständigheter in såsom Dalarös säregna karaktär, den 
samlade inverkan av förekommande immissioner, skadans art samt dess storlek, att de 
skadedrabbade var privatpersoner, vissa gällande normer för immissioner samt den 
samhällsnyttan som vägen resulterade i. Beträffande den av HD fastställda 
värdeminskningen av fastigheterna förelåg det viss problematik med att uppskatta själva 
fördelningen mellan vilken värdeminskning estetiska immissioner bidrog till samt vilken 
värdeminskning bullerskadorna medförde. HD framförde att den gemensamma ekonomiska 
värdemätaren som således fick företas i målet vid bedömning av immissionerna blev 
resultatet från de omständigheter som förkom beträffande att bullerstörningar går att mäta 
objektivt medan estetiska immissioner värderas subjektivt vilken en sådan sammanläggning 
knappast kan anses som möjligt. Vad som dock kunde antas i fallet var att skadorna 
orsakade av estetiska immissioner var större än bullerskadorna. HD kom vid denna 
sammanlagda bedömning fram till att fastighetsägarna inte själva skäligen skall stå för hela 
 värdeminskningen orsakad från bullerimmissionerna samt i synnerhet de estetiska 
immissionerna och ersättning utgick därmed till respektive fastighet med ett avdrag på  5 
procent vilket motsvarar vad fastighetsägarna skäligen borde tåla.  43

!
Analys 
Det kan utifrån rättsfallet dras slutsatsen att en väg kan anses som en estetisk immission beroende 
på vad som tillfaller orts- och allmänvanligt på gällande område. Det är svårt att göra en alltför 
långdragen slutsats av målet eftersom HD företog en samlad bedömning av de olika omständigheter 
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som förelåg. Det kan dock konstateras att de estetiska immissionerna spelade en viktig roll vid 
avgörandet om ersättningen för fastighetsägarna. Dalarös säregna karaktär var därmed av stor 
betydelse vid avgörandet av målet och det bör anses som oklart om ersättning hade utgått om inte 
Dalarö besuttit denna säregna karaktär. Ett område som anses inneha en ”normal” miljö torde 
således ersättning inte utgå till. Observeras bör dock att det inte till härledning av målet går att 
likställa en väg med en estetisk immission eftersom en subjektiv bedömning måste företas i det 
enskilda fallet och i detta fall var vägen förfulande av landskapsbilden. Vid en annan situation är en 
väg kanske att anse som så pass orts- eller allmänvanligt att ersättning inte skall utgå härför. Det 
torde dock utifrån rättsfallet samt motivet krävas att den estetiska störningen har orsakat en 
ekonomisk skada för att ersättning skall utgå.  44

!
Psykiska immissioner 
Psykiska immissioner som störningskälla omfattar den känsla av obehag eller oro som kan uppstå 
hos personer som exempelvis bor nära intill en sprängämnesfabrik eller ett kärnkraftverk. Den oro 
eller det obehag som således kan föreligger kan tillika påverka bosättningen på ett område vilket 
resulterar i att värdet på fastigheterna sjunker.  Det som dock kan ifrågasättas är huruvida psykiska 45

immissioner som självständig störningskälla kan åstadkomma rätt till skadestånd. Vad som ändock 
tämligen kan anses fodras är att en ekonomisk skada skall ha uppkommit för att den psykiska 
immissionen skall vara ersättningsgill, det vill säga en ren förmögenhetsskada skall föreligga.  46

Anledningen bakom den slutsats som dras beträffande kopplingen mellan psykiska immissioner och 
den ekonomisk skada, som måste ha förelegat, anses vara att enbart en psykisk immission som 
störningskälla ovanligen bör anses gå över gränsen av vad som avser undantaget med orts- och 
allmänvanlig störning. Därför kan inte känslan av oro tolkas fullständigt bokstavligen utan även 
risken för obehag som kan uppkomma, trots att psykisk oro inte kan anses föreligga, exempelvis en 
för tillfället obebodd fastighet som ligger nära intill en sprängämnesfabrik eller att den som bebor 
fastigheten besitter en lugn inställning till fabriken, bör ge upphov till skadestånd.   47

!
Det föreligger ytterligare problemområden angående bedömningen om vad som tillfaller psykiska 
immissioner. Det torde härmed ifrågasättas om relativt obefogade farhågor som media framställt 
som skrämmande för allmänheten skall tillfalla psykiska immissioner och tillämpas av MB:s regler. 
Anders Eriksson, professor i ämnet, föreskrev gällande problematiken om individer med eller utan 
fog greps av rädsla med anledning av massmedias uttalanden om riskerna som exempelvis förelåg 
med att bosätta sig nära intill en viss fabrik. Erikssons ståndpunkt i gällande problematik utgick från 
det bakomliggande betänkandet av miljöskadeutredningen och framförde därmed att sådana 
uttalanden av massmedia torde anses som så pass vanligt förekommande att företagaren inte bör 
anses skyldig att betala skadestånd till fastighetsägarna vars intilliggande fastigheter på grund av 
uttalande sjunkit i värde. Endast vid särskilt förekommande fall, exempelvis när en industriell 
verksamhet som tidigare saknats i området torde innebära en särskild risk som otvivelaktigen kan 
anses som väsentlig, skall psykiska immissioner gå utöver vad som skäligen får anses tolereras. 
Detta innebär att massmedia inte torde kunna påverka bedömningen av vad som tillfaller psykiska 
immissioner i en alltför stor utsträckning trots att allmänheten utifrån uttalande har uppfattat 
verksamheten som obehaglig. Det skulle således anses som alltför missgynnande för ägaren till  en 
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fabrik att bli skadeståndsskyldig endast till följd av massmediala utsagor. Ett gängse exempel är en 
uppförd sprängämnesfabrik i ett fridfullt villakvarter som resulterar i en negativ påverkan av värdet 
på intilliggande fastigheter.  48

Psykiska immissioner torde anses som resultatet från olika individers riskbedömning. Det är således 
redan risken för att obehag föreligger i den gällande situationen som torde vara, liksom ovan 
stadgat, att beaktas som en psykisk immission vilken därmed kan ge upphov till skadestånd.  Det 49

bör anses som tämligen osäkert huruvida psykiska immissioner som en självständig störningskälla 
kan ge den skadelidande rätt till ersättning. Det torde även vara vad allmänheten upplever som 
obehag eller oro som skall anses vara utgångspunkten till vad som tillfaller psykiska immissioner  
och således inte vad den enskilde själv upplever eller anser. Det företar således en mer objektiv 
bedömning i avgörande av vad som är att betrakta som oro eller obehag. Det skulle vara tämligen 
orättvist om en mer känslig person som lättare påverkades av psykiska immissioner kunde åberopa 
störningar och erhålla skadestånd till följd av dennes överreagerande än en person som inte greps av 
detta tillstånd skulle göra. Detta bör vara anledningen till denna objektiva bedömning och 
avgörande är vad den generella personen eller allmänheten anser som obehag.  50

!
Ett tämligen intressant rättsfall vad gäller åberopande av psykiska immissioner som skadeorsak är 
MÖD 2005:21. Målet tar huvudsakligen fasta på preskription vid miljöskadestånd. Dock kommer 
denna första framställning av rättsfallet att fokusera på det intressanta resonemanget angående 
psykiska immissioner varav senare i avhandlingen kommer preskriptionsfrågan i rättsfallet att 
behandlas. Det är dock oundvikligt att i denna första framställning av rättsfallet helt utesluta all 
redogörelse angående preskription varav viss information är att anses som relevant för ett 
sammanhang.  !

Rättsfallet avsåg tre kraftledningar som Svenska Kraftnät uppfört intill två fastigheter, vilka 
kärande i målet ägde. Kärande angav som grund för sina yrkanden att de psykiska 
immissionerna som uppstod från kraftledningarna och den elektriska verksamheten från 
dessa resulterade i att bostadsdelen av fastigheten inte längre kunde användas för sitt 
ändamål och yrkar i första hand på inlösen av fastigheterna och i andra han på ersättning 
motsvarande den marknadsvärdeminskning som fastigheterna drabbats av.  Svenska 51

Kraftnät bestred käromålet i sin helhet och yrkar på att förekommande talan om miljöskada 
 preskriberats. Det som domstolarna avgjorde i målet var huruvida immissionen utgjordes av 
den pågående strömöverföringen i kraftledningarna, vilken kärande i målet hävdade, eller 
om det var själva existensen av kraftledningsanläggningarna som var den avgörande 
tidpunkten för när preskriptionsfrisen skulle anses börja löpa. Käranden anförde således att 
den skadegörande handlingen var den pågående verksamheten, själva transporten av elkraft 
 var den huvudsakliga störningen och även det som orsakade obehaget i form av psykiska 
immissioner samt att preskriptionsfristen således som utgångspunkt gälla från upphörande 
av strömtransporten, verksamheten. Käranden framställde vidare att det var uppenbart att det 
in te var anläggandet , s jä lva exis tensen, av s to lparna och l inorna t i l l 
kraftledningsanläggningen som var den centrala störningen utan att det istället var 
strömtransporten som utgjorde handlingen vilken skapat oro för att risk för ohälsa skall 
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uppstå. Upphör transporten, menade käranden, skulle denna psykiska immission liksom oro 
försvinna och därmed skulle fastighetens marknadsvärde stiga till det normala. Svenska 
Kraftnät menade motsatsen, att den psykiska immissionen som den skadegörande 
handlingen uppkom vid anläggandet av kraftanläggningen vilken uppfördes för mer än tio år 
sedan talan väcktes i domstol vilket resulterade i att talan var preskriberad. MÖD anförde 
slutligen i sitt domskäl att verksamheten skall anses ha pågått sedan ledningen uppfördes 
samt att detta inträffade för mer än tio år sedan. Det potentiella hälsovådliga magnetfältet 
som skapat den psykiska immissionen hade således förelegat sedan uppförandet av 
kraftledningarna. I domskälet anfördes vidare att den från kärande påstådda senare 
preskriptionsfristen, vilken skulle börja löpa vid upphörande av strömtransporten, inte låg 
till grund för MÖD:s bedömning utan ansåg således att käromålet var preskriberat.  52

!
Analys 
Trots att rättsfallet huvudsakligen redogör för när preskriptionsfristen skall anses börja löpa 
föreligger som ovan stadgat en del intressanta resonemang beträffande psykiska immissioner. Den 
av kärande i målet anförda argumentation angående att de psykiska immissionerna torde försvinna 
om beskedet att strömmen i ledningarna upphört är ett intressant påstående. En potentiell spekulant 
av fastigheten med vetskap om att kraftverket inte bär någon elektrisk ström och därmed inte är 
hälsovådlig torde i ett flertal fall resultera i att köpeskillingen inte blir påverkad endast utav själva 
existensen av kraftanläggningen. Det torde till och med kunna utfalla så att en spekulant som till en 
början inte var intresserad av fastigheten, till följd av kraftanläggningens verksamhet, blir 
intresserad med vetskapen om att strömöverföringen stängts av. Fastighetsvärdet kanske således går 
upp till det normala och den psykiska immissionen, trots att själva anläggningen fortfarande 
existerar, inte längre föreligger. Detta skulle otvetydigt kunna vara en konkret händelse eftersom ett 
flertal individer känner oro eller obehag från kraftanläggningar och en bostad nära intill en sådan 
anläggning skulle mest troligen innebära en psykisk immission där fastighetens värde sjunker på 
marknaden. Kärande i målet för även en annan intressant argumentation vilken MÖD väljer att inte 
beakta. Härtill menar käranden att estetiska och psykiska immissioner inte alltid går att särskilja. 
Den estetiska förfulningen som sker av landskapsbilden existerar just för att kraftanläggningen 
besitter en hälsovådlig karaktär. Om kraftanläggningen inte hade varit hälsofarlig hade den 
säkerligen inte varit förfulande heller. Denna intressanta argumentation kommer avhandling att 
återkomma till senare. Det som skall beaktas här är att psykiska immissioner bör anses kunna 
försvinna endast genom att stänga av strömmen trots att anläggningen fortfarande existerar, detta 
torde således vara den skadegörande handlingen, menar käranden och jag är benägen att vidhålla. 
Diskussionen om att psykiska immissioner kan bidra till estetiska immissioner är enligt mitt 
förmenande ett anmärkningsvärt, i positiv bemärkelse, argument.  !
Psykiska immissioner är liksom estetiska immissioner ideligen mycket svårbedömda, framförallt i 
betraktande av dess likhet med ideella skador vilka MB inte ersätter.  En annan orsak gällande 53

varför estetiska och psykiska immissioner som störningskällor sällan blir föremål för ersättning är 
att störningar ofta kan hänföras till begreppen orts - eller allmänvanliga störningar vilka är 
undantagna från möjligheten till ersättning. Denna problematik kommer att belysas härvid medan 
en mer ingående redogörelse utförs senare i avhandlingen.   54
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!
Ett annat rättsfall av intresse som belyser både estetiska och psykiska immissioner är NJA 1988 s. 
376. Rättsfallet tar i synnerhet upp den problematiken vad gäller avvägningen mellan ersättning för 
störning av estetiska och psykiska immissioner och vad som tillfaller undantagsreglerna om orts- 
och allmänvanlig störning samt om vad som skäligen bör tålas.  !

Rättsfallet avsåg en kraftledning som Statens Vattenfallsverk uppfört intill en 
bostadsfastighet på Hisingen. Kärande i målet yrkade i huvudsak på ersättning för estetiska 
immissioner, till följd av att kraftledningarna förfulat landskapsbilden, samt för psykiska 
immissioner varvid oron från kraftledningarnas elektriska och magnetiska fält resulterat i en 
värdeminskning på fastigheten. Vattenfall anförde i målet att upprättandet av kraftledningen 
möjligen medfört viss miljöintrång på fastigheten men den negativa effekten på 
fastighetsvärdet som den påstådda oron för hälsorisker förde med sig bestred Vattenfall i sin 
helhet. Vidare framförde Vattenfall att marknadsvärdet på gällande fastighet sjunkit till följd 
av de estetiska immissioner som uppkommit från kraftledningarna men att det dock endast 
var i sådan utsträckning att fastighetsägaren skäligen själv fick anses skyldig att tåla. HD 
anförde i sin tur att de psykiska immissionerna som förorsakats av den oro för hälsorisk som 
kraftledningens elektriska och magnetiska fält gett upphov till samt den estetiska 
immissionen beträffande förfulande av utsikten otvivelaktigt bör upplevas som besvärande. 
Dock tog HD vid sin bedömning i beakta att Hisingen redan till stora delar exploaterats för 
industriändamål samt att fastigheten låg endast några hundra meter från Volvos 
fabriksanläggning. Fastighetsägare inom en sådan omgivning får enligt HD räkna med en 
viss störning, som i föreliggande fall. Vid denna avvägning om ersättning skall utgå på 
grundval av immissionernas påverkan av fastighetens marknadsvärde eller om hänsyn skall 
tas till förhållandena i orten eller den allmänna förekomsten av likartad inverkan under 
jämförliga förhållanden, menar HD att vid bedömning av detta skall hänsyn tas till att det är 
två rekvisit som ideligen är svåra att hålla isär. En annan problematik som HD fick ta 
ställning till i målet, liksom beträffande andra mål gällande estetiska och psykiska 
immissioner, innefattade den subjektiva bedömning som måste företas eftersom störningarna 
inte går att mäta objektivt. Vid denna subjektiva bedömning kom HD fram till att gränsen 
för vad en fastighetsägare skäligen bör tåla i beakta  av vad som i gällande fall är vanligt på 
orten eller allmänt förekommande kan sättas tämligen högt. Den värdeminskning som 
fastighetsägaren förorsakats av de estetiska och psykiska immissionerna från 
kraftledningarna anses inte vara större än vad som skäligen bör tålas vid företagande av 
denna subjektiva bedömning i detta industrietablerade område och  ingen ersättning utgick 
till fastighetsägaren.  55

!
Analys 
HD kom i rättsfallet fram till att estetiska och psykiska immissioner förelåg i en sådan omfattning 
att det fick anses upplevas som besvärande för fastighetsägaren. Kärande i målet yrkade i sin tur på 
att fastighetens marknadsvärde hade minskat med 7,5 procent förorsakad framförallt från dessa 
estetiska och psykiska immissioner. Trots att HD gjorde bedömningen att immissionerna förelåg 
och är att anse som besvärliga för fastighetsägaren utgick ingen ersättning för eventuell nedsättning 
av fastighetsvärdet. Beträffande HD:s motivering kan detta anses som mycket förvånansvärt. HD 
menade att den värdeminskning utav fastigheten med 7,5 procent är något fastighetsägaren skäligen 
själv fick tåla trots att praxis på området ansetts att 5 procent är vad som skäligen bör tålas vid 
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trafikimmissioner. Eftersom HD företog denna subjektiva bedömning i detta enskilda fall kom de 
således fram till att gräsen som fastighetsägaren skäligen bör tåla med hänsyn till vad som är att 
anse som orts- och allmänvanligt på just detta område skall sättas tämligen högre än i det generella 
fallet. Kontentan av denna bedömning som HD företog i målet bör innebära att om kraftledningen 
uppförts på en idyllisk plats hade den subjektiva bedömningen inte ansetts som lika hög som i 
gällande fall och ersättning skulle därmed kunna utgå. Hur omgivningen ser ut där fastigheten är 
belägen och vad som kan hänföras till orts- och allmänvanligt är således av betydelse vid den 
subjektiva bedömningen. Beträffande att 7,5 procent är det som fastighetsägare i gällande fall 
skäligen själv får anses tåla kan inte ses som en fastställd procentsats som skall råda i alla mål vid 
åberopande av estetiska och psykiska immissioner utan skall anses som en följd utav denna 
subjektiva bedömning. Eftersom området i detta rättsfall redan var utsatt för industriellexploatering 
ansågs en kraftanläggning inte påverka omgivningen i en sådan stor utsträckning att 
skälighetsbedömningen således kunde ställas tämligen hög, det var något en fastighetsägare fick 
räkna med i gällande fall. Beträffande ett annat område som åberopar liknade störningsorsaker bör 
denna höga skälighetsbedömning på 7,5 procent kunna ställas både högre och lägre beroende på 
omständigheterna i det subjektiva fallet. Någon klar riktlinje på vad en fastighetsägare skäligen bör 
tåla vid estetiska och psykiska immissioner kan därmed inte anses som fastställd utifrån detta 
rättsfall utan det får avgöras i den enskilda situationen vilket bör göra rättsläget på denna punkt 
oklart.  56

!
2.3.1.3 Distinktionen mellan estetiska och psykiska immissioner - en reflektion !
Det föreligger ett flertal likheter mellan estetiska och psykiska immissioner vilka vissa har 
redogjorts för ovan i avhandlingen. Denna del av framställningen kommer att uttrycka huruvida det 
går att skilja estetiska och psykiska immissioner åt och om denna distinktion alltid är att anse som 
relevant. Det är huvudsakligen detta problemområde som kommer att aktualiseras härtill men  i 
preskriptionsdelen samt den avslutande diskussions kommer problematiken att utvecklas något.   !
Begreppen estetiska och psykiska immissioner finns inte uttryckligen angivna i lagtext utan 
tillfaller, enligt förarbetena, under kategorin annan liknande störning. Vid författandet av 
propositionen har det således ansetts lämpligt att skilja dessa begrepp åt. Psykiska immissioner 
uttrycks som den oro en individ kan känna som bor nära intill en sprängämnesfabrik vilket ofta 
resulterar i att dennes fastighet sjunker i värde, varvid de estetiska immissionerna åsyftas som 
förfulning av landskapsbilden vilket orsakar en ekonomisk skada ideligen i form av värdeminskning 
på intilliggande fastighet. En åtskillnad av dessa begrepp kan synnerligen verka uppenbar men det 
har dock i ett flertal fall orsakat problem på området genom framtvingande av en distinktion mellan 
dessa immissioner och frågan är om det alltid bör anses som möjligt och relevant att göra denna 
separation.  !
Denna problematik har i ovannämnda rättsfall, MÖD 2005:21, gjorts gällande emedan kärande i 
målet anförde ett flertal intressanta ställningstaganden. Den framställning som käranden i målet 
framförde gällande om strömtransporten i kraftledningarna hade upphört detta borde ha lett till att 
den psykiska immissionen avtog och fastighetens värde återgick till det normala anser jag är ett 
intressant uttalande vilket jag är benägen att vidhålla. Existensen av själva kraftanläggningen torde 
inte vara det relevanta för den individ som känner oro utan det skadliga magnetfältet är det som 
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skapar obehaget. Denna omständighet tog MÖD aldrig hänsyn till vid avgörandet av målet, vilket 
kan anses som anmärkningsvärt. Det torde dock som grund för skadeståndsskyldighet för psykiska 
immissioner krävas att störningen i sig vållar obehag. Det bör således alltid kunna anses att 
psykiska immissioner skall föreligga om störningen utgör obehag eller oro för allmänheten. !
Beträffande estetiska immissioner kan reflektionen dras så långt att denna immission bör anses 
föreligga endast genom vetskapen av objektets existens i närliggande område eller farhågor att 
synintrycket försämras till följd av objektet. Ytterligare en argumentation som kärande i målet 
framförde är tämligen aktuellt vid detta avsnitt och grundar sig i om inte estetiska och psykiska 
immissioner tillfaller varandra, eller åtminstone orsakas av varandra och därmed inte alltid går att 
särskilja. Vissa objekt, anser vissa, kan uppfattas som vackra endast för att det är nedärvda i vår 
natur att tycka det. Kärande i målet gör en liknelse med Eiffeltornet, vilket möjligen kan anses som 
en vacker byggnad. Hade dock Eiffeltornet varit omringat runt ett skadligt magnetfält, liksom ett 
kraftverk, skulle synen på Eiffeltornet förmodligen att förändras till något negativt. Objekt eller 
företeelser vilka av allmänheten anses som farliga kan som tidigare stadgat förorsaka psykiska 
immissioner. Med anledning av det obehag närheten av ett sådant objekt kan utge bör således kunna 
innebära att synen av detta objekt kan vara förfulande och därmed även en estetisk immission. 
Denna argumentation anser jag som rimlig just i den bemärkelsen att det ideligen är på detta sätt 
samhället ser på olika existerande objekt. Något som är farligt är oftast inte vacker just i den 
bemärkelsen att det är farligt och om det varit vackert hade rädslan medfört att vi ogillade synen av 
objektet i vår närhet att detta därmed skulle förorsaka en estetisk immission. Samtidigt är det inte 
enbart psykiska immissioner som förorsakar utlösandet av estetiska immissioner utan situationen 
bör inneha ombytta roller. Estetiska immissioner föreligger som redogjorts när ett objekt förfular 
landskapsbilden. Ett synintryck från exempelvis ett kraftverk kan ge upphov till att påminna 
individen om närheten till kraftverket och därmed utlösa psykiska immissioner. I målet menar  dock 
kärande att det inte går att avgöra huruvida det är estetiska eller psykiska immissioner som orsakar 
störningen på fastigheten eftersom den ena immissionen skapar den andra vilket bör innebära att 
begreppen i kan särskiljas från varandra. Enbart det faktum att det teoretiskt sätt alltid torde vara 
möjligt att företa en distinktion mellan dessa immissioner bör inte nödvändigtvis betyda att det i 
praktiken skall anses som gediget. Detta konstaterande har påvisats i ovan framställda mål, MÖD 
2005:21, där käranden framställer denna omöjliga åtskillnad av begreppen vilken jag är benägen om 
att vidhålla. Domstolarna har dock inte uppfattat omständigheterna utifrån denna synvinkeln och 
därmed finns inga rättsfall som talar för ett sådant resonemang vars problematik efter denna 
framställning bör anses som uppenbar. !
Av ovanstående redogörelse har huvudsakligen illustrerats den problematik vilken kan föreligga att 
i varje enskilt fall utföra en distinktion mellan estetiska och psykiska immissioner, vilket motivet 
emellertid har velat göra. Denna komplicerade framställning beträffande immissionernas 
likvärdighet samt den ideligen svårbedömda situationen om vad som utlöst det andra riktas viss 
sympati till målsägande vilken måste avgöra vad som egentligen orsakat störningen. I vissa fall bör 
denna distinktion anses som omöjlig att avgöra vilket placerar den skadelidande i en svår position 
vid åberopandet av dessa immissioner. Denna distinktion bör dock anses som nödvändig och högst 
relevant vid avgörandet av preskription av skadeståndstalan. Det är främst vid preskriptionsfrågan 
som denna problematik och framtvingande av en åtskillnad av dessa immissionerna svårigheterna 
aktualiseras vilka kommer att behandlas i en senare del där vissa reflektioner kommer att redogöras 
för i avhandlingens sista diskussionsdel. Ifrågasättas skall avslutningsvis varför motivet valt att 
genomföra denna uppdelning vilken förorsakat ett flertal svårbedömda fall, inte minst för 
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målsägande och den skadelidande.  Den komplicerade distinktionen kan olyckligt nog, vad jag 57

anser, resultera i att individer avstår från att väcka talan i domstol till följd av det oklara rättsläget 
vilken bör vara ett oönskat utslag.  !
2.3.2 Sprängstensskador !
Härtill har avhandlingen endast behandlat immissioner som skadeorsak. I lagtexten anges, som 
ovan nämnt, ytterligare två skadeorsaker som kan ge den skadelidande rätt till skadestånd vilka 
nedan kommer erhålla en begränsad redogörelse.  !
Skador orsakade av sprängsten eller andra lössprängda föremål finns särskilt reglerat i 32 kap. 4 § 
MB. I paragrafen stadgas att skadestånd kan utgå för skador orsakade av sprängsten eller andra 
lössprängda föremål dock skall skadan vara orsakad av sprängningsarbete eller från annan liknande 
verksamhet som framkallar särskild fara för explosion.  Den skada som härtill uppstår förorsakas 58

oftast av ett snabbt händelseförlopp där verksamheten i fråga ideligen betecknas som farlig.  MB:s 59

utvidgning till att gälla alla slags sprängningar och inte endast sådana av betydelse, vilken var 
lagens tidigare lydelse, medför att verksamheter som innebär särskild fara för explosion således 
innefattas av lagen. En sådan verksamhet kan enligt motiven vara tillverkning av sprängämnen samt 
drivande av gasverksamhet. Ansvaret vid dessa störningar är därmed strikt vilket innebär att rena 
olyckshändelser även tillämpas av paragrafen.  Det som dock skall anses som avgörande är 60

huruvida åtgärden eller förhållanden står i relation till företagna eller planerade sprängningsarbeten. 
Härav inkluderas explosioner som inträffat efter avslutat sprängningsarbete, exempelvis en 
sprängladdning som inte detonerats vid rätt tidpunkt eller explosioner vid förvaring, aptering eller 
omlastning. Vad som härtill inte omfattas av paragrafen är själva transporten av sprängämnet 
eftersom detta inte kan anses förenligt med reglerna om verksamhet på en fastighet som skall 
föreligga i enlighet med 32 kap. 1 § MB.  Den begränsning som lagtexten anger beträffande att den 61

förorsakade skadan skall kunna hänföras från antingen sprängsten eller annat lössprängt föremål 
utesluter således vibrationer och bullerskador. Dessa skador kan emellertid tillämpas av 
immissionsskadorna i enlighet med 32 kap. 3 § MB.  62

!
2.3.3 Särskilda grävningsskador !
Ansvar för skador orsakade av grävningsarbete eller annat liknande arbete regleras i 32 kap. 5 § 
MB och skall tillämpas subsidiärt i förhållande till störningsbestämmelserna om immissionsskador 
och sprängstensskador. Detta innebär att skadeorsaken primärt skall prövas tillfalla 3 § samt 4 § och 
om den föreliggande skadan inte är tillämplig på dessa paragrafer aktualiseras möjligtvis 5 §. Denna  
primära tillämpningen sker exempelvis när ett grävningsarbete orsakar översvämning på 
intilliggande fastighet, vilken skada tillfaller 3 § 1 st. p.8 om annan liknande störning. Det bör anses 
som tämligen osäkert vilka skador som kvarstår att hänföras till särskilda grävningsskador. Motivet 
talar dock om skador uppkomna genom ras eller sättningar exempelvis av närliggande hus, till följd 
av grävning eller schaktning. Paragrafen anger även två olika typer av ansvar vid 
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grävningsskador.  Första stycket reglerar grävning i allmänhet där ansvaret härtill inte liksom det 63

generella i 32 kap. MB är rent strikt utan det föreligger ett särskilt culpaansvar jämte ett 
principalansvar. Detta innebär att skada orsakad av den som utfört arbetet eller av den som låtits 
utföra arbetet och som härav försummar att vidta de skyddsåtgärder som föreskrivs i 3 kap 3 § JB 
eller på annat sätt i utförandet av arbetet brister i att visa omsorg omfattas av ansvaret. Det krävs 
således ett samband mellan vållandet och själva arbetsuppgiften för att aktualisera första stycket. I 
andra stycket regleras i stället arbeten vilka är särskilt ingripande eller av annan anledning medför 
särskild risk. Arbeten som härtill innefattas är bland annat djupschaktning vilken omfattas av arbete 
som är särskilt ingripande. Ansvaret vid dessa arbeten utvidgas till ett rent strikt i likhet med övriga 
bestämmelser beträffande farliga verksamheter.  64

!
2.3.4 Bevislättnadsregeln vid orsakssamband !
Den grundläggande principen inom skadeståndsrätten är kravet på full bevisning vad gäller att 
påvisa sambandet mellan förorsakad skada och den skadegörande handlingen. Den skadelidande 
skall således visa att kausalitet föreligger mellan skadan och själva handlingen, dess störning och 
skada. Vid miljöskador kan detta orsakssamband ideligen vara mycket svårt att bevisa för den 
skadelidande. Detta gäller framförallt vid skador som uppdagas lång tid efter själva skadetillfället 
vilket kan anses som vanligt förekommande bland miljöskador. Den skadelidande har förmodligen 
inte i dessa fall haft skäl till att säkra sådan bevisning för inträffad skada eftersom den inte framträtt 
förrän långt senare vilket sätter den skadelidande i en mycket svår sits.  Ytterligare en problematik 65

som är signifikant vid miljöskador är beträffande att det ofta förekommer flera eventuella orsaker 
bakom uppkommen skada. Detta innebär att det blir komplicerat för den skadelidande att rikta 
anspråk mot en verksamhet trots att det står klar att denna typ av verksamhet begagnas av dessa 
skador eftersom det ändock kan föreligga möjligheter till att en annan verksamhet bidragit till 
skadan.   66

Denna problematik inom miljöområdet har resulterat i en bevislättnadsregel för den skadelidande 
som föreskrivs i 32 kap. 3 § 3 st. MB. Bevislättnadsregeln innebär att den skadelidande endast 
måste bevisa att en övervägande sannolikhet föreligger vid orsakssambandet mellan handlingen och 
uppkommen skada och inte, som i det generella fallet inom skadeståndsrätten, att klar övervikt 
föreligger. Denna regel kan dock inte aktualiseras på alla föreskrivna miljöskador utan endast de 
störningar som anges i 3 § såsom immissionsskador.  Vad som nu är sagt gällande regeln om 67

bevisning av orsakssambandet får inte sammanblandas med den allmänna bevisgrundsatsen som 
fortfarande föreligger för den skadelidande vid bevisning om skada föreligger samt om skadan som 
uppkommit är ersättningsgill mot den som skadeståndsanspråket riktas mot. Vid dessa fall krävs det 
således från den skadelidande att på vanligt sätt lägga fram sådan bevisning och det är enbart vid 
bedömning av orsakssambandet mellan uppkommen skada och företagen handling som 
bevislättnadsregeln ställs lägre än vid de generella skadeståndstvisterna. Det innebär att om den 
skadelidande inte kan lägga fram bevisning som klart visar på att skada uppkommit avslås 
skadeståndsanspråket. Trots att det härmed anses räcka med övervägande sannolikhet beträffande 
orsakssambandet betyder detta inte att kravet på själva utredningen angående orsakssambandet helt 
utesluts. Det räcker därmed inte att bevisningen grundar sig på den troligaste förklaringen till skada 
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eller någon slags hypotetisk förklaring utan det krävs ett mer konkret stöd för att skadestånd skall 
utgå.  Det skall även observeras i detta sammanhang att det är den skadelidande som yrkar på 68

skadestånd som har bevisbördan.  Beträffande en vidare tolkning av bevisregeln har motivet uttalat 69

sig om att en é contrario tillämning av regeln inte bör anses tillbörlig.  Rättsfallet MÖD 2003:93 70

belysa den omständighet där den skadelidandes skadeståndsanspråk trots denna bevislättnadsregel 
avslogs. I målet åberopades immissioner i enlighet med 32 kap 3 § p. 8 som annan liknande 
störning.  !

MÖD avgjorde i målet huruvida restaurangen Räkan ägde rätt till skadeståndsersättning för 
de minskade intäkter som restaurangen lidit till följd av ett entreprenadarbete på en 
närbelägen fastighet. Ombyggnationen av fastigheten, hade enligt kärande i målet, medfört 
en försvårad tillgänglighet för kunderna till restaurangen samt en minskad popularitet. MÖD 
uttalade sig i målet att Räkan i enlighet med 32 kap. 3 § 3 st. MB måste göra det mer 
sannolikt att skadan uppkommit från entreprenadarbetet än något annat möjligt förhållande. 
 Domstolen ansåg att den rena förmögenhetsskadan som uppkommit för restaurang Räkan 
 troligtvis kunde hänföras till entreprenadarbetet, dock hade kärande i målet inte gjort detta 
mer sannolikt än andra möjliga förklaringar som kunde föreligga till inkomstminskningen 
såsom branschens trendkänslighet. MÖD kom således, vid en sammantagen bedömning, 
fram till att restaurang Räkan inte visat att den uppkomna skadan beträffande 
inkomstminskningen med övervägande sannolikhet hade orsakats av entreprenadarbetet och 
skadeståndsanspråket avslogs.  71

!
Rättsfallet illustrerar att den skadelidandes bevisning måste vara mer konkret trots den föreliggande 
bevislättnadsregeln. Endast bevisning om att det är den troligaste förklaringen till uppkommen 
skada ger således inte upphov till skadestånd. !
Vid miljöskador förekommer ideligen den omständigheten att inte enbart den svarande 
verksamheten i målet är orsaken bakom miljöskadan utan andra skadliga faktorer kan således ha 
medverkat till skadan. Det kan vid dessa fall vara svårt att avgöra i vilken utsträckning en annan 
skadlig faktor har medverkat till den åberopade skadan, men även här aktualiseras den särskilda 
bevislättnadsregeln och den svarande verksamheten i målet måste endast bevisa övervägande 
sannolikhet för orsakssambandet till medverkan. Den svarande verksamheten skall vid dessa fall 
lägga fram bevisning om annat orsakssamband som genom övervägande sannolikhet styrker att 
delskadan var orsakad från någon annan skadlig faktor och inte dennes verksamhet. Det 
förekommer även omständigheter då dessa delskador inte kan delas upp mellan två eller flertalet 
konkurrerande verksamheter som tillsammans medverkat till skadan och det solidariska ansvaret får 
således göras gällande i enlighet med 32 kap. 8 § MB.  Ett intressant rättsfall som belyser 72

uppdelning av skadeståndsersättningen mellan bolaget som orsakat skadan och den redan 
bristfälliga fasadputsen som ägaren av byggnaden fick stå för själv är NJA 1992 s. 896. !

Rättsfallet avsåg ett bolags sprängningsarbete vars vibrationer åsamkat en spricka på en 
intilliggande byggnads fasadputs vilken ägaren till byggnaden yrkade skadestånd för. HD 
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framförde att det med övervägande sannolikhet var vibrationer från sprängningsarbetet som 
 förorsakat sprickan i fasadputsen på byggnaden. Dock menade HD att fasadputsens mindre 
 goda skick var en bidragande orsak till den skada som uppkommit varefter vibrationerna 
låg väsentligt under den nivå där fasadputs utan förekommande brister spricker. Vid 
avgörandet av målet kunde inte domstolen bedöma hur lång tid det skulle ta för fasadputsen, 
med förekommande brister, att spricka om inte vibrationerna hade inträffat. Utifrån följande 
förutsättningar kunde endast bolaget göras skyldig till att ersätta hälften av den uppkomna 
skadan.  !

Denna bevislättnadsregel för svarande verksamhet kan därmed, trots att egendom besitter denna 
speciella känslighet, även göras gällande.  !
Ytterligare en omständighet som ideligen inträffar vid miljöskador är när svarande påstår att skadan 
i fråga inte enbart uppkommit till följd av dennes verksamhet utan att ett kasuellt förhållande 
föreligger därtill ingen kan göras ansvarig för. Det kan exempelvis vara abnorma väderförhållanden 
vilka den svarande hävdar har medverkat till förekommande skada. Har ett kasuellt förhållande 
medverkat till skadan skall en uppdelning av ansvaret ske där svarande endast behöver stå för sin 
del av orsakad skada. Kan en sådan uppdelning inte ske är det upp till den svarande verksamheten 
att bevisa att dessa kasuella förhållanden har förelegat. Den svarande verksamheten skall i enlighet 
med förarbetena visa att skadan inte skulle ha inträffat om det kasuella förhållandet inte förelegat 
för att bli helt fri från skadeståndsanspråket. Dock har den svarande ansetts skyldig i sådana fall där 
den kasuella omständigheten är vanligt förekommande och svarande skulle således kunnat räkna 
med det.  73

Detta har dock ansetts som inkonsekvent emedan en svarande verksamhet måste lägga fram full 
bevisning vid påståendet om ett kasuellt förhållande föreligger medan bevisningen om företaget 
istället åberopar att skada uppkommit från en annan verksamhet endast behöver bevisa att ett 
övervägande orsakssamband inte föreligger för att gå fri från skadeståndsskyldigheten.  74

Bevislättnadsregeln har förvånansvärt nog ansetts sträcka sig så pass långt till att även omfatta 
följdskador.  75

!
Avslutningsvis bör dock uppmärksammas att denna regel är utformad för att gynna den 
skadelidande vilket inte har ansetts som vanligt förekommande i denna avhandling i betraktande av 
immissionsskador där problematiken är väsentligen fler än fördelarna för den skadelidande. Det bör 
observeras, som tidigare nämnts, att denna regel endast gäller störningar i enlighet med 32 kap. 3 § 
vilka i synnerhet är estetiska och psykiska immissioner. Dock konkurrerar denna gynnande 
bevisregel för den skadelidande med den ideligen förekommande begränsningen, vad gäller 
immissionsskador, av undantaget för orts- och allmänvanlig störning som i viss mån innebär att 
rätten till skadestånd utesluts.   76

!!!!
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2.3.5 Det strikta ansvaret !
Miljöskadestånd skiljer sig i viss omfattning åt från de generella skadeståndsreglerna. Denna 
distinktion har huvudsakligen sin grund i den ansvarsfråga vilken görs gällande vid 
skadeståndsanspråk. MB innehåller åtskilliga områden där ett strikt ansvar eller emellanåt ett 
strängare ansvar för vållande föreligger vilket har ansetts gå längre än SkL regler om ansvar.  SkL 77

behandlar i stället ansvar för vållande utifrån två terminologier: Culpa, vars skada orsakats av 
oaktsamhet och Dolus, vars skada orsakats av uppsåt.  SkL innehåller därmed inte ett strikt ansvar 78

utan detta särskilda ansvar regleras i stället i speciallagstiftningar tillika MB vilken därmed har 
företräde framför en tillämpning av SkL.   79

Förekommer detta strikta ansvar, vilka vissa av MB:s bestämmelser reglerar, föreligger ansvar 
redan vid olyckshändelser vilket innebär att avsiktligt eller vårdslöst handlande inte är ett kriterium 
för detta ansvar.  Det är således det strikta skadeståndsansvaret som är huvudregeln i 32 kap. MB. 80

Denna huvudregel om ansvarsfrågan kompletteras i sin tur av culparegeln som anses föreligga mer 
sällan på miljöområdet.  Denna distinktion i 32 kap. MB har redan påträffats i avhandlingen vilken 81

fastställde att för immissionsskador, liksom estetiska och psykiska störningar, samt 
sprängstenskador råder ett strikt skadeståndsansvar medan grävningsskador endast innehar detta 
strikta ansvar vid särskilt riskfyllda arbeten.  82

!
2.4 Orts- och allmänvanlig störning !
I 32 kap. 1 § 3 st. MB regleras en undantagsregel beträffande orts- och allmänvanliga störningar 
som i synnerhet ovan har framställt som en utav orsakerna till varför åberopande av 
skadeståndsersättning för estetiska och psykiska immissioner har ansetts som problematiskt. Med 
anledning av detta skall begreppen vid denna del utav framställningen avhandlas något i avsikt att 
erhålla en förståelse bakom den problematik begreppen medför vid bedömningen av estetiska och 
psykiska immissioner.  !
Den angivna bestämmelsen i 1 § 3 st. är en undantagsregel från det strikta ansvaret. Detta innebär 
att den begränsning till skadestånd som undantagsregeln resulterar i inte omfattar skada orsakad 
genom culpaansvar, avsiktligt eller vårdslöst handlande, vilket ansvar därmed faller utanför 
undantagsbestämmelsen och är således alltid föremål för ett skadeståndsansvar. Med andra ord 
undantas inte en skada som trots dennes beskaffenhet hade kunnat hänföras till undantagsregeln om 
orts- och allmänvanlighet om skadevållaren åverkat denna skada avsiktligt och ersättning till den 
skadelidande kan således bli aktuellt. Paragrafen uttrycker vilka skadeorsaker som ersättning kan 
utgå för och därmed vad som inte tillfaller undantagsregeln. Ersättning för skador i enlighet med 
bestämmelsen skall tillfalla den skadelidande om störningen som orsakat skadan inte skäligen bör 
tålas med hänsyn till förhållandena på orten eller med hänsyn till dess allmänna förekomst under 
jämförliga förhållanden. Det strikta ansvaret gäller inte för de skador som tillfaller paragrafen 
genom att i stället bedömas som orts- eller allmänvanliga störningar vilka därmed inte skall ersättas. 
Regeln är tillämplig på alla typer av störningar som MB reglerar och vad som härtill bör observeras 
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är att orts- och allmänvanlighetsbedömningen skall ses i relation till störningen och inte till den 
orsakade skadan. Detta medför att skador orsakade av störningar av mer alldaglig karaktär liksom 
störningar som har en allmännyttig prägel inte blir ersatta.  En del otydliga begrepp i paragrafens 83

tredje stycke torde ha resulterat i viss oklarhet i vad som tillfaller paragrafens ersättningsgilla 
områden respektive vad som innefattas av den föreskrivna undantagsregeln där ersättning inte utgår. 
Nedan kommer härav att göras en närmare redogöras om vad som tillfaller de olika begreppen. !
Ortsvanlig störning 
Vad som innefattas av begreppet ”orten” eller vad som avses med ortsvanlig störning har inte 
närmare angetts i lagtext men torde i enlighet med gällande praxis på område innebära en störning 
inom ett begränsat geografiskt område.  Generellt sett skall inte hela kommuner eller större tätorter 84

anses tillfalla begreppet utan endast det närbelägna området tillika den stadsdel där exempelvis 
fastigheten är belägen kan hänföras till begreppet.  Dock framförde HD i NJA 1999 s. 385 att det 85

skulle framstå som alltför otillbörligt att bryta ned områden i alltför små delområden vilket skulle 
resultera i att ordinära händelser således blev ersättningsgilla. Domstolen får i det enskilda fallet 
avgöra vad begreppet orten innebär men omständigheter som borde tas i beakta vid en sådan 
bedömning torde bland annat vara den störande verksamhetens art samt i vilken utsträckning 
störningen sträcker sig. Vid flygtrafik är exempelvis störningsområdet som får antas innefatta som 
ortsvanlig större än störningsområdet från vägtrafik.  Ett exempel på vad som kan utgöra en 86

ortsvanlig störning är uppförandet av en ny verksamhet som förläggs på en etablerad industriort 
vilket redan innehar liknande störningar som den nya fabriken kommer utge. Skulle verksamheten i 
stället utge en betydligt större störningsstyrka, omfattning eller utbredning av störningen i relation 
till det på området redan befintliga verksamheterna torde den nya verksamheten inte anses 
ortsvanlig.  87

Vad som härvid ligger nära till hands är huruvida prioriteten har någon betydelse vid bedömningen 
av ortsvanlighet. Frågan torde bli om det kan vara avgörande vid bedömningen om den 
skadelidande eller den störande verksamheten var fört på området.  Detta spörsmål som 88

prioritetens betydelse för med sig har inneburit att ortsvanlighetsregeln blivit tillämplig vid dessa 
situationer. En fastighetsägare som exempelvis byggt sin bostad bredvid en sopförbränningsfabrik 
får härvid inte ut någon ersättning för den skada som denne har lidit till följd av verksamheten och 
får således skylla sig själva genom att uppföra en byggnad på ett sådant område.  89

!
Allmänvanlig störning 
Ett annat begrepp som omfattas av paragrafen och som även bör klargöras något är innebörden av 
allmänvanlig störning. Vad gäller en allmänvanlig störning anges sådant som är allmänt 
förekommande under jämförliga förhållanden.  Det typiska rådande förhållandet beträffande när en 90

uppförd verksamhet tillfaller begreppet allmänvanlig störning torde vara att den skadelidande inte 
själv bidragit med något slags risktagande till situationen, vilket jämförelsevis ideligen kan vara 

 !22

 Prop. 1985/86:83 s. 42 samt Eriksson 1986 s. 67-6883

 Eriksson 1986 s. 6984

 Bengtsson 2011 s. 59, se även NJA 1977 s. 424 där begreppet orten utgjorde ett villaområde i en större      85

tätbebyggelse
 Bengtsson 2011s. 5986

 Eriksson 2011 s. 69 se även jfr NJA 1977 s. 42487

 Jfr MÖD 2006:1788

 Eriksson 1986 s.7689

 Eriksson 1986 s. 7090



situationen vid ortsvanliga störningar. Härvid är oftast avsikten med uppförandet av en sådan 
verksamheten att gynna en allmän synpunkt till en befogad kostnad. Det bör därmed ofta anses 
uppstå en intresseavvägning där samhällsnyttiga företag inte ensamt skall bära kostnaderna för  att 
ersätta en drabbad markägare för att bedriva en verksamhet för det allmänna intresset. Detta skulle 
anses som alltför hårt mot verksamhetsägaren och sådana anläggning skall därmed tillfalla 
undantagsregeln och begreppet allmänvanlig störning där ersättning inte utgår till den skadelidande. 
En allmännyttig störning kan i vissa hänseenden exempelvis vara inrättning av ett reningsverk. !
2.4.1 Skälighetsbedömning !
Den slutliga bedömningen gällande om en verksamhet skall hänföras till paragrafen är inte 
fastställandet av dess vanlighet utan i stället om störningen skäligen bör tålas. Enbart det faktum att 
en störning räknas som orts- eller allmänvanlig innebär inte att rätten till skadestånd utesluts utan 
störningen skall först genomgå en skälighetsbedömning innefattande en gränsdragning mellan vad 
som skäligen bör tålas och vad som skäligen inte bör tålas för den skadelidande.  Det strikta 91

skadeståndsansvaret kan således aktualiseras vid orts- eller allmänvanliga störningar så till vida 
störningen överskrider en viss toleransgräns där skadestånd därmed kan utgå. Var denna 
toleransgräns skall anses gå finns det ingen klar definition utav utan det får avgöras i det enskilda 
fallet.  Vid skälighetbedömningen skall i enlighet med vad förarbetena anger hänsyn tas till 92

skadans art, skadans storlek samt till vem den skadelidande är. Bedömningen av vad som skäligen 
bör tålas skall således se annorlunda ut om den skadelidande är en privatperson, näringsidkare eller 
ett offentligt organ, vilket kan anses befogat. Det bör observeras att vissa typer av skador sällan 
eller aldrig kan anses tillfalla begreppen orts och allmänvanlig störning, detta gäller exempelvis om 
den skadelidandes hälsa försämras vilken inte skäligen bör tålas. I motivet föreskrivs att rättslägen 
dock kan förändras i enlighet med den tekniska utvecklingen av möjligheterna till att förebygga att 
störningen expanderas.  Vad som härtill i ett flertal fall har ansetts påverka skälighetbedömningen 93

är, som ovan nämnt, den störande verksamhetens art varav den skadelidande får anses tåla mer när 
en verksamhet innehar en samhällsnyttig beskaffenhet.  Det krav som samhället ställer på miljön 94

kan även påverka denna skälighetsbedömning trots uppfattningen om att vissa miljöstörningar är 
”naturliga” och svårfrånkomliga kan dessa värderingar i samhället komma att förändras i framtiden. 
Detta tycks bland annat påvisat i den attitydförändring som sker av miljökvalitetsnormerna vilka 
myndigheterna ideligen förändrar till vad som bör anses som en acceptabel störning exempelvis på 
bullernivåer. Skärper myndigheterna dessa normer bör således bedömningen av vad den 
skadelidande skäligen bör tåla beträffande reglerat normvärde bli påverkat.  Vid tillämpning av 95

denna regel uppstår ideligen ett resonemang angående den situation där den skadelidande själv är 
särskilt känslig mot störningen. Det som härtill torde anses klart beträffande skadeståndsersättning 
till en känslig skadelidande är att mera vanliga störningar som till väsentlig del berör den 
skadelidandes till följd av dennes egna förhållanden inte rimligen heller kan ersättas. Härtill bör 
vissa allergier kunna hänföras men inte alla.  96
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2.4.2 Rättspraxis på gällande område !
Det ovan framställda uttrycker att lagtexten lämnar ett visst spörsmål vad gäller 
skälighetsprövningen om och i vilken utsträckning skada skall ersättas och om den skäligen bör 
eller inte bör tålas av den skadelidande. Framställningen belyser även olägenheter beträffande om 
störningen skall tillfalla orts- eller allmänvanlig störning där ersättning inte skall utgå vilka här 
nedan närmare kommer att påvisas. Detta har således resulterat i att det är upp till domstolarna att 
avgöra rättsläget emedan en redogörelse av vissa intressanta rättsfall nedan kommer att 
framställas.   97

!
Inledningsvis skall rättsfallet NJA 2003 s. 619 avseende vägbygge belysas något. Det resonemang 
vilka domstolarna i målet framställde gällande den positiva effekten vägbygget förde med sig torde 
vara det som anses mest intressant vid denna framställning.  !

Rättsfallet gällde huruvida fastighetsägare erhöll rätt till ersättning till följd av den 
värdeminskning som skett på fastigheterna från en nyanlagd motorväg. I målet konstaterade 
HD, liksom HovR, att den minskning som skett på fastighetsvärdet till huvudsak avsåg 
störningar från bullerstörningar och estetiska störningar och att dessa störningar skulle anses 
såväl orts- som allmänvanliga. Det framfördes även av domstolen att motorvägen 
uppenbarligen påverkat möjligheterna till jakt såväl som övrig rekreation på fastigheterna 
negativt. Trots detta kom HD fram till att följande störningar från buller och estetiska 
immissioner som drabbat de skadelidande skulle uppvägas med den positiva effekten på 
marknadsvärdet som den nyanlagda motorvägen bidrog till i och med den förbättrande 
boendemiljön vid bostadsbyggnaderna. Ersättning utgick dock till fastighetsägarna till följd 
av den inverkan motorvägen medförde på själva jaktmarken med ett toleransavdrag på 2 
procent.  98

!
Analys 
En alltför långdragen slutsats vad gäller miljöstörningar bör inte anses befogat utifrån detta rättsfall 
i och med att målet avser ersättning i enlighet med expropriationslagen och inte ersättning för 
miljöskada. Trots detta är rättsfallet emellertid av intresse i synnerhet vad gäller det uttalande HD 
företar beträffande den effekt motorvägen hade på fastigheternas marknadsvärde. Detta resonemang 
stämmer väl överens med vad som ovan redogjorts beträffande en verksamhet som innehar en 
samhällsnyttig beskaffenhet påverkan av skälighetsbedömningen. I målet kom HD fram till att 
vägen medförde en sådan positiv effekt på bostadsområdet att ersättning vad gäller denna del av 
fastigheten inte skulle utgå. Ersättningen avsåg endast jaktmarken vilken inte närmare kommer att 
redogöras för i denna avhandling. Vad som dock kan anses som anmärkningsvärt i målet är det lägre 
toleransavdraget som HD valde att fastställa på 2 procent vilket vid trafikimmissioner har fastställt 
med 5 procent  och vid estetiska och psykiska immissioner till 7,5 procent.  En fastighetsägare 99 100

skall således inte tåla lika mycket skada på sina jaktmarker som en skadelidande fastighetsägare vid 
psykiska immissioner. Att endast 2 procent befanns vara det som fastighetsägaren skäligen bör tåla 
vid jaktmarker är markant mycket lägre än vad som påvisats vid psykiska immissioner vilket kan 
verka anmärkningsvärt i många hänseenden.  
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!
Ett annat mål vilket belyser den problematik som föreligger vid åberopandet av estetiska och 
psykiska immissioner, vilket ideligen erinrats om i denna avhandling, är MÖD 2013:42. Rättsfallet 
avgör huruvida störningen är att anse som orts- eller allmänvanlig mot avvägningen om den 
skäligen bör tålas från den skadelidande. !

Rättsfallet avsåg huruvida uppkommen störning beträffande en vägomdragning samt 
byggande av en bullervall medfört värdeminskning på en intilliggande bostadsfastighet  
belägen på landsbygden. Kärande i målet åberopade ett flertal störningar som tillsammans 
påverkat fastighetens marknadsvärde, i synnerhet buller störningar och estetiska 
immissioner. I målet uttryckte MÖD den omständighet som förelåg gällande 
bostadsfastighetens ordinära känslighet på landsbygden och hur den påverkade 
bedömningen av de estetiska immissionerna. Domstolen tog således i beakta den 
störningskänslighet som förelåg på en fastighet på landsbygden i jämförelse med en allmänt 
belägen fastighet där dessa estetiska störningar skulle anses som vanligt förekommande, 
vilket på gällande fastighet ansågs som en inverkan på minskat fastighetsvärde. Vidare 
anförde MÖD att förmögenhetsskadan som fastighetsägaren lidit av till följd av de 
åberopade störningarna inte är att anse som så pass obetydliga för ägaren som vad svarande 
i målet ansåg utan domstolen anförde att störningen var av sådan betydelse att 
väsentlighetsvillkoren skulle anses som uppfyllt. De åberopade störningarna ansågs inte 
tillfalla ortsvanlighet men däremot kunde störningarna vid en samlad bedömning hänföras 
till allmänvanlighet. MÖD kom avslutningsvis i målet fram till att skadan kunde uppskattas 
till omkring 5 procent av marknadsvärdet vilket inte kunde anses var av sådan beskaffenhet 
att den inte bör tålas av fastighetsägaren med hänsyn till dess allmänna förekomst under 
jämförliga förhållanden och ersättning för fastighetens värdeminskning utgick därmed 
inte.  101

!
Analys 
Rättsfallet åskådliggör för den problematik som föreligger vid åberopandet av estetiska 
immissioner, där störningarna ideligen anses tillfalla begreppen orts- och allmänvanlighet. 
Anledningen till varför estetiska immissioner ofta kan hänförs till orts- och allmänvanliga 
störningar är förmodligen så grundläggande att dessa störningar är för vanligt förekommande eller 
allmännyttiga att den skadelidande således får tåla det missgynnande utfallet. Om gränsdragningen 
vid bedömning av dessa störningar sattes alltför lågt skulle detta resultera i att flertalet 
bagatellartade störningar bifölls vilket skulle leda till ett kanske ännu mer osäkert rättsläge. Den 
skadelidande får alltså i många situationer tåla att ha ett objekt i sin omgivning som förfular 
landskapsbilden. Frågan är, vilken kommer redogöras för närmare senare i avhandlingen, om 
estetiska immissioner överhuvud taget borde anses som en störning att åberopa som miljöskada 
eftersom målen sällan bifalls till fullo för den som lidit skada. Rättspraxis har dock påvisat att vid 
en samlad bedömning av störningar kan estetiska immissioner som en utav de bidragande 
faktorerna till skadeorsaken leda till ersättning för den skadelidande. För att dra en relativt 
långdragen slutsats torde således inte estetiska immissioner som den enda bidragande faktorn till 
störning kunna leda till skadeståndersättning för den skadelidande, emellertid finns det ingen 
gällande rättspraxis som skulle bevisa motsatsen. !
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De störningskällor som i synnerhet härtill kommer att belysas vid redogörelsen av gällande 
rättspraxis är estetiska och psykiska immissioner och dithörande problematik samt avvägningen av 
orts- och allmänvanlighet. De rättsfall som härvid framställs har avhandlats ovan i uppsatsen men 
av olika skäl skall redogöras för även i detta avsnitt där distinktionen mellan orts- och 
allmänvanlighet kontra estetiska och psykiska immissioner huvudsakligen berörs. 
Dalarömålet, NJA 1999 s. 385, har skapat intresse på flera områden men som ovan redogjorts för 
skall framställningen belysa avvägningen mellan estetiska immissioner med ersättning till den 
skadelidande som utgångspunkt samt om störningen bör anses som alltför orts- och allmänvanlig 
för att skadestånd skall utgå samt om det trots sin allmänvanlighet skäligen inte bör tålas. Rättsfallet 
avsåg ett antal fastighetsägare på Smådalarö i Haninge som stämde kommunen och begärde 
skadestånd för viss skada som åsamkats dem.  !

I målet avgjordes huruvida ersättning för värdeminskning på olika fastigheter skulle utgå 
tillföljd av störningar orsakad av en nyanlagt väg i Dalarö. Kärande åberopade i synnerhet 
skada orsakade av estetiska immissioner och bullerstörningar som uppkommit vid 
väganläggningen, vägen i sitt färdiga skick samt av trafikstörningarna från den. Vid 
bedömningen av ortsvanlighet konstaterade HD att det torde anses som otillbörligt att bryta 
ned ett område i alltför för små delområden eftersom relativt ordinära störningar då skulle 
bli ersättningsgilla. Indelningen av vad som tillfaller orten skulle i stället ske på ett naturligt 
sätt. I målet ansåg således HD gällande bedömningen av ortsvanligheten orsakad av 
störningar från Smådalarövägen var att anse som en betydande förändring på orten och 
kunde därmed inte hänföras t i l l ortsvanlighet på området. Beträffande 
allmänvanlighetsbedömningen ansåg HD att den utveckling som förelåg i Dalarö med 
tillhörande utbyggnader av allmänna anläggningar såsom vägar uppvisats på andra orter i 
Stockholms omnejd vilket torde innebära att medföljande bullerstörningar i Dalarö skall 
betraktas som allmänvanliga. Sedermera genomförde HD en skälighetsbedömning gällande 
om ersättning trots störningens allmänvanlighet borde utgå till följd av att den skäligen inte 
bör tålas av den skadelidande. HD tog vid denna skälighetsbedömning i målet hänsyn till ett 
flertal omständigheter såsom Dalarös säregna karaktär, den samlade inverkan av 
förekommande immissioner, skadans art samt dess storlek, att de skadedrabbade var 
privatpersoner, vissa gällande normer för immissioner samt den samhällsnyttan vägen 
resulterade i. Vid skälighetsbedömningen beaktade HD vidare de omständigheter 
beträffande att fastighetsägarna inte torde haft anledning att räkna med en sådan ingripande 
förändring i Dalarö samt att den säregna skärgårdsmiljön medförde begränsade möjligheter 
för fastighetsägarna att skydda sig från bullret, vilka även fick vägas in i bedömningen. Den 
samlade skälighetsbedömning resulterade i att HD ansåg att omständigheterna vara sådana 
att de skadelindande fastighetsägarna inte skäligen själva borde stå för hela den 
värdeminskning som fastigheterna utsatts för, åsamkat av bullerstörningarna och estetiska 
immissioner. Ersättning utdömdes till respektive fastighet med ett avdrag på 5 procent vilket 
motsvarar vad fastighetsägarna skäligen bör kunna tåla.  102

!
Analys 
Rättsfallet påvisade att skadeståndsersättning beträffande estetiska immissioner i förening med 
buller från trafikimmissioner kan utgå till den skadelidande. Därmed är inget nämnt beträffande  om 
estetiska immissioner som enskild störningskälla kan ge upphov till ersättning, trots att det 
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framförallt var den estetiska immissionen vilken befanns som den avgörande störningskällan i 
målet. Vidare kan slutsatsen i målet dras gällande att en intensiv trafikerad allmän väg bör kunna 
anses som allmänvanlig men skall som vid övriga situationer bedömas i det enskilda fallet. Det är 
vid den företagna skälighetsbedömningen som målet blir av intresse i denna avhandling. HD kom 
fram till att störningen var så pass allmänvanlig att den i det generella fallet bör anses få tålas av 
den skadelidande. Det var således Dalarös säregna karaktär som fick betydelse i denna 
skälighetsprövning. Om exakt samma omständigheter av störningskällor hade beträffats i en annan 
miljö som inte besatt denna säregenhet skulle förmodligen ersättning till fastighetsägarna inte ha 
utgått. Det skall således vid bedömningen av orts- och allmänvanlighetsrekvisitet, liksom stadgat i 
motivet, uppmärksamma individuella omständigheter. Vid detta rättsfall fick alltså de skadelidande 
ut skadestånd till följd av bland annat estetiska immissioner. Dock skall målet anses som så pass 
säreget att en vidare applicering som rättspraxis beträffande estetiska immissionerna blir 
svårtillämpbart. Vad som härmed bör observeras är att HD vid bedömning av orts- och 
allmänvanlighetsrekvisiten ansåg att störningen var alltför allmänvanlig att ersättning inte skulle 
utgå härför och därmed hänföras till undantagsregeln. Det var således denna samlade 
skälighetsbedömning som resulterade i att ersättning utdömdes till de skadelidande. Detta visar 
ytterligare på det faktum att det är den enskilda situationen som är det avgörande momentet vid 
bedömningen.  
Slutligen bör vid detta rättsfall även uppmärksammas att HD uttalar sig angående vilken geografisk 
avgränsning begreppet ”orten” skall utgöra. Det torde innebära att områden inte skall delas in i 
alltför små delområden utan skall avgränsas på ett naturligt sätt. Problematik hade således uppstått 
om uppdelning i mindre delområden förelegat då relativt ordinära störningar blivit ersättningsgilla. 
Detta skulle leda till att obetydliga störningar skulle kunna åberopas som ortsvanliga vilket innebär 
att ortsvanlighetsregeln skulle förlora sitt syfte. !
Ytterligare ett rättsfall som ovan framställts bör anses som så pass anmärkningsvärt att det skall 
belysas ånyo. Det är NJA 1988 s. 376 som nedan skall uppmärksammas vilket både behandlar 
estetiska och psykiska immissioner orsakade från ett kraftverk.  !

I följande rättsfall yrkade fastighetsägare på skadeståndsersättning motsvarande den 
marknadsvärdeminskning som skett på fastigheten förorsakad av en kraftledning som 
dragits intill bostadsfastigheterna. Kärande i målet åberopade i huvudsak ersättning för 
estetiska immissioner, varvid kraftledningarna förfulat landskapsbilden, samt psykiska 
immissioner, varvid oron från kraftledningarnas elektriska och magnetiska fält, resulterat i 
att värdet på fastigheten sjunkit. Svarande i målet menade att upprättandet av kraftledningen 
möjligen medfört viss miljöintrång på fastigheten men den påstådda oron för hälsorisk som 
enligt kärande skulle ha inverkat på fastighetsvärdet bestred svarande i sin helhet. Vid 
bedömningen av orts- och allmänvanlighetsrekvisiten framförde HD att de är två skilda 
begrepp vilka kan vara svåra att klart hålla isär vid en bedömning men för att ersättning 
skall utgå måste hänsyn tas till dessa begrepp samt om skadan skall anses som något den 
skadelidande skäligen bör tåla. HD anförde vidare i sin bedömning att den omständighet att 
den skadelidandes fastighet var belägen på ett relativt skyddat område men som förelåg i en 
tämligen nära anslutning till en väl etablerad industriort av betydande omfattande vilket fick 
betydelse vid utgången av målet. Härvid framförde domstolen att fastighetsägare vars 
fastighet var belägen på ett sådant område av väsentlig industrikaraktär torde få räkna 
med ett visst mått av störning utan att ersättning skall utgå härför. HD anförde vidare att de 
psykiska immissionerna som förorsakats av den oro för hälsorisk som kraftledningens 
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elektriska och magnetiska fält gett upphov till samt den estetiska immissionen från den 
förfulande utsikten otvivelaktigt upplevas som besvärande och vilka störningar tveklöst 
påverkar fastighetens marknadsvärde. Dock framför HD avslutningsvis i bedömningen det 
faktum att estetiska och psykiska immissioner som störningskällor inte går att mäta vilket 
resulterar i en utpräglad subjektiv bedömning där gränsdragningen på vad en fastighetsägare 
bör tåla med hänsyn till vad som är vanligt på orten eller allmänt förekommande skall sättas 
tämligen högt. Utifrån denna subjektiva bedömning kom HD fram till att den förekommande 
värdeminskningen som enligt kärande i målet uppgick till 7,5 procent av fastighetsvärdet 
inte kan anses större än vad som skäligen bör tålas vid inverkan av estetiska och psykiska 
immissioner varav ersättning för skada inte utgick.  103

!
Analys 
Det som torde göra detta rättsfall intressant är den särskilda skälighetsbedömningen som HD företar 
vid bedömningen av estetiska och psykiska immissioner. Slutsatsen bör innebära att det endast vid 
väldigt speciella fall där störningskällan ger upphov till en särskild risk av betydande slag som 
psykiska immissioner kan anses överskrida vad en skadelidande skäligen bör tåla. Vad gäller 
estetiska immissioner bör utgången se ut på ett avsevärt liknande sätt. Därmed är gränsdragningen 
vid estetiska och psykiska immissioner att anse som väldigt högt. En skadelidande måste därmed 
tåla relativt mycket innan ersättning kan utgå, i detta mål var skada som uppgick till 7,5 procent av 
fastighetsvärdet att anse som en värdeminskning som skäligen fick tålas. I jämförelse med 
trafikimmissioner där 5 procent har ansetts vara vad den skadelidande skäligen bör tåla. Denna 
distinktion kan anses som relativt stor för den skadelidande. Om det således föreligger ett flertal 
olika störningar till uppkommen skada bör det anses som mer befogat för den skadelidande att 
åberopa trafikimmissioner än psykiska immissioner just på grund av denna höga 
skälighetsbedömning. Genom att dra denna argumentation till sin spets är psykiska immissioner 
som störningskälla mer missgynnande för den skadelidande än någon annan störning vid 
miljöskador eftersom ägaren uppenbarligen skäligen bör tåla mer än vid andra störningar. Samtidigt 
uttalar sig domstolen i målet att de företar en subjektiv bedömning i det enskilda fallet vilket bör 
innebära att denna skälighetsbedömning kan sättas både högre och lägre beroende på gällande 
situation. Rättsläget lämnas därmed delvis oklart avseende vad som gäller vid estetiska och 
psykiska immissioner och den skälighetsbedömning som skall företas. Anledningen till denna högre 
subjektiva skälighetsbedömning kan anses vara att en skadelidande inte helt utan fog skall kunna 
kräva ersättning av en verksamhet på grund av dennes oro. Här kan som ovan avhandlats 
massmedia ha en stor inverkan på samhället och om vad som anses farligt eller obehagligt. Dock 
torde en massmedial inverkan på samhället anses som så pass vanligt förekommande att företaget 
inte skall behöva stå kostnaden för värdeminskningen. Det måste således finnas en mer specifik 
orsak till varför en person åberopar psykiska immissioner som störningskälla. Det skall observeras 
att motivet uttrycker en objektiv värdering avseende bedömningen om psykiska immissioner, alltså 
vad folk i allmänhet tycker eller känner, inte en subjektiv bedömning ehuru en särskild nervös eller 
känslig person lättare skulle kunna åberopa denna störning som orsak till uppkommen skada och 
erhålla ersättning där utav.  104

!!!
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3. Ersättningsgilla skador  !
Det räcker inte med att ovan framställda kriterium är uppfyllda för att miljöskadestånd skall utgå, 
utan i 32 kap. 1 § MB stadgas att åberopad störning måste som huvudregel ha orsakat en ekonomisk 
skada för att ersättning skall utgå till den skadelidande. Detta innebär att den skadelidande skall ha 
åsamkats en ekonomisk förlust för att bli skadeståndsberättigad varefter ett undantag gällande 
ideella skador föreligger beträffande personskador. De miljöskador som kan komma att bli 
ersättningsgilla i enlighet med 32 kap 1 § är personskada, sakskada och rena förmögenhetsskada 
vilka nedan redogörs för mer ingående.  105

De allmänna skadeståndsrättsliga reglerna skall tillämpas analogt på miljöskadestånd varefter det i 
1 kap 1 § SkL stadgas att skadeståndslagen skall göras gällande om inte annat särskilt föreskrivs, 
exempelvis i annan lag. Detta innebär beträffande miljöskador att SkL fungerar som en 
utfyllnadsregel för sådant som inte finns reglerat i MB. Ett exempel när SkL tillämpas analogt vid 
miljöskador är beträffande jämkningsreglerna i 6 kap. 1 och 2 §§ vilka inte finns reglerade i MB.   106

!
3.1 Personskada !
Ersättning för personskada kan tillfalla den skadelidande både för ekonomiska förluster som 
inkomstbortfall och sjukvårdskostnader likväl som för ideella skador vilket omfattas av lidande av 
mer övergående natur, sveda och värk, samt lidande av bestående art, lyte och men. Sålunda kan 
ideella skador av icke ekonomisk natur ersättas vid personskador.  Med personskada åsyftas skada 107

åsamkad på en människa. Det kan röra sig om såväl fysiska skador som psykiskt lidande. De 
fysiska skadorna omfattas av fysiska förändringar på den mänskliga kroppen exempelvis, förlust av 
kroppsdelar, funktionsstörning i kroppens organ, vanprydda ärr och dödsfall. Vad gäller psykiskt 
lidande förutsätts inte något samband med en fysisk skada för att ersättning skall utgå utan det skall  
nämligen räcka med att ett psykiskt besvär uppstår utan att vara en direkt följd utav en fysisk skada 
för att personskada skall anses föreligga.  Dock gäller denna regel när skada uppkommer utan 108

sammanhang med personskada endast vid speciella förhållanden. Det krävs dessutom lagstöd för att 
ersättning för ideella skador skall utgå vi utomobligatoriska förhållanden.  Detta innebär att 109

rättsläget emellertid bör anses som relativt oklart vad gäller denna påföljd av skada. Ersättning för 
personskada kan utgå vid sömnlöshet eller nervösa besvär orsakade av exempelvis obehag från 
buller eller dålig lukt. Dessa störningsorsaker anses dock ideligen tillfalla ren förmögenhetsskada 
istället för personskada.  Vad gäller angående om psykiska immissioner skall tillfalla personskada 110

uttalas det i motivet, som tidigare framhållits, att det torde krävas att en ekonomisk skada har 
uppkommit, det vill säga en ren förmögenhetsskada, för att ersättning skall utgå vid psykiska 
immissioner. Därav kan psykiska immissioner inte tillfalla personskador av ideell natur eftersom det 
torde förutsättas en ekonomisk skada för den skadelidande, exempelvis att ett fastighetsvärde 
sjunker.  Beträffande om gällande rättspraxis har ansetts följa dessa uttalanden i förarbetena kan 111

en hänvisning göras till ovan framställda rättsfall där samtliga mål tillämpat detta konstaterande i 
propositionen vilket följaktligen bör innebära att rättsläget är att anse som klart. HD har dock aldrig 
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uttala sig gällande frågan om psykiska immissioner kan utgå trots att ekonomisk skada inte har 
uppkommit, men omständigheterna torde inte vara sådana att skada skall ersättas endast till följd av 
kärandes oro eller obehags känslor.  
Kontentan av det ovan framställda torde innebära att skadestånd kan utgå för ideella skador vid 
personskada som för sveda och värk samt andra psykiska påfrestningar, exempelvis 
integritetskränkning. Dock torde möjligheten till att erhålla skadestånd för ideella skador vid  en 
miljöskada att anses som väldigt liten.  Avslutningsvis skall det faktum belysas att personskadans 112

storlek inte har någon betydelse och undantag skall således inte göras för oväsentliga eller 
obetydliga skador utan ersättning för personskada skall utgå till den skadelidande även vid 
bagatellartade skador.  113

!
En viss utveckling har som ovan påvisats skett av det ersättningsgilla området vid miljöskador. 
Ersättning utgår numer för skador av näst intill ideell karaktär tillika ”förfulning av landskapsbild” 
och andra estetiska och psykiska immissioner. Dessa skadeståndsersättningar av mer ideellt slag är 
oerhört svårbedömda men det tycks dock krävas i enlighet med gällande rättspraxis att den 
skadelidande har lidit en ren förmögenhetsskada.  114

!
3.2 Sakskada !
Till sakskador hänförs i huvudsak fysiska skador på fast egendom och lösa föremål. Härtill omfattas 
bland annat förgiftad gröda, sönderslagna föremål och byggnader, repad lackering på fordon samt 
förgiftad kreatur.  Detta innebär att rent estetiska förändringar således kan hänföras till sakskada 115

trots att egendomens funktionsduglighet inte har blivit nedsatt.  Ersättning för sakskada utgår 116

endast vid ekonomisk förlust exempelvis när marknadsvärdet på egendom eller annat föremål 
sjunker. Skador av icke-ekonomisk natur, tillika känslan av obehag eller oro, ersätts således inte. 
Skadeståndsersättning beträffande sakskada skall anses legitimt om funktionsdugligheten på ett 
föremål förlorats eller försämrats. Har skadan orsakat att föremålets användningsduglighet gått 
förlorad skall ersättning utgå motsvarande föremålets värde. Om föremålet endast försämrats och 
innehar möjligheten till att repareras skall ersättning motsvarande reparationskostnaden samt en 
eventuell värdeminskning som kan ha förorsakats vid företagande av en reparation utgå. Även den 
kostnad som kan uppstå för de åtgärder som den skadelidande måste vidta för att begränsa en skada 
tillfaller ersättning för sakskada likväl som stilleståndsersättning skall utgå om skadehändelsen 
orsakat en begränsning av utnyttjandet av exempelvis en odlingsmark för en lantbrukare som 
således har lidit en ekonomisk förlust.  Vad gäller sakskada vid miljöskada åberopas ideligen 117

väsentliga kostnader för att rensa upp eller återställa en fastighet till dess ursprungliga skick efter 
exempelvis en förorening orsakad från en miljöfarlig verksamhet vilka ofta kan vara väldigt 
omfattande.  118

Beträffande sakskada, liksom vad gäller vid personskada, saknar skadans storlek betydelse vid 
bedömningen om ersättning skall tillfalla den skadelidande. Därmed skall synnerligen obetydliga 
och bagatellartade skador anses som legitima. Beträffande både sakskador och personskador 
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föreskrivs det inga regler om vad gäller ersättning i MB. Därav har en tillämning av SkL ansetts 
nödvändig trots att rätten till ersättning grundats på MB.  119

!
3.3 Ren förmögenhetsskada  !
En ren förmögenhetsskada är en ekonomisk skada som föranletts utan samband med att den 
skadelidande åsamkats person- eller sakskada.  Ren förmögenhetsskada ersätts i enlighet med de 120

allmänna skadeståndsrättsliga reglerna endast om de har orsakats genom brott.  Detta torde anses 121

som en kraftig begränsning av möjligheterna till att erhålla ersättning vid rena förmögenhetsskador. 
Miljöskadereglerna har dock utvidgat detta ansvar beträffande att ersättning även kan erhållas vid 
rena förmögenhetsskador utan att förutsätta brott. Regeln innehåller dock ett undantag vad gäller att 
skadan måste vara av någon betydelse för att ersättning skall kunna utgå. Detta torde innebära  att 
någon slags självrisk föreligger oberoende av vilken typ av störning som orsakat skadan. Det anges 
likväl inte närmare i lagtext var denna gränsdragning skall gå och rättsläget bör således anses som 
relativt oklart. Dock torde ersättning inte utgå för rent bagatellartade skador.  122

Vad som skall hänföras till ren förmögenhetsskada är svårt att definiera och det torde ha viss 
betydelse i hur person- och sakskada bestäms till följd av att ren förmögenhetsskada ideligen 
tillämpas subsidiärt i förhållande till dessa skador.  Ren förmögenhetsskada bör dock omfatta den 123

värdeminskning som sker på en bostadsfastighet tillföljd av en intilliggande störande fabrik, 
motorväg eller behandlingshem.  Skadan torde även innefatta den omständighet när miljön på en 124

fastighet blir otrivsam utan att fastighetens fysiska skick förändras. Hit hör störningar i form av 
estetiska och psykiska immissioner vilka kan ge upphov till att sänka fastighetens marknadsvärde. 
Beträffande störningar från estetiska och psykiska immissioner utgår ersättning för ren 
förmögenhetsskada, vilket ovan har redogjort för, endast om skadan är väsentlig. Detta innebär 
således att skada som uppkommit utan någon direkt förändring på fastigheten men orsakat en 
värdeminskning utav den tillfaller ren förmögenhetsskada.  I enlighet med motiven kan inte 125

indirekta skador ersättas tillföljd utav att någon annan lidit skada utan endast den som omedelbart 
drabbas av en skada skall anses som skadeståndsberättigad. Således sträcker sig inte ansvaret till att 
gälla tredjemansskador.  
Bedöms dock en skada till att vara av någon betydelse skall skadan ersättas i dess helhet vid ren 
förmögenhetsskada med ett eventuellt avdrag på vad den skadelidande skäligen bör tåla.  126
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3.4 Ersättning vid estetiska och psykiska immissioner  !
Huvudregeln vid fastställandet av vilket belopp som ersättning skall utgå för är att skadan som de 
drabbade lidit skall kompenseras fullt ut. Den medföljande skadeberäkningen får ofta intrycket att 
låta relativt enkel men för med sig en viss problematik särskilt vad gäller bedömningen av estetiska 
och psykiska immissioner.  Även i betänkandet till miljöskadeutredningen framhölls denna 127

svårbedömda situation att exakt värdera den skada som uppkommit i pengar tillföljd av obehag 
orsakade från dessa immissioner.  128

I beakta av vad som ovan redogjort för angående skador orsakade av estetiska och psykiska 
immissioner torde dessa inte kunna hänföras till personskada. Ersättning för dessa störningsorsaker 
utgår således endast för ren förmögenhetsskada vilket innebär att immissionen bör måsta 
sammankopplas med en marknadsvärdeminskning för att utgöra en ersättningsgill ekonomisk 
skada. Den skadelidande skall erhålla ersättning motsvarande marknadsvärdeminskningen utav 
fastigheten vid skada förorsakad av estetiska och psykiska immissioner. Det marknadsvärde som 
skall utdömas skall motsvara den högsta köpekillingen en presumtiv köpare är benägen att utge för 
fastigheten med givna förutsättningar vid en försäljning. Vid bestämmandet av detta värde torde i de 
flesta fall inte förorsaka någon större problematik vartill fastigheter besitter möjligheten att säljas 
vilket lätt kan omvandlas till pengar. Problematiken uppstår i stället för de skadelidande som inte är 
beredd att flytta från sin fastighet vartill marknadsvärdet därmed erhåller en ringa betydelse för den 
skadelidande. Vid estetiska och psykiska immissioner föreligger ideligen svårigheterna att företa 
egna åtgärder till att eliminera obehaget eller oron eftersom störningarna oftast är av bestående art 
vilka ägaren till fastigheten ofta får finna sig i om denne skall bo kvar på fastigheten. Skall den 
skadelidande bo kvar på den störda fastigheten trots att denne fortfarande lider skada torde detta 
rätteligen inte innebära att ägaren av fastigheten berövas rätten till skadestånd. Ett lämpligt 
alternativ torde vara att medge ersättning för en så kallad bruksvärdesskada.  En annan möjlighet 129

som föreligger är att ta hjälp av en ortsprisanalys vilken utifrån statistik kan ta fram 
värdeminskningen, men denna analys torde inte i alla förekommande situationer vara det bästa 
alternativet vilken i vissa fall kan beträffas som missvisande.  
Med bruksvärdet anses det värde som en fastighet vid nyttjandet genererar. I vissa fall är denna 
bruksvärdesminskning svår att påvisa eftersom det inte alltid föreligger naturliga skäl att omvandla 
exempelvis en bostadsfastighet till pengar som det torde göra vid en hyresfastighet. För en 
privatbostad kan det således vara tämligen svårt att med hjälp av bruksvärdesminskningen visa att 
en ekonomisk skada föreligger trots att det står klar att fastigheten minskat i värde. Detta torde dock 
inte vara omöjligt att påvisa, exempelvis borde en jämförelse med en uppskattad boendekostnad 
med andra liknade fastigheter kunna utge detta värde.  Ytterligare ett alternativ bör anses föreligga 130

vid bestämmande av detta minskade bruksvärde. Denna innebär att man företar en jämförelse 
beträffande om immissionen skulle påverka vederlaget för en nyttjanderättshavare på samma 
aktuella fastighet. Denna jämförelse skall kunna ge en direkt ledning till bruksvärdets minskning. 
Det skall således anses som möjligt att erhålla skadestånd för exempelvis betydande obehag så till 
vida det inte huvudsakligen är en olägenhet av subjektiv natur.  131

!!

 !32

 SvJT 1989:10 s. 721127

 SOU 1983:7 s. 155128

 Hellner, Radetzki s. 337- 338129

 Jfr SvJT 1989:10 s. 721-724130

 Bengtsson 1991 s. 131-135131



4 Preskription vid miljöskadestånd !
4.1. Allmänt om preskription !
En fordran kan preskriberas till följd av att fordringsinnehavaren, alltså borgenären, under en längre 
tid underlåter att göra en fordran gällande mot fordringsägare, alltså gäldenären. En sådan fordran 
kan exempelvis vara ett krav på skadestånd. Eftersom 32 kap MB inte reglerar preskription vid 
miljöskadestånd sker en analog tillämpning av PreskrL vid avgörande om ett anspråk gällande 
skadestånd har preskriberats.  Huvudregeln beträffande preskriptionsfristen på en fordran är i 132

enlighet med 2 § PreskrL tio år. Denna preskriptionsfrist skall även anses gälla vid 
miljöskadestånd.  En borgenär kan förhindra att en fordran preskriberas efter tio år genom att 133

företa ett giltigt preskriptionsavbrott. Ett giltigt preskriptionsavbrott kan ske genom att borgenären 
tillställer gäldenären ett skriftligt krav, en skriftlig erinran eller inleder ett rättsligt förfarande mot 
gäldenären gällande fordringen. Ett preskriptionsavbrott kan även ske till följd av ett handlande från 
gäldenärens sida genom att denne uttryckligen eller konkludent erkänner skulden. Detta kan 
exempelvis inträffa då gäldenären ålägger ränta eller amortering av skulden eller på annat sätt visar 
att fordran existerar.  Avbryts preskriptionen enligt vad som ovan föreskrivits börjar en ny 134

preskriptionstid på tio år att löpa.  Företas dock ingen av dessa giltiga preskriptionsavbrott kan 135

borgenären inte göra skulden gällande och borgenären förlorar således rätten att kräva ut sin fordran 
hos gäldenären.  136

Det föreligger både för- och nackdelar med denna preskriptionsfrist existens. Ett av syftena med 
preskriptionsinstitutet torde vara att ett rättsförhållande inte skall hållas alltför svävande under en 
längre tid. Om en fordran således inte kunde bli föremål för preskription skulle detta innebära en 
alltför betungande situation för gäldenären som exempelvis skulle var tvungen att bevara relevant 
bevisning under en längre tid. Denna regel torde anses som gynnande för gäldenären i detta 
hänseende varav gäldenären inte behöver bevara bevisning och annan liknande information under 
en längre tid än tio år.  En problematik kan härvid uppstå, vilket bör anses som signifikant vid 137

miljöskador, beträffande att skadeståndskravet redan kan vara preskriberat när skadan på 
exempelvis miljön visar sig. Den skadelidande har därmed ingen möjlighet att rättsligt ställa krav 
mot den skadegörande om dessa tio år förflutit. Detta gäller även om skadan inte visat sig förrän 
långt senare från inträffande skadehändelse.  Ett gällande exempel är miljöfaktorer som framkallar 138

sjukdomar som cancer vilket ofta framträder lång tid efter själva skadetillfället.  Det fördes 139

emellertid en diskussion vid införandet av MB huruvida en längre preskriptionstid borde införas till 
följd av denna problematik inom miljörätten. Efter en avvägning mellan den skadelidandes 
intressen och den skadevållandes intressen ansåg Miljöbalksutredningen att preskriptionstiden inte 
skulle förlängas vid miljöskador.  140

Det föreligger otvetydigt ett borgenärintresse att vara bevarad vid sin materiella rätt till fordran 
likaledes som att preskription inte skall inträffa på ett oväntat eller överraskande sätt. Det ter sig 
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även infalla i borgenärens intresse att på ett okomplicerat sätt genomföra ett preskriptionsavbrott 
som inte vållar onödiga svårigheter för borgenären att ta tillvara på sin materiella rätt. Ett sådant 
bristfälligt förhållande skulle leda till en otillfredsställande position för borgenären som oberoende 
av denne själv fick sin fordran preskriberad av dessa otillbörliga regler. Därav anses den tio åriga 
preskriptionsfristen även gynna borgenärerna. En försumlig borgenär kan trots detta få sin fordran 
preskriberad vilket även har ansetts vara en följd utav preskriptionsregelns härkomst.   141

Liksom ovan framställts skall preskription vid miljöskadestånd anses som problematiskt även för 
borgenären. Upptäcks skada till följd av en miljöfaktor mer än tio år efter skadetillfället kan således 
ett skadeståndsanspråk inte göras gällande från borgenären.  !
4.2 Startpunkten för preskription !
Vid utomobligatoriska skadestånd föreligger, vilket ovan framställt, en preskriptionsfrist på tio år. 
Det torde härvid anses som mycket relevant att fastställa när preskriptionstiden för 
skadeståndskravet skall börja räknas ifrån för att avgöra om kravet sträcker sig innanför den legala 
fristen. PreskrL föreskriver ingenting härom varvid rättsläget får avgöras utifrån gällande praxis. 
Det bör emellertid anses som att skadeståndsfordrans tillkomst är startpunkten för preskriptionen 
vilket i enlighet med gällande rättspraxis har inneburit att den skadegörande handlingen är det som 
skall anses som avgörande. Det faktum att skadan inträffar vid ett senare tillfälle är därmed inte av 
betydelse vid avgörande av tidpunkten vilket som ovan nämnt både är signifikant och problematiskt 
med miljöskador.  Detta är dock inte den enda problematik som föreligger vid miljöskadestånd för 142

preskriptionsinstitutet utan även att fastställa vad som utgör denna skadegörande handling vid 
bedömningen om preskriptionens startpunkt har ideligen ansetts som problemartad. Vad som 
således måste fastställas i det enskilda fallet är vad som utgör den skadegörande handlingen, vilket 
kan vara: den miljöfarliga verksamheten i sig, själva störningen eller den åtgärd inom verksamheten 
som ger upphov till störningen. Detta måste först fastställas innan det går att avgöra när 
preskriptionsfristen skall anses inledas. En ytterligare förekommande omständighet vid 
bedömningen av preskriptionsregeln hänför sig till att skada och störning stundom inte går att 
särskilja, vilket ett klargörande exempel av detta är nedskräpning.  143

Vid bedömningen av preskriptionens startpunkt har tillika betydelse om skadehandlingen är 
momentan, alltså av tillfällig karaktär, eller perdurerande, av fortlöpande karaktär, varefter en 
kortare distinktion av begreppen nedan kommer att redogöras för.  144

!
4.3 Perdurerande och momentana skadehandlingar  !
Det ter sig inte helt okomplicerat att avgöra huruvida en skadehandling är perdurerande eller 
momentan. Härvid anses skadeståndsregelns rekvisitinnehåll vara avgörande vid bestämmandet av 
respektive skadehandling och således även preskriptionstidens startpunkt. Vid en momentan 
skadehandling börjar preskriptionstiden att löpa direkt efter företagen skadehandling medan vad 
gäller perdurerande skadehandlingar torde det först företas en uppdelning mellan två olika 
kategorier av skada för att sedan kunna avgöra preskriptionens startpunkt. Det första fallet är 
expanderande skada varvid skadan inträder fortlöpande varjämte skadeståndsanspråket härtill 
preskriberas löpande. Det andra fallet är en fixerad skada varav skadan i sin helhet inträder vid en 
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viss tidpunkt, ideligen sker detta omedelbart i och med skadehandlingen, samt att skadan består 
oförändrad oberoende av om handlandet avbryts. Härtill torde preskriptionstidens startpunkt som 
huvudregel inträda då själva skadan ägde rum varefter om skadetidpunkten inte går att fastställa det 
senaste handlandet, vilken kan ha framkallat skadan, torde hänföras till preskriptionsstartpunkten.  
För att klargöra distinktionen mellan momentan och perdurerande skada kan två jämförande fiktiva 
exempel definiera rättsläget.  
  

Förutsätt att person A anlägger en väg över person B:s fastighet utan att erhålla rätten till 
detta. Vid bedömningen av vilken skadehandling som föreligger torde vägdragningen i sig 
inte vara den avgörande faktorn utan det torde vara huruvida A är rättsligt förpliktad att 
återställa B:s fastighet vilket innebär att skadan är perdurerande. Det relevanta är således 
underlåtenheten att återställa B:s mark vilken i sin tur föranleder skadeståndsfordringen. 
Skulle situationen i stället vara sådan att person A fäller ett träd över person B:s fastighet 
utan att erhålla rätt till detta skall skadehandlingen hänföras till momentan deliktet emedan  
ett återställande inte kan inträffa. Förutsättningen är dock, vid den senare fiktiva situationen, 
att skadeståndsanspråket avser trädförlusten och därmed inte att det fällda trädet ligger kvar 
på B:s fastighet trots att A är skyldig att forsla bort trädet, härtill skulle bedömningen se 
annorlunda ut.   145

  
4.4 Preskription vid estetiska och psykiska immissioner !
Distinktionen mellan momentan och perdurerande delikt kan som ovan stadgat vara tämligen svåra 
att identifiera. Ett rättsfall vilket tidigare redogjorts för i avhandlingen belyser preskriptionstidens 
startpunkt och därmed även något avseende åtskillnaden av momentan och perdurerande skada. 
Rättsfallet tar tillika upp psykiska immissioner som skadeorsak men trots att MÖD inte valt att 
behandla åberopad estetisk immission förs ett intressant resonemang vad gäller störningen vilket 
således kommer att framställas något nedan. Vid denna del utav framställningen av rättsfallet MÖD 
2005:21 kommer i synnerhet att redogöras för huruvida preskription av skadeståndstalan föreligger 
samt när dess startpunkt är att anse. !

I rättsfallet prövades det i en mellandom huruvida kärandes skadeståndsanspråk 
preskriberats avseende skada i form av psykiska immissioner orsakade från tre uppförda 
kraftledningar av Svenska Kraftnät vilka föranlett en marknadsvärde minskning på 
intilliggande fastigheter. Som grund till kärandens yrkande anfördes att fastighetens 
bostadsdel inte längre kunde användas för sitt ändamål till följd av de psykiska 
immissionerna som uppstod från kraftanläggningen i form av oron över om magnetfältet 
orsakade hälsorisker samt den avsevärda förfulning som kraftledningarna resulterade i. 
Kärande yrkade således i första hand på inlösen utav en del utav fastigheten och i andra 
hand på ersättning motsvarande fastighetens marknadsvärdeminskning för de psykiska och 
estetiska immissionerna som drabbat fastigheten. Svarande i målet, Svenska Kraftnät, 
bestred käromålet i sin helhet och anförde att skadeståndstalan var föremål för preskription. 
Det som domstolarna avgjorde i mellandomen var huruvida immissionen utgjordes av den 
pågående strömöverföringen i kraftledningarna, vilken kärande i målet hävdade, eller om det 
var själva existensen av kraftledningsanläggningarna som var den avgörande tidpunkten för 
när preskriptionsfrisen skulle anses börja löpa. Käranden anförde således att den 
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skadegörande handlingen, vilken är att anse som utgångspunkten gällande 
preskriptionstidens startpunkt, var den pågående verksamheten, alltså själva transporten av 
elkraft. Preskriptionstidens startpunkt skulle enligt käranden gälla från upphörandet av 
strömtransporten vilket innebar att preskriptionensstartpunkt inte hade inletts och 
skadeståndsanspråket kunde således inte vara föremål för preskription. Käranden 
framställde vidare att det var uppenbart att det inte var anläggandet, själva existensen, av 
stolparna och linorna till kraftledningsanläggningen som var den centrala störningen utan  
strömtransporten var den avgörande handlingen som skapade oro för att risk för ohälsa 
skulle uppstå. Upphör transporten, menar käranden, skulle denna psykiska immission som 
oro försvinna och således skulle fastighetens marknadsvärde stiga till det normala. Svenska 
kraftnät menade dock motsatsen och anförde att den avgörande skadehandlingen förelåg vid 
anläggandet av kraftanläggningen vilket inträffade för mer än tio år sedan skadeståndstalan 
väcktes i domstol och talan var således preskriberad. I andra hand anförde svaranden att de 
psykiska immissionerna gällande kraftledningarnas magnetfält uppkom när diskussionen om 
en eventuell skadlig inverkan blev allmänt känd vilket inträffade senast någon gång på 
1990- talet. Detta innebar hur som helst att skadeståndstalan var preskriberad när talan 
väcktes i domstol. MÖD kom i målet fram till att verksamheten skall anses ha pågått sedan 
ledningen uppfördes samt att detta inträffade för mer än tio år sedan. Det potentiella 
hälsovådliga magnetfältet som skapat den psykiska immissionen hade således förelegat 
sedan magnetfälten blev allmänt kända som en hälsorisk omkring år 1990. MÖD anförde att 
den aktuella skadan orsakad av psykiska immissioner inte var en perdurerande skada vilken 
innebar att kärandens påstådda senare preskriptionsfrist gällande upphörande av 
strömtransporten i ledningarna inte låg till grund för MÖD:s bedömning som således ansåg 
att käromålet var preskriberat.  146

!
Beträffande immissioner som uppstår från kraftledningar dragna över någon annans fastighet anför 
Lindskog att om ledningarna uppförts utan rätt till detta skall de hänföras till perdurerande delikt. 
Den skada som uppkommer fortlöpande till följd av intrånget preskriberas således successivt efter 
skadetillfället. Vad avser de estetiska immissionerna som någon annan än själva markägaren kan 
uppleva framställs att exempelvis en grannfastighet kan inneha rätten till skadeståndsersättning 
vilket bör anses vara ett momentant deliktet som innebär att preskriptionstiden skall anses börja 
löpa från när immissionsverkningen först uppstod, alltså när kraftledningarna restes. Detta 
konstaterande från Lindskog företogs innan domen, vilken redogjorts för ovan, kom och domstolen 
kan således ha tagit hänsyn till denna redogörelse vid bedömningen av detta mål eftersom 
resonemangen bör anses som likvärdiga.  147

!
Analys 
Det som härtill bör anses vara avgörande i målet gällande preskriptionsstartpunkten är huruvida den 
störande handlingen av immissionen utgjordes från den pågående strömöverföringen i 
kraftledningarna vars preskriptionsstartpunkt skall anses inträffa vid upphörande av verksamheten, 
alltså själva transporten av elkraft, eller om startpunkten i stället skall grundas på själva existensen 
av kraftledningarna, alltså räknat från uppförandet av kraftanläggningen. MÖD menade som ovan 
stadgat att skadan inte var perdurerande och preskription hade således inträffat gällande käromålet. 
Domstolen framförde även att skadan var fixerad. Huruvida de estetiska immissionerna var ett 
momentant delikt ansåg MÖD samt även parterna i målet förelåg eftersom skadan kunde 
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identifieras direkt efter kraftledningens uppförande och därmed inträffade även den förfulande 
synen på en gång. Det som dock kan ifrågasättas är, vilket tidigare behandlats, den svåra 
distinktionen mellan estetiska immissioner som torde innebära ett momentant delikt och psykiska 
immissionen som till skillnad från estetiska immissioner även torde kunna innebära perdurerande 
delikt, vilka ideligen sammanfaller. Käranden framför, som tidigare stadgats, att kraftanläggningens 
förfulning utav landskapsbilden uppstod till följd av den oron som förelåg beträffande magnetfältets 
risk för hälsovådlighet. Om kraftledningarna således inte besatt denna risk för ohälsa torde 
kraftledningarna lika lite vara förfulande. Det kunde likväl, menade kärande, kunna innebära en 
marknadsvärde höjning utav en fastighet som exempelvis var belägen bredvid en specifik byggnad 
exempelvis Eiffeltornet. Skulle dock denna byggnad i stället vara hälsofarlig skulle farhågorna att 
bosätta sig nära intill denna byggnad, såsom vid gällande fall, resultera i ett sjunkande 
fastighetsvärde. Vid detta rättsfall kan således distinktionen mellan estetiska och psykiska 
immissioner vara svår bedömd. Att den estetiska immissionen då anses som en momentan skada 
och därmed preskriberad kan anses som ett oläglig konstaterande eftersom den psykiska 
immissionen har orsakat den estetiska immissionen och att därmed skilja på dessa två immissioner 
med olika förutsättningar för preskription kan anses som egendomligt. Trots denna svåra distinktion 
valde MÖD att särskilja immissionerna åt vid bedömningen.  
Den argumentation som käranden för gällande att immissionerna skall anses som perdurerande i 
stället för ett momentant delikt bör anses som mycket intressant. Käranden framför att om den 
pågående verksamheten, alltså strömöverföringen, hade upphört och detta hade blivit allmänt känt 
bör inte existensen av en icke brukbar kraftanläggning resultera i ett sjunkande marknadsvärde på 
fastigheten. Detta innebär att om kraftledningarna stängs av upphör de psykiska immissionerna 
eftersom oron för magnetfältets hälsorisker försvinner och därmed påverkas inte fastighetsvärde 
längre endast utifrån kraftledningarnas existens. Härvid menar kärande att det är själva transporten 
av elkraft som är den huvudsakliga störningen vilket innebär att preskription gällande 
skadeståndsanspråket inte har inträffat eftersom verksamheten fortfarande pågår. 
Preskriptionsstartpunkten skall således anses inträffa när transporten av ström upphör och den 
skadegörande handlingen, vilken är utgångspunkten vid bedömning av preskriptionstidens 
startpunkt, är att anse som den pågående verksamheten. Enligt mitt förmenande är detta argument  
inte helt olämpligt. En potentiell spekulant av gällande fastighet påverkas mest troligen av de 
existerande hälsoriskerna kring kraftanläggningen och skulle denne få kännedom beträffande att 
strömöverföringen upphört och det eventuella hälsofarliga magnetfältet eliminerats skulle inte 
kraftledningen längre påverkat marknadsvärdet utav fastigheten. Det torde alltså i enlighet med mitt 
förmenande vara själva strömöverföringen som är den huvudsakliga skadeorsaken och existensen 
eller uppförandet av en kraftanläggning utan funktion har en avsevärd liten betydelse på 
fastighetens marknadsvärde och vad denna skäligen bör tåla. En sådan argumentation skulle 
innebära att preskriptionstiden började löpa när verksamheten, eller transporten av ström, upphörde 
vilket i sin tur skulle medföra att skadeståndstalan inte var föremål för preskription eftersom skadan 
följaktligen skulle vara perdurerande. Angående att MÖD undviker att uttala sig vidare om den 
skadegörande handlingen är att anse som perdurearande eller momentan är således begripligt 
eftersom det finns många frågetecken på området. Det kan helt enkelt vara så, enligt mitt 
förmenande, att domstolen inte kände sig redo att fatta ett sådant beslut som skulle innebära att 
estetiska och psykiska immisioner i något hänseende kunde hänföras till varandra. Ett konstatera att 
dessa immissioner inte alltid går att särskilja skulle innebära ett nytt rättsläge framförallt gäller den i 
dagsläget existerande åtskillnad vid preskription vilket kanske inte var domstolens avsikten med att 
ta upp målet till högsta instans och därav undviker således kanske domstolen från att göra ett sådant 
uttalande.  !
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5 Avslutande diskussion !
Syftet med skadeståndsbestämmelserna är i synnerhet att den skadelidande skall erhålla fullständig 
kompensation för den skada som har lidits. Denna regel tillämpas likväl på miljöskadestånd i 32 
kap. MB men det torde dock kunna ifrågasättas om intentionen praktiskt fungerar vid miljöskada. 
Avhandlingen har i huvudsak behandlat de komplikationer som föreligger för den skadelidande att 
åberopa estetiska och psykiska immissioner som skadeorsak vilka har ansetts vara ett flertal. Det 
bör anses som anmärkningsvärt att full ersättning för psykiska immissioner är så ovanligt 
förekommande att endast ett Hovrättsfall  kan refereras till. Beträffande dessa 148

immissonsstörningar torde rättspraxis ha stadgat att den skadelidande får tåla åtskilligt innan 
kompensation utgår vilket följaktligen bör vara en utav utgångspunkterna till det spörsmål som 
svårigheterna till ersättning vid immissionsstörningar för med sig.  !
Den avvägning vilka estetiska och psykiska immissioner ideligen får ge vika för är orts- och 
allmänvanliga störningar. De rättsregler och den praxis som föreligger på området gör det tämligen 
svårt för den skadelidande att åberopa dessa immissioner till följd av att de oftast hänför sig till 
alltför orts- eller allmänvanligt för att ersättning skall kunna utgå. Trots att den skadelidande anser 
att den uppkomna skadan drabbat denne oerhört mycket och den rena förmögenhetsskadan är 
relativt stor kan således inte alltför vanligt förekommande skador eller skador som innehar en 
allmännyttig karaktär ersättas utan den skadelidande får därmed ideligen finna sig i en förfulad 
landskapsbild eller obehag från en verksamhet. Det förekommer dock störningar vilka avhandlingen 
har påvisat som inte tillfaller begreppen orts- och allmänvanlig störning. Eftersom det företas en 
subjektiv bedömning i det enskilda fallet är det svårt att framföra exempel på vilka störningar som 
kan kringgå undantagsregeln om orts- och allmänvanlighet men en väg har på ett idylliskt område 
inte ansetts som orts- eller allmänvanligt, dock kan inte alltför långdragna slutsatser av detta 
exempel göras just eftersom det företas en subjektiv bedömning i det enskilda fallet. Det rättsläge 
som således existerar beträffande svårigheterna med att dessa immissioner ideligen tillfaller denna 
undantagsregel medför att den skadelidande enligt mitt förmenande inte kan lägga något förtroende 
i att erhålla ersättning för miljöskadestånd vid dessa störningar. Det torde anses som 
anmärkningsvärt att motivet då har valt att stadga dessa immissioner som en störning som den 
skadelidande kan åberopa när rättsläget har utfallit som sådant att ersättning ofta inte utgår. Enligt 
mitt förmenande var vid tillkomsten av motivet inte ståndpunkten att dessa immissioner skulle 
utfalla som så pass svårtillämpbara vilken situationen har gett upphov till i dagsläget, utan detta lär 
vara något som rättspraxis har utvecklat och det är således domstolarna som skapat denna svårighet. 
Till viss del är detta förståligt eftersom exempelvis företag som bedriver verksamheter som orsakar 
skada som är att anse som orts- eller allmänvanligt skulle lida enormt om skadestånd alltid skulle 
utgå vid dessa situationer vilket slutligen skulle resultera i att viss verksamhetsetablering skulle 
utebli för att miljöskadestånd för estetiska och psykiska immissioner ideligen skulle åberopas och 
erhållas. Enbart det faktum att en estetisk eller psykisk immission inte är att anse som orts- eller 
allmänvanlig resulterar inte automatiskt i att ersättning för skada utgår till den skadelidande utan en 
skälighetsprövning måste först företas. Viss problematik uppstår även här för dessa immissioner. 
Har immissionerna inte ansetts som orts - eller allmänvanliga är skadan som uppstår ideligen sådan 
som exempelvis ägaren av fastigheten skäligen bör tåla utan att ersättning skall utgå. Vid psykiska 
immissioner har rättspraxis satt denna skälighetsbedömning påtagligt högre än vid andra 
immissionsstörningar, såsom trafikimmissioner. Detta har resulterat i en ytterligare svårighet för 
den skadelidande att erhålla ersättning för psykiska immissioner. Domstolen kom i NJA 1988 s. 376 
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fram till att 7,5 procents minskning av en fastighets marknadsvärde till följd av psykiska 
immissioner var något som ägaren skäligen bör tåla, medan vid trafikimmissioner befanns 5 procent 
vara något som den skadelidande skäligen bör tåla. Något som härvid skall observeras är att i NJA 
1988 s. 376 motsvarade 7,5 procent det som ägaren yrkat på att erhålla ersättning för vilket således 
kan innebära att en högre skälighetsnivå bör kunna sättas vid psykiska immissioner. För att dra 
denna argumentation till sin spets bör det i och med detta anses som mer gynnande för en 
skadelidande att åberopa en annan störning en psykiska immissioner om det föreligger ett flertal 
störningar eftersom det som skäligen bör tålas av den skadelidande är då satt lägre vilket resulterar i 
att denne får ut mer ersättning för skadan i jämförelse med åberopande av psykiska immissioner. 
Detta kan tyckas tämligen hårt och ett motargument till detta torde vara att psykiska immissioner 
ideligen är något som exempelvis en ägare till en fastighet bör kunna räkna med att bli utsatt för. 
Därmed skall inte var och varannan person kunna kräva ersättning för att något förändrats i dess 
omgivning som är att anse som alltför obetydligt men som till sin art ändå minskar fastighetens 
marknadsvärde. Dessutom förändras bedömningen av vad den skadelidande skäligen bör tåla 
utifrån orts- och allmänvanlighet naturligt med den samhällsutveckling som sker av föreskrivna 
normer och värderingar vilket innebär att vad som kan anses vara en psykisk immission idag till 
följd av ovissheten av outforskade påföljder från exempelvis en kraftanläggning inte nödvändigtvis 
behöver vara det om ett antal år när forskningen gått framåt. Detta innebär att psykiska immissioner 
och till viss del estetiska immissioner förändras avsevärt i tiden till följd av den kunskap som 
föreligger på gällande område samt hur allmänheten uppfattar den nya kännedomen. För att detta 
rättsläge skall anses fungerande med normer och regler som skall förändras med 
samhällsutvecklingen krävs det en hel del av domstolarna att utveckla den praxis som föreligger på 
gällande område vilket enligt mitt förmenande föreligger vissa brister inom framförallt de fåtal 
rättsfall som förefinns beträffande estetiska och psykiska immissioner. Härvid uppkommer 
exempelvis den tidigare ifrågasatta oklarheten om estetiska immissioner som självständig 
störningskälla kan ge upphov till miljöskadestånd vilket rättspraxis inte har preciserat närmare och 
därmed lämnat utan avseende. Det föreligger härvid två hinder som den skadelidande måste ta sig 
igenom för att skadestånd skall utgå och i enlighet med vad som ovan påvisats torde möjligheten att 
åberopa och erhålla ersättning för estetiska men kanske framförallt psykiska immissioner således 
vara tämligen svåra. Denna bestämmelse gällande orts - och allmänvanlighet och hithörande 
skälighetsbedömning innebär att ett flertal skador måste accepteras utan att ersättning för dessa 
utgår. Det bör i och med detta kunna anses som anmärkningsvärt i beakta av att 
skadeståndsbestämmelsens huvudsakliga syfte är att den skadelidande skall erhålla fullständig 
kompensation för den skada denne har lidit. Trots detta utlåtande gör alltså, vad gäller psykiska 
immissioner, ett avdrag på omkring 7,5 procent som den skadelidande skäligen bör tåla vilket 
medför att full kompensation inte utgår till den skadelidande.  
Framställningen har även redogjort för fler problematiska områden som komplicerar 
förutsättningarna att erhålla ersättning vid estetiska och psykiska immissioner. Den ovannämnda 
skälighetsbedömningen vilken kan förändras med tiden och de normer som samhället accepterar 
torde således resultera i en svårighet för den enskilde, exempelvis fastighetsägaren, att avgöra 
huruvida värdeminskningen utav fastigheten skäligen bör tålas eller inte eftersom det inte finns 
några klara regler härom. För att dra denna argumentation till sin spets är det svårt för en 
fastighetsägare att i förväg avgöra huruvida en ren förmögenhetsskada har uppstått samt om skadan 
bör anses som skälig eller inte. En omständighet som härvid kan uppstå om fastighetsägaren väljer 
att bo kvar på sin fastighet, trots befintlig störning, är när denne väl bestämmer sig för att sälja 
fastigheten och därvid upptäcker att störningen har orsakat en oerhörd skada i form av 
värdeminskning utav fastigheten, som till följd av denna ovisshet lett till att skadeståndstalan redan 
är preskriberad när fastighetsägaren inser skadan. Det faktum att de skadelidande inte har några 
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fasta eller klara regler att följa vid en bedömning om skada föreligger eller skall åberopas kan 
således drabba dem hårt. Beträffande att miljöskada kan uppstå tämligen lång tid efter den 
skadegörande handlingen, vilket även är att anse som signifikant vid miljöskador, har sin 
problematik i den preskriptionsfrist som föreligger på tio år vilket kan resultera i att 
skadeståndstalan redan är preskriberad när skadan visar sig på miljön. Den skadelidande kan i och 
med detta inte ställa några rättsliga krav mot skadevållaren trots att skadan inte visar sig förrän 
senare. Detta torde vara missgynnande för den skadelidande som härtill omöjligen kan erhålla 
skadestånd. Trots denna problematik föreligger ingen lättnadsregler vad gäller preskription vid 
miljöskadestånd och dessa skall behandlas som vilket annat skadestånd som helst, bristen i 
miljöbalken härom är väl omdiskuterad.   !
Utifrån ovan stadgad problematik avseende bland annat preskription föreligger det fler 
komplicerade områden kring vad gäller estetiska och psykiska immissioner. Vad avser att en 
åtskillnad alltid borde företas mellan estetiska och psykiska immissioner har i avhandlingen visats 
som problematisk. I vissa fall bör estetiska och psykiska immissioner höra samman. Det har i MÖD 
2005:21 av käranden framförts en intressant argumentation vad gäller att den ena immissionen kan 
orsaka den andra immissionen, vilket bör kunna resultera i att en distinktion inte alltid torde vara 
möjlig. I detta mål menade kärande att en kraftanläggning som är känd som hälsovådligt även är 
orsaken till att den är förfulande. I och med detta orsakar den psykiska immissionen av oro eller 
obehag för ohälsa den estetiska förfulningen av landskapsbilden att ha denna i sin närhet. I 
spekulation om en kraftanläggning hade varit allmänt känd som ofarlig eller till och med vacker 
skulle fastighetsvärdet inte påverkas av den estetiska synen utav den.  
Vad avser att denna distinktion kan vara svårdragen föranleder ytterligare en problematik 
beträffande estetiska och psykiska immissioner. Generellt sett vid miljöskador är det ideligen 
problematiskt att avgöra vilken tidpunkt som är startpunkten för preskriptionsfristen. Rättsreglerna 
anger att bedömningen av preskriptionstidens startpunkt skall företas från den skadegörande 
handlingen vilket rättspraxis i sin tur har delat upp i momentan och perdurerande deliktet. Estetiska 
immissioner bör ses som momentan delikt vilket innebär att preskriptionsstartpunken anses börja 
löpa omedelbart efter företagande av skadehandling varvid psykiska immissioner tillskillnad från 
estetiska immissioner även bör kunna ses som perdurerande delikt som kan delas upp i existerande 
och fixerande skada vilka har olika tidpunkter för när preskription skall anses börja löpa. Detta 
resulterar i att det torde anses som mycket angeläget att företa en distinktion mellan estetiska och 
psykiska immissioner vartill olika tidpunkter dem emellan skall anses som preskriptionstidens 
startpunkt. Utifrån detta hänseende uppstår ånyo den problematik som föreligger med att åtskilja 
estetiska och psykiska immissioner i alla tänkbara fall. Detta torde enligt min mening inte vara 
möjligt. 
I enlighet med den avslutande diskussionen föreligger alltså ett stort antal svårigheter för den 
skadelidande att erhålla skadeståndsersättning för estetiska och psykiska immissioner. Orsakerna 
härtill är att anses som många och jag förmodar att utifrån denna utveckling som sker av estetiska 
och psykiska immissioner kommer immissionerna i framtiden att ses som en undantagsregel som 
endast kan tillämpas vid mycket säregna situationer. Om detta är rätt eller fel är svårt att avgöra 
men en motsättning härtill bör vara att syftet med miljöbalken är att skydda den enskilde och den 
skadelidande vilket inte torde anses som uppfyllt om estetiska och psykiska immissioner blir svåra 
att aktualisera. Dessa immissioner är som ovan avhandlat mycket speciella till sin karaktär eftersom 
skada inte påvisas som sådan utan man utgår ofta ifrån vad samhället känner oro eller obehag för 
och vad flertalet anser som förfulande av landskapsbilden. Att således göra denna möjlighet till 
skadestånd svår att tillämpa resulterar i, för att dra argumentationen till sin spets, att denna 
omständighet näst intill går förlorad ur vårt rättssystem.   
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