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Sammanfattning 
 
I Sverige finns idag ett stort antal förorenade områden som är i behov av sanering för att 
förhindra skada på naturen och människors hälsa. Även inom EU har detta problem 
uppmärksammats och därför har det upprättats ett miljöansvarsdirektiv för att få förorenaren 
att ansvara för kostnaderna för saneringen av dessa områden. Syftet med uppsatsen var att 
granska regeringens implementering av miljöansvarsdirektivet i svensk rätt. För att nå 
resultatet har i första hand granskat regeringens proposition, ett utvidgat miljöansvar, och 
miljöansvarsdirektivet. Vidare har vi även behandlat lagtext, SOU, praxis och doktrin. 
Sveriges lagstiftning innebar redan ett starkt krav för förorenaren och därför kom 
implementeringen av miljöansvarsdirektivet någon större förändring av svensk rätt. 
Regeringen valde på de betydande punkterna att behålla de strängare svenska reglerna framför 
direktivets. Implementeringen genomfördes på ett tillfredställande sätt, förutom på några 
punkter där vi kritiserat regeringen.    
  
 
 



Abstract 
 
Today there are in Sweden a great number of polluted areas which are in need of 
decontamination to prevent damage to the nature and human health. Even within EU has this 
problems being noticed and because of that has it established an environmental liability 
directiv in purpose to hold the polluter responsible for the cost of decontamination of these 
areas. The purpose whit this school essay was to review the governments implementation of 
the environmental liability directiv in swedish law. To reach the result has we at first reviwed 
the governments bill for an extended environmental liability, and the environmental liability 
directiv. Further we has handle the law, SOU, precedents and doctrine. Swedish law was 
already involve a strong requirement for the polluter and for that reason the implementation of 
the environmental liability directiv didn’t involve any greater changes of swedish law. The 
government choose on the main points to keep the moore strict swedish rules in front of the 
directives. The implementation carried out on a satisfied way, except on some points which 
we has criticize.         
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1. Inledning 
I detta kapitel kommer vi först att göra en kort bakgrundsbeskrivning och sedan en 
redogörelse av syftet, avgränsning samt metod.  

 

1.1 Bakgrund 
 
Förorenade områden är ett problem i de flesta länder och bara i Sverige finns idag cirka 
80 0001 potentiellt förorenade områden som är i behov av efterbehandling för att inte 
föroreningarna ska spridas eller riskera att spridas till miljön.2 Dessa områden kräver stora 
resurser för att undvika och förhindra skador på människors hälsa och miljön. Efterbehandling 
av skadade områden medför ofta höga kostnader och därför är frågan om vem som ska bära 
ansvaret för kostnaderna av stor vikt. Redan provtagningar av marken eller liknande 
utredningar av förorenade områden kan medföra mycket höga kostnader.3

 
Vid skador på miljön är huvudprincipen att förorenaren ska ansvara för att åtgärda skadorna 
eller bära kostnaderna för åtgärderna. Denna princip lanserades ursprungligen av OECD4 
19725 och fick internationellt genomslag direkt. Principen (PPP)6 innebär att förorenaren ska 
vidta de försiktighetsåtgärder som krävs för att skydda miljön. Om skada uppkommer har 
förorenaren ett ansvar att kompensera eller åtgärda den skada som uppkommit. EU upptog 
principen kort efter dess stiftande av OECD och kommer numera i utryck i EG-fördraget 
(EGF) artikel 174. 
 
På grund av de många förorenade områdena i gemenskapen ansågs det nödvändigt att skapa 
ett direktiv för att förebygga och avhjälpa miljöskador. Den 21 april 2004 antogs 
miljöansvarsdirektivet7 som är ett direktiv på miniminivå och som ska genomföras av 
medlemstaterna senast april 2007.  Direktivet reglerar skador på skyddade arter eller 
livsmiljöer, skador på vatten och markskador. I svensk lagstiftning kommer reglerna om 
efterbehandling av förorenade områden till utryck i miljöbalkens 2 kap. 8 § som är den 
grundläggande ansvarsregeln för förorenarens ansvar i miljöbalken. Denna paragraf hänvisar 
till tionde kapitlet om förorenade områden där en precisering av föroreningsskador kommer 
till uttryck. Detta kapitel uppfyller inte miljöansvarsdirektivets krav och en ändring är därför 
nödvändig. Ändringen innebär att 10 kapitlet kommer att få ändrad lagtext för att anpassas till 
miljöansvarsdirektivet. Föregångaren till 10 kapitlets efterbehandlingsregler fanns i första 
hand i 5 § miljöskyddslagen och den praxis som utvecklades enligt de reglerna har fortfarande 
betydelse i ämnet.8

 

                                                 
1 http://miljomal.nu/Pub/Indikator.php?MmID=4&InkID=For-63-RUS&LocType=CC&LocID=SE 
2 Darpö, J. sid. 16. 
3 Michanek, G. sid. 262. 
4 Organsiation for Economic Co-operation ande Development. 
5 Darpö, J. sid. 28.   
6 Polluter Pays Principle. 
7 Direktiv 2004/35/EG om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador. 
8 Michanek, G. sid. 261. 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att granska hur regeringen implementerat miljöansvarsdirektivet i 
svensk rätt. För att se om regeringens lagförslag är förenligt med direktivet har vi behandlat 
relevant EU-rätt, och då i första hand miljöansvarsdirektivet. För att utreda om ansvaret för 
verksamhetsutövaren kommer att förändras har vi behandlat nuvarande lagstiftning och gjort 
en jämförelse med kommande lagändringar.     
      

1.3 Avgränsning 
 
Tyngdpunkten kommer att läggas på ansvarsfrågan vid efterbehandling av miljöskador och 
detta innebär att vi till största del kommer att koncentrera oss på 10 kap. miljöbalken. Hela 10 
kap. kommer inte att behandlas utan fokus lägger vi på verksamhetsutövarens ansvar vid 
efterbehandling. För att få en överblick i den nuvarande lagstiftningen är det även väsentligt 
att behandla vissa bestämmelser i 2 kapitlets allmänna hänsynsregler.  
 

1.4 Upplägg 
 
Vi har indelat vårt arbete i tre huvuddelar samt ett avslutande kapitel med sammanfattning 
och avslutande diskussion. En redogörelse kommer först att ges av nuvarande lagstiftning för 
att därefter övergå till EG- lagstiftningen med fokusering på miljöansvars- och IPPC9-
direktiven. Slutligen behandlas kommande lagändringar som är en följd av 
miljöansvarsdirektivets implementeringskrav.  

1.5 Metod 
 
Vid framställningen av denna uppsats har vi utgått från aktuell lagtext om förorenade 
områden i 2 och 10 kap. miljöbalken. För att få djupare förståelse i ämnet har vi även 
undersökt propositioner till miljöbalken, prejudikat från miljööverdomstolen samt doktrin. 
Vidare har vi studerat EU: s miljöansvars- och IPPC-direktiv för att få en överblick över EU: 
s regler i ämnet samt att kunna göra en jämförelse med kommande lagändringar i 10 kap. För 
att få en bra inblick i kommande lagändringar har vi undersökt SOU 2006:39 och regeringens 
proposition 2006/07:95, Ett utvidgat miljöansvar.  
 
 
 
 

                                                 
9 Rådets direktiv 96/61: EG om samordnande åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar. 
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2. Gällande svensk rätt 
I detta kapitel kommer vi att behandla gällande svensk rätt i frågorna vem som är ansvarig 
för efterbehandling av förorenade områden, när ansvaret inträder samt vad ansvaret innebär. 

 

2.1 Vem är ansvarig för efterbehandling av förorenade områden? 
 
Andra kapitlets allmänna hänsynsregler är det grundläggande kapitlet för förorenade områden 
och har en central betydelse vid genomförandet av miljöbalkens mål, att främja en hållbar 
utveckling.10 Detta kapitel gäller för all slags verksamhet och för de flesta enstaka åtgärder, 
som inte är av försumbar betydelse (1 § 2 st.), som berör människors hälsa och miljön. Inom 
detta kapitel uttrycks principen om att bevisbördan ligger på utövaren som ska visa att 
kapitlets krav uppfylls (1 § 1 st.) och försiktighetsprincipen som innebär att försiktighetsmått 
ska vidtas redan vid risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (3 §). Den 
som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet ska utföra skyddsåtgärder och vidta de 
försiktighetsmått som behövs för att förebygga eller förhindra att verksamheten medför skada 
eller olägenhet på människors hälsa eller miljön. 3 § ska tillämpas på alla fall där 
verksamheten medför skada eller olägenhet på människors hälsa och miljön. För de 
verksamheter eller åtgärder som kan medföra skada eller olägenhet på människors hälsa eller 
miljön ska dessa försiktighetsmått (3 §) ha fortlöpande verkan.    
 
Avhjälpningsansvaret i 2 kap 
När en skada eller olägenhet har uppkommit i ett område aktualiseras 8 § om vem som är 
ansvarig för avhjälpande av det skadade området. Den som bedriver eller har bedrivit 
verksamhet eller vidtagit en åtgärd är ansvarig att avhjälpa till dess skadan eller olägenheten 
har upphört enligt principen att förorenaren ska betala. Alla slags verksamheter och åtgärder 
omfattas av paragrafen och skadorna begränsas inte enbart till föroreningar utan kan även vara 
andra fysiska skador t.ex. grävning, muddring och avverkning. Avhjälpandet kan ske genom 
praktiska åtgärder eller genom finansiering av sådana åtgärder.11 Detta ansvar gäller även när 
verksamheten har lagts ner eller överlåtits.12 En precisering av efterbehandlingsansvaret av 
förorenade områden sker därefter i miljöbalkens 10 kap., vilket det görs en hänvisning till i 2 
kap. 8 §.  
 
Miljöfarlig verksamhet 
Verksamhetsbegreppet förekommer i de flesta avsnitt i miljöbalken men har inte definierats 
uttryckligen i författning. Det som avgör vad som är en verksamhet enligt miljöbalken 
bestäms med hjälp av målreglerna i 1 kap. Begreppet bör därför inte tolkas restriktivt vilket 
innebär att det i verksamhetsutövarbegreppet i 10 kap. 2 § bör ingå alla slags verksamheter 
runtom i miljöbalken.13 Att då bli ansvarig för efterbehandling har alltid förutsatt att man är 
utövare av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. För att orsaka en sådan föroreningsskada på 
ett område som föreskrivs i 10 kap. är det säkert flertalet som varit anmälnings- eller 

                                                 
10 MB 1:1 1 st. 
11 Prop. 1997/98:45, sid. 234 
12 Prop. 1997/98:45, sid. 233. 
13 Darpö, J. sid. 64. 
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tillståndspliktiga enligt 9 kap. men den som inte haft denna plikt blir i så fall utövare av 
miljöfarlig verksamhet enligt den allmänna definitionen (9:1).  

2.2 Verksamhetsutövaransvaret enligt 10 kap 
 
Reglerna i miljöbalkens 10 kap. kan enligt 1 § tillämpas på mark- och vattenområden samt 
byggnader och anläggningar som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet 
för människors hälsa och miljö. Enligt 10 kap. 2 § är det i första hand den som bedriver eller 
har bedrivit en verksamhet som bidragit till en förorening (verksamhetsutövaren) som är 
ansvarig för efterbehandling. Första frågan blir då vem som ska betraktas som 
verksamhetsutövare? I miljöbalken finns ingen legaldefinition av begreppet 
”verksamhetsutövare”, men det har i praxis varit nödvändigt att utveckla riktlinjer för att 
kunna identifiera en verksamhetsutövare. Förutom att det är den person som faktiskt bedriver 
verksamheten som är att betrakta som verksamhetsutövare har Koncessionsnämnden vid 
andra mer oklara fall utvecklat praxis som fortfarande är gällande.  
 
Enligt Darpö kan det grovhugget skiljas mellan två bolagsrättsliga situationer. Den första 
situationen är när flera olika aktörer är inblandade i verksamheten, då utgår domstolen från 
”den som faktiskt och rättsligt har möjlighet att ingripa”. I det andra fallet är det relationen 
mellan moder- och dotterbolag som skapar frågor, här det görs en friare bedömning och 
frågan blir då om moderbolaget har ett bestämmande inflytande över verksamheten i 
dotterbolaget. Den viktigaste faktorn vid fastställandet av vem som är verksamhetsutövare 
kan sammanfattas till ”vem som har makt och möjlighet att kontrollera verksamheten”.14

 
I ett rättsfall från miljööverdomstolen (MÖD M 9822/02) var frågan om en 
verksamhetsutövare som förvärvat en skrotningsverksamhet kunde bli ansvarig: 

 
På en fastighet har det bedrivits en återvinningsverksamhet i form av ett skrotupplag. Fastigheten överläts 
1999 till ett bolag och verksamheten fortsatte. PCB påträffades i Umeälven och kunde härledas från 
skrotningsverksamheten vilket ledde till att den lokala nämnden förelade bolaget att sanera området. 
Bolaget hävdade att det var frågan om två verksamheter, en som upphör och en som inleds. Bolaget hade 
inte bidragit till föroreningen. 
Miljööverdomstolen hänvisade till Koncessionsnämndens praxis under Miljöskyddslagen ”som innebar att 
den som tar över en verksamhet i princip övertar såväl rättigheter som skyldigheter”. Domstolen hänvisade 
även till propositionen som rekommenderar myndigheten att rikta föreläggandet, om verksamheten 
fortfarande pågår, mot den som bedriver verksamheten. Bolaget sågs därmed som verksamhetsutövare och 
kunde hållas ansvarig. 

 
Det finns även ett tidsmässigt rekvisit som måste vara uppfyllt. I övergångsbestämmelserna 
till miljöbalken finns en bestämmelse med tre krav som måste vara uppfyllda:  
 

• Den faktiska driften ska ha pågått efter 30 juni, 1969 
• Verkningarna av verksamheten ska ha pågått efter 1 januari, 1999 och det föreligger 

ett behov av att avhjälpa skadan eller olägenheten som orsakats av verksamheten.15 
 
Vad som är faktisk drift har avgjorts i tre fall från miljööverdomstolen: 
 

I rättsfallet MÖD M 9822/02 (se ovan) belyses den enklaste situationen. Återvinningsverksamhet fortsatte i 
oförändrat skick då tillståndet från den tidigare verksamheten övertogs. 
 

                                                 
14 Darpö, J. sid. 65, 67. 
15 Lag (1998:811) om införande av miljöbalken. 8 § 
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I fallet MÖD M 8552/03 hade en arrendator grävt ner tunnor med spillolja i marken 1967. Nuvarande 
markägare upptäckte tunnorna vid schaktning och grävning 1999 och det visade sig att olja läckt ut och 
orsakat föroreningar i marken. I maj 2002 upptäcktes ytterligare en tunna med spillolja. 
Miljööverdomstolen fann att verksamhetsutövaren inte kan göras ansvarig för sanering på grunden att 
tunnorna grävts ner innan 30 juni, 1969. Att sedan arrendatorn bedrivit åkeriverksamhet på samma fastighet 
efter 1969 ”utgör inte en aktivitet som kan hänföras till de nedgrävda tunnorna”. 
 
Fallet MÖD M 5338/04 handlar om en industri har bedrivit miljöfarlig verksamhet sedan 1910 fram till 
1990 då verksamheten köptes upp och avvecklades och är idag ett vilande bolag inom en koncern. Det hade 
bedrivits varierande slag av verksamheter på fastigheten bl.a. tillverkning av tjärpapp och fenolhartser.  Det 
bedömdes att föroreningen som orsakat PAH-ämnena uppkommit innan 1969 men eftersom bolaget fortsatt 
driften av den miljöfarliga verksamheten efter 1969 kan bolaget bli efterbehandlingsansvarig. 

 
Vid konkurs kan konkursboet betraktas som verksamhetsutövare. 
 

I domen MÖD 2002 DM 12 var en lastbil som läckte diesel uppställd på vid en byggnad och förorenat 
marken. Den firman som ägde lastbilen hade försatts i konkurs och frågan var då om konkursboet skulle 
ansvara. Konkursboet hade haft rådighet över lastbilen och kunde inte bevisa att läckaget från lastbilen 
inträffat innan konkursutbrottet. Boet hade därmed vidtagit en åtgärd som bidragit till föroreningen och blir 
ansvarig enligt 10:2. 

 

2.2.1 Solidariskt Ansvar 
 
Om flera verksamhetsutövare tillsammans bidragit till föroreningar svarar dessa solidariskt 
enligt 10 kap. 6 §. Deras ansvar ska fördelas efter skälighet till vilken omfattning var och en 
har medverkat till föroreningen. Den verksamhetsutövare som visar att han eller hon endast 
har orsakat endast en obetydlig del av föroreningen som inte ensam motiverar efterbehandling 
ska endast svara för denna del. Funktionen om solidariskt ansvar är till för att förenkla för 
miljömyndigheterna att så snabbt som möjligt göra medel tillgängliga för att åtgärda 
miljöskadan. Myndigheten kan vända sig till vem som helst som bidragit till föroreningen att 
stå för kostnaderna för efterbehandling. Därefter får verksamhetsutövaren kräva de andra 
ansvariga för deras andel.16 Det solidariska ansvaret gäller för alla ansvariga, 
verksamhetsutövare såväl som förvärvare av fastighet, enligt 6-7 § §. 
 

2.3 Markägaransvaret 
 
Om inte den som faktiskt givit upphov till föroreningen kan nås av myndigheter inträder ett 
ansvar för ägaren av marken där skadan är belägen att ansvara för efterbehandling.  
 

2.3.1 Efterbehandlingsansvar 
 
Om förutsättningarna för efterbehandlingsansvar enligt 10 kap. är uppfyllda men 
verksamheten är nedlagd bör markägaren ingå i 10 kap. verksamhetsutövarebegrepp.17 Det 
som talar för denna tolkning är att det i övergångsbestämmelserna till MB (MBP 8 §) 
föreskrivs att: 

 
”…10 kap. 2 § miljöbalken skall tillämpas i fråga om miljöfarlig verksamhet…”  

                                                 
16 Darpö, J. sid. 74. 
17 Darpö, J. sid. 78 och Michanek, G. sid 265. 
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På ett område där det bedrivits miljöfarlig verksamhet som förorenat mark men där sedan 
verksamheten läggs ned kvarstår föroreningen som därmed blir till ”förvaring av miljöfarlig 
verksamhet”. Eftersom verksamhetsutövarbegreppet enligt 10 kap. 2 § ska innehålla 
miljöfarlig verksamhet som 8 § MBP föreskriver blir markägaren efterbehandlingsansvarig 
enligt 10 kap. 
 
Att markägaren kan få ett reparativt ansvar enligt 10 kap. innebär att ansvarar även efter en 
överlåtelse av marken och att denne omfattas av det solidariska ansvaret. 

2.3.2 Skyddsansvar 
 
Om en situation inte uppfyller förutsättningarna för att marken ska kunna efterbehandlas 
enligt Miljöbalkens 10 kap. har markägaren ändå ett preventivt ansvar. Dessa förutsättningar 
är följande: 
 
1) Enligt 8 § MBP 

a) om den faktiska driften avslutats innan 30 juni, 1969 
b) Om verkningarna av verksamheten pågår efter 1 januari, 1999 
c) Om det föreligger ett behov av att avhjälpa skadan eller olägenheten 

 
2) Enligt 2 kap 3 § MB 

a) Om förvaringen givit upphov till förorening av mark, vatten, byggnad eller anläggning 
att det kan medföra skada eller olägenhet. 

 
Om någon av dessa förutsättningar inte är uppfyllda kan inte markägaren bli ansvarig för 
efterbehandling enligt 10 kap. Markägaren är dock fortfarande utövare av miljöfarlig 
verksamhet (9 kap. MB) för förvaringen av den farliga substansen. Ansvaret grundas då på 2 
kap. 3 § att alla som bedriver en verksamhet ”skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten… medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön”. Detta ansvar gäller endast så länge markägaren äger marken och om ansvaret blir för 
strängt kan orimlighetsavvägningen enligt 2 kap. 7 § inträda. Följden av detta skyddsansvar är 
att ingen ”slipper undan” ansvaret att avhjälpa en risk för olägenhet eller skada, även den 
ovetande privatpersonen som förvärvat mark (se nedan) kan drabbas av en dyr nota för de 
åtgärder som krävs enligt skyddsansvaret. 
 

2.4 Förvärvsansvaret 
 
Enligt regeringens förslag kan även annan än verksamhetsutövaren åläggas 
efterbehandlingsansvar.18 För att få till stånd markundersökning av misstänkt förorenade 
områden har en andra ansvarskrets skapats riktad mot förvärvare av fastighet enligt 10 kap. 3 
§. För att förvärvaren ska bli ansvarig krävs att fastigheten förvärvats efter 1 januari, 1999   
och att förvärvaren hade vetskap om att den var förorenad eller borde ha upptäckt dem.19 
Detta gäller dock inte överlåtelse av privatbostad där förvärvaren endast svarar vid vetskap 
om förorening.  

 
                                                 
18 Prop. 1997/98:45, sid. 357. 
19 Lag (1998:811) om införande av miljöbalken. 15 § 
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I fallet MÖD M 7371/05 hade en privatperson förvärvat en fastighet där det senare upptäcktes nedgrävda 
oljecisterner som läckt ut olja och orsakat föroreningar. Fastigheten förvärvades 15 juni, 1999 och köparen 
hade vid förvärvet ingen kännedom om cisternerna. Utredningar visade att föroreningarna torde ha 
uppkommit långt innan senaste förvärvet skedde. Länsstyrelsen ansåg det inte skäligt att ålägga 
fastighetsägaren efterbehandlingsansvar enligt 10 kap. på de grunder att förvärvaren inte känt till 
föroreningarna samt att de ägt fastigheten under relativt kort tid (tre år). Efter att Länsstyrelsen avfärdat 
efterbehandlingsansvar fortsatte de med att pröva ansvar enligt 2 kap. 
 
Enligt 9 kap. 1 § punkt 2 är cisternerna att betrakta som miljöfarlig verksamhet. Innehavarna av cisternerna 
(ägarna av fastigheten) ska därmed betraktas som verksamhetsutövare enligt 9 kap. De blev därmed ålagda 
att utföra skyddsåtgärder för att förhindra ytterligare föroreningar (fylla cisternerna med lämpligt material 
alternativt ta bort dem). Beslutet fastställdes av miljööverdomstolen.    

 
 
Skyldigheten att förebygga och begränsa skador och olägenheter på människors hälsa och 
miljö bör inträda så snart det kan befaras att verksamheten kan motverka miljöbalkens mål.20 
I 2 kap. 3 § 2 st. framgår det att dessa skyldigheter ska vidtas redan vid risk för skada eller 
olägenhet i enlighet med försiktighetsprincipen.  
 

2.5 Vad innebär ansvaret?  
 
Det grundläggande ansvaret är att förebygga eller hindra att någon skada överhuvudtaget 
uppkommer enligt 2 kap. 3 §. Det förebyggande ansvaret är en fråga som för det mesta 
myndigheterna griper sig an genom att införa villkor i tillståndet. Om det inte varit fråga om 
någon tillståndssituation och om någon risk för skada uppkommer på grund av verksamheten 
eller åtgärden finns ett flertal bestämmelser i 2 kap. allmänna hänsynsregler som ska iakttas, 
däribland kunskapskravet (2 §), kravet på bästa möjliga teknik (3 §) samt 
produktvalsprincipen (6 §).  
 
Om en förorening som kan medföra skada eller plägenhet för människors hälsa och miljön 
upptäcks, måste ägaren av marken eller verksamhetsutövaren genast underrätta 
tillsynsmyndigheten enligt 10 kap. 9 §. Denna upplysningsskyldighet är straffsanktionerad 
enligt 29 kap. 5 §. För att kunna efterbehandla sådana förorenade områden som beskrivs i 1 § 
finns ett utredningsansvar enligt 8 §. Denna plikt kan göras gällande även om 
efterbehandlingsansvaret (enligt 2 eller 3 §) har ansetts vara oskäligt. 
 

(MÖD M 816/05) På fastigheten Strömpilen hade det bedrivits ett träsliperi som använde 
kvicksilverpreparat vid tillverkningen. Avloppsvattnet från verksamheten släpptes ut i Umeälven där 
Länsstyrelsens undersökningar visade att det fanns kvicksilver i sedimenten och verksamhetsutövaren 
förelades efterbehandlingsansvar genom upprättande av plan och undersökning av området. 
Miljööverdomstolen delade upp ansvaret i två delar, en provtagning och analys och en riskbedömning 
baserad på provtagningen. Domstolen konstaterade att undersökningsansvar kan skälighetsbedömas enligt 
10:4. Vid provtagningen och analysen ansåg domstolen det inte vara oskäligt att ålägga 
verksamhetsutövaren detta ansvar eftersom utsläppen inte var av liten omfattning jämfört med andra 
verksamheter, att verksamhetsutövaren bedrivit verksamheten enligt tillståndet eller att 
kvicksilveranvändningen upphört 1968 ”verka förmildrande vid skälighetsbedömningen”. Vid den andra 
delen av ansvaret, riskbedömningen, skulle skälighetsbedömningen vänta till dess att provtagningen och 
analysen var klar för att få ett bättre underlag. 

 
Därefter har markägaren eller verksamhetsutövaren ett preventivt ansvar att förhindra att 
skadan eller olägenheten sprids ytterligare (se dom MÖD 7371/05 ovan). Därefter följer ett 

                                                 
20 Prop. 1997/98:45, sid. 209. 
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utredningsansvar som innebär att den ansvarige ska utreda eller bekosta utredning av 
föroreningarnas omfattning enligt 10 kap. 4 §. Nästa steg blir att i skälig omfattning utföra 
eller bekosta efterbehandlingen av området. Skälighetsavvägningen kan medföra att ansvaret 
jämkas delvis eller helt.21  Omfattningen av ansvaret ska bedömas med beaktande av hur lång 
tid som förflutit sedan föroreningarna ägt rum, vilka skyldigheter den ansvarige har att 
förhindra framtida skadeverkningar och omständigheterna i övrigt. Om en 
verksamhetsutövare kan visa att han endast bidragit till föroreningarna endast i begränsad 
mån ska även detta beaktas i bedömningen av ansvarets omfattning.22  
  
Såsom beskrivits i detta kapitel finns det två olika typer av ansvar. Det reparativa ansvaret 
enligt 10 kap. som beskrivits ovan och ett preventivt ansvar enligt 2 kap., Den rättsliga 
betydelsen av de två olika typerna av ansvar har beskrivits men i praktiken blir det inte någon 
större skillnad. Orsaken till detta är att balken syftar till att undvika framtida skador och alla 
föroreningar sprider sig förr eller senare.23

 
 

 
 

                                                 
21 Prop. 1998/99:45, sid. 359. 
22 10 kapitlet 4 §. 
23 Darpö, J. sid. 79. 
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3. EU rätt 
EU: s IPPC-direktiv och miljöansvarsdirektiv kommer att behandlas i detta kapitel. 
Direktiven är framtagna i enlighet med EU: s miljöpolitik. Gemenskapens miljöpolitik ska 
syfta till att bevara, skydda och förbättra miljö och skydda människors hälsa. Vidare ska den 
syfta till att utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt och att främja åtgärder på 
internationell nivå för att lösa regionala eller globala miljöproblem.24

 

3.1 IPPC - direktivet 
 
Syftet med direktivet är att förebygga och minska föroreningar som härrör från de 
verksamheter som berörs av direktivet (artikel 1). Sex kategorier av industrier berörs: 
industrier inom energisektorn, industrier för produktion och omvandling av metaller, 
mineralindustrier, kemisk industri, avfallshantering och annan verksamhet.25 Direktivet 
fokuserar på tillståndsprövning av angivna verksamheter för att tillgodose syftet med 
direktivet. Alla nya anläggningar som berörs ska ha tillstånd enligt direktivet (artikel 4). 
Befintliga anläggningar ska medlemsstaterna genom förnyad bedömning av villkoren eller 
uppdatering av villkoren senast 10 oktober, 2007, säkerställa att anläggningarna drivs i 
överstämmelse med direktivet (artikel 5.1). Tillstånden ska grundas på principen om BAT 
(Best Available Techniques) som definieras i direktivets artikel 2 

3.2 Miljöansvarsdirektivet 
 
Bakgrunden till miljöansvarsdirektivets framtagande är att det i gemenskapen idag finns 
många förorenade områden som medför betydande hälsorisker, och att den biologiska 
mångfalden har minskat avsevärt under de senaste årtionden. Med miljöansvarsdirektivet har 
det därför skapats regelverk på gemenskapsnivå för avhjälpande av miljöskador.26 Syftet med 
direktivet är att dessa förorenade områden ska förebyggas och avhjälpas genom principen att 
förorenaren ska betala och principen om hållbar utveckling27, i enlighet med artikel 174 (2) i 
EG-fördraget. Därför bör verksamhetsutövaren vars verksamhet har orsakat eller hotar att 
orsaka en miljöskada ha ett ekonomiskt ersättningsansvar.28   
 
Direktivet omfattar tre typer av miljöskador och dessa definieras i artikel 2 som skador som 
har betydande negativa effekter på skyddade arter, skyddade naturliga livsmiljöer, skador på 
vatten och varje markförorening som utgör en betydande risk för människors hälsa. Med 
skador på skyddade arter och skyddande livsmiljöer avses alla skador som har en ”negativ 
effekt när det gäller att uppnå eller bibehålla en gynnsam bevarandestatus” för de livsmiljöer 
eller arter som berörs. Skador på vatten beskrivs som ”skador som har betydande negativa 
effekter på det berörda vattnets ekologiska, kemiska eller kvantitativa status eller ekologiska 
potential”. Slutligen definieras markskador som ”varje markförorening som utgör en 

                                                 
24 EGF art. 174. 
25 Bilaga 1, direktivet. 
26 Prop. 2006/07:95 sid. 31. 
27 Tillfredställa nuvarande generations behov utan att äventyra kommande generations förmåga att tillfredställa  
sina behov.  
28 Preambel p. 1-2. 
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betydande risk för att människors hälsa skall påverkas negativt…”. Termen 
verksamhetsutövare definieras i direktivet som;  

”Varje fysisk eller juridisk person, privat eller offentlig, som driver eller kontrollerar en 
yrkesverksamhet…”      

Med skada avses en mätbar negativ förändring av en naturresurs och/eller dess funktioner 
vilken kan uppkomma direkt eller indirekt. De begrepp som anges i definitionen i denna 
artikel återfinns i flera andra direktiv och en enhetlig tillämpning ska göras.29  
 
Det skiljs mellan två olika situationer av ersättningsansvar enligt direktivet. Första situationen 
innebär att direktivet ska tillämpas på miljöskador som orsakats av yrkesverksamheter som 
anges i bilaga 3 till direktivet ”samt överhängande hot om att sådana skador uppkommer på 
grund av någon av dessa verksamheter” (artikel 3). Andra situationen omfattar skador på 
skyddade arter och skyddade naturliga livsmiljöer där direktivet även ska tillämpas på all 
annan yrkesverksamhet än den som förtecknats i bilaga 3. Vem som då ska anses som 
ansvarig avgörs av definitionen av verksamhetsutövare och yrkesverksamhet i artikel 2. Den 
ansvarige ska ha begått ett fel eller en försummelse. Direktivet ska inte tillämpas på skador av 
diffus karaktär då det inte är möjligt att fastställa orsakssambandet mellan skadan och 
verksamheten i fråga samt inte tillämpas på miljöskador som orsakats av force majeure 
händelser.30

 
Verksamhetsutövaren ska på eget initiativ vid överhängande hot om miljöskada omedelbart 
vidta nödvändiga förebyggande åtgärder och om det uppkommer en miljöskada omedelbart 
vidta åtgärder för att kontrollera, inneslutna, flytta eller på annat sätt hantera de aktuella 
förorenade ämnena för att begränsa eller förhindra ytterligare miljöskada.31 Målet med 
avhjälpandeåtgärderna på vatten, skyddade arter eller skyddade naturliga livsmiljöer är att 
miljön ska återställas till sitt ursprungliga tillstånd.32 Med ursprungliga tillstånd menas ”det 
tillstånd som naturresursen och funktionerna skulle ha befunnit sig vid skadetillfället om 
miljöskadan inte uppkommit”.33 Vid markskador ska den förorenade marken avhjälpas på så 
sätt att det ”inte längre utgör någon betydande risk för att människors hälsa påverkas 
negativt”. Om en miljöskada påverkar flera medlemsstater ska dessa samarbeta för att 
säkerställa att det vidtas lämpliga och effektiva åtgärder för att förebygga eller avhjälpa 
skadan (artikel 15).  
 
Huvudregeln enligt direktivet är att verksamhetsutövaren ska bära kostnaderna för de 
förebyggande och avhjälpande åtgärder som behöver vidtas (artikel 8.1). Ansvar för 
behandling är strikt med ett undantag om verksamhetsutövaren kan visa att han inte begått 
något fel eller försummelse och att miljöskadan har orsakats av ett enligt lagstiftning tillåtet 
utsläpp. Det ska även vid ett utsläpp eller användningen av en produkt inte var vetenskapligt 
bevisat att det kunde ha orsakat en miljöskada (artikel 8.4). Genom hela direktivet framgår att 
verksamhetsutövaren har bevisbördan efter det att han ansetts vara orsaken till miljöskadan. 
 
Medlemsstaterna ska själva utse den eller de behöriga myndigheter som ska övervaka att de 
verksamhetsutövare som berörs efterföljer de nationella regler som anpassats efter direktivet. 
En av den behöriga myndighetens primära uppgifter är att fastställa vilken 
verksamhetsutövare som orsakat skadan och sedan fastställa de hjälpåtgärder som ska vidtas 

                                                 
29 Preambel p. 5. 
30 Artikel 4. 
31 Artikel 5-6. 
32 Miljöansvarsdirektivet bilaga 2 p. 1. 
33 Artikel 2 p. 14. 
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för att avhjälpa skadan (artikel 11). Om flera miljöskador har uppkommit och det är omöjligt 
att avhjälpa dem samtidigt är det den behöriga myndigheten som ska besluta vilken skada som 
ska prioriteras.34 Myndigheterna får vid överhängande hot om miljöskada eller om en 
miljöskada har uppkommit; 
 

• Kräva att verksamhetsutövaren lämnar information om den överhängande 
miljöskadan eller miljöskadan. 

• Kräva att verksamhetsutövaren vidtar nödvändiga förebyggande åtgärder eller 
hjälpåtgärder eller instruktioner om sådana.  

• Själv vidta nödvändiga förebyggande åtgärder eller hjälpåtgärder för att sedan kunna 
kräva ersättning för kostnaderna (artikel 5, 6, 8). 

 
Medlemsstaterna ska ha implementera direktivet i nationell lagstiftning senast 30 april, 
2007.35 Direktivet är ett direktiv på miniminivå, vilket innebär att medlemsstaterna kan införa 
strängare bestämmelser än vad som framgår av direktivet.36 Enligt artikel 17 kommer 
direktivet inte ha någon retroaktiv effekt och kommer därmed inte att gälla för verksamheter 
som har bedrivits innan direktivet trätt i kraft.    
 

3.3 Praxis 
 
I mål C-1/03 (Van de Walle) behandlade EG-domstolen avfallsbegreppet37 i samband med 
frågan om efterbehandling. Vid en renovering av en fastighet upptäcktes att kolväten läckt in i 
källaren från grannfastigheten där det vid denna tidpunkt fanns en bensinstation. Läckaget 
berodde på brister i bensinstationens lageranläggningar. Grundfrågan i målet var om den 
förorenade marken kunde betraktas som avfall. Domstolen ansåg att begreppet avfall ska ges 
en extensiv tolkning och åberopade artikel 174 (2) i fördraget om att unionens miljöpolitik ska 
bygga på hög skyddsnivå, försiktighetsprincipen och principen att förebyggande bör vidtas. 
De utspillda kolvätena utgjorde inte en produkt som kunde återanvändas utan bearbetning. 
Kolvätena som befann sig i marken utgjorde en restprodukt som innehavaren inte avsåg att 
framställa och som ”han gör sig av med”. Att utsläppen var oavsiktliga ansåg domstolen inte 
utgöra ett hinder för att de utspillda kolvätena kunde betraktas som avfall. Eftersom kolvätena 
inte kunde skiljas från marken som de förorenat klassificerades även denna mark som avfall. 
Det förhållandet att marken inte hade grävts upp saknade betydelse för dess klassificering som 
avfall.  
 
Detta fall kan bli intressant eftersom det innebär ett saneringsansvar för förorenad mark som 
producenten/innehavaren måste bekosta eller utföra enligt Art. 15. Fallet gällde enbart 
kolväten utspillda i mark men man kan tänka sig att även andra flytande substanser som 
orsakar förorening och inte kan separeras från marken kan komma ifråga.  
 
 

                                                 
34 Prop. 2007/06:95 sid. 33. 
35 Artikel 19 p. 1.  
36 Prop. 2006/07:95 sid. 31. 
37 Enligt direktiv 75/442/EEG.  
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4. Kommande lagändringar 
 
I detta kapitel vi att behandla ändringarna i lagstiftningen som följer av att 
miljöansvarsdirektivet införs i svensk rätt. För att jämföra nuvarande lagstiftning och 
miljöansvarsdirektivet med kommande lagändringar kommer vi att utreda propositionen.   
 
För att på ett tillfredställande sätt implementera miljöansvarsdirektivet i svensk rätt tillsattes 
en utredning med uppgift att lämna förslag på hur direktivet skulle genomföras i svensk rätt. 
Efter utredningen bestämde regeringen att bestämmelserna i 10 kap. miljöbalken om ansvar 
för miljöskador i form av föroreningsskador kommer att kompletteras med direktivets 
bestämmelser om ansvar för allvarliga miljöskador. De nuvarande reglerna i 10 kap. ansågs 
inte kunna tillämpas på ett sätt som kan uppfylla direktivets krav.38 På grund av detta har 
regeringen beslutat att 10 kap. kommer att få en ny rubrik, ”Verksamheter som orsakar 
miljöskador”, och en ny struktur med flera nya underrubriker. Även reglerna om tillstånd till 
verksamheter, talerätten för miljöorganisationer och ställande av säkerhet kommer att ändras. 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2007, och gäller inte retroaktivt vilket 
innebär att skadan på miljön ska ha uppstått efter lagändringen trätt i kraft.39  
 
Regeringen slår fast att direktivets systematik skiljer sig på många punkter från den 
systematik som gäller i miljöbalken. För det första är direktivets avhjälpandekrav 
huvudsakligen oinskränkt (man ska ta det fulla ansvaret för att avhjälpa skadan), medan 10 
kap. krav gäller i skälig omfattning. Vidare gäller 10 kap. endast för skador orsakade av 
föroreningar medan direktivet gäller för alla skadeorsaker på miljön.40 Utöver detta gäller 
olika mål för avhjälpandeåtgärderna där det i direktivet framgår att målet med 
avhjälpandeåtgärderna är att återställa miljön till ursprungligt skick (vid skador på vatten och 
skador på skyddade arter och naturliga livsmiljöer) och att, vid markskador, marken inte 
längre utgör någon betydande risk för att människors hälsa påverkas negativt.41 Enligt 
miljöbalkens regler ska de åtgärder vidtas som behövs för att förebygga, hindra eller motverka 
att en skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön. I direktivet berörs 
endast de uppräknade verksamheterna av det mer oinskränkta ansvaret medan alla 
verksamheter eller åtgärder berörs i miljöbalken. Tröskeln för att en skada ska anses ha 
uppstått är även betydligt högre i direktivet än i miljöbalken.42  
 
Definitioner 
För att tydliggöra de skillnader i miljöansvaret enligt miljöbalken kontra direktivet har det 
visats sig nödvändigt att komplettera de regler för miljöskador som finns i 10 kap.43 Därför 
har det i 10 kap. 1 § uppställts två definitioner av miljöskada. Den första definitionen, 
föroreningsskada, kommer att ha samma betydelse som i nuvarande lagstiftning44 förutom 
tillägget ”grundvatten” som är placerad där ”i syfte att undvika oklarheter”. 
Föroreningsskador kan vara så allvarliga att inte bara de nuvarande kraven i 10 kap. måste 
uppfyllas utan även de krav som följer av direktivet. Därför bör det även införas en definition 
                                                 
38 Prop. 2006/07:95 sid. 37. 
39 Prop. 2006/07:95 sid. 1, 38. 
40 Prop. 2006/07:95 sid. 37. 
41 Direktivet bilaga 2 
42 Prop. 2006/07:95 sid. 37. 
43 Prop. 2006/07:95 sid. 41. 
44 Skador på mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att de kan 
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
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av sådana allvarliga miljöskador som omfattas av direktivet. Den nya definitionen av allvarlig 
miljöskada är direkt tagen från direktivet med endast redaktionella omskrivningar. Ändringen 
medför att verksamhetsutövarens ansvar, vid allvarlig miljöskada, utvidgas till att omfatta 
ytterligare en skadetyp förutom vatten- och markföroreningsskada. Det nya tilläget berör 
miljöskador som är så allvarliga att den skadar eller försvårar bevarandet av djur- eller 
växtarter eller livsmiljön för en sådan art. Föreskrifter om vilka omständigheter som särskilt 
ska beaktas vid bedömningen av vad som är en allvarlig miljöskada kommer att meddelas i 
förordning eller myndighetsföreskrifter.45 Slutligen införs en definition av termen 
avhjälpande som ersätter termen efterbehandling enligt direktivets krav. Därigenom kommer 
terminologin att anpassas till direktivet då termen ”avhjälpande” bättre beskriver de reparativa 
och kompenserade åtgärderna som kan komma i fråga. Avhjälpande definieras som 
”utredning, efterbehandling och andra åtgärder som behövs för att avhjälpa en 
föroreningsskada eller en allvarlig miljöskada”.46 Ansvaret för utredningskostnader som 
tidigare framgick av 8 § införlivas nu i termen avhjälpande i 1 §.47  
 
Verksamhetsutövare 
Det finns en tydlig skillnad mellan svensk lag och direktivet gällande vilka verksamheter som 
omfattas av ansvarsreglerna. Miljöbalkens regler gäller alla som bedriver eller har bedrivit en 
verksamhet eller vidtagit en åtgärd medan direktivets bestämmelser enbart omfattar 
verksamheter som listas i direktivets bilaga 3. Regeringen har valt att följa miljöbalkens 
struktur och ansvaret bör, som i svensk lagstiftning, som huvudregel gälla alla verksamheter 
eller åtgärder och inte enbart yrkesverksamheter.48 I direktivet ges definitionen av 
verksamhetsutövare som den som bedriver eller kontrollerar en yrkesverksamhet medan 10 
kap. enbart innehåller begreppet bedriver. Även IPPC-direktivets definition av 
verksamhetsutövare innebär ett ansvar för den som kontrollerar verksamheten. Någon ny 
definition av verksamhetsutövare ansåg regeringen inte vara nödvändig för tillfället och har 
därför valt att inte använda sig utav kontrollbegreppet. Regeringen ansåg dessutom man av 
den praxis som hittills finns om hur termen verksamhetsutövare skall tolkas inte kan dra 
slutsatsen det som avses med en verksamhetsutövare enligt miljöbalken inte är oförenligt med 
eller omfattar en snävare personkrets än direktivet.49 Direktivet innehåller ingen bestämmelse 
om vad som ska gälla när en skada har orsakats av flera parter. Den solidariska 
ansvarsfördelningen i 6 § kommer därmed att behållas och blir tillämplig på de nya 
bestämmelserna.50

 
Upplysningsskyldigheten  
Regeringen vill införa direktivets krav på upplysningsskyldigheten för verksamhetsutövaren 
att genast upplysa tillståndsmyndigheten så fort en överhängande fara för allvarlig miljöskada 
upptäckts och om verksamhetsutövaren inte förmår avvärja faran behöver 
tillsynsmyndigheten få vetskap om detta. Ändringen innebär att kommande upplysningsplikt 
blir mildare då nuvarande upplysningsskyldighet51 i miljöbalken ska tillämpas redan vid 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Denna nuvarande upplysningsskyldighet finns 
inte med i lagändringarna.52  
 
                                                 
45 Prop. 2006/07:95 sid. 49. 
46 Prop. 2006/07:95 sid. 54. 
47 Prop. 2006/07:95 sid. 127.  
48 Prop. 2006/07:95 sid. 51, 53. 
49 Prop. 2006/07:95 sid. 57-58. 
50 Prop. 2006/07:95 sid. 89. 
51 Miljöbalken 10 kap. 9 §. 
52 Prop. 2006/07:95 sid. 76. 
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Avhjälpandeansvaret 
Bestämmelserna i 2 kap. miljöbalken om skyldigheten att vidta försiktighetsmått motsvarar 
direktivets krav och någon ändring kommer inte att vidtas. Miljöbalkens krav är strängare 
eftersom det ska tillämpas redan vid risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön och 
det vid direktivet gäller vid överhängande fara för en allvarlig miljöfara.53  
 
Avhjälpandeansvarets innebörd (4 §) vid föroreningsskada kvarstår och kommer att ha samma 
krav på verksamhetsutövaren med några språkliga ändringar för att anpassas till de nya 
definitionerna i 1 §. Vid en föroreningsskada som även uppfyller förutsättningarna för 
allvarlig miljöskada ska man avhjälpa skadan som om det vore en allvarlig miljöskada, enligt 
4 § 3 st. Vid allvarlig miljöskada innehåller direktivet ett krav på att verksamhetsutövaren ska 
på egen hand vidta akuta åtgärder för att begränsa eller förhindra ytterligare miljöskada och 
effekter på människors hälsa. Därefter ska verksamhetsutövaren meddela myndighet om 
förslag till nödvändiga åtgärder och sedan vidta de åtgärder som myndigheten beslutat om. I 
Miljöbalken görs ingen skillnad mellan akuta åtgärder och av myndigheten beslutade 
åtgärder. Den ansvarige ska, enligt 10 kap. 4 §, oavsett om åtgärden är att betrakta som akut 
eller inte, ”utföra eller bekosta de efterbehandlingsåtgärder som behövs för att förebygga, 
hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön”.  
 
Direktivets krav om akuta åtgärder gör att det därför måste införas en ny paragraf (5 §) att vid 
en allvarlig miljöskada ska den ansvarige omedelbart utföra eller bekosta akuta åtgärder för 
att förebygga ytterligare skada på miljön och risk för skada på människors hälsa.54 Dessa 
akuta åtgärder ska verksamhetsutövaren vidta på eget initiativ och kräver inget samråd med 
tillsynsmyndighet, förutom underrättelse i efterhand.55  
 
Därefter föreskrivs i paragrafen om de avhjälpandeåtgärder som ska vidtas vid de tre olika 
skadetyperna som finns vid allvarlig miljöskada. Vid markskada ska avhjälpandeåtgärden ske 
till dess att det inte längre föreligger någon betydande risk för att människors hälsa påverkas 
negativt. Detta är ett betydligt lägre krav än enligt miljöbalken, som förskriver att avhjälpande 
åtgärderna ska ske till dess att skada eller olägenhet inte uppstår för människors hälsa eller 
miljön, men regeringen ansåg det nödvändigt att införa en särskild regel vid allvarliga 
miljöskador genom förorening av mark. Skälet till detta är att ansvaret enligt 10 kap. 4 § ska 
bli föremål för en skälighetsavvägning med beaktande av omständigheter som inte direktivet 
tillåter.56 Vid skador på arter och naturliga livsmiljöer och vattenskador ska i första hand 
miljön återställas till det skick den skulle ha varit vid om skadan inte hade uppstått och 
därefter ska kompletterande hjälpåtgärder vidtas om de skadade naturresurserna inte återgår 
till det ursprungliga tillståndet. Utöver dessa åtgärder ska kompenserande åtgärder vidtas för 
att kompensera för förlorade miljövärden. Dessa åtgärder delas upp i primära, kompletterande 
och kompenserade åtgärder.57  
 
Fastighetsägaransvaret 
Fastighetsägarens subsidiära ansvar för att avhjälpa en föroreningsskada, om ingen 
verksamhetsutövare kan utföra eller bekosta efterbehandling, kvarstår efter ändringarnas 
ikraftträdande med ett förtydligande av vad som avses med ett förvärv. Det innebär att 

                                                 
53 Prop. 2006/07:95 sid. 60. 
54 Prop. 2006/07:95 sid. 62. 
55 Prop. 2006/07:95 sid. 128. 
56 Prop. 2006/07:95 sid. 62. 
57 Prop. 2006/07:95 sid. 63-64. 

 17



efterbehandlingsansvarig är var och en som förvärvat fastigheten och vid förvärvet känt till 
eller borde ha upptäckt den. Regeln att villaköpare endast svarar vid vetskap kvarstår även 
den. För att minska risken för ansvarsflykt slås det fast att som fastighetsförvararvare förutom 
genom köp, byte eller gåva, även ådra sig ett subsidiärt ansvar även vid tillskott till bolag eller 
förening och utdelning eller skifte från bolag eller förening.58  
 
Miljöorganisationers talerätt 
Enligt nuvarande lagstiftning59 har miljöorganisationer som enligt sina stadgar har till 
ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen rätt att överklaga domar och 
beslut om tillstånd, godkännande eller dispens. Direktivet innehåller en talerätt för 
miljöorganisationer om att vid miljöskada eller överhängande hot om miljöskada överklaga ett 
myndighetsbeslut, handling eller underlåtelse att handla enligt direktivet. 60 Någon regel om 
talerätt vid tillsynsbeslut finns inte svensk miljörätt och komplettering är därför nödvändig 
enligt regeringen. Direktivets talerätt innebär att enbart tillsynsbeslut vid allvarliga 
miljöskador kan överklagas. Regeringen valde att istället att införa en generell talerätt för 10 
kap. Detta för att undvika gränsdragningsproblem och för en närmare överensstämmelse med 
Århus-konventionen.61   

                                                 
58 Prop. 2006/07:95 sid. 101-103 
59 MB 16 kap. 13 §. 
60 Artikel 13. 
61 Prop. 2006/07:95 sid. 95-96. 
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5. Sammanfattning och avslutande diskussion 
 
I detta avslutande kapitel kommer vi att sammanfatta vad vi kommit fram till i de tidigare 
avsnitten. Vi kommer även att framföra egna tankar och idéer kring området.   
 
Sverige har innan direktivets genomförande en stark lagstiftning gällande preventiva och 
reparativa åtgärder av föroreningsskadade områden. 10 kap. om efterbehandling av 
förorenade områden ska tillämpas på föroreningsskador och gäller om det kan medföra skador 
eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Den nuvarande skadetypen 
(föroreningsskada) i svensk rätt behålls med vissa ändringar för att anpassas till direktivet. För 
att undvika att skador på miljön uppkommer har verksamhetsutövarna ett ansvar att vidta de 
försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 
medför skada eller olägenhet. Kravet på att vidta försiktighetsåtgärder, enligt 2 kapitlet, 
kommer inte att förändras i och med de nya reglerna då dessa redan överensstämmer med 
direktivet och gäller vid risk för skada, direktivets skyddsåtgärder inträder vid överhängande 
risk.  
 
Verksamhetsutövarens ansvar för avhjälpande kommer att till viss del utökas då det införs en 
ny skadetyp (skyddade arter och livsmiljöer) som omfattas av avhjälpandeansvaret. 
Avhjälpandeansvaret tydliggörs och kan bli strängare vid allvarlig miljöskada eftersom det 
inte kommer att ske någon skälighetsavvägning. Istället införs en jämkningsregel som endast 
får tillämpas på skador som är ”tillåtna” enligt författning. Det som talat emot för att ansvaret 
kan bli strängare är att man vid markskador ska avhjälpa så att den inte utgör någon 
betydande risk för att människors hälsa påverkas negativt. Vid skador på vatten och skyddade 
arter och naturliga livsmiljöer blir avhjälpandeansvaret strängare eftersom miljön ska 
återställas till sitt ursprungliga skick.  
 
Kritik har riktats mot begreppet allvarlig miljöskada, där remissinstanserna anser att 
svårigheter kan uppstå med att utpeka en skada som allvarlig miljöskada. Det de riktar kritik 
mot är att det kan uppstå problem att skilja mellan föroreningsskada och allvarlig miljöskada. 
Detta är en väsentlig fråga för alla inblandade och vi anser att kritiken är berättigad men 
avböjer från ytterligare åsikter då regeringen avser att precisera omständigheter som ska 
beaktas vid bedömningen av vad som är en allvarlig miljöskada i underordnad författning.62  
     
Vid miljöskada på skyddade arter och livsmiljöer enligt direktivets krav, ska de arter och 
livsmiljöer som finns förtecknade i bilagorna till fågelskyddsdirektivet och art- och 
habitatdirektivet skyddas från betydande negativa effekter när det gäller att uppnå eller 
bibehålla en gynnsam bevarandestatus (Art. 2. 1 p). I regeringens lagförslag definieras 
allvarlig miljöskada som att skadan ska avse områden som utsetts eller bör utses som ett 
Natura 2000-område eller arten som skyddas enligt föreskrifter (Lagförslag 10 kap.1 § 3p). 
Den svenska lagtexten är restriktivare än direktivets text. Regeringen antar att skadan behöver 
äga rum i ett Natura 2000-område eftersom de anser att endast dessa områden är tillräckliga 
för att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus och en skada utanför ett område knappast 
innebär ett hot mot den gynnsamma bevarandestatusen. Om man jämför ordalydelsen är inte 
den nya lagtexten förenlig med direktivet. Den finns en sannolikhet för att en art eller 
livsmiljö som ska skyddas enligt direktivet inte får skydd i svensk lag eftersom den är belägen 

                                                 
62 Prop. 2006/07:95 sid. 39-41, 50. 
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utanför ett Natura 2000-område och då kan inte regeringen hävda att en direktivsenlig 
tillämpning skulle medföra ett för svårtillämpat regelverk.  
 
Ansvarsutredningen ville införa en likvärdig definition av verksamhetsutövare som i 
ansvarsdirektivet och den engelska översättningen av IPPC-direktivet, ”operates or controlls”. 
Utredningen ansåg att det inte i nuvarande verksamhetsutövarbegreppet kan tolka in 
”kontrollerar” och att det inte framgick av förarbeten och praxis. Regeringen ville inte införa 
detta kontrollbegrepp på enbart allvarliga miljöskador eftersom detta skulle innebära en skev 
tolkning. Istället vill de införa en generell verksamhetsutövardefinition, men de ansåg att 
ytterligare utredningar behövdes för en sådan ändring. Dessutom ansåg de av vad som 
framgår av praxis att lagtexten inte hindrar en direktivsenlig tolkning. Regeringens argument 
att inte införa kontrollbegreppet anser vi vara bristfällig eftersom om kontrollbegreppet redan 
finns utryckt i praxis så kan lagstiftaren utan någon ovisshet införa en generell 
verksamhetsutövardefinition som innehåller ”kontrollerar” utan ytterligare utredningar. EG-
rätten ska implementeras uttryckligen i lagtexten och inte göras gällande genom tolkning av 
praxis. Därför anser vi att kontrollbegreppet borde införas i lagtexten.   
 
Vid ett förvärv av fastighet ansvarar förvärvaren endast vid subjektiv och objektiv ond tro vid 
föroreningsskada. Om en allvarlig miljöskada upptäckts efter ett förvärv av en fastighet och 
om inte verksamhetsutövaren kan nås samt att det inte är en föroreningsskada, kan det uppstå 
en situation där inte någon kan göras ansvarig. Vem ansvarar då? Vid allvarlig 
föroreningsskada har förvärvaren ett ansvar för föroreningsskada i skälig omfattning. Detta är 
en situation som är svåruppkommen då det i flesta situationer går att identifiera en ansvarig, 
men det är ändock en situation som man inte kan bortse från.   
 
Upplysningsplikten blir svagare med lagändringarna då den nuvarande 
upplysningsskyldigheten innebär att verksamhetsutövaren redan vid olägenhet ska underrätta 
myndigheten om föroreningen. Istället införs direktivets upplysningsskyldighet som innebär 
att verksamhetsutövaren vid överhängande risk för skada ska underrätta myndighet. Varför 
den nuvarande inte kvarstår efter ändringarna har inte regeringen uttalat sig om. Det som gör 
det mer förbryllande är att det i utredningen hade medtagit den i lagförslaget.63 Istället bör nu 
den generella upplysningsskyldigheten i 26 kapitlet 22 § överta den nuvarande paragrafens 
ändamål.  
 
Miljöansvarsdirektivet innehåller en jämkningsregel som medlemsstater får införa. Den säger 
att verksamhetsutövaren får befrias från ansvar om han kan visa att han inte begått något fel 
eller någon försummelse och att miljöskadan orsakades av ett utsläpp eller en händelse som 
föreskrivs i bilaga 3 (Art. 8 4 p.). En jämkningsregel baserad på direktivets artikel har kommit 
till uttryck i 10:5 2 st. och eftersom de nya reglerna om allvarlig miljöskada ska gälla alla 
verksamheter eller åtgärder följer den nya jämkningsregeln systematiken. Enligt artikel 3 ska 
direktivet tillämpas på ”skador på skyddade arter och skyddade naturliga livsmiljöer som 
orsakats av andra yrkesverksamheter än de som än de som förtecknats i bilaga 3 … när 
verksamhetsutövaren begått ett fel eller en försummelse.”. Vid en sådan här skada ska inte 
någon jämkningsregel tillämpas enligt direktivet. Den svenska lagstiftningen är här 
direktivsstridig. (Även direktivets reglering får en skev fördelning när det innebär en klar 
fördel att verksamheten som bedrivs finns förtecknad i bilaga 3 det kan vara avsiktligt av 
någon anledning t.ex. ett incitament för verksamhetsutövare att få deras verksamhet 
förtecknad). 

                                                 
63 SOU 2006:39 sid. 42. 
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Den systematik som regeringen valt för att implementera direktivet i svensk rätt, att lägga 
direktivets bestämmelser ovanpå den svenska lagen, kan medföra de oklarheter som vi 
uppmärksammats i detta kapitel. De nuvarande bestämmelserna i 10: e kapitlet är anpassade 
till övriga regler i miljöbalken, vilket inte de nya reglerna inte kommer att vara. Eftersom det 
är ett minimidirektiv får medlemsstaterna behålla eller införa strängare regler viket regeringen 
har gjort då de har behållit de vissa av de nuvarande reglerna de å de ansågs bättre anpassade 
till svensk rätt. Även om direktivet är ett minimidirektiv innehåller det precisa bestämmelser 
som inte lämnar mycket utrymme till medlemsstaterna att omtolka bestämmelserna för att 
göra anpassningar till den nationella lagstiftningen.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att ändringen av lagstiftningen inte innebär någon omfattande 
förändring av de nuvarande reglerna. Implementeringen har genomförts på ett tillfredställande 
sätt, förutom på några punkter som vi har uppmärksammat i detta kapitel. Slutligen ställer vi 
oss frågande till regeringens tidsuppfattning då genomförandet av direktivet har skett utöver 
föreskriven tid.    
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