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Sammanfattning 
Munksund 5 är namnet på en timmerbogseringsbåt som sedan år 1964 ligger under vattenytan 

i Piteälven. Båten sägs ha förlist med upp emot 6 000 liter tjockolja kvar i tankarna. Det finns 

idag ingen registrerad ägare till båten. Sommaren 2018 observerades en stor oljefläck i närheten 

av båtens position. Det bekräftar en miljöförorening men det är fortfarande inte fastställt att 

oljan kom från Munksund 5. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur miljöbalken 

reglerar efterbehandlingsansvaret vid en miljöförorening. Frågeställningarna som väglett arbe-

tet är vad principen om att förorenaren betalar innebär samt vem som kan anses ha avhjälpan-

deansvaret efter Munksund 5. För att uppfylla syftet med uppsatsen har den rättsdogmatiska 

metoden använts. Utgångspunkten för metoden är att studera de allmänt accepterade rättskäl-

lorna. Av resultatet framgår att det är avgörande om Munksund 5 är att anse som en fristående 

delverksamhet eller som en integrerad verksamhet med sågverket, för att ansvar ska kunna rik-

tas mot den tidigare verksamhetsutövaren. Det allmänna kommer att få stå för hela, eller stor 

del, av kostanden för de eventuella efterbehandlingsåtgärderna. 
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1. Inledning 
Munksund 51 är namnet på den båt som under 50 år bogserade timmer för SCA:s räkning, men 

som sedan år 1964 ligger under vattenytan i Piteälven. Båten sägs ha förlist med upp emot 6 000 

liter tjockolja kvar i tankarna. Genom årens lopp har ägarskapet till båten försökts utredas men 

utan resultat, och idag står ingen som registrerad ägare till Munksund 5. SCA påstår sig ha sålt 

båten 21 dagar innan båten sjönk och att de därmed inte har något direkt avhjälpandeansvar. 

Sommaren 2018 observerades en 20-30 kvadratmeter stor oljefläck inte långt från där båten är 

belägen. Det bekräftar en miljöförorening men det är fortfarande inte klarlagt att oljan kom från 

Munksund 5. Piteå kommun har startat en utredning för att undersöka om vraket bär skulden 

till spillet och hur stora mängder olja som finns kvar i tankarna. Därefter ska kommunen ta 

ställning till hur de ska gå vidare med ärendet.2 

 

Genom läckage av oljor och andra miljöfarliga ämnen kan fartygsvrak utgöra ett potentiellt hot 

mot både människa och miljö. Olja i fartygsvrak kan utgöra hot genom akuta eller momentana 

utsläpp på grund av strukturell kollaps av hela eller delar av fartyget, eller hot genom kroniska, 

diffusa eller långsamma utsläpp över en längre tid. Havet är ett korrosivt medium för metaller. 

För de fartygsvrak som fortfarande bär på farlig last är det därför inte frågan om, utan när ett 

läckage kommer att inträffa. Korrosionstakten och övriga egenskaper i svenska farvatten talar 

för att utsläpp av olja från äldre vrak sker långsamt och diffust.3 

 

Rättsläget för övergivna och miljöfarliga fartygsvrak är bristfälligt, svåröverskådligt och för-

hindrar förebyggande miljöinitiativ.4 Det finns inte heller något utpekat myndighetsansvar för 

att sanera vrak i syfte att förebygga eventuella kommande utsläpp.5 Miljöbalkens (MB) efter-

behandlingsansvar bygger på principen om att förorenaren betalar, vilket innebär att kostna-

derna för föroreningar samt efterbehandling ska bäras av den som har förorsakat dem och inte 

av skattebetalarna.6  Det är dock inte alltid lätt att avgöra vem som är att anse som förorenaren, 

eller den ansvarige verksamhetsutövaren.  

 

Det är i första hand fartygets ägare som ansvarar för att ta hand om föroreningar från sjunkna 

fartyg.7 Situationen med Munksund 5 är rättsligt komplicerad både för att båten förliste innan 

Sverige hade en gällande miljölag samt att det inte finns någon registrerad ägare.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den svenska rätten reglerar efterbehandlingsansvaret 

vid en miljöförorening, främst enligt 2 kap och 10 kap MB. Genom att utgå från ett nu aktuellt 

fall visar uppsatsen på hur komplext rättsläget kan vara när det gäller att fastställa vem som bör 

åläggas avhjälpandeansvaret. Följande frågeställningar har väglett arbetet: 

 

 Vad innebär principen om att förorenaren betalar? 

 Vem kan anses ha efterbehandlingsansvaret efter Munksund 5?  

 

                                                 
1 Se Bilaga 1 för en tidsram över händelseförloppet. 
2 PT:s artikelserie om Munksund 5, 2018-08-06 – 2019-03-21. 
3 Sjöfartsverket (2011), Miljörisker från fartygsvrak, s. 1, 20 och s. 59. 
4 Sjöfartsverket (2011), Miljörisker från fartygsvrak, s. 34. 
5 Statskontoret (2008), Vrak och ägarlösa båtar, s. 32. 
6 Mahmoudi & Rubenson (2004), Miljörättens grunder, s. 72. 
7 Statskontoret (2008), Vrak och ägarlösa båtar, s. 29f. 
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1.2 Metod och material 
För att uppnå uppsatsens syfte har den rättsdogmatiska metoden använts, även kallad tradition-

ell juridisk metod. Utgångspunkten för metoden är att studera de allmänt accepterade rättskäl-

lorna, vilket innebär att analysera lagstiftning, rättspraxis, lagförarbete och doktrin för att fast-

ställa vad som är gällande rätt. För att förstå reglerna om efterbehandling av förorenade områ-

den måste man känna till hur mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har tolkat dem i olika 

sammanhang. Därför har stor vikt lagts på vägledande rättsfall. Utöver det rättsliga materialet 

har även information hämtats från artiklar, myndighetsrapporter samt Internetkällor. 

 

 

 

  



3 

 

2. Munksund 5 
Munksund 58 bogserade timmer för SCA:s räkning under flera decennier.9 Som mest drog bog-

serbåten upp till 1 300 timmerstockar, men betraktades ändå som en liten båt. För att minimera 

vattenmotståndet fördelades buntarna i en långsmal formation. Vanligtvis hämtades timmer-

flottar från Säivis, Haparanda, Kalix och Jämtösund utanför Luleå. Utan last, vid bra väderlek, 

tog en tur mellan Piteå och Kalix ungefär åtta timmar. Med timmer tog returfärden två och ett 

halvt dygn. På båten arbetade oftast sju personer; skeppare, styrman, maskinist, två eldare, 

däcksman och en kock.10 

 

Nils Norberg, 87 år, har arbetat på i stort sett samtliga verksamma bogserbåtar i Piteås farvatten 

under sitt arbetsföra liv, bland annat som maskinist på Munksund 5. Våren 1964 ansåg ägaren 

SCA att Munksund 5 hade tjänat ut sitt syfte eftersom modernare bogserbåtar kommit i drift 

under 1960-talet. Norberg berättar att det då kom en klar order från fabriksledningen vid SCA 

i Sundsvall, om att dra ut bogserbåten på djupt vatten och sänka den där. Två systerfartyg fick 

order om att bogsera ut Munksund 5 till den djupaste delen av älvfåran, men det beordrades 

aldrig att oljetankarna skulle tömmas först. Munksund 5 hade tagit in en del vatten, vilket ledde 

till att den kom i svaj, kantrade och började sjunka. Den 17 mars 1964 försvann bogserbåten 

Munksund 5 under vattenytan i Inrefjärden i Piteälven11. På nio meters djup ligger den nedsjun-

ken i dyn.12 Enligt Norberg var det billigare att sänka den än att engagera skroten, vilket var 

den tidens anda.13 

 

När bogserbåtarna ställdes undan för vintern var det brukligt att tanka tjockolja i dem så att de 

var startklara inför våren. Munksund 5 var inte något undantag och Norberg, som själv var med 

och tankade bogserbåtarna på hösten, menar att det i båtskrovets två sidotankar finns kvar upp 

emot 6 000 liter tjockolja. Norberg är av den åsikten att oljan inte går att pumpa upp, att det 

enda alternativet är att plocka upp fartyget på pontoner och med hjälp av ordentliga grimmor 

som omsluter hela båtskrovet.14 

 

2.1 Båtens ägarskap 
Sune Nordström, 74 år, som en gång i tiden drev företaget SMUAB, hade SCA som största 

uppdragsgivare i tolv år gällande timmerhantering i vatten. Någon gång i mitten på 1980-talet 

ställde Nordström en förfrågan till SCA om att få bekosta att ta upp Munksund 5 mot ägarskap 

till båten. SCA svarade med att de gärna såg att han bärgade båten, men att de inte trodde att de 

längre var ägare till den. Svaret föranledde att Nordström startade en egen efterforskning för att 

ta reda på vem som var ägaren. Idag har han en gedigen samling dokument gällande olika ägare 

inblandade, men även dokument från hälsovårdsnämnden, kustbevakningen, brandförsvaret, 

länsstyrelsen, kommunjuristen samt polisen.15 

 

I det äldsta handskrivna dokumentet, daterat den 2 maj 1966, framgår att SCA sålt Munksund 

5 i befintligt skick till Åke Sundkvist i Piteå (ägare 1) för 100 kronor. Det vill säga två år efter 

                                                 
8 Se Bilaga 2, bild 1, foto på Munksund 5. 
9 PT, Oljenivån ska mätas i båtvraket. 
10 PT, Därför försenas oljekollen i vraket. 
11 Se Bilaga 2, bild 2-4, karta var båtvraket är beläget. 
12 PT, Tusentals liter olja kvar i båtvrak. 
13 PT, ”Bärga vraket, ta upp oljan”. 
14 PT, Tusentals liter olja kvar i båtvrak. 
15 PT, SCA sålde vraket för 100 kronor. 
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förlisningen. I samma dokument står det skrivet att Sundkvist sålt båten till Claes Marklund 

(ägare 2) i Skellefteå.16 

 

Hälsovårdsnämnden i Piteå skrev den 16 mars 1970 att det enligt uppgift var fem till sex ku-

bikmeter olja kvar i båtens tankar och att det skulle orsaka svåra skador om denna olja skulle 

läcka ut i vattnet. De ställde då krav på SCA att vidta omedelbara åtgärder för att ta hand om 

oljan i vraket.17 

 

Under åren 1972-73 finns flera dokument rörande ägarskapet. Halvard Marklund (ägare 3), 

Skellefteå, hävdade att han tidigare köpt vraket av ägare 1 för 2 000 kronor. Därefter ska han 

ha gett bort äganderätten av Munksund 5 till Staffan Söderberg (ägare 4), Luleå, i ett gåvobrev 

den 4 september 1972. Försändelsen undertecknas aldrig av gåvomottagaren.18 

 

Hälsovårdsnämnden klarade inte av att utröna vem som ägde bogserbåten och vem som därmed 

var ansvarig för att undanröja oljeföroreningsrisken. För att fastställa ägarskapet begärde de 

hjälp av polisen. Kriminalinspektör Martin Strömbäck skrev i november 1972 att Staffan Sö-

derberg inte ville binda sig till båten förrän han fått garantier om att han inte behövde stå för 

bärgningen själv, eftersom han ansåg att SCA, som ursprunglig ägare, hade ett moraliskt ansvar. 

Ägandefrågan skickades därför till Piteå kommuns jurist för bedömning. I juli 1973 konstate-

rade juristen att Söderberg borde anses som ägare till vraket och därmed också stå som ansvarig 

för eventuella oljeutsläpp och övriga olägenheter som vraket kunde förorsaka. I november 1978 

omkom Söderberg i en trafikolycka.19 

 

Frågan faller i glömska fram till år 1981 när Jonny Nilsson från Öjebyn ansökte om kommunalt 

bidrag för att bärga Munksund 5, vilket han också beviljades. Länsstyrelsen gav dock inget 

arbetstillstånd eftersom en av de tidigare ägarna, Claes Marklund (ägare 2), hade anmält sin 

äganderätt till båten och gjorde motstånd till Öjebybons bärgningsplaner. Hälsovårdskontoret i 

Piteå ville därmed tvinga Marklund att agera och det talades om vitesföreläggande. I december 

1981 krävdes Marklund på besked om vilka grunder han hävdade äganderätten. Något svar 

finns inte bland de hittade dokumenten.20 

 

Idag finns ingen registrerad ägare till Munksund 5 noterad i fartygsregistret.21 

 

2.2 Ett kulturarv 
År 1997 visade en grupp båtentusiaster om sex-sju personer, ledda av Ingvar Nyström från 

Pitsund, ett starkt engagemang för att plocka upp Munksund 5. Gruppens önskan var att ta upp 

och försöka bevara båten som ett kulturhistoriskt arv från det tidiga 1900-talet. Båten ansågs 

vara en symbol för träindustrins epok och utveckling i Pitebygden. Nyström erhöll ett bärg-

ningstillstånd hos länsstyrelsen med en giltighetstid av fem år, fram till den 1 augusti 2002. När 

bärgningstillståndet gavs av länsstyrelsen fanns ingen känd ägare till Munksund 5 kvar i livet.22 

 

                                                 
16 PT, SCA sålde vraket för 100 kronor. 
17 PT, SCA sålde vraket för 100 kronor. 
18 PT, SCA sålde vraket för 100 kronor. 
19 PT, SCA sålde vraket för 100 kronor. 
20 PT, SCA sålde vraket för 100 kronor. 
21 PT, SCA sålde vraket för 100 kronor. 
22 PT, Pengabrist hinder för bärgning. 
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Sommaren 1999 skickade Nyström in en rapport till kommunens miljökontor där han klargjorde 

att bärgningsgruppen gjort en dykarundersökning som visade att båten var i bra skick och möj-

lig att bärga. Vidare meddelade han sin bedömning om att en oljesanering under vatten var 

omöjlig eftersom oljan flyter under däck i maskinrummet och har smetat in båtens inkråm. Ny-

ströms åsikt var att oljan inte går att sanera med kemiska medel utan måste skrapas bort, vilket 

måste göras på land. Trots viljan i gruppen saknandes pengar för att finansiera en bärgning och 

den tilltänkta saneringen.23 

 

2.3 Vattenprover 
Vid den sjunkna bogserbåten har det rapporterats om förekomsten av oljerester som bubblar 

upp till ytan och regnbågsfärgar vattenytan, samt en påtaglig doft av dieselbränsle.24 Det är vid 

vissa väderleksförhållanden som oljespill från båttankarnas ventilationsrör kommer upp till 

ytan.25 

 

I juli 2018 fick räddningstjänsten i Piteå larm om en 20-30 kvadratmeter stor oljefläck i vattnet 

nedströms Bergsviks- och Öholmabron. Räddningstjänsten konstaterade att fläcken inte var stor 

nog för att kunna bekämpas, samt att den observerats i lätt strömmande vatten. Vattenprover 

togs men inhämtades inte i tillräcklig riklig mängd för att ge några exakta slutsatser om förore-

ningen. Analysen visade dock på att provet sannolikt bestod av två petroleumprodukter. Det 

ansågs inte sannolikt att det rörde sig om bensin eller diesel utan snarare bunker- eller tjockolja, 

vilket bekräftar en miljöförorening, men inte omfattningen eller det exakta varuslaget.26 Dykare 

från Piteå Dykarklubb bekräftade i september 2018 förekomsten av flytande tjockolja inne un-

der båtdäcket på Munksund 5.27 

 

2.4 SCA 
Jens Rieglert, fabrikschef på SCA Munksund, blev i augusti 2018 citerad om ärendet i Piteå-

Tidningen (PT): ”Det är givetvis inte roligt att förknippas med en sjunken bogserbåt i Piteälven 

med olja kvar i tankarna”. Han medgav att under de två decennier han varit verksam vid fabri-

ken i Munksund har historier om den sjunkna bogserbåten kommit på tal. När PT väckte frågan 

om Munksund 5 igen, startade SCA en egen undersökning. De var tydliga med att de välkom-

nade en diskussion med kommunen.28 

 

I Piteå kommuns centralarkiv har det hittats ett gammalt handskrivet dokument som bekräftar 

att SCA sålde båten i befintligt skick där den låg på sjöbotten, den 2 maj 1966. Åke Sandlund29, 

en privatperson från Piteå tillskrevs köpet för en köpesumma på 100 kronor.30 SCA påstår sig 

ha hittat, i sitt eget arkiv, ny information som motsäger dessa uppgifter. Rieglert meddelade i 

oktober 2018 att de funnit ett köpekontrakt som visar att SCA sålt Munksund 5 den 24 februari 

1964, och att de därmed inte ägde båten då den sjönk. Affären skulle ägt rum 21 dagar innan 

bogserbåten sjönk. Rieglert ville varken visa det nyfunna köpekontraktet eller berätta vem som 

köpt bogserbåten: ”Av hänsyn till köparen vill jag inte offentliggöra kontraktet eller namnet på 

ägaren. Det ligger inte i vårt intresse att peka ut en annan part i det här ärendet”. SCA har 

                                                 
23 PT, Pengabrist hinder för bärgning. 
24 PT, Pengabrist hinder för bärgning. 
25 PT, ”Bärga vraket, ta upp oljan”. 
26 PT, Vattenprover avslöjar oljespillet. 
27 PT, Se bilderna på båtvraket. 
28 PT, Arkivet om båten ska öppnas. 
29 Sune Nordströms dokument, som ovan nämnts, tillskriver köpet en Åke Sundkvist i Piteå. Det är endast efter-

namnet som skiljer de båda dokumenten åt. 
30 PT, Båten såld strax innan den sjönk. 
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meddelat, enligt eget förmenande, att de inte var ägare till båten då den sjönk och att det därför 

inte heller vilar något direkt ansvar på dem att ombesörja en bärgning.31 

 

2.5 Piteå kommun 
I maj 1998 skickade Ingvar Nyström och Piteå Båtmuseum ett dokument till kommunen som 

klargjorde att Munksund 5 hade 5 000-6 000 liter tjockolja i tankarna när den sjönk. De förkla-

rade att olja flyter löst under däck och att det därför finns en risk att oljan kommer in i kommu-

nens vattenintag. De uppmärksammade även kommunen om att det endast är cirka en kilometer 

till ASSI:s32 råvattenintag. Medskickat var även en utarbetad arbetsplan samt en redogörelse av 

den sponsring som de säkerställt, bland annat från åkeri med kran och verkstäder med renove-

ring, blästring och liknande. Förhoppningen var att deras uppmaning och arbetsplan skulle leda 

till att båtvraket bärgades och därefter skänkas till Piteå Båtmuseum som ett framtida museiob-

jekt. Det finns minnesanteckningar från juni 1998 som visar att kommunen tog kontakt med Bo 

Häger, chef för energi och miljö på SCA. Häger lovade att kontakta Nyström, men därefter 

upphör all känd korrespondens.33 Även en motion skickades till kommunfullmäktige år 1999 i 

vilken Rune Berglund och Björn Berglund ansåg att kommunen borde bistå Båtmuseet med 

medel för bärgning. Inget gehör gavs och efter remissprövning blev det avslag från fullmäk-

tige.34 

 

Mikael Ferm, miljö- och hälsoskyddschef, meddelade i september 2018 att de som lokal till-

synsmyndighet är angelägna om att få upp båtvraket, men att ärendet är komplicerat juridiskt 

eftersom bogserbåten sjönk år 1964 då Sverige saknade en gällande miljölag. En dialog började 

föras med SCA.35 Ferm uttalade till PT att oavsett om båten sänktes med flit eller av andra 

orsaker är det otvetydigt SCA:s kvarleva.36 

 

2.5.1 En begärd utredning 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har begärt att samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar 

en tid- och handlingsplan för hur man ska komma tillrätta med problemet.37 Johan Wirtala, på 

fysisk planering, meddelade i november 2018 att Piteå kommun skulle starta en utredning för 

att klargöra alla miljökonsekvenser. För att kunna ta ställning till hur de ska gå vidare krävs 

information om vraket bär skulden till spillet, och i så fall hur stora mängder olja som finns 

kvar i tankarna, samt vilken kondition stålskrovet befinner sig i.38 Om mängden kvarvarande 

olja motiverar en bärgning kvarstår kostnadsfrågan att reda ut. Wirtala har uttalat att kommunen 

har en löpande dialog med SCA om det.39 Färdiga svar förväntades först före årsskiftet 

2018/201940, men väderförhållanden gjorde att dykarbetet fick skjutas upp och planen blev då 

att resultatet kunde förväntas i slutet av januari eller början av februari, dock senast sista mars 

2019.41 

 

                                                 
31 PT, Båten såld strax innan den sjönk. 
32 Nuvarande Smurfit Kappa. En svensk massa- och pappersfabrik i Piteå. 
33 PT, Så skulle vraket bärgas inget hände. 
34 PT, Så skulle vraket bärgas inget hände. 
35 PT, Så skulle vraket bärgas inget hände. 
36 PT, ”Bärga vraket, ta upp oljan”. 
37 PT, Ingen plan att bärga Munksund 5. 
38 PT, Oljenivån ska mätas i båtvraket. 
39 PT, Därför försenas oljekollen i vraket. 
40 PT, Oljenivån ska mätas i båtvraket. 
41 PT, Därför försenas oljekollen i vraket. 
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Konsultföretaget ÅF har fått uppdraget att utföra utredningen. ÅF har i sin tur gett Dykab i 

Luleå uppdraget att göra undersökningar vid vraket. Dykab gjorde en dykning i mars, i området 

där Munksund 5 ligger, men de hittade inte båten eftersom de fått fel koordinater från ÅF. De 

inväntar besked om att återuppta dykningarna.42 De resultat som skulle kommit senast slutet av 

mars är nu framskjutet till innan sommaren 2019, eftersom kommunen måste invänta resultatet 

från dykningarna. Wirtalas senaste uttalande var att utredningens syfte inte är att båten ska bär-

gas. Kommunen har ingen ambition att göra det. Om det finns kvar olja i båten är första alter-

nativet att pumpa upp den.43 

 

I skrivande stund har ingen mer information getts ut gällande kommunens utredning och dess 

resultat.44 

 

 

                                                 
42 PT, Ingen plan att bärga Munksund 5. 
43 PT, Ingen plan att bärga Munksund 5. 
44 2019-06-07. 
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3. Principen om att förorenaren betalar 
Principen om att förorenaren betalar, The Polluter Pays Principle (PPP), är en av de viktigaste 

principerna inom miljörätten. Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan 

förorena miljön är skyldig att göra det som krävs för att hindra risken för skada eller olägenhet. 

Därför är det i första hand den som har orsakat en förorening (verksamhetsutövaren) som är 

ansvarig för att undersöka och sanera ett förorenat område. Principen är utgångspunkten för 

fastställande av ansvar för föroreningar. 

 

3.1 Principens bakgrund 
PPP är en av de internationellt erkända principerna som inverkar på utformningen av miljöpo-

litiken, både på nationell och på internationell nivå. Den ses och analyseras både som en princip 

för miljöekonomi och som en princip i miljölagstiftningen. I miljöekonomi diskuteras den som 

en effektivitetsprincip för internalisering av miljökostnader. Som en rättslig princip behandlas 

den vanligtvis som en princip för kostnadsfördelning av förebyggande åtgärder av föroreningar, 

samt för ersättning och ansvar för miljöskador.45  

 

Generellt anses PPP vara en viktig och ”rättvis” princip ur ett miljöskyddsperspektiv. Den 

nämns ofta tillsammans med andra miljöprinciper av stor betydelse, till exempel försiktighets-

principen46. PPP har uttryckts i flertalet internationella rekommendationer och avtal. Två såd-

ana exempel är i Europeiska enhetsakten år 1987 och FN:s Riodeklaration år 1992.47 Första 

gången PPP uttrycktes var i OECD48-rekommendationen från år 1972.49 

 

I rekommendationen formulerar OECD huvuddelen av PPP: 

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

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

ternational trade and investment is the so-called "Polluter-Pays Principle". This principle 

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

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

state. In other words, the cost of these measures should be reflected in the cost of goods 

and services which cause pollution in production and/or consumption. Such measures 

should not be accompanied by subsidies that would create significant distortions in inter-

national trade and investment.”50 

 

PPP antogs först av OECD som en ekonomisk princip för att kontrollera miljöföroreningar ge-

nom att fördela kostnaden till förorenarna. OECD menade att det är förorenaren som orsakat, 

eller orsakar, problemet som borde bära all kostnad för föroreningen, vilket kan innebära både 

förebyggande och reparativa åtgärder. Vilka åtgärder som ska vidtas skulle enligt rekommen-

dationen fastställas av lämpliga nationella myndigheter och syfta till att säkerställa att miljön 

                                                 
45 Bugge (2009), Environmental law and justice in context, s. 411. 
46 Försiktighetsprincipen innebär att när det föreligger en risk för allvarlig bestående skada får inte brist på absolut 

vetenskaplig visshet användas som ett skäl för att vänta med att förebygga miljöförstöringen. Det främsta syftet är 

att tillgodose ett tillräckligt skydd för miljön. 
47 Bugge (2009), Environmental law and justice in context, s. 411. 
48 OECD står för Organisation for Economic Co-operation and Development, eller på svenska, Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling. Det är en organisation där medlemsstaterna arbetar tillsammans för att han-

tera de ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningarna av globaliseringen, genom att utfärda rekommendat-

ioner och riktlinjer. 
49 Mahmoudi & Rubenson (2004), Miljörättens grunder, s. 64. 
50 OECD (1972), not 4. 
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är i ett acceptabelt tillstånd.51 Syftet var att skapa konkurrensneutralitet mellan olika länder och 

industrier. Ingen verksamhet skulle kunna vinna fördelar genom lågt ställda miljöskyddskrav 

eller genom statsstöd till dessa åtgärder. Istället skulle kostnaderna för miljöskadorna interna-

liseras i priset för varan, och därigenom återspegla dess ”rätta” pris.52 

 

Principen har sedan år 1972 gradvis generaliserats och utökats. Sedan år 1990 anses principen 

vara en internationell miljörättslig princip. PPP handlar inte om att bestraffa förorenaren, utan 

istället se till att miljökostnaderna ingår i beslutsprocessen i det ekonomiska systemet. Syftet är 

att undvika att slösa med naturresurser och att sätta stopp för den kostnadsfria användningen av 

miljön som behållare för förorening. En del av miljöföroreningarna kommer säkert att kvarstå, 

och konsumenten kommer att få bära den kostnad som ursprungligen debiterats förorenaren. 

Fördelen är att en implementering av PPP kan bidra till att säkerställa ekonomisk effektivitet, 

samtidigt som snedvridningar för internationell handel och investeringar minimeras.53 

 

Principen förekommer i de flesta konventioner som behandlar förebyggande, minskning och 

kontroll av föroreningar. Det finansiella ansvaret för globala miljöåtgärder som industrilän-

derna har tagit på sig rättfärdigas med det ansvar de anses ha haft för dagens miljöproblem.54 

 

3.2 Principen i EU-rätten 
PPP förekom redan i det första miljöhandlingsprogrammet från år 1973, samt i en Rådsrekom-

mendation från år 1975.55 Av EG-rådets rekommendation framgår det att miljöskydd inte ska 

finansieras med statliga medel utan att kostnaderna istället ska läggas på förorenaren. På så sätt 

uppmuntras företag att minska föroreningar genom att använda tekniker som möjliggör en mer 

rationell användning av naturresurserna. Vidare tydliggörs att en förorenare är någon som direkt 

eller indirekt skadar miljön, eller skapar förutsättningar som leder till sådan skada.56  

 

Först genom den europeiska enhetsakten år 1987 införlivades några av de första miljöprinci-

perna i EG-fördraget. Dessa bestod bland annat av att förebyggande åtgärder bör vidtas, att 

miljöförstöring bör hejdas vid källan och att den som skadar miljön ska betala för detta. Miljö-

skyddskraven skulle också ingå som en del av unionens övriga politik, vilket förstärktes genom 

Unionsfördraget.57 

 

Principen om att förorenaren betalar innebär, som ovan nämnts, att kostnaderna för föroreningar 

eller andra miljöstörningar samt efterbehandling ska bäras av den som har förorsakat dem och 

inte av skattebetalarna. Av detta följer att inga statliga subventioner bör betalas för att städa upp 

föroreningar, eftersom det skulle innebära att det är skattebetalana som står för kostnaden i 

slutändan. I flertalet fall är det svårt att identifiera källan bakom de uppkomna föroreningarna, 

och därför har både statliga subventioner och unionens fonder använts för att säkerställa att 

miljökraven uppfyllts.58 

 

                                                 
51 OECD (1992), s. 5. 
52 Darpö (2001), Eftertanke och förutseende, s. 38. 
53 OECD (1992), s. 6 och s. 9. 
54 Mahmoudi & Rubenson (2004), Miljörättens grunder, s. 64. 
55 Darpö (2001), Eftertanke och förutseende, s. 38. 
56 EC Council Recommendation 74/436, punkt 1, 2 och 3. 
57 Mahmoudi & Rubenson (2004), Miljörättens grunder, s. 65f. 
58 Mahmoudi & Rubenson (2004), Miljörättens grunder, s. 72. 
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Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) innehåller viktiga miljörättsliga prin-

ciper, däribland försiktighetsprincipen, målet om hållbar utveckling och principen om att föro-

renaren betalar.59 PPP uttrycks numera i artikel 191 FEUF. 

 

Principen att förorenaren ska betala finns också i flera EU-direktiv.60 Det så kallade miljöan-

svarsdirektivet61 är ett exempel på ett direktiv vars regler bygger på PPP. Syftet med direktivet 

är att fastställa gemensamma bestämmelser för att förebygga och avhjälpa miljöskador till rim-

lig kostnad för samhället. Ett främjande av PPP är i enlighet med fördraget och i linje med målet 

om hållbar utveckling. Verksamhetsutövaren motiveras att vidta åtgärder och utveckla metoder 

för att minimera risken för miljöskador och därigenom risken för ersättningsansvar. Genom att 

definiera begrepp och skapa gemensamma kriterier bidrar bestämmelserna till en korrekt tolk-

ning och tillämpning, samt en enhetlig tillämpning.62 

 

3.3 Ansvarets innebörd 
PPP kan anses ha olika ”funktioner”, vilket innebär att förorenaren har ansvar i flera olika av-

seenden: 

 ”En preventiv skyldighet: Förorenaren ska vidta de försiktighetsåtgärder som behövs för 

att skydda miljön. 

 Ett reparativt ansvar: Förorenaren har ansvar gentemot enskilda och det allmänna att kom-

pensera eller åtgärda den miljöskada som ändå uppkommit. 

 Konkurrensneutralitet: Förorenaren ska inte kunna konkurrera genom lågt ställda miljökrav 

eller genom statsstöd till miljöskyddsanordningar. 

 En folkrättslig sida: En stat ska se till att föroreningar som härrör från dess territorium inte 

träffar andra staters territorium eller internationellt vatten. 

 En tidsmässig dimension: Dagens generation av förorenare ska inte få förstöra den miljö 

och de förutsättningar som morgondagens generationer ska leva i.”63 

 

Ur den ekonomiska aspekten av principen innebär detta, bland annat, ett förbud mot subvent-

ioner som medför konkurrensfördelar genom minskade kostnader för miljöskydd. Statsstöd kan 

anses vara motiverat om åtgärderna innebär ett allmänt intresse av att skydda miljön eller hälsa, 

exempelvis gällande dricksvatten. Däremot är statsstöd förbjudet om efterbehandlingen enbart 

är motiverad av verksamhetsutövarens behov av att använda marken, eller när det gäller pre-

ventiva åtgärder för att förhindra ytterligare spridning av föroreningarna.64 

 

PPP är en komplex, och inte en särskilt tydlig, princip som föranleder flera frågor. Till exempel 

frågor som vem är ”förorenaren” och finns det undantag samt situationer när förorenaren inte 

ska behöva betala? Även om utgångspunkten är att det är förorenaren som ska stå för de nöd-

vändiga preventiva och reparativa åtgärderna, anser Jan Darpö att detta inte bör tolkas alltför 

strikt. Istället bör principen betraktas som öppen för den lösning av adressatfrågan som framstår 

som effektivast från miljövårdssynpunkt och som samtidigt utgör en rättfärdig lösning på an-

svarsfrågan, med andra ord en lösning som är allmänt accepterad. På så sätt ska ond tro samt 

passivitet vid kännedom om ett förorenat område motverkas.65  

                                                 
59 Michanek & Zetterberg (2012), Den svenska miljörätten, s. 82. 
60 Exempelvis direktivet om en marin strategi (dir. 2008/56/EG), industriutsläppdirektivet (dir. 2010/75/EU) och 

ramdirektivet för avfall (dir. 2008/98/EG). 
61 Dir. 2004/35/EG. 
62 Dir. 2004/35/EG, skäl 2, 3 och 5. 
63 Darpö (2001), Eftertanke och förutseende, s. 39. 
64 Darpö (2001), Eftertanke och förutseende, s. 39. 
65 Darpö (2001), Eftertanke och förutseende, s. 41f. 
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4. Retroaktiv lagstiftning 
Förorening av mark är en typ av miljöförstöring som ofta har skett långt tillbaka i tiden och 

skadan blir inte synlig förrän långt senare. Då uppkommer som ovan nämnts frågan om vem 

som är förorenare, men också i vilken utsträckning det ska vara möjligt att ställa krav på åtgär-

der för verksamhet som bedrevs för länge sedan.  

”’Retroaktiv’ betyder tillbakaverkande. Vad som avses, när man säger att en lag eller annan 

författning är retroaktiv, är att denna knyter rättsliga konsekvenser, som tidigare inte fanns, 

till en handling eller ett förhållande som inträdde före dess ikraftträdande (eller bringar 

tidigare gällande rättsliga konsekvenser att upphöra).”66 

 

4.1 Retroaktivitet inom EU 
Det finns en uppdelning i Europa som gör skillnad på äkta och falsk retroaktivitet. Äkta retro-

aktivitet gäller i situationer där lagstiftningen med tillbakaverkande kraft påverkar avslutade 

händelser, medan falsk retroaktivitet påverkar händelser som fortfarande pågår. Darpö menar 

att detta enbart är att sätta en etikett på vad som kan anses som accepterat. Trots att det finns 

någon form av förbud mot retroaktiv lagstiftning i de flesta europeiska länder, accepterar de 

flesta länder också retroaktiv lagstiftning i viss utsträckning. De flesta anser, till exempel, att 

tvinga ett företag att åtgärda skador som verksamheten historiskt orsakat men där olägenheterna 

visar sig först idag, inte ska betraktas som retroaktivt. Vanligtvis innebär ett förbud mot retro-

aktiv lagstiftning inte ett allmänt förbud, utan det täcker endast vissa områden.67 I den svenska 

grundlagen finns ett förbud mot retroaktiv lagtillämpning inom straff- och skatterätten, i 2 kap 

10 § RF. 

 

EG-rätten är grundad på medlemsstaternas gemensamma rättstraditioner. Gällande retroaktiv 

lagtillämpning har rätten hänvisat till proportionalitetsprincipen, principerna om rättssäkerhet 

och skyddet av berättigade förväntningar.68 Den europarättsliga uppfattningen är att det råder 

en presumtion om ett förbud mot retroaktivitet. Endast om det är lagstiftarens avsikt att en regel 

ska vara tillbakaverkande kan denna presumtion brytas. Avsikten ska framgå i ordalydelsen, av 

lagstiftningens syfte eller av det sammanhang som regeln verkar i. För tillåten retroaktiv lag-

stiftning krävs dessutom att det är nödvändigt för att tillgodose ett tungt vägande allmänt in-

tresse.69 Även i det fallet att retroaktiv tillämpning framgår av bestämmelsens ordalydelse krävs 

att de berördas berättigade förväntningar respekteras.70 Vid berättigande förväntningar gäller 

det att den genomsnittlige och medvetne aktören inte kunde förutse en sådan rättslig förändring. 

Berättigade förväntningar är något som kan appliceras på en situation som uppfattas som säker, 

på att ett klart rättsläge förblir detsamma. Den berörde ska ha haft skälig anledning att tro att 

hans rättsliga position skulle förbli oförändrad och att han handlat därefter.71 

 

4.1 Sverige och Klippan-målet 
Aktiebolaget Klippans Finpappersbruk bedrev papper- och pappersmassatillverkning under 

åren 1965-1975 vid Nyboholms bruk, som låg vid Järnsjön i Emåns vattensystem. Verksam-

heten fick tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387), (ML), år 1973. Tillståndet föreskrev 

villkor för bland annat utsläpp av processavloppsvatten, men det var inte förenat med några 

villkor om framtida saneringsåtgärder. År 1975 överläts verksamheten till MoDo Aktiebolag. 

                                                 
66 Darpö (2001), Eftertanke och förutseende, s. 430f. 
67 Darpö (2001), Eftertanke och förutseende, s. 431f och s. 459. 
68 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 601. 
69 Darpö (2001), Miljövårdskraven i tiden (II), s. 101. 
70 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 601. 
71 Darpö (2001), Eftertanke och förutseende, s. 441f och s. 453. 
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Järnsjön förorenades genom verksamhetens utsläpp av PCB-haltiga fibrer. År 1991 lämnade 

Naturvårdsverket in en ansökan till Koncessionsnämnden (KN) om att Klippanbolaget hade ett 

ansvar att avhjälpa olägenheterna som verksamhetens utsläpp orsakat under tiden från den 1 

juli 1969 fram till dess att verksamheten överläts till MoDo år 1975. KN avvisade talan med 

motiveringen att verksamheten numera bedrevs av en annan utövare. Naturvårdsverket över-

klagade beslutet till regeringen. Regeringen fann att Klippanbolagets skyldighet att avhjälpa 

olägenheten från dess tidigare verksamhet kvarstod. Ärendet återförvisades till KN för en skä-

lighetsprövning av ansvarets omfattning. Klippanbolaget ansökte därefter om rättsprövning hos 

Regeringsrätten med yrkandet att regeringens beslut skulle upphävas. 

 

Regeringsrätten fann att 5 § ML, såsom den var formulerad före år 1989, inte kunde anses 

medföra något efterbehandlingsansvar för den som avslutat eller överlåtit sin verksamhet. Skyl-

digheten att avhjälpa olägenheter som orsakas av verksamheten, även när verksamheten upp-

hört, framgick först efter en lagändring den 1 juli 1989. Rätten konstaterade att utgångspunkten 

vid prövning av ett mål eller ärende ska vara att de gällande föreskrifterna vid tidpunkten för 

prövningen ska tillämpas. Dock ansågs det inte rimligt med en sådan tillämpning i ett fall som 

detta eftersom det skulle innebära en oförutsägbar ekonomisk belastning för den enskilde. Det 

fanns inte någon övergångsbestämmelse eller annat lagstöd som innebar att den nya lydelsen i 

5 § ML skulle tillämpas på företag som överlåtit sin verksamhet långt innan de nya reglerna 

trädde i kraft. Regeringsrätten kom därför fram till att den gamla lydelsen av 5 § ML skulle 

tillämpas. Klippanbolaget kunde därför inte åläggas att vidta några saneringsåtgärder och bola-

get gick därmed fri från ansvar.72 

 

4.1.1 Reaktioner efter domen  

Domen fick stor uppmärksamhet och blev mycket omdebatterad då den väckte stor förvåning 

och starka reaktioner. Darpö var en av dem som ansåg att Regeringsrättens dom var svagt grun-

dad, oklar i sin motivering samt kontroversiell i sina slutsatser. Vidare menade han att domen 

inte stämde överens med principen om att förorenaren ska betala eftersom det skulle innebära 

att verksamhetsutövarna fick ett ”fribrev” för alla sina miljöskulder som skett före den 1 juli 

1989.73 

 

Darpö menade inte att själva domslutet i sig var speciellt kontroversiellt, istället ifrågasatte han 

domsmotiveringen. Även om slutresultatet hade blivit detsamma ansåg Darpö att det hade varit 

mer rimligt att hänvisa till att det inte var skäligt att ställa dessa reparativa krav så lång tid 

efteråt på ett företag som bedrivit sin verksamhet i enlighet med lagar och tillstånd. På så sätt 

hade Regeringsrätten hållit sig innanför ramen för den dåvarande rättstillämpningen. Utgångs-

punkten i Darpös kritik var att han ansåg att rätten hade en felaktig syn på hur rättsläget såg ut 

före den 1 juli 1989. Han framförde bland annat att det även enligt den tidigare lydelsen av 5 § 

ML fanns en skyldighet för verksamhetsutövare att reparera de skador som verksamheten åstad-

kommit. Den gamla lydelsen kunde, enligt Darpö, förstås så att skyldigheten att vidta efterbe-

handlingsåtgärder kvarstod till dess att åtgärden var utförd, oavsett om verksamheten upphört. 

Darpö ansåg att denna tolkning stämde överens med den rättsbildning som historiskt skett vid 

KN och i regeringen.74 

 

Wiweka Warnling-Nerep var en av dem som höll med Regeringsrätten om att det inte skulle 

vara rimligt att retroaktivt tillämpa lagstiftningen så att det blev påtagliga skyldigheter för den 

enskilde. Klippanbolaget hade, enligt EG-rättens terminologi, berättigade förväntningar om att 

                                                 
72 RÅ 1996 ref 57. 
73 Darpö (1997), Retroaktiv rättsprövning – Regeringsrättens dom i Klippanmålet, s. 283. 
74 Darpö (1997), Retroaktiv rättsprövning – Regeringsrättens dom i Klippanmålet, s. 296 och s. 310. 
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bolaget inte retroaktivt skulle komma att bli ansvarig för de krav som var ifråga. Ett par av 

argumenten var att en tillämpning av den nya lydelsen av 5 § ML saknade lagstöd före den 1 

juli 1989 samt att den ”osäkra praxis” som förelåg omtalades som rättsstridig i lagmotiven till 

1989 års ändring av 5 § ML. Warnling-Nerep menade att Regeringsrätten var bättre utrustad 

för kvalificerade juridiska bedömningar än regeringen, Koncessionsnämnden och Naturvårds-

verket.75 

 

4.2 Övergångsbestämmelsen 
Klippandomen kom under lagstiftningsarbetet med miljöbalken. Som en reaktion på målet ville 

lagstiftaren ”återställa rättsläget” genom att införa en särskild regel i övergångsbestämmelserna 

till balken.76 Paragrafen fick följande lydelse: 

”Bestämmelserna i 2 kap. 8 § och 10 kap. 2 § miljöbalken skall tillämpas i fråga om miljö-

farlig verksamhet vars faktiska drift har pågått efter den 30 juni 1969, om verkningarna av 

verksamheten alltjämt pågår vid tiden för miljöbalkens ikraftträdande enligt 1 §, och det 

föreligger behov av att avhjälpa skador eller olägenheter som har orsakats av verksam-

heten.”77 

 

Som skäl för övergångsregeln angav regeringen behovet av en entydig och begriplig reglering 

av efterbehandlingsansvaret. Det förelåg starka skäl för att ge reglerna ett snabbt genomslag. 

Eftersom äldre miljöfarlig verksamhet ofta orsakar omfattande olägenheter på miljön skulle 

miljöbalkens regler bli starkt begränsade om de endast avsåg verkningar som uppstått efter 

ikraftträdandet. Ett annat skäl som framfördes till fördel för övergångsbestämmelsen var att 

annars skulle det bli nödvändigt att tillämpa dubbla lagstiftningar, miljöbalken och miljöskydd-

slagen, under mycket lång tid.78 

 

Om ansvaret för verksamhetsutövare minskades skulle det medföra att markägare i många fall 

skulle få ett ökat ansvar, ett ansvar som rätteligen bör ligga hos förorenaren. Vidare fördes ett 

resonemang om att uttrycket ”miljöfarlig verksamhet” bör ges tolkningen att denna inte ska 

anses ha upphört förrän verkningarna av verksamheten har upphört. Föroreningar kan ses som 

ett pågående förhållande och därför ansågs det tveksamt att övergångsregeln kunde ses som 

retroaktiv.79 Regeringen fann att bestämmelsen inte träffades av regeringsformens förbud mot 

retroaktiv lagstiftning. Vidare anfördes att övergångsregeln endast slår fast det rättsläge som 

tidigare praxis, fram till Klippandomen, ansågs som allmänt gällande. Därför kunde heller inte 

övergångsbestämmelsen anses gå emot vad som kan anses utgöra berättigade förväntningar hos 

berörda verksamhetsutövare.80 Avslutningsvis betonade regeringen att övergångsregeln endast 

tar sikte på adressatfrågan gällande efterbehandlingsansvaret för förorenade områden. Vid be-

dömningen av ansvarets omfattnings ska en skälighetsavvägning göras enligt 10 kap 4 § MB.81  

                                                 
75 Warnling-Nerep (1998), Klippan-målet – ett slutord, s. 262 och s. 264. 
76 Darpö (2001), Eftertanke och förutseende, s. 427. 
77 8 § lag om införande av miljöbalken (1998:811) (MBP). 
78 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 602f. 
79 Darpö (2001), Miljövårdskraven i tiden (II), s. 93. 
80 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 603. 
81 Darpö (2001), Miljövårdskraven i tiden (II), s. 93. 
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5. Ansvar enligt miljöbalken 
Redan i samband med miljöskyddslagens tillkomst år 1969 fastlades principen att det är den 

som förorsakat miljöstörningar som ska bekosta de åtgärder som behövs för att förebygga eller 

avhjälpa olägenheter.82 Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999 och utgör en sammansmält-

ning av 16 miljölagar. Balken har en mycket hög ställd målsättning och de viktigaste miljörätts-

liga principerna är lagfästa. Det är främst 2 kap 3, 7 och 8 §§ samt 10 kap MB som är intressanta 

i samband med förorenade områden.83 

 

5.1 Preventiva åtgärder 
I 2 kap MB finns gemensamma kravregler för hela balkens tillämpningsområde. Dessa all-

männa hänsynsregler ger uttryck för de viktigaste miljörättsliga principerna. Balkens adressater 

måste visa att de iakttar hänsynsreglerna vid prövning av tillåtlighet, tillstånd, godkännande, 

dispens och villor samt vid tillsyn.84  

 

I 2 kap 3 § 1 st MB finns det generella kravet på försiktighet. Regeln omfattar alla som bedriver 

eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd. Begränsningar och skyddsåtgärder, 

som exempelvis att rena utsläpp och att dämpa buller, ska enligt denna bestämmelse vidtas i 

syfte att ge det bästa skyddet för hälsa och miljö. Därutöver ska även andra försiktighetsmått 

vidtas, vilka regleras i 2-6 §§ och omfattar bland annat krav på kunskap, hushållning, produkt-

val och lokalisering. Tanken är att utövaren i det enskilda fallet ska välja det försiktighetsmått, 

eller den kombination av försiktighetsmått, som ger det bästa skyddet för hälsa och miljö sam-

tidigt som det är individuellt kostnadseffektivt. Försiktighetsprincipen återfinns i 3 § 2 st och 

den innebär att kraven på försiktighetsmått gäller redan vid risk för skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Krav kan dock inte grundas på helt lösa påståenden om risker 

utan måste fastställas på goda vetenskapliga grunder.85  

 

Enligt 2 kap 7 § 1 st får inte kraven på kunskap, skyddsåtgärder, lokalisering, energihushållning, 

produktval och andra försiktighetsmått, sammantaget vara ”orimliga”. En avvägning måste gö-

ras mellan den miljönytta som kan uppnås med försiktighetsmåtten och kostnaden för dessa.86 

Som exempel på hur kravet på försiktighet kan avvägas mellan nytta och kostnad i praktiken är 

när ett bolag ville doftsätta entréer och toaletter i en centrumgalleria. Mark- och miljööverdom-

stolen (MÖD) gjorde då en avvägning mellan risken för olägenhet för de med doftöverkänslig-

het och de kostnader som åtgärderna medfört för bolaget. MÖD fann att ett åtagande från bola-

get att hålla vissa entréer och toaletter doftfria inte var en tillräcklig försiktighetsåtgärd i för-

hållande till risken för olägenheter för människors hälsa.87 Även andra aspekter än rimlighet 

kan beaktas, exempelvis om det är ett krav som riktas mot en näringsverksamhet eller om det 

är en åtgärd som en privatperson vidtar i det dagliga livet.88 

 

5.2 Efterbehandlingsansvaret 
I 2 kap 8 § MB finns ansvarsregeln som uttrycker ett reparativt hänsynskrav. Bestämmelsen är 

ett uttryck för principen att förorenaren betalar och anger att den som har orsakat en skada eller 

olägenhet i princip är ansvarig för att avhjälpa skadan respektive olägenheten. Den viktigaste 

                                                 
82 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 213. 
83 Darpö (2001), Eftertanke och förutseende, s. 70 och s. 72. 
84 Darpö (2001), Eftertanke och förutseende, s. 71. 
85 Michanek & Zetterberg (2012), Den svenska miljörätten, s. 108ff. 
86 Michanek & Zetterberg (2012), Den svenska miljörätten, s. 126. 
87 MÖD 2017:51. 
88 Michanek & Zetterberg (2012), Den svenska miljörätten, s. 126. 
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funktionen i ansvarsregeln är att få till stånd efterbehandling av förorenade områden.89 En för-

utsättning för att ett föreläggande om efterbehandling, med stöd av 26 kap 9 § och 2 kap 8 § 

MB, är att det finns en konstaterad skada eller olägenhet för miljön.90 Ansvarsregeln är inte 

endast begränsad till förorening, utan omfattar även exempelvis fysiska skador i naturen. Oav-

sett om verksamheten har lagts ned eller överlåtits till annan kvarstår skyldigheten till dess 

olägenheterna har upphört. Möjligheten finns även att, istället för att avhjälpa, ersätta skadan 

eller olägenheten. Ansvarets omfattning avgörs efter vad som anses som skäligt enligt 10 kap 

4 § MB.91  

 

Kapitel 10 i miljöbalken reglerar de flesta frågor kring det reparativa miljöansvaret.92 Reglerna 

avser det mer specifika offentligrättsliga ansvar som förorenaren har mot det allmänna, mot 

miljön.93 Principen om att förorenaren betalar var grundläggande vid utformningen av reglerna 

om förorenade områden. Det ansågs självklart att den som bedriver eller har bedrivit en verk-

samhet som har bidragit till en förorening ska vara efterbehandlingsansvarig.94 Ansvaret enligt 

detta kapitel gäller föroreningar som orsakats av verksamheter som varit i drift efter den 30 juni 

1969.95 Reglerna i 10 kap syftar till att skapa garantier för att förorenade områden blir föremål 

för efterbehandling utan att belasta statsbudgeten.96 

 

Syftet med miljöansvarsdirektivet från år 2004 var att fastställa gemensamma rambestämmelser 

för att förebygga och avhjälpa miljöskador till rimlig kostnad för samhället. Att förebygga och 

avhjälpa miljöskador bidrar till att genomföra EU:s mål och principer inom miljöpolitiken, som 

exempel principen att förorenaren ska betala samt principen om hållbar utveckling.97 Direktivet 

innebar förändringar i den svenska rätten, främst en ny struktur och flera nya underrubriker i 

10 kap MB. Ändringarna trädde i kraft den 1 augusti 2007. Vid miljöskador som orsakats av 

utsläpp, händelser eller tillbud som har ägt rum före den 1 augusti 2007, eller som ägt rum 

senare men härrör från en verksamhet som avslutats före den 1 augusti 2007, gäller fortfarande 

äldre bestämmelser.98 

 

I 10 kap 1 § MB finns definitioner av vad som avses med föroreningsskada, allvarlig miljöskada 

och avhjälpande. En föroreningsskada avser ”en miljöskada som genom förorening av ett mark- 

eller vattenområde99, grundvatten, en byggnad eller en anläggning kan medföra skada eller olä-

genhet för människors hälsa eller miljön”. ”Föroreningsskada” motsvarar vad som tidigare re-

glerades i 10 kap MB medan ”allvarlig miljöskada” har lagts till för att uppnå miljöansvarsdi-

rektivets krav, vilket i viss mån innebär ett strängare ansvar än tidigare. Termen ”efterbehand-

ling” byttes ut mot ”avhjälpande” och innebär utredning, efterbehandling samt andra åtgärder 

för att avhjälpa en föroreningsskada eller en allvarlig miljöskada.100 

 

                                                 
89 Michanek & Zetterberg (2012), Den svenska miljörätten, s. 130. 
90 MÖD 2011:25. 
91 Michanek & Zetterberg (2012), Den svenska miljörätten, s. 130f. 
92 Michanek & Zetterberg (2012), Den svenska miljörätten, s. 130. 
93 Prop. 2006/07:95, s. 28. 
94 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 359. 
95 8 § MBP. 
96 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 359. 
97 Dir. 2004/35/EG, skäl 1, 2 och 3. 
98 Prop. 2006/07:95, s. 36 och s. 118. 
99 Vattenområde är ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd, vilket omfattar vattendrag, 

sjö eller annat vattenområde. Prop. 1997/98:45, del 2, s. 107. 
100 Prop. 2006/07:95, s. 39, s. 41 och s. 54. Se även dir. 2004/35/EG, artikel 2.1. 
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5.3 Verksamhetsutövarens ansvar 
Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet, eller har vidtagit en åtgärd som bidragit till 

en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada är ansvarig för avhjälpande enligt 10 kap 2 § MB. 

Ett exempel på en åtgärd som bidrog till en förorening var när ett fastighetsbolag inlett en sa-

nering av en fastighet. Åtgärden hade ofrånkomligen inneburit att föroreningar frigjorts och 

spridits till omgivningen. Domstolen konstaterade att fastighetsbolaget vidtagit en åtgärd som 

bidragit till att belastningen av föroreningarna ökat och var därmed att anses som verksamhets-

utövare enligt 10 kap 2 § MB.101 I och med miljöansvarsdirektivet utvidgades verksamhetsutö-

varens ansvar till att även omfatta vissa allvarliga miljöskador som orsakats av andra störningar 

än föroreningar, exempelvis allvarliga miljöskador på vattenmiljön.102  

 

Vid lagändringen fastslogs att det inte behövdes någon särskild definition i lagtexten av vad 

som menas med en verksamhetsutövare för att genomföra direktivet.103 Att fastställa den när-

mare innebörden i termen verksamhetsutövare har istället överlämnats till rättstillämpningen. 

Angående detta har MÖD konstaterat att förhållandena i det enskilda fallet är av stor betydelse 

för vem som ska ses som verksamhetsutövare. Det är den som har både den faktiska och den 

rättsliga möjligheten att vidta åtgärder mot störningar och olägenheter, som är att anse som 

verksamhetsutövare.104 För att en verksamhetsutövare som bedrivit en verksamhet ska kunna 

göras ansvarig för utredning och efterbehandling krävs bland annat att den faktiska driften av 

den miljöfarliga verksamheten pågått efter den 30 juni 1969.105 

 

5.3.1 Praxis gällande den faktiska driften efter den 30 juni 1969 

Klosters Fabriker AB hade inom gällande fastighet bedrivit industriell verksamhet sedan 1910-

talet fram till år 1974 då bolaget förvärvades av Perstorp AB. Verksamheten drevs vidare fram 

till år 1990 då den avvecklades. Verksamhetens inriktning varierade under årens lopp, som ex-

empel hade de tillverkat tjärpapp, fenolhartser och asfaltprodukter. Det var ostridigt att bolaget 

hade bedrivit verksamhet på platsen efter den 30 juni 1969, men det var också klarlagt att den 

del av verksamheten, användningen av tjärprodukter, som hade orsakat den förorenade marken 

hade upphört före detta datum. Bolaget fortsatte dock driften av den miljöfarliga verksamheten 

efter den 30 juni 1969 och därmed konstaterade MÖD att bolaget kunde bli föremål för krav på 

utredningar trots att den del av verksamheten som orsakat markföroreningen upphört före detta 

datum.106 

 

En massafabrik, Strömpilen AB, hade under åren 1952-1968 släppt ut kvicksilverhaltigt pro-

cessvatten till Umeälven utan föregående rening. Fabrikens verksamhet fortsatte efter år 1968 

och först år 1975 installerades en reningsanläggning för utsläppen till älven. År 2000 blev 

Strömpilen AB:s fusion med Balticgruppen Fastighet AB klar. På grund av sediment med fibrer 

innehållande kvicksilver förelade länsstyrelsen Balticgruppen att genomföra en undersökning 

av aktuellt område för att få kunskap om utbredningen och halten av kvicksilver. MÖD konsta-

terade att massaproduktionen vid fabriken pågått efter den 30 juni 1969, verkningarna av ut-

släppen kvarstod den 1 januari 1999 samt att det sannolikt förelåg ett behov av att avhjälpa 

                                                 
101 MÖD M 4724-09. 
102 Wik, MB 2 §, Karnov not 457. 
103 Prop. 2006/07:95, s. 55. 
104 MÖD 2005:64. Se även MÖD 2010:23 där en entreprenör inte ansågs vara verksamhetsutövare eftersom ent-

reprenören agerade på uppdrag av uppdragsgivaren, och därmed inte hade något inflytande över hur skidbacken 

som det gällde skulle utformas. 
105 8 § MBP. 
106 MÖD 2005:30. 
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olägenheterna som orsakats av utsläppen. Därför fann domstolen förelagd verksamhetsutövare 

ansvarig för efterbehandling enligt 2 kap 8 § och 10 kap 2 § MB.107 

 

Tarkett AB hade, under åren 1966-1967, lämnat avfall från sin mattproduktion på två fastigheter 

som bolaget inte själv ägde eller disponerade. Ägaren av dessa fastigheter drev inte någon verk-

samhet för avfallsdeponering och därför bedömde MÖD att Tarkett AB inte kunde frångå sitt 

ansvar för avfallet. Bolagets mattproduktion hade pågått efter den 30 juni 1969, med en faktisk 

drift med samma inriktning. Verkningarna av avfallet kvarstod och risken för spridning av tung-

metaller i området var stor. Eftersom det förelåg ett behov av att avhjälpa olägenheten som hade 

orsakats av verksamheten beslutade domstolen att bestämmelserna i MB 2 kap 8 § och 10 kap 

2 § skulle tillämpas på verksamheten.108 

 

Mellan åren 1914-1966 hade ett bolag bedrivit sulfitmassatillverkning. Efter att sulfitmassatill-

verkningen avslutats bedrev bolaget spånskivetillverkning i nya lokaler på platsen, mellan åren 

1966-1984. Föreläggandet om undersökningar omfattade de föroreningar som kunde härledas 

till sulfitmassatillverkningen. MÖD konstaterade att sulfitmassatillverkning och spånskivetill-

verkning är två skilda tekniska processer och medför skilda typer av föroreningar. Till skillnad 

mot ovan nämnda rättsfall kunde därför inte den faktiska driften av den miljöfarliga verksam-

heten som bidragit till föroreningsskada anses ha pågått efter den 30 juni 1969. Därmed kunde 

inte bolaget bli adressat för krav på åtgärder med stöd av 10 kap 2 § MB.109 

 

5.3.2 Ny verksamhetsutövare 

Vid överlåtelse av verksamhet bibehåller alltid den tidigare verksamhetsutövaren sitt efterbe-

handlingsansvar för de föroreningar som har uppkommit före överlåtelsen. Den nye verksam-

hetsutövaren blir ansvarig om denna övertagit hela verksamheten och fortsätter att bedriva den 

i stort sett oförändrad.110 En verksamhetsutövare som övertagit en verksamhet behöver inte ha 

bidragit till föroreningen för att ansvar enligt 10 kap MB ska föreligga. Att krav på efterbehand-

lingsåtgärder kan riktas mot vem som helst av dem som bedrivit eller bedriver verksamheten 

framgår av bland annat MÖD 2003:127.  

 

I nämnda rättsfall hade en skrotningsverksamhet genom spill av transformatolja förorenat en 

älv med PCB. Viss förorening skedde fortfarande från den aktuella fastigheten till älven. Verk-

samhetsutövaren förelades av miljö- och hälsoskyddsnämnden att upprätta en efterbehandlings-

plan för undersökningar i älvens vatten och sediment. Föreläggandet överklagades av verksam-

hetsutövaren med motiveringen att den aktivitet som orsakat föroreningarna hade avslutats före 

bolagets övertagande av verksamheten i november år 1999, och att bolaget därmed inte kunde 

vara adressat för kraven. MÖD uttalade att både tidigare och nuvarande verksamhetsutövare 

kan göras ansvarig för föroreningar enligt 10 kap 2 § MB. Uttalandet har stöd i förarbetena till 

10 kap111, samt den praxis112 som utvecklades under miljöskyddslagen och som innebar att den 

som tar över en verksamhet i princip övertar både rättigheter och skyldigheter. Även om den 

aktuella verksamhetsutövaren endast bidragit till föroreningen i begränsad omfattning ansåg 

MÖD, vid en sammantagen bedömning enligt 10 kap 4 § MB, att det var skäligt att bolaget 

                                                 
107 MÖD 2006:36. 
108 MÖD 2008:11. 
109 MÖD 2009:36. Jfr M 3960-12 där tillverkningen av primär- respektive sekundäraluminium inte kunde bedömas 

vara så väsensskilda att de kunde bedömas som olika miljöfarliga verksamheter. 
110 Naturvårdsverket (2012), Efterbehandlingsansvar, s. 37. 
111 Se prop. 1997/98:45, del 1, s. 361. 
112 Se exempelvis KN B 156/96. 
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utförde den utredning som var nödvändig för att kunna avgöra behovet av och sättet för sane-

ringsåtgärder. 

 

5.3.3 Konkursbons ansvar 

Även konkursbon kan åläggas ett ansvar för avhjälpande enligt miljöbalken. Om boet haft till-

räckliga medel har saknat betydelse vid rättstillämpningen.113 I princip kan ett konkursbo göras 

ansvarigt för utredning och efterbehandling enligt 10 kap 2 och 8 §§ MB, om boet fortsätter att 

driva konkursgäldenärens verksamhet och därigenom bidrar till föroreningen. Enligt praxis kan 

konkursboet göras ansvarigt för utredning och efterbehandling även om boet inte bedriver nå-

gon verksamhet i egentligt mening. En förutsättning är emellertid att boet förvarar och har rå-

dighet över det objekt som ska behandlas.114 Som exempel har ett konkursbo gjorts ansvarig 

för att omhänderta miljöfarliga ämnen eftersom de genom förvarare av avfallet ansågs utöva 

miljöfarlig verksamhet. Genom att förvara avfallet hade konkursboet både den rättsliga och den 

faktiska möjligheten att disponera över avfallet.115  

 

Konkursboets rådighet gjordes gällande i ett fall där en lastbil som tillhörde en enskild firma 

hade, genom läckage av diesel, förorenat mark. Firman gick i konkurs och lastbilen stod kvar i 

ytterligare drygt en månad. Konkursboet förelades att efterbehandla den skadade marken. MÖD 

fann att konkursboet var rätt adressat enligt 10 kap 2 § MB eftersom det hade haft rådighet över 

lastbilen under tiden efter konkursutbrottet. Det hade heller inte visats att den förorening som 

skett efter konkursutbrottet var av begränsad omfattning.116 Även vid tillståndsreglerade efter-

behandlingsåtgärder har ett konkursbo ansetts ansvarigt att fullgöra åtgärderna då det rörde sig 

om en verksamhet, en deponi, som fortfarande ansågs som pågående miljöfarlig verksamhet.117 

 

I ett avgörande från år 2005 hade konkursgäldenären bedrivit en tillståndspliktig verkstadsin-

dustri i hyrda lokaler. Tillståndet omfattade bland annat en skyldighet för verksamhetsutövaren 

att vidta markundersökningar vid verksamhetens avslutande. Före konkursen sade konkursbo-

laget upp hyresavtalet och lämnade den fastighet där den tillståndsgivna verksamheten fick be-

drivas. Konkursförvaltaren valde att inte fortsätta konkursbolagets verksamhet. Ingen egentlig 

verksamhet, hänförlig till tillståndet, hade således pågått vare sig vid konkursutbrottet eller där-

efter. MÖD konstaterade därmed att ett föreläggande om efterbehandlingsåtgärder inte kunde 

riktas mot konkursboet i egenskap av verksamhetsutövare.118 

 

Även om konkursboet fortsätter viss del av verksamheten kan de inte hållas ansvariga om det 

inte har en koppling till den aktuella föroreningen. Ett sådant exempel är när ett konkursbo 

förelades att utföra undersökningar på ett antal fastigheter som sedan lång tid tillbaka var föro-

renade. Eftersom konkursboet endast bedrivit arkning av redan tillverkat papper fann MÖD att 

de inte kunde anses ha bidragit till föroreningen av sediment i damm och å, och därmed kunde 

inte krav på provtagning och undersökning riktas mot boet. Konkursboet hade varken bedrivit 

deponiverksamhet eller disponerat de aktuella fastigheterna under den tid boet förvaltat bruket. 

MÖD ansåg därför att konkursboets anknytning till deponin inte var av den karaktären att boet 

skulle anses vara verksamhetsutövare.119 

                                                 
113 Michanek & Zetterberg (2012), Den svenska miljörätten, s. 275. 
114 MÖD 2008:14. Jfr MÖD 2002:16 och NJA 2006 s. 662. 
115 KN B 14/98. 
116 MÖD 2002:16. 
117 KN B 159/93. 
118 MÖD 2005:29. 
119 MÖD 2008:14. Jfr MÖD 2008:13. Ett konkursbo hade varken bedrivit någon deponiverksamhet eller någon 

annan verksamhet på de två fastigheter där deponin fanns. Konkursboets anknytning till deponin var inte av den 

karaktären att boet kunde anses vara verksamhetsutövare. 
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5.4 Fastighetsägarens ansvar 
En markägares efterbehandlingsansvar är subsidiärt enligt 10 kap 3 § MB. Om det inte finns 

någon verksamhetsutövare som kan utföra eller bekosta avhjälpandet blir den som förvärvat 

den förorenade fastigheten ansvarig. En förutsättning är att förvärvaren vid köpet kände till 

föroreningen eller då borde ha upptäckt den. Markägarens subsidiära ansvar syftar till att få 

igång markundersökningar före förvärv. Marknadens mekanismer kan på så sätt bidra till en 

bättre miljö. Även köparens undersökningsplikt enligt jordabalken120 inverkar här.121 Fastig-

hetsägarens subsidiära ansvar gäller endast föroreningsskador, vilket klargjordes genom 

lagändringen år 2007. Genom utbytet av ”efterbehandling” mot ”avhjälpande” framgår det att 

den som förvärvat en förorenad fastighet även kan bli ansvarig för utredningskostnader.122 

 

Vad en fastighetsägare borde känt till eller undersökt vid ett fastighetsförvärv gällande mark-

föroreningar är inte oskäliga, vilket MÖD 2018:3 är ett exempel på. När fastighetsägaren i fallet 

köpte den aktuella fastigheten bestod den av åkermark och det framgick att tidigare ägare hade 

bedrivit en plantskola där. Fastighetsägaren kände däremot inte till att det trettio år tidigare hade 

bedrivits en bildemontering på fastigheten och det fanns heller inte några synliga tecken vid 

köpet på att en sådan verksamhet bedrivits där. Därför fastslog MÖD att fastighetsägaren inte 

kunde anses ha bort upptäckt eventuella föroreningar från bildemonteringsanläggnigen vid kö-

pet, och därmed kunde det inte krävas att han vidtog undersökningar av markförorening på 

fastigheten. 

 

En verksamhetsutövares ekonomiska ställning saknar betydelse i frågan om efterbehandlings-

ansvar, vilket framgår av bland annat MÖD 2011:1. I fallet hade länsstyrelsen förelagt en fas-

tighetsägare att genomföra fördjupande markundersökningar. Bolaget som bedrivit den förore-

nande verksamheten var i likvidation, vilken avslutades under handläggningen i miljödomsto-

len, vilket innebar att bolaget var upplöst.123 Likvidationen kan dock fortsätta, om talan väcks 

mot bolaget eller om det uppkommer behov av en likvidationsåtgärd av annat skäl.124 Därmed 

fanns det också fortsättningsvis möjlighet att rikta krav mot bolaget som verksamhetsutövare. 

Utöver den egentliga verksamheten hade det även förekommit viss exploateringsverksamhet på 

platsen. Därför kunde det inte uteslutas att det kunde finnas andra än bolaget som var att anse 

som verksamhetsutövare. Det saknades därmed grund för att rikta föreläggandet mot fastighets-

ägaren. 

 

Om det efter en ansvarsutredning inte finns någon nuvarande eller tidigare verksamhetsutövare 

att rikta ansvar mot kan ansvar riktas mot fastighetsägaren. I ett avgörande från år 2016 riktade 

den kommunala miljönämnden ett föreläggande mot en fastighetsägare med krav på att redovisa 

ett provtagningsprogram avseende förekomst av trikloretylen. Ansvarsutredningen visade att 

det inte fanns någon verksamhetsutövare att rikta ansvaret mot. Bolagen som varit verksamma 

på fastigheten hade antingen avslutats genom konkurs eller likvidation, eller inte haft en verk-

samhet som innefattat användning av trikloretylen. MÖD fann därmed att det fanns skäl att rikta 

ansvaret mot fastighetsägaren med stöd av 10 kap 3 § MB.125 

 

Fastighetsägarens subsidiära ansvar innebär att om den verksamhet som bidragit till förore-

ningen inte varit i drift efter den 30 juni 1969, och verksamhetsutövaren därför inte kan åläggas 

                                                 
120 Se 4 kap 19 § 2 st JB. 
121 Michanek & Zetterberg (2012), Den svenska miljörätten, s. 275. Se även prop. 1997/98:45, del 2 s. 120.  
122 Wik, MB 3 §, Karnov not 458. 
123 Se 25 kap 41 § AB. 
124 Se 25 kap 44 § 1 st AB. 
125 MÖD 2016:22. 
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ansvar för avhjälpande av föroreningsskada, kan inte heller fastighetsägaren åläggas ansvar. I 

MÖD 2014:14 förelade miljönämnden ett bolag, i egenskap av fastighetsägare, att vidta efter-

behandlingsåtgärder avseende ett område för en före detta oljedepå. Det kunde inte konstateras 

att verksamheten som bidragit till föroreningen varit i drift efter den 30 juni 1969. MÖD kon-

staterade därmed att det saknandes möjlighet att ålägga en verksamhetsutövare ansvar för av-

hjälpande av föroreningsskada och följaktligen saknades också möjlighet att ålägga bolaget 

såsom fastighetsägare det ansvaret. En fastighetsägares efterbehandlingsansvar ska inte kunna 

bli större än verksamhetsutövarens. 

 

5.5 Skälighetsavvägning och jämkning 
För att avgöra vilka åtgärder och utredningar som en verksamhetsutövare kan anses ansvarig 

för måste en skälighetsbedömning göras enligt 10 kap 4 § MB. Den ansvarige ska i ”skälig 

omfattning” utföra eller bekosta de åtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka 

den skada som föroreningen orsakar. Enligt praxis framgår det att skälighetsavvägningen ska 

ske i två steg. Först ska det utredas vilka efterbehandlingsåtgärder som är miljömässigt motive-

rade samt rimliga ur kostnadssynpunkt. Vid denna avvägning bör vägledning kunna hämtas 

från tillämpningen av 2 kap 7 § MB samt de föreskrifter och råd som de centrala myndigheterna 

inom hälso- och miljöskyddsområdet kommer att utfärda. Därefter ska en bedömning av ansva-

rets omfattning ske. Vid den särskilda skälighetsbedömningen ska det beaktas hur lång tid som 

förflutit sedan föroreningarna ägt rum, om verksamheten bedrivits på ett vid den tiden accepte-

rat sätt med iakttagande av de villkor som gällt för verksamheten, vilken skyldighet den ansva-

rige hade att förhindra framtida skadeverkningar samt övriga omständigheter.126 Bedömningen 

kan därefter leda till fullt eller jämkat ansvar. Det slutliga ansvaret för efterbehandling kan 

fastställas först när underlaget är komplett. Undersökningar syftar därför till att klargöra vilka 

åtgärder som i ett senare skede behöver vidtas för att komma till rätta med föreningssituat-

ionen.127 

 

Domstolen har bedömt vad som anses som miljömässigt motiverat bland annat i MÖD 2010:19. 

I fallet hade Statens Järnvägar (SJ) förelagts av miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kom-

mun att utföra saneringsåtgärder på en fastighet som tidigare använts för järnvägs- och busstra-

fik. Marken var kraftigt förorenad av kreosot. Föreläggandet innebar att området skulle efter-

behandlas till en nivå för känslig markanvändning. Anledningen var att kommunen skulle ex-

ploatera området för bostäder. Om området hade fortsatt användas för industriellt ändamål 

skulle mängden jordlager som behövde forslas bort vara betydligt mindre än vad som skulle 

krävas för att klara riktvärdet för känslig markanvändning. MÖD ansåg inte att det var miljö-

mässigt motiverat och skäligt att ålägga SJ att vidta saneringsåtgärder till den del som avsåg att 

åstadkomma en förädling av området till nivån för känslig markanvändning. 

 

Att ett bolags verksamhet varit tillåten är enligt MÖD inte ensamt ett skäl för jämkning. En 

verksamhetsutövare kan bli ansvarig för efterbehandling både för utsläpp som skett i strid mot 

gällande miljöregler samt utsläpp i enlighet med givna tillstånd. Tillståndsbesluten utformas 

inte för enskilda utsläpp utan det är en viss verksamhet som tillåts. Försiktighetsmått som ex-

empelvis reningsmetod eller haltgränser för utsläpp av vissa ämnen är inte uttryckligen tillåtna 

i författning eller tillstånd.128 

 

                                                 
126 MÖD 2010:18. 
127 MÖD 2005:30. 
128 MÖD 2010:31. Se även exempelvis MÖD 2010:18. 
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Ett bolags ekonomiska ställning har endast ett litet utrymme att påverka ansvarets omfattning, 

vilket framgår i MÖD 2010:31. I avgörandet anförde ett bolag att ett fullt efterbehandlingsan-

svar varken var rimligt eller proportionellt utifrån bolagets ekonomiska ställning. De medel 

bolaget förfogade över skulle inte räcka till att utföra en fullständig sanering. MÖD konstate-

rade att ekonomiska förhållanden eventuellt skulle kunna beaktas när ett fullt efterbehandlings-

ansvar skulle vara oskäligt betungande, för exempelvis en småföretagare eller en fastighetsä-

gare. Utrymmet för att beakta ett bolags ekonomiska förhållanden i bedömningen av ansvarets 

omfattning är dock litet. Domstolen ansåg därmed att bolagets ekonomiska förhållande inte var 

ett skäl till jämkning i fallet. 

 

Enligt praxis är det sällan motiverat att i undersökningsskedet jämka omfattningen av ansva-

ret.129 En utredning är många gånger nödvändig för att kunna avgöra behovet av och sättet för 

eventuella vidare efterbehandlingsåtgärder. Först efter att resultaten av undersökningarna redo-

visats kan bolagets ansvar för åtgärder bedömas. Vid den bedömningen bör hänsyn även tas till 

kostnaderna för undersökningarna.130 I ovan nämnda fall gällande Balticgruppen131 och sedi-

ment med fibrer innehållande kvicksilver, gjorde MÖD en skälighetsavvägning av vad som 

skulle ingå i utredningsansvaret. Länsstyrelsens föreläggande avsåg för verksamhetsutövaren 

att genomföra en undersökning av aktuellt område genom provtagning och analys för att få 

kunskap om utbredningen och halten av kvicksilver. Även en riskbedömning för framtiden be-

gärdes. Domstolen fann det inte oskäligt att ålägga bolaget utredningsansvaret för provtagning 

och analys. Föreläggandet begränsades dock något eftersom MÖD fann att bedömningen av 

huruvida det var skäligt att ålägga bolaget att utföra riskbedömningen fick vänta till dess att 

resultatet från provtagningsundersökningen var klar. Undersökningen förväntades ge ett bättre 

underlag för att kunna bedöma hur riskbedömningen skulle läggas upp och vem som skäligen 

borde genomföra samt bekosta den.132 

 

5.5.1 Tidsaspekten 

MÖD har konstaterat att det särskilt bör beaktas hur mycket tid som har förflutit vid prövningen 

av ansvarets omfattning. Domstolen anser att ansvaret för föroreningar som uppkommit före 

och under 1950-talet i princip bör jämkas till noll kronor. Om det föreligger särskilda skäl till 

annat, exempelvis att verksamheten har bedrivits i strid med gällande regler, kan en annan be-

dömning ske. För föroreningar som skett efter år 1959 fram till den 30 juni 1969 ska en jämk-

ning ske medan det inte finns någon anledning att jämka ansvaret med hänsyn till tidsaspekten 

för de föroreningar som uppkommit efter år 1969.133 MÖD 2010:24 är ett exempel där domsto-

len endast beaktade tidsaspekten vid bedömningen av bolagets ansvar. Södra skogsägarna ek. 

för. bedrev ett sågverk i Hjortsberga från tidigt 1940-tal fram till år 1981 då verksamheten lades 

ner. De aktuella föroreningarna hade uppstått för mycket lång tid sedan, nämligen mellan 1940-

talet och år 1978, vilket innebär att en betydande del av föroreningarna uppstod före år 1969. 

MÖD begränsade därför verksamhetsutövarens ansvar till 40 procent av kostnaderna. 

 

I ett annat avgörande från år 2010 hade Trafikverket och dess föregångare bedrivit impregne-

ringsverksamhet från år 1918 till 2005, vilket orsakat att gällande område i Nässjö blivit föro-

renat av bland annat 40 ton arsenik samt 14 respektive 26 ton PAH134 (cancerogena) och PAH 

(övriga). MÖD konstaterade att föroreningarna delvis uppkommit för länge sedan, under 1900-

                                                 
129 Se exempelvis MÖD 2003:127 och MÖD 2006:36. 
130 Se exempelvis M 3960-12 och MÖD 2014:2. 
131 Se avsnitt 5.3.1. 
132 MÖD 2006:36. 
133 MÖD 2010:18. 
134 Polycykliska aromatiska kolväten. 
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talets första hälft och under 1950-talet. Vid den samlade bedömningen av tidsaspekten och om-

ständigheten i målet i övrigt ansåg därför domstolen att Trafikverkets kostnadsansvar för efter-

behandlingen skulle uppgå till halva kostnaden av de förelagda åtgärderna samt tidigare utred-

ningar. Resterande del av efterbehandlingskostnaderna skulle täckas av allmänna medel.135 

 

5.5.2 Solidariskt ansvar 

Det kan ibland vara flera verksamhetsutövare som bidragit till att förorena ett område. Som 

exempel kan det vara flera industrier som förorenat samma havsvik. Flera verksamhetsutövare 

kan också ha avlöst varandra, exempelvis en massaindustri som under flertalet år förorenat en 

havsvik genom utsläpp och har drivits av flera företag under olika tidsperioder.136 Vid en på-

gående verksamhet är det ofta praktiskt att rikta krav på efterbehandling direkt mot nuvarande 

utövare i första hand. Det finns dock inget lagligt krav på att den nya verksamhetsutövaren ska 

sökas före tidigare verksamhetsutövare. Om en verksamhet har upphört kan förelägganden och 

andra beslut riktas mot en, flera eller alla tidigare verksamhetsutövare.137 MÖD har också gjort 

klart att ett föreläggande kan riktas till en av flera ansvariga eftersom ansvaret är solidariskt 

enligt 10 kap 6 § MB.138 

 

Om en verksamhetsutövare kan visa att en del av föroreningen beror på åtgärder av andra verk-

samhetsutövare bör det normalt inte vara skäligt att bolaget åläggs efterbehandlingsansvar för 

den delen av föroreningen.139 I ett avgörande från år 2014 visade det förelagda bolaget att det 

inte bidragit till hela föroreningen. Falkvarv AB hade sedan slutet av 1980-talet utfört service-

arbeten på fartyg innefattande blästring och målning, vilket bidragit till föroreningsskada i se-

dimenten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelade bolaget att vidta sedimentundersökningar 

för att öka kunskapen kring föroreningssituationen i vattenområdet. I fråga om ansvarets om-

fattning styrkte bolagets utredning att de inte kunde ha bidragit med föroreningar av bland annat 

arsenik, kvicksilver och nickel. MÖD jämkade därför omfattningen av bolagets efterbehand-

lingsansvar på så sätt att kravet att analysera vissa ämnen togs bort.140 

 

Av 10 kap 6 § 1 st 1 m MB följer att om flera verksamhetsutövare är ansvariga enligt 2 §, ska 

de svara solidariskt i den utsträckning inte annat följer av att ansvaret är begränsat enligt 4 § 

eller 5 §. Om en bedömning enligt 4 § 1 st skulle medföra att det inte är skäligt att utkräva mer 

än ett begränsat ansvar för någon eller några av de ansvariga, ska inte det solidariska ansvaret 

få till följd att ansvar utöver begränsningen utkrävs. MÖD konstaterade därmed i ovan nämnda 

fall att det saknas rättsligt stöd för att göra bolaget solidariskt ansvarig för efterbehandlingsåt-

gärder utöver det ansvar som bestämts enligt 4 §. I ett fall som detta skulle en annan tolkning 

inte vara rimligt eftersom föroreningsskadan till stor del orsakats av diffusa källor och Falkvarv 

hade därmed små möjligheter att regressvis kräva ersättning från andra verksamhetsutövare. 

 

5.6 Integrerad verksamhet 
För att en verksamhetsutövare som bedrivit en verksamhet ska kunna göras ansvarig för utred-

ning och efterbehandling enligt 10 kap MB krävs, som ovan klargjorts141, att den faktiska drif-

                                                 
135 MÖD 2010:45. 
136 Michanek & Zetterberg (2012), Den svenska miljörätten, s. 283. Jfr exempelvis med Klippan-målet ovan. 
137 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 360f.  
138 Se exempelvis MÖD 2010:19. Enligt 10 kap 7 § MB gäller motsvarande när flera fastighetsägare är ansva-

riga. 
139 Se 10 kap 6 § 1 st MB. 
140 MÖD 2014:2. 
141 Se avsnitt 5.3. 
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ten pågått efter den 30 juni 1969. Det finns dock verksamheter som består av flera delverksam-

heter. Frågan blir då vilken verksamhet som har orsakat föroreningsskadan och under vilken tid 

den verksamhet som orsakat skadan bedrivits. Det kan röra sig om att en viss process upphört 

eller en typ av produkt slutat tillverkas före nämnda datum. Verksamheten kan ha fortsatt med 

i huvudsak samma typ av verksamhet men att en viss typ av förorening endast kan ha förekom-

mit före nämnda datum.142 MÖD har i flera fall fått bedöma vilka delverksamheter som ska 

gälla var för sig och vilka som ska anses som en integrerad helhet. Två exempel som nämnts 

ovan143 är MÖD 2009:36 och MÖD 2005:30. I ena fallet konstaterade domstolen att sulfitmas-

satillverkning och spånskivetillverkning är två skilda tekniska processer och medför skilda ty-

per av föroreningar. Bolaget blev därför inte adressat för krav på åtgärder. I det andra fallet fann 

domstolen att krav mot bolaget kunde ställas trots att den del av verksamheten som orsakat 

markföroreningen upphört före nämnda datum. 

 

5.6.1 Exempel på delverksamheter som bedömts utgöra en integrerad helhet  

Järnbruksverksamhet av olika slag hade bedrivits inom ett industriområde under flera århund-

randen. Branschen järn-, stål- och manufakturindustri tillhör den högsta riskklassen, vilket in-

nebär mycket stor risk för människa och miljö. Fagersta AB var den senaste verksamheten som 

var verksam vid Forsbacka bruk. Bolaget uppgick år 1983 i Investment AB Kinnevik. Länssty-

relsen förelade därför Investment AB Kinnevik att genomföra en miljöteknisk undersökning av 

ett antal delområden inom industriområdet. Verksamheten som bedrivits hade bestått av ett stort 

antal delverksamheter, exempelvis martinverk, oljelagring, valsverk, skrothantering och depo-

nier. Dessa delverksamheter var belägna inom olika delar av området samt bedrivna under olika 

tidsperioder. MÖD ansåg att järnbruksverksamheten måste ses som en integrerad helhet. De 

olika delverksamheterna ansågs ha haft ett sådant tekniskt och miljömässigt samband att de 

tillsammans utgjorde en verksamhet. Det kunde därför inte vara en fråga om sådana fristående 

verksamheter för vilka bestämmelsen i 8 § MBP ska tillämpas var för sig. Det konstaterades att 

järnbruksverksamheten inom området bedrevs efter den 30 juni 1969 och därmed ansågs den 

förelagda verksamhetsutövaren som ansvarig för utredning av området.144 

 

I ett avgörande år 2013 konstaterar domstolen att begreppet gruvverksamhet ska ses som en 

integrerad helhet bestående av flera delar. Utöver driften av gruvan och brytning av malm om-

fattar gruvverksamhet även åtgärder för drift och underhåll som bland annat förvaring och han-

tering av utvinningsavfall, rening av gruv- och dränagevatten, skötsel av sedimentationsdam-

mar och egenkontroll. Genom att sprida metallhaltigt vatten till omgivningen ansågs det också 

vara gruvverksamheten som helhet som orsakat den uppkomna föroreningsskadan. I fallet hade 

två konkursbon fortsatt förvaring av utvinningsavfall och rening av bland annat dränagevatten. 

De ansågs därför ha bedrivit gruvverksamhet, även om ingen malm bröts under denna tid. Den 

verksamhet som pågått under gällande period hade också bidragit till den uppkomna förore-

ningsskadan. MÖD bedömde att konkursboet fortsatt att bedriva konkursgäldenärens verksam-

het och ansågs därför som verksamhetsutövare enligt 10 kap 2 § MB. Konkursboet hade i detta 

fall endast bedrivit verksamheten under en kort period. Föreläggandet avsåg inte några krav på 

efterbehandlingsåtgärder utan endast åtgärder som avsåg vattenrening, egenkontroll och upp-

rättande av efterbehandlingsplan. Mot den bakgrunden bedömde MÖD att det saknades skäl för 

jämkning.145 

                                                 
142 M 8262-16 och MÖD 2013:36. 
143 Se avsnitt 5.3.1. 
144 MÖD 2010:17. Se även MÖD 2010:19 där domstolen bedömde att järnvägs- och bussverksamheten som be-

drivits inom området skulle ses som en integrerad helhet. Delverksamheterna ansågs ha haft ett sådant tekniskt 

och miljömässigt samband att de tillsammans utgjorde en verksamhet. 
145 MÖD 2013:36. 
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Ett annat fall gällde en sulfitfabrik som tidigare funnits på aktuell fastighet men som lades ner 

år 1969. Därefter fortsatte bolaget att tillverka sulfitpapper och kartong med extern sulfitmassa. 

Verkningarna från den tidigare verksamheten av förorening i form av kisaska kvarstod i nutid. 

MÖD ansåg att sulfittillverkningen var en integrerad verksamhet med papperstillverkningen. 

Bedömningen baserades på att sulfitmassan hade producerats för att bland annat användas i 

pappersfabriken och verksamheten hade därmed haft ett mycket nära samband med varandra 

som delar i en cellulosaindustri. Eftersom verksamheten, papperstillverkningen, fortsatte även 

efter den 30 juni 1969 blev 10 kap 2 § MB tillämplig. Bolaget som bedrev verksamheten som 

bidragit till föroreningen på fastigheten uppgick år 2003 i Bergvik Skog Väst AB, vilket därmed 

hade som tidigare verksamhetsutövare ansvar för att utföra den miljötekniska undersökningen 

inklusive riskbedömningen på fastigheten.146 

 

5.7 Miljöfarlig verksamhet 
Miljöfarlig verksamhet avser all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan 

orsaka utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan olägenhet för människors hälsa eller mil-

jön.147 Begreppet användning ska ses i ett långt tidsperspektiv, vilket innebär som exempel att 

en avfallsdeponi som inte tillförts någonting på många år omfattas av begreppet. Även förvaring 

omfattas av begreppet användning. Det kan exempelvis vara en fastighetsägare som förvarar 

tunnor med förbrukade kemikalier på sin fastighet, även om det är någon annan som genererat 

avfallet och placerat tunnorna där. Även verksamheter som sker ute i vattenområden omfattas i 

begreppet användning av mark, byggnader eller anläggningar, exempelvis oljeplattformar.148  

 

I ett avgörande från år 2016 hade en miljöfarlig massa- och pappersverksamhet bedrivits på 

samma sätt under närmare 150 år, även om den övergått mellan olika verksamhetsutövare. Pro-

duktionsavfallet hade varit av samma art under hela denna tid och avfallet bedömdes inte som 

en fristående verksamhet från den pågående miljöfarliga huvudverksamheten. Länsstyrelsens 

inventering av brukets äldre deponier visade att det fanns en risk för förorening. MÖD konsta-

terade att ett föreläggande om markundersökningar med stöd av 26 kap 22 § MB inte förutsätter 

att verksamheten konstaterats vara miljöskadlig utan att det är tillräckligt att miljöskada kan 

befaras.149 Eftersom aktuella deponier utgjorde en del av den pågående miljöfarliga verksam-

heten som bolaget bedrev, bedömde MÖD att bolaget var rätt adressat för föreläggandet. Syftet 

med föreläggandet var endast att utreda om deponierna var förorenande samt om avhjälpande 

behövde ske och ansågs därför inte vara oskäligt enligt 2 kap 7 § MB.150 

 

Eftersom miljöfarlig verksamhet avser användning av mark, byggnader eller anläggningar in-

nebär det fasta störningskällor. Det är en viktig skillnad mot de allmänna hänsynsreglerna i 2 

kap MB som även gäller för rörliga störningskällor, exempelvis flygplan, tåg och andra trans-

portmedel. Rörliga störningskällor berörs dock ofta indirekt av definitionen i 9 kap 1 § MB, 

eftersom de typiskt sett har samband med fasta anläggningar. Flygplaster är som exempel till-

ståndspliktiga151 trots att det är de rörliga flygplanen som orsakar förorening, buller och skak-

                                                 
146 M 8262-16. 
147 9 kap 1 § MB. 
148 Prop. 1997/98:45, del 2 s. 107. 
149 Se även MÖD 2011:25. 
150 M 7133-15. 
151 Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
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ningar. Även hamnar, gator och järnvägar anses miljöfarliga när störande transportmedel an-

vänds där. Det är inte bilisten eller andra som använder en rörlig källa som blir adressat enligt 

9 kap 1 §, utan de som ansvarar för den fasta anläggningen som exempelvis väghållaren.152 

 

5.7.1 De så kallade förvaringsfallen 

Förutom pågående verksamheter omfattar begreppet miljöfarlig verksamhet även verksamheter 

som befinner sig i en passiv fas och där det inte förekommer någon mänsklig aktivitet.153 De så 

kallade förvaringsfallen innebär ”att på en bestämd fastighet förvara ämnen som kan leda till 

föroreningar av mark och vatten eller andra omgivningsstörningar”. I dessa fall betraktas fas-

tighetsägaren som verksamhetsutövare men ansvaret är som huvudregel underställt förorena-

ren.154 Enligt både miljöskyddslagen och miljöbalken har förvaringsfallen gällt förvarat avfall 

eller material som varit väl avgränsat från omgivningen. Det har varit inneslutet i tunnor, legat 

i en urinbrunn, legat i cisterner eller varit upplagt i väl avgränsade högar.155 Även om det inte 

bedrivs någon verksamhet betraktas själva upplaget som en pågående verksamhet. Marken an-

vänds då för förvaring på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön 

genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten. Dessa förvaringsfall konsti-

tuerar ett ansvar enligt 2 kap MB.156 Bestämmelserna i 10 kap MB omfattar även förvaringsfall 

som har medfört förorening. Förutsättningen för kapitlets tillämpning är att föroreningen kan 

medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.157 

 

Enligt praxis är inte 8 § MBP tillämpbar på föroreningar från förvaringsfall. Eftersom det bland 

annat krävs att den faktiska driften av verksamheten pågått efter den 30 juni 1969 för att en 

verksamhetsutövare ska kunna hållas ansvarig för utredning och efterbehandling enligt 10 kap 

MB, räcker det inte med att den miljöfarliga verksamheten pågått i en passiv fas efter detta 

datum.158 Förvaringsfallen betraktas som passiv miljöfarlig verksamhet. En verksamhetsutö-

vare som förvarar något på sin fastighet utan att befatta sig med det utgör inte något aktivt 

moment som kan utgöra faktiskt drift. Ansvaret för föroreningar från förvaringsfall slogs fast i 

och med miljöbalkens ikraftträdande, vilket innebär att ett sådant ansvar endast kan utkrävas 

för föroreningar som skett efter den 31 december 1998.159 

 

5.8 Ansvar för dumpat avfall 
Det är den eller de som tippat avfall på en fastighet som är att anse som verksamhetsutövare, 

både vad avser själva uppläggningen av avfallet samt den fortsatta förvaringen. Enbart det för-

hållandet att det förvaras avfall på en fastighet kan inte utan vidare medföra ansvar för fastig-

hetsägaren. För att fastighetsägaren ska kunna göras ansvarig måste det tillkomma någon om-

ständighet, exempelvis att fastighetsägaren accepterat verksamheten. En annan omständighet 

skulle kunna vara att fastighetsägaren vid förvärvet av fastigheten upptäcker att det förvarades 

avfall på den eller borde ha upptäckt det.160 Om en fastighetsägare inte vidtar några åtgärder för 

att motverka miljöriskerna med en förvaring, även om den orsakats av annan, skulle det också 

                                                 
152 Michanek & Zetterberg (2012), Den svenska miljörätten, s. 246f. 
153 Prop. 1997/98:45, del 2 s. 385. 
154 Naturvårdsverket (2012), Efterbehandlingsansvar, s. 29. 
155 MÖD 2010:10. Se exempel på förvaringsfall i MÖD 2009:31, RÅ 1997:12 samt KN B 31/91. 
156 MÖD 2005:30. Se 9 kap 1 § 2 p MB. 
157 Prop. 1997/98:45, del 2 s. 118. 
158 MÖD 2005:30. 
159 Naturvårdsverket (2012), Efterbehandlingsansvar, s. 40f. 
160 Se exempelvis RÅ 1997 ref 12. Ett par förvärvar en fastighet som använts av olika företag för bilreparations-

verksamhet. Efter tillträdet upptäcker makarna en urinbrunn som var fylld med olja. Regeringsrätten fann att ma-

karna genom fastighetsförvärvet blivit ägare till den anläggning i vilken oljan förvarades. Makarna ansågs således 

utöva miljöfarlig verksamhet och hölls därmed ansvariga för att bland annat forsla bort oljan.  
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kunna utgöra en sådan omständighet som medför ett principiellt ansvar för ägaren.161 Dessa 

förutsättningar av fastighetsägarens ansvar vid dumpat avfall klargjordes bland annat i MÖD 

2006:63. I fallet hade SCA anmält till en kommunal nämnd att okända personer olovligen tippat 

avfall på bolagets mark. Nämnden svarade med att förelägga SCA att själv ta bort avfallet som 

bedömdes som miljöfarlig verksamhet eftersom det fanns en risk för att den underliggande mar-

ken skulle förorenas. MÖD bedömde att förvaring av avfall på en fastighet inte automatiskt 

medför ansvar för en fastighetsägare om denna inte accepterat verksamheten. I detta fall hade 

SCA agerat när de fått reda på uppläggningen genom att kontakta kommunen. MÖD ansåg 

därför att bolaget inte kunde betraktas som verksamhetsutövare och heller inte åläggas att vidta 

åtgärder med avfallet. 

 

Om en fastighetsägare däremot försvårar möjligheten till en effektiv kontroll av vem som ge-

nererat avfall på fastigheten kan denna vara att anse som den ansvariga verksamhetsutövaren, 

vilket framgår av exempelvis mål nr M 8912-17. I fallet bedrev en fastighetsägare verksamhet 

genom att hyra ut lokaler på sin fastighet, framförallt till olika bilverkstäder. Även annan mark 

på fastigheten, än den som uttryckligen omfattades av respektive hyresavtal, användes av de 

olika hyresgästerna gemensamt för förvaring av bland annat fordon. Det avfall som fanns på 

fastigheten hade inte placerats där av fastighetsägaren, utan av någon eller flera av de hyresgäs-

ter som bedrev verkstadsverksamhet där. MÖD konstaterade att fastighetsägaren i detta fall var 

att anse som den ansvarige verksamhetsutövaren. En avgörande orsak var att det inte gick att 

klarlägga vilken eller vilka verkstäder som genererat det farliga avfallet som placerats på fas-

tigheten, eftersom fastighetsägaren organiserat sin lokaluthyrningsverksamhet på ett sätt som 

försvårade eller rent av omöjliggjorde en effektiv kontroll. 

 

När det gäller utfyllnadsområden har domstolen tagit upp frågan om reglerna i 10 kap MB är 

tillämpliga eller om förekomsten av avfallsmassor inom ett område istället kan utgöra ett så 

kallat förvaringsfall, en pågående miljöfarlig verksamhet för vilken 10 kap MB inte skulle vara 

tillämplig. MÖD har konstaterat att det inte finns stöd i praxis för att betrakta utfyllnadsområden 

som förvaringsfall. Vidare har domstolen meddelat att förorening med fasta ämnen eller fast 

material i mark inte bör ses annorlunda än förorening med motsvarande material i sediment 

eller vatten. MÖD 2003:127 och MÖD 2006:36, som nämnts ovan162, är exempel där domstolen 

funnit att föroreningar i sediment utgör förorenade områden för vilka 10 kap MB är tillämplig 

och verksamheten som bidragit till föroreningarna har ansvaret. Om syftet när avfallet påfördes 

området var att bli kvitt avfall, att fylla ut marken eller bådadera påverkar inte bedömningen av 

att det nu är fråga om ett förorenat område som kan medföra skada eller olägenhet för männi-

skors hälsa eller miljö, och därmed är 10 kap MB tillämpligt.163 

                                                 
161 MÖD 2006:63. 
162 Se avsnitt 5.3.1 och avsnitt 5.3.2. 
163 MÖD 2010:10. Se även MÖD 2010:11. Rättsfallet gällde avfall från ett stålverk som hade deponerats på ett 

industriområde. Frågan var om reglerna i 10 kap MB om förorenande områden var tillämpliga eller om förekoms-

ten av avfallsmassor inom områden kunde utgöra ett så kallat förvaringsfall, en pågående miljöfarlig verksamhet, 

för vilken 10 kap inte är tillämpligt. MÖD bedömde att markområdet var så förorenat att det kunde medföra skada 

eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, och därmed var bestämmelserna i 10 kap MB tillämpliga. 
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6. Myndigheternas ansvarsfördelning 
Det finns i huvudsak tre tänkbara scenarion när det gäller sanering av oljeutsläpp och utsläpp 

av andra miljöfarliga ämnen: 

 ”Ett fartyg förliser, vilket föranleder en sjöräddningsinsats med efterföljande sanering av 

oljeutsläpp. 

 Ett vrak med en identifierad ägare börjar läcka olja. 

 Ett ägarlöst vrak som inte läcker olja, men har olja ombord och därmed utgör ett potentiellt 

miljöhot. I detta fall finns ingen som har ett uttalat ansvar för åtgärder.”164 

 

I det första fallet finns en fungerande ansvarsfördelning. Sjöfartsverket har ansvar för sjö- och 

flygräddningen med tydliga gränser mot polis, kustbevakning, länsstyrelse och kommunal rädd-

ningstjänst. Vid åtgärder mot oljeutsläpp kan, något förenklat, sägas att Kustbevakningen an-

svarar för åtgärder mot utsläpp på svenskt vatten och respektive kommun eller länsstyrelse an-

svarar för sanering av olja som nått land. Generellt kan sägas att denna ansvarsfördelning gäller 

även för större oljeutsläpp från vrak. När vrak kontinuerligt läcker ut mindre mängder olja samt 

när det finns risk för utsläpp är ansvarsfördelningen inte lika klar.165 Det är i första hand farty-

gets ägare som har ansvaret att ta hand om föroreningar från det sjunkna fartyget. Eftersom det 

väldigt ofta rör sig om gamla vrak är möjligheterna att identifiera och ställa krav på en ägare i 

många fall begränsade.166 

 

Enligt lag finns det inte något krav på miljömyndigheter att avhjälpa ett förorenat område där 

det saknas en adressat.167 Det finns heller inget uttalat ansvar för någon myndighet att förebygga 

föroreningar från vrak som på sikt kan utgöra ett hot mot miljön. Som exempel kan nämnas 

Sjölagen (1994:1009), vilken innehåller grundläggande regler för svensk sjöfart. Lagen omfat-

tar bland annat regler om fartygsregistrering, redares ansvar och ansvar vid oljeskada. Det finns 

dock inga bestämmelser i lagen om det allmännas rätt att agera för att omhänderta eller forsla 

bort fartygsvrak.168 

 

Ett annat exempel är lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Lagen reglerar statens och kom-

munernas räddningstjänst när exempelvis olja eller andra skadliga ämnen har kommit ut i vatt-

net, eller när det föreligger en överhängande fara att så kommer att ske. Dock ska begreppet 

överhängande fara tolkas restriktivt. Kustbevakningens miljöräddningstjänst till sjöss kan inte 

användas för att genomföra preventiva åtgärder i syfte att exempelvis sanera ett vrak som even-

tuellt riskerar att börja läcka ut olja. Överhängande fara avser snarare ett tidsperspektiv om ett 

mindre antal timmar till dess att själva utsläppet kan befaras börja.169 

 

Ett stort antal myndigheter har dock ett tillsynsansvar enligt miljöbalken. Ansvarsfördelningen 

framgår av balken samt miljötillsynsförordningen (2011:13). Däremot finns det inte någon helt 

tydlig uppdelning av ansvaret mellan myndigheterna. Om det främjar tillsynsverksamheten krä-

ver miljöbalken också att tillsynsmyndigheterna samarbetar med varandra.170 Vanligen avser 

tillsyn den operativa verksamheten, det vill säga hur myndigheter arbetar i förhållande till mil-

jöpåverkande företag och enskilda individer ute ”på fältet”. Det operativa tillsynsansvaret vilar 

                                                 
164 Sjöfartsverket (2011), Miljörisker från fartygsvrak, s. 34f. 
165 Sjöfartsverket (2011), Miljörisker från fartygsvrak, s. 35. 
166 Statskontoret (2008), Vrak och ägarlösa båtar, s. 29f. 
167 Darpö (2001), Eftertanke och förutseende, s. 290. 
168 Statskontoret (2008), Vrak och ägarlösa båtar, s. 31 och s. 37. 
169 Statskontoret (2008), Vrak och ägarlösa båtar, s. 32. 
170 Se 26 kap 6 § MB. 
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i huvudsak på länsstyrelser och kommunala nämnder. Naturvårdsverket och Havs- och vatten-

myndigheten är exempel på statliga tillsynsverksamheter som på ett övergripande plan ska fun-

gera förebyggande, rådgivande och samordnande.171 Tillsynen är ett medel för att säkerställa 

syftet med miljöbalken och de föreskrifter som har meddelats med stöd av balken.172 

 

6.1 Länsstyrelsen 
Normalt ansvarar länsstyrelserna för tillsynen över det så kallade ”gröna” området (såsom frid-

lysning av arter), över tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (A- och B-verksamhet) samt över 

vattenverksamhet. Länsstyrelsen och vissa andra statliga myndigheter får delegera tillsynsupp-

gifter till en kommunal nämnd.173 Därutöver har länsstyrelsen ett ansvar som regional tillsyns-

myndighet. Deras roll innebär bland annat att ta initiativ till och samordna större tillsynskam-

panjer samt att samordna tillsyn som berör flera kommuner inom länet.174 

 

En av länsstyrelsens uppgifter är att samverka med olika aktörer på lokal, regional och central 

nivå men också att ha beredskap för att hantera situationer som uppstår före, under och efter en 

kris. Vid en krissituation stödjer och koordinerar länsstyrelsen andra samverkande myndig-

heter, organisationer och samhällsviktiga företag. Vid omfattande räddningsinsatser, exempel-

vis vid större oljeolyckor, tar länsstyrelsen över ansvaret för den eller de berörda kommunala 

räddningstjänsternas insats.175 Få länsstyrelser är dock i praktiken berörda av problem med ut-

släpp från fartygsvrak.176 Länsstyrelsen har inte något uttalat ansvar för sanering och bortfors-

ling av ägarlösa vrak.177  

 

6.2 Kommunen 
Kommunen utövar tillsynen över förorenade områden som orsakats av miljöfarliga verksam-

heter som inte kräver tillstånd samt av tillståndspliktiga verksamheter där tillsynen överlåtits 

från länsstyrelsen.178 Det är den eller de nämnder som kommunfullmäktige utser att svara för 

tillsynen som utövar tillsyn över miljö- och hälsoskyddet enligt 9 kap MB.179 Utgångspunkten 

vid en misstänkt förorening är att den typ av verksamhet som kan misstänkas ha bidragit till 

föroreningen avgör vilken myndighet som ska utöva tillsyn. Tillsynsmyndigheten över en på-

gående verksamhet är även tillsynsmyndighet över den potentiella föroreningen. Vid en ned-

lagd verksamhet bör utgångspunkten vara om verksamheten varit tillstånds- eller anmälnings-

pliktig samt vilka förhållandena var vid den potentiella förorenande processens nedläggning.180 

 

För att kunna ställa ett krav på utredning eller efterbehandling är det viktigt att tillsynsmyndig-

heten identifierar det eller de rättsliga subjekt som bedriver eller har bedrivit den aktuella verk-

samheten, eller som har ägt eller äger egendom.181 När det finns en ansvarig verksamhetsutö-

vare eller fastighetsägare har tillsynsmyndigheten ett ansvar att driva krav på utredning och 

avhjälpande av miljöskador. Som tillsynsmyndighet spelar kommuner en viktig roll i arbetet 

                                                 
171 Michanek & Zetterberg (2012), Den svenska miljörätten, s. 405. 
172 26 kap 1 § MB. 
173 Michanek & Zetterberg (2012), Den svenska miljörätten, s. 405f. 
174 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 503. 
175 Sjöfartsverket (2011), Miljörisker från fartygsvrak, s. 38. 
176 Statskontoret (2008), Vrak och ägarlösa båtar, s. 34. 
177 Sjöfartsverket (2011), Miljörisker från fartygsvrak, s. 38. 
178 Naturvårdsverket (2012), Efterbehandlingsansvar, s. 57f. 
179 26 kap 3 § 3 st MB. 
180 Naturvårdsverket (2012), Efterbehandlingsansvar, s. 61. 
181 Naturvårdsverket (2012), Efterbehandlingsansvar, s. 62. 
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med förorenade områden.182 För att saneringar som bekostas av förorenaren ska komma till 

stånd är tillsynen en viktig förutsättning.183 

 

En tillsynsmyndighet får meddela förelägganden och förbud som behövs i det enskilda fallet.184 

Med förelägganden kan myndigheten kräva skyddsåtgärder, begräsningar, undersökningar eller 

något annat slags försiktighetsmått. Åtgärderna får inte vara mer ingripande än vad som behövs 

i det enskilda fallet, vilket följer av proportionalitetsprincipen. Ordalydelsen i 26 kap 9 § MB 

är utformad som en möjlighet och inte uttryckligen som en skyldighet att besluta om föreläg-

gande eller förbud. Bestämmelsen ska dock ses tillsammans med 26 kap 1 § MB som anger att 

tillsynen ”skall säkerställa syftet med balken” och att tillsynsmyndigheten ”skall för detta än-

damål” utöva kontroll och ”vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse”. En till-

synsmyndighet måste därför tillgripa föreläggande eller förbud om det är nödvändigt med ett 

sådant beslut för att nå resultat. Passivitet i sådana situationer bör ibland kunna bedömas som 

tjänstefel.185  

 

För att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva sin kontroll och fullgöra sina uppgifter är det vik-

tigt att de har rätt information om miljöriskerna vid verksamheter eller åtgärder.186 Myndigheten 

kan därför förelägga utövare att lämna in handlingar och uppgifter som behövs för tillsynen 

samt kräva utövaren att utföra undersökningar av verksamheten och dess verkningar.187 Det 

räcker med att misstanke föreligger om att ett område är förorenat för att krav på redovisning 

och undersökningar ska kunna ställas. Misstanken kan grunda sig på exempelvis att det bedri-

vits en verksamhet som typiskt sett orsakar föroreningar eller ett känt utsläpp. Det krävs inte att 

verksamheten är pågående för en tillämpning av bestämmelserna i 26 kap 22 § MB. Regeln 

omfattar uttryckligen både ”den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd” samt ”den 

som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet”.188 

 

6.2.1 Ansvar vid oljeutsläpp 

Kommunerna ansvarar för miljön i den egna kommunen. Ansvaret gäller även i hamnområden 

inom kommunen och utanför strandlinjen längs kusterna. Enligt statskontoret bör kommuner-

nas miljöansvar sträcka sig ut till territorialgränsen189. Inom sitt område ansvarar kommunerna 

för räddningstjänsten. Berörd kommun ansvarar för strandzonen och hamnar vid bekämpning 

av oljeutsläpp.190 Var hamnarna har sina gränser i vattnet ska framgå i den obligatoriska rädd-

ningstjänstplanen.191 

 

Juridiskt sett går gränsen mellan Kustbevakningens och kommunernas ansvar vid strandlinjen. 

I praktiken är gränsen mer flexibel och tar hänsyn till vilka praktiska förutsättningar respektive 

part har. Insatsen blir en fråga om sanering vid de fall oljan nått stranden och skadan inte kan 

förvärras. Det finns inga rättsliga bestämmelser angående sanering av stränder, men praxis är 

att kommunen ansvarar för sitt geografiska område. Kommunerna har inte något uttalat ansvar 

för sanering och bortforsling av ägarlösa vrak.192 

                                                 
182 Prop. 2008/09:217, s. 34. 
183 Naturvårdsverket (2018), Lägesbeskrivning av arbetet med efterbehandling av förorenade områden 2017, s. 7. 
184 26 kap 9 § MB. 
185 Michanek & Zetterberg (2012), Den svenska miljörätten, s. 408f. 
186 Michanek & Zetterberg (2012), Den svenska miljörätten, s. 410. 
187 Se 26 kap 21-22 §§ MB. 
188 Naturvårdsverket (2012), Efterbehandlingsansvar, s. 69. 
189 Det svenska territorialvattnet sträcker sig cirka 22 km ut från kusten. 
190 Statskontoret (2008), Vrak och ägarlösa båtar, s. 35. 
191 Sjöfartsverket (2011), Miljörisker från fartygsvrak, s. 38. 
192 Sjöfartsverket (2011), Miljörisker från fartygsvrak, s. 38f. 
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6.3 Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket har i uppdrag att samordna, prioritera och följa upp arbetet med förorenade 

områden på nationell nivå. Syftet med arbetet är att uppnå miljömålet Giftfri miljö, där ett av 

delmålen är: ”Förorenade områden är åtgärdade i sådan omfattning att de inte innebär något hot 

mot människors hälsa och miljö.”193 De viktigaste verktygen för arbetet med förorenade områ-

den är miljökvalitetsmålet, lagstiftningen om förorenade områden samt statsbidraget för sane-

ring och återställning av förorenade områden. Miljökvalitetsmålet visar inriktningen och ger en 

tidsram medan lagstiftningen ger verktyg för att få verksamhetsutövare och fastighetsägare att 

ta sitt ansvar. Det statliga anslaget skapar möjlighet att undanröja riskerna för människors hälsa 

och miljön på förorenande områden där ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare sak-

nas.194 

 

Tillsammans med länsstyrelserna har Naturvårdsverket sammanställt en lista över branscher 

som ska prioriteras vid inventering av områden. När ett potentiellt förorenat område har iden-

tifierats ska området placeras i en branschklass 1-4. Bedömningen utgår från vilken verksam-

het/bransch som funnits på platsen, och skapar då en gruppriskklassning utifrån den risk som 

verksamheten bedömts tillhöra. Därefter sker en metodik för inventering (MIFO) som resulterar 

i en riskklassning av områdena. Riskklassning sker i två steg med hjälp av bland annat arkiv-

material, intervjuer, platsbesök och ibland prover i området. Det finns fyra olika riskklasser där 

1 innebär mycket stor risk och 4 innebär liten risk för människors hälsa och miljön som det 

förorenade områden kan innebära idag och i framtiden. Det är i första hand områden som klas-

sats 1 och 2 som prioriteras för utredning och vid behov efterbehandlingsåtgärder.195 

 

Det statliga bidragsmedel som avser förorenade områden kan under vissa förutsättningar finan-

siera efterbehandlingsåtgärder.196 Cirka 8 000 objekt har klassats i riskklass 1 eller 2 och under 

år 2017 pågick 56 åtgärder med helt eller devis statligt bidrag.197 Det är endast länsstyrelserna 

som får ansöka om bidraget och de får därefter besluta att överlämna bidraget till exempelvis 

en kommun som är huvudman för avhjälpandet.198 Naturvårdsverket har ansvaret att genom en 

nationell plan fördela bidraget till de mest prioriterade förorenade områdena runt om i Sverige. 

Det statliga anslaget för sanering används till de områden eller delar av områden där ingen 

ansvarig finns som kan bekosta saneringen. I vissa fall kan det statliga bidraget ges för förore-

nade områden där det också finns en verksamhetsutövare som till viss del har ansvar.199 Stats-

bidraget är dock avsatt för sanering av mark, det är inte tillämpligt för sanering av miljöfarliga 

vrak. Naturvårdsverket har inte något uttalat ansvar för sanering och bortforsling av ägarlösa 

vrak.200  

 

6.4 Havs- och vattenmyndigheten 
Från och med år 2016 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten (HaV) för att samordna arbetet 

med undersökning och bärgning av miljöfarliga ämnen och spökgarn201 från fartygsvrak i 

                                                 
193 Naturvårdsverket (2018), Lägesbeskrivning av arbetet med efterbehandling av förorenade områden 2017, s. 6. 
194 Prop. 2008/09:217, s. 17. 
195 Naturvårdsverket, Att inventera förorenade områden. 
196 Vilka förutsättningar som krävs för att denna ersättnings ska kunna betalas ut regleras i förordningen (2004:100) 

om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande. 
197 Naturvårdsverket (2018), Lägesbeskrivning av arbetet med efterbehandling av förorenade områden 2017, s. 2. 
198 5 och 10 a §§ förordningen (2004:100). 
199 Naturvårdsverket (2018), Lägesbeskrivning av arbetet med efterbehandling av förorenade områden 2017, s. 3, 

7 och s. 9. 
200 Sjöfartsverket (2011), Miljörisker från fartygsvrak, s. 37 och s. 68. 
201 Ett spökgarn, eller spöknät, är ett övergivet fisknät. Gamla fiskeredskap som blivit kvar i hav och sjöar är farliga 

för fisk, marina däggdjur och fåglar. Djuren riskerar att fastna i redskapen och därigenom kvävas eller svälta ihjäl. 
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svenska vatten. Längs Sveriges kuster finns cirka 17 000 fartygsvrak, 300 av dem har klassats 

som miljöfarliga och ett 30-tal av vraken utgör en akut miljöfara då de innehåller stora mängder 

olja som kan läcka ut okontrollerat. Arbetsgruppen som arbetar med riskbedömning och bärg-

ning av olja från vrak består av Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Statens Maritima Museer, 

Försvarsmakten (Marinen) och Chalmers tekniska högskola.202 

 

År 2018 beslutade regeringen att satsa 25 miljoner kronor om året i tio år för att minska miljö-

risker från vrak längs Sveriges kust. Det är mellan ett och tre miljöfarliga vrak som kan saneras 

per år.203  HaV ansvarar för denna satsning och får utsatta pengar från Naturvårdsverkets anslag 

för förorenade områden.204 Innan ett beslut tas om vilket vrak som ska bärgas på olja gör HaV 

en riskbedömning med hjälp av riskvärderingsverktyget VRAKA, som tagits fram av Chalmers 

tekniska högskola. I riskbedömningen ingår bland annat sannolikheten för ett läckage, volymen 

av olja i vraket och var oljan troligtvis hamnar vid ett läckage.205 

 

6.4.1 Pilotprojektet Thetis 

Vraket Thetis valdes av HaV ut som pilotprojekt hösten 2017 för att ta fram nya tekniker och 

metoder för bärgning av olja. Thetis var ett fiskefartyg som sjönk år 1985 utanför Smögen där 

det nu ligger på trettio meters djup. Vraket är i förhållandevis gott skick och ligger i direkt 

anslutning till ett känsligt marin- och strandområde. Längre ut till havs finns det skyddade Na-

tura 2000-området Bratten med ett stort antal rödlistade arter. Både friluftsliv och turism är 

värdefullt längst hela kuststräckan.206 

 

Projektet utfördes med ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket. Det var första gången en svensk 

myndighet tog fram en modell för oljebärgning samt genomförde en tömning av olja ur ett äldre, 

ägarlöst vrak. Totalt pumpades 730 liter olja upp från vraket och skickades vidare för destrue-

ring. Dykarna upptäckte även en 20 ton tung snörpvad207 som också bärgades för att sedan 

transporteras vidare för återvinning. Den sammanlagda kostnaden för bärgningen blev cirka 5,7 

miljoner kronor.208 

 

6.4.2 En ekonomisk och miljömässig vinst 

Vid läckage av olja från gamla vrak påverkas främst djur, växter och organismer som lever i 

närområdet, men oljan kan också spridas med vattenströmmar till andra områden. Som exempel 

kan mikroorganismer ta upp farliga ämnen såsom olja, PAH:er och tungmetaller, för att sedan 

sprida dem vidare upp i näringskedjan till fiskar och kräftdjur.209 Effekternas omfattning efter 

akuta oljeutsläpp bestäms av faktorer som den drabbade kusttypen, typ och volym av olja samt 

väderförhållanden vid tidpunkten för utsläppen. Effekterna av långsamma utsläpp är inte lika 

enkla att förutsäga. Om de lämnas utan åtgärder finns risk för långsiktiga skador på havsbott-

narna och de kan orsaka irreparabla skador på de ekosystemtjänster som vi idag tar för själv-

klara. Det behövs mer forskning och samtidigt måste bidrag av olja och PAH:er från läckande 

                                                 
De kan även påverka bestånden av fisk och skaldjur. Spökgarn är många gånger tillverkad av plastmaterial och 

därigenom även en källa till mikroplaster i havet. 
202 Havs- och vattenmyndigheten, HaV:s arbete med vrak åren 2017-2018. 
203 Havs- och vattenmyndigheten, HaV:s arbete med vrak åren 2017-2018. 
204 Havs- och vattenmyndigheten, Prioritering av vrak. 
205 Havs- och vattenmyndigheten, HaV:s arbete med vrak åren 2017-2018. 
206 Havs- och vattenmyndigheten, Thetis. 
207 Snörpvad är ett fiskeredskap som består av ett långt nät som har flöten upptill och tyngder nedtill. I nederkanten 

finns även löpringar för en lina som kan dra ihop bottendelen så att nätet får en skålform med sluten botten. 
208 Havs- och vattenmyndigheten, Thetis. 
209 Havs- och vattenmyndigheten, HaV:s arbete med vrak åren 2017-2018. 
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fartygsvrak sättas i proportion till andra utsläppskällor, exempelvis näringsämnena kväve och 

fosfor.210 

 

Det är väldigt dyrt att sanera hav och kust efter oljeutsläpp. Saneringen vid ett större oljeläckage 

på 500 ton olja på västkusten år 2011 kostade Orust kommun 140 miljoner kronor. I ett annat 

fall av läckage av cirka 20 kubikmeter olja år 2017 blev kostnaden cirka 2,4 miljoner kronor 

för Tanums och Lysekils kommuner. I de summorna är inte kostnader för utebliven turism eller 

skador på miljön inräknat. Endast en liten nedgång i turismen som omsätter miljarder kronor 

årligen kan få stora ekonomiska konsekvenser. Oljebärgningsoperationer på miljöfarliga vrak 

innebär totalt sett en ekonomisk och miljömässig vinst för samhället.211 

 

Genom att sanera vrak i förebyggande syfte begränsas kostnaderna till de direkta sanerings-

kostnaderna. Om ett vrak inte saneras kan det medföra utsläpp med påslag på land. Att sanera 

stränder efter påslag slår ekonomiskt väldigt olika från plats till plats, och kan inte värderas på 

samma sätt som sanering av vrak. Vid ett större påslag utgör kostnaderna för utebliven turism, 

ersättningar för fiske, strandbruk och övriga merkostnader för samhället upp emot 60 procent 

av den totala kostnaden.212 

 

6.5 Sjöfartsverket 
Sjöfartsverket har ett sektorsansvar för sjöfarten, vilket omfattar bland annat ett ansvar för att 

förebygga oljeutsläpp genom att tillse att sjölagens bestämmelser efterlevs.213 Med stöd av kun-

görelsen (1951:321) om undanröjande av för sjöfarten eller fisket hindrande vrak m.m. kan 

Sjöfartsverket besluta om att forsla bort ett fartyg eller annat större föremål som sjunkit i allmän 

farled. Syftet är att undanröja hinder eller fara för sjöfarten, inte att i första hand värna miljön.214 

Med undantag för farleder har dock verket inga operativa uppgifter eller befogenheter att åt-

gärda eller undanröja miljöfarliga vrak.215 

 

Som en del av Havs- och vattenmyndighetens arbetsgrupp gör Sjöfartsverket sjömätningar för 

att kontrollera vrakens status och läge. Till hjälp använder de sig av side scan- och multibea-

mekolod. Ekolodet skickar ut ljudsignaler som träffar vraket, studsar tillbaka och skapar en 

tredimensionell bild.216 

 

6.6 Kustbevakningen 
Kustbevakningen ansvarar för miljöräddningstjänst till sjöss när olja eller andra skadliga ämnen 

kommit ut i vattnet eller när en överhängande fara för detta föreligger. En räddningsinsats ska 

dock endast genomföras om det är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, 

kostnaderna för insatsen, vikten av det hotade intresset samt omständigheterna i övrigt.217 Syftet 

är att minimera skadorna vid ett utsläpp av farliga ämnen samt att skydda naturen så långt som 

möjligt. Miljöövervakningen innebär att kontrollera att regler om förbud mot vattenförorening 

och dumpning följs, liksom tillsyn av natur- och djurskyddsområden. När ett utsläpp av olja 

sker till havs eller i de stora svenska insjöarna Vänern, Vättern och Mälaren har Kustbevak-

ningen ansvar för att ta hand om och ta upp så mycket olja som möjligt. Andra myndigheter, 

                                                 
210 Sjöfartsverket (2011), Miljörisker från fartygsvrak, s. 1ff och s. 20f. 
211 Havs- och vattenmyndigheten, Frågor och svar om fartygsvrak. 
212 Sjöfartsverket (2011), Miljörisker från fartygsvrak, s. 67. 
213 Statskontoret (2008), Vrak och ägarlösa båtar, s. 33. 
214 Sjöfartsverket (2011), Miljörisker från fartygsvrak, s. 35. 
215 Statskontoret (2008), Vrak och ägarlösa båtar, s. 33. 
216 Havs- och vattenmyndigheten, Frågor och svar om fartygsvrak. 
217 Statskontoret (2008), Vrak och ägarlösa båtar, s. 33f. 
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exempelvis kommunerna via räddningstjänsten och länsstyrelserna, har ansvaret för den olja 

som når land. Kustbevakningen har inte något uttalat ansvar för sanering och bortforsling av 

ägarlösa vrak.218 

 

Som en del av Havs- och vattenmyndighetens arbetsgrupp gör Kustbevakningen, tillsammans 

med Försvarsmakten, dykningar och filmar vraken. Därigenom kan mer noggranna undersök-

ningar genomföras av vraken och en bedömning kan göras om vilken miljörisk de utgör.219 

 

 

 

                                                 
218 Sjöfartsverket (2011), Miljörisker från fartygsvrak, s. 36. 
219 Havs- och vattenmyndigheten, Miljörisker med sjunkna vrak. 
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7. Diskussion och analys 
Den här diskussionen syftar till att analysera huruvida det är möjligt att hålla någon ansvarig 

för avhjälpandet av Munksund 5 med stöd av miljöbalkens regler om efterbehandlingsansvar. 

 

7.1 Miljöbalkens tillämplighet 
Enligt 2 kap 1 § MB ska kapitlets hänsynsregler tillämpas på alla som bedriver en verksamhet 

eller vidtar en åtgärd, samt den som har bedrivit verksamhet som kan antas ha orsakat skada 

eller olägenhet för miljön. Kravreglerna är gemensamma för hela balkens tillämpningsområde. 

Principen att förorenaren betalar kommer till uttryck i 2 kap 8 § MB och anger att den som har 

orsakat en skada eller olägenhet i princip är ansvarig för att avhjälpa skadan respektive olägen-

heten. En föroreningsskada avser enligt 10 kap 1 § MB ”en miljöskada som genom förorening 

av ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning kan medföra 

skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön”. Den som bedriver eller har bedrivit en 

verksamhet som bidragit till en förorening är därmed ansvarig för avhjälpande. 

 

Gemensamt för dessa bestämmelser är att det måste finnas en konstaterad förorening eller olä-

genhet för miljön för att någon ska kunna åläggas ansvar för avhjälpande. I juli 2018 kunde en 

20-30 kvadratmeter stor oljefläck observeras nedströms Bergsviks- och Öholmabron. Det var 

inte tillräckligt mycket olja för att kunna bekämpas och det gick inte att med säkerhet veta om 

oljefläcken kom från båtvraket. Oljan bekräftade en miljöförorening även om inga exakta slut-

satser kunde dras gällande omfattningen eller det exakta varuslaget. Frivilliga dykare har be-

kräftat att det förekommer löst flytande tjockolja inne under Munksunds 5:s båtdäck.  

 

Oljeläckage är en förorening som kan medföra skada eller olägenhet för miljön, och faller under 

miljöbalkens tillämpningsområde. Om vraket hade varit på land och läckt samma mängd olja 

hade det klassats som en föroreningsskada och kap 2 och kap 10 MB hade varit tillämpliga. I 

det fallet hade det varit enklare eftersom oljeläckagets källa hade varit tydligare. Den utredning 

som Piteå Kommun begärt är viktig för att kunna fastställa om Munksund 5 är källan till det 

oljeläckage som observerats, och hur mycket olja som finns kvar i vraket. Det slutliga ansvaret 

för efterbehandling kan fastställas först då underlaget är komplett. 

 

7.1.1 Integrerad verksamhet 

För att en verksamhetsutövare som bedrivit en verksamhet ska kunna göras ansvarig för utred-

ning och efterbehandling enligt 10 kap MB, krävs att den faktiska driften pågått efter den 30 

juni 1969. Om verksamheten består av flera delverksamheter blir frågan om delverksamheterna 

ska gälla var för sig eller om de ska anses som en integrerad helhet. MÖD har i flera fall bedömt 

att delverksamheterna har haft ett sådant tekniskt och miljömässigt samband att de tillsammans 

utgjorde en verksamhet. Det har gällt exempelvis järnbruksverksamhet, gruvverksamhet samt 

järnvägs- och bussverksamhet. I ett fall ansåg MÖD att bolagets sulfittillverkning var en inte-

grerad verksamhet med bolagets papperstillverkning. Bedömningen baserades på att sulfitmas-

san hade producerats för att bland annat användas i pappersfabriken och verksamheten hade 

därmed haft ett mycket nära samband med varandra som delar i en cellulosaindustri. Eftersom 

verksamheten, papperstillverkningen, fortsatte även efter den 30 juni 1969 blev 10 kap 2 § MB 

tillämplig. 

 

En ståndpunkt är att SCA och Munksund 5 ska betraktas som en integrerad verksamhet. En 

delverksamhet var bogserbåten, eller bogserbåtarna, som drog timmerstockar till sågverket. 

SCA, i form av ett sågverk och ett pappersbruk, är en annan delverksamhet med tillverkning av 

bland annat trä, pappersmassa och papper. De båda delverksamheterna hade ett nära samband 
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med varandra som delar i en skogsindustri. De kan därför anses ha haft ett sådant tekniskt och 

miljömässigt samband att de tillsammans utgjorde en verksamhet. En annan ståndpunkt är att 

de ska anses som två skilda delverksamheter eftersom båtens bogseringsverksamhet skiljer sig 

väsentligt från SCA:s sågverk. Ett argument för denna ståndpunkt är att den ena verksamheten 

är stillastående och är placerad på en fastighet medan den andra är en rörlig verksamhet. Olika 

regler gäller för stillastående och rörliga verksamheter, även om kap 2 MB är tillämplig på alla 

typer av verksamhet. 

 

Det är tveksamt om Munksund 5 ska betraktas som en rörlig verksamhet bara för att båten en 

gång i tiden var ett fungerande transportmedel. Det argumentet hade kanske haft större tyngd 

när båten var i aktiv drift. Nu avser Munksund 5 ett vrak som i allra högsta grad är stillastående. 

Miljöbalkens syfte är att ställa krav på alla verksamheter som kan innebära en fara för männi-

skors hälsa eller miljö. Därför torde det inte vara rimligt att en typ av verksamhet har lägre 

miljökrav på sig än vad som är motiverat av miljöhänsyn bara för att den inte är placerad på en 

fastighet. Vidare har MÖD konstaterat att förorening av fasta ämnen eller fast material i mark 

inte bör bedömas annorlunda än förorening med motsvarande material i sediment eller vatten. 

 

7.1.2 Förvaringsfall 

Förvaringsfallen innebär ”att på en bestämd fastighet förvara ämnen som kan leda till förore-

ningar av mark och vatten eller andra omgivningsstörningar”. Enligt både miljöskyddslagen 

och miljöbalken har förvaringsfallen avsett förvarat avfall eller material som varit väl avgränsat 

från omgivningen men som inneburit en risk för människors hälsa eller miljön. Vid miljöfarlig 

verksamhet, enligt 9 kap MB, krävs endast en risk för miljöskada för att föreläggande om åt-

gärder ska kunna utfärdas. 

 

Det finns likheter mellan ett vrak som riskerar att läcka ut olja, och därmed orsaka stor miljö-

skada, och de förvaringsfall som enligt praxis gällt ansvar för nedgrävda tunnor eller cisterner 

på en fastighet. Det finns dock problem med denna jämförelse gällande Munksund 5. För att 9 

kap MB ska kunna tillämpas måste det handla om miljöfarlig verksamhet som avser användning 

av mark, byggnader eller anläggningar, vilket innebär fasta störningskällor. Detta krav är dock 

inte absolut eftersom många rörliga störningskällor berörs indirekt då de har ett samband med 

fasta anläggningar, exempelvis flygplan och flygplatser. Det är de som ansvarar för den fasta 

anläggningen som blir adressaten för ansvar. Hade Munksund 5 legat på land borde det absolut 

inte varit ett hinder att kalla det en anläggning för avfallsförvaring. Båten har dessutom ett 

samband med SCA, en fast miljöfarlig verksamhet. Även om det är ett krav att föroreningen 

ska vara kopplad till en fastighet borde det inte utgöra ett absolut hinder till att räkna Munksund 

5 som miljöfarlig verksamhet.  

 

Det som däremot är avgörande för att Munksund 5 inte kan räknas som förvaringsfall är att det 

inte pågått en faktisk drift efter år 1969. Enligt praxis är inte 8 § MBP tillämpbar på föroreningar 

från förvaringsfall. Eftersom det är ett krav att den faktiska driften av verksamheten pågått efter 

den 30 juni 1969 för att en verksamhetsutövare ska kunna hållas ansvarig, räcker det inte med 

att den miljöfarliga verksamheten pågått i en passiv fas efter detta datum. Förvaringsfallen be-

traktas som passiv miljöfarlig verksamhet. En verksamhetsutövare som förvarar något på sin 

fastighet utan att befatta sig med det utgör inte något aktivt moment som kan utgöra faktiskt 

drift. Ansvaret för föroreningar från förvaringsfall slogs fast i och med miljöbalkens ikraftträ-

dande, vilket innebär att ett sådant ansvar endast kan utkrävas för föroreningar som skett efter 

den 31 december 1998. Munksund 5 förliste år 1964. 
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7.1.3 Verksamhetsutövare 

Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet, eller har vidtagit en åtgärd som bidragit till 

en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada är ansvarig för avhjälpande enligt 10 kap 2 § MB. 

Om ett bolag fortsatt driften av den miljöfarliga verksamheten efter den 30 juni 1969 kan bola-

get bli föremål för krav på utredningar trots att den del av verksamheten som orsakat förore-

ningen upphört före detta datum.  Efter att Munksund 5 förliste år 1964 fortsatte SCA sin verk-

samhet och är än idag verksamma inom samma område. 

 

Vid överlåtelse av en verksamhet bibehåller alltid den tidigare verksamhetsutövaren sitt efter-

behandlingsansvar för de föroreningar som har uppkommit före överlåtelsen. Den nye verk-

samhetsutövaren blir ansvarig om denna övertagit hela verksamheten och fortsätter att bedriva 

den i stort sett oförändrad. En verksamhetsutövare som övertagit en verksamhet behöver inte 

ha bidragit till föroreningen för att ansvar enligt 10 kap MB ska föreligga. Den som tar över en 

verksamhet övertar i princip både rättigheter och skyldigheter. Enligt praxis kan krav på efter-

behandlingsåtgärder riktas mot vem som helst av dem som bedrivit eller bedriver verksamheten. 

 

Om Munksund 5 skulle anses som en egen delverksamhet, för vilken 8 § MBP inte är tillämplig 

eftersom ingen faktiskt drift av båten pågått efter den förliste, kan inte SCA göras ansvarig som 

tidigare verksamhetsutövare. Båten överläts antingen två år efter eller 21 dagar innan bogser-

båten sjönk, vilket innebär att SCA i vilket fall som helst inte hade något med vraket att göra 

efter år 1969. Det är i första hand fartygets ägare som har ansvaret för de föroreningar som 

härrör från det sjunkna fartyget. Detta följer med en stark äganderätt i Sverige. Med en rätt att 

äga följer även ett ansvar för de kostnader som de skador denna egendom kan orsaka. Idag finns 

ingen registrerad ägare till Munksund 5 som kan hållas ansvarig. Vid ägarlösa vrak faller det 

på det allmänna att stå för de kostnader som uppkommer vid exempelvis oljeläckage. 

 

Om Munksund 5 skulle anses som en integrerad verksamhet med SCA spelar det heller ingen 

roll om båten överläts två år efter eller 21 dagar innan bogserbåten sjönk. SCA fortsatte driften 

av den miljöfarliga verksamheten efter den 30 juni 1969 och kan därmed som tidigare verksam-

hetsutövare göras ansvarig för efterbehandlingsåtgärder. Om det funnits en registrerad ägare på 

båten hade det varit mest sannolikt att kraven riktats mot denna. Oavsett om en ägare hade 

existerat kan krav på efterbehandlingsåtgärder riktas mot vem som helst av nuvarande eller 

tidigare verksamhetsutövare. 

 

7.2 Skälighetsavvägning och jämkning 
Den ansvarige ska i ”skälig omfattning” utföra eller bekosta de åtgärder som behövs för att 

förebygga, hindra eller motverka den skada som föroreningen orsakar. Efterbehandlingsåtgär-

derna ska vara miljömässigt motiverade och rimliga ur kostnadssynpunkt. Vid skälighetsbe-

dömningen ska det beaktas hur lång tid som förflutit sedan föroreningarna ägt rum, om verk-

samheten bedrivits på ett vid den tiden accepterat sätt med iakttagande av de villkor som gällt 

för verksamheten, vilken skyldighet den ansvarige hade att förhindra framtida skadeverkningar 

samt övriga omständigheter. Bedömningen kan därefter leda till fullt eller jämkat ansvar. 

 

MÖD har ansett att ansvaret för föroreningar som uppkommit före och under 1950-talet i prin-

cip bör jämkas till noll kronor, om det inte föreligger särskilda skäl till annat. För föroreningar 

som skett efter år 1959 fram till den 30 juni 1969 ska en jämkning ske medan det inte finns 

någon anledning att jämka ansvaret med hänsyn till tidsaspekten för de föroreningar som upp-

kommit efter år 1969. MÖD har också gjort klart att ett föreläggande kan riktas till en av flera 

ansvariga eftersom ansvaret är solidariskt. 
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Om SCA kan anses ansvarig för efterbehandlingsåtgärder, med ovanstående argument, ska en 

skälighetsbedömning göras. Här är kommunens begärda utredning av Munksund 5 viktig. Om 

det är som vittnen påstår, att det finns upp emot 6 000 liter tjockolja i båtens tankar, är efterbe-

handlingsåtgärder verkligen miljömässigt motiverade. Ur kostnadssynpunkt måste en bedöm-

ning göras för vad som anses mest effektivt, att bärga båten eller pumpa upp oljan och lämna 

vraket. Särskilt i det här fallet ska det ses till hur lång tid som förflutit sedan Munksund 5 för-

liste. Sedan går det att diskutera om det faktum att SCA känt till problemet, och möjligen sänkt 

båten medvetet, och därmed haft en skyldighet att förhindra framtida skadeverkningar borde 

påverka bedömningen. 

 

7.3 Kommunens ansvar 
När det finns en ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare har tillsynsmyndigheten ett 

ansvar för att driva krav på utredning och avhjälpande av miljöskador. Enligt lag finns det dock 

inte något krav på miljömyndigheter att avhjälpa ett förorenat område där det saknas en adres-

sat. Det finns heller inget uttalat ansvar för någon myndighet att förebygga föroreningar från 

vrak som på sikt kan utgöra ett hot mot miljön. 

 

En tillsynsmyndighet får meddela förelägganden och förbud som behövs i det enskilda fallet. 

Ordalydelsen i 26 kap 9 § MB är utformad som en möjlighet och inte uttryckligen som en 

skyldighet att besluta om föreläggande eller förbud. Bestämmelsen ska dock ses tillsammans 

med 26 kap 1 § MB som anger att tillsynen ”skall säkerställa syftet med balken” och att till-

synsmyndigheten ”skall för detta ändamål” utöva kontroll och ”vidta de åtgärder som behövs 

för att åstadkomma rättelse”. En tillsynsmyndighet måste därför tillgripa föreläggande eller för-

bud om det är nödvändigt med ett sådant beslut för att nå resultat. Passivitet i sådana situationer 

bör ibland kunna bedömas som tjänstefel. Det räcker med att misstanke föreligger om att ett 

område är förorenat för att krav på redovisning och undersökningar ska kunna ställas. 

 

Piteå kommun har genom åren, vid upprepande tillfällen, fått kännedom om att det i Munksund 

5 fortfarande finns olja kvar i båtens tankar. Redan år 1970 konstaterade hälsovårdsnämnden 

att det fanns kvar olja i båten tankar och att det skulle orsaka svåra skador om oljan skulle läcka 

ut i vattnet. De har försökt utreda ägandeförhållandet men utan resultat. År 1999 fick kommu-

nens miljökontor information om betydande oljeläckage i båtens maskinrum. Trots att båten 

ligger i ett känsligt läge ur miljösynpunkt samt att viss sponsring redan var säkerställd, valde 

kommunen att inte bistå med medel för bärgning. Det är något som kan tyckas gå emot syftet 

med miljöbalken, att främja en hållbar utveckling med en god miljö för nuvarande och kom-

mande generationer. Även om det inte finns något lagligt krav för kommunen att agera så finns 

skäl att ifrågasätta deras passivitet.  

 

7.4 Slutsats 
Effekterna av långsamma utsläpp är inte lika enkla att förutsäga som effekterna vid ett akut 

oljeutsläpp. Om de lämnas utan åtgärder finns risk för långsiktiga skador på havsbottnarna, 

vilket kan orsaka irreparabla skador hos de ekosystemtjänster som vi idag tar för självklara. Det 

föreligger därför ett behov av att avhjälpa oljeläckaget vid Munksund 5. 

 

Piteå kommuns begärda utredning är avgörande för att bekräfta att oljeföroreningarna som ob-

serverats kommer från Munksund 5. Jag är av den åsikten att Munksund 5 ska anses vara en 

integrerad del av SCA:s verksamhet. Att de båda delverksamheterna hade ett nära samband med 

varandra som delar i en skogsindustri. På så sätt spelar det ingen roll om båten överläts två år 
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efter eller 21 dagar innan bogserbåten sjönk. SCA fortsatte driften av den miljöfarliga verksam-

heten, i form av andra bogserbåtar och sågverket, efter den 30 juni 1969 och kan därmed som 

tidigare verksamhetsutövare göras ansvarig för efterbehandlingsåtgärder. Vid en skälighetsbe-

dömning gällande avhjälpandets omfattning är det faktum att båten förliste år 1964 av stor vikt 

och ansvaret ska jämkas.  

 

Kommunens agerande genom åren kan ifrågasättas även om de inte haft något lagligt krav på 

sig att förebygga föroreningar från vrak som på sikt kan utgöra ett hot mot miljön. Det är väldigt 

dyrt att sanera hav och kust efter oljeutsläpp. Genom att sanera vrak i förebyggande syfte be-

gränsas dock kostnaderna till de direkta saneringskostnaderna. Det är både en ekonomisk och 

en miljömässig vinst. Om SCA kan göras ansvarig för efterbehandlingsåtgärderna kommer an-

svarets omfattning inte gälla hela kostnaden. Resterande del kommer Piteå kommun att tvingas 

betala, vilket betyder allmänheten genom skattemedel. Det är något som inte är i samklang med 

principen att förorenaren betalar. 

 

Ett förtydligande i miljölagstiftningen skulle vara lämpligt. Som i det här fallet där det faktiskt 

finns en tidigare verksamhetsutövare som kan kopplas till vraket, även om ingen är registrerad 

som ägare idag. När det inte finns någon ägare eller någon tidigare verksamhet som kan kopplas 

till vraket borde en ansvarsfördelning tydligare framgå. Regeringens satsning på att pumpa upp 

olja ur ägarlösa vrak är ett bra initiativ som kommer att förhindra flera potentiella oljekatastro-

fer. Tyvärr finns det inga möjligheter idag för en kommun, eller länsstyrelse, att ansöka om 

bidrag för att sanera fartygsvrak. 
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Bilaga 1 
 

Tidsram 
1910: Bogserbåten byggdes i Holland.  

1913: Båten köps av Munksunds Sågverk AB220. 

1964: Munksund 5 sjönk i Piteälven den 17 mars. 

1966: SCA säljer Munksund 5 i befintligt skick för 100 kronor till ägare 1, som i sin tur säljer 

båten vidare till ägare 2. 

1970: Hälsovårdsnämnden i Piteå konstaterar att det enligt uppgift finns olja kvar i båtens tan-

kar. SCA avkrävs omedelbara åtgärder. 

1972: En ägare 3 hävdar sig ha köpt båten av ägare 1 och i ett gåvobrev gett bort den till ägare 

4. Försändelsen undertecknas aldrig av gåvomottagaren. 

1972: Hälsovårdsnämnden begär hjälp av polisen för att utreda ägandeförhållandet. Polisutred-

ningen genomförs utan resultat. 

1973: Begäran om ny polisutredning avslås. 

1973: Hälsovårdsnämnden skickar ärendet till kommunens egen jurist, som bedömer att ägare 

4 är ägaren och därmed ansvarig. 

1978: Ägare 4 omkommer i en trafikolycka. 

1981: En Öjebybo vill bärga Munksund 5 men ägare 2 hindrar detta genom att hävda äganderätt. 

Hälsovårdsnämnden hotar ägare 2 om vite om inte båten bärgas snarast, vilket ägare 2 

bestrider. 

1983: Ägare 3 påstår att båten getts bort till Piteå Dykarklubb, vilket dykarklubben förnekar. 

1997: Länsstyrelsen beviljar ett femårigt bärgningstillstånd till Ingvar Nyström, Piteå. 

1999: Kommunens miljökontor informeras om betydande oljeläckage i båtens maskinrum. 

2018: Ingen registrerad ägare till Munksund 5 i fartygsregistret. 

2018: SCA påstår att de sålt bogserbåten 21 dagar innan den sjönk och att de därmed inte är 

ansvariga. 

2019: Piteå kommun har startat en utredning och resultatet väntas innan sommaren. 

 

 

 

 

                                                 
220 SCA grundades år 1929 genom en sammanslagning av ett tiotal svenska skogsbolag. Munksunds sågverk är 

idag ett av SCA Woods fem sågverk. 
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Bilaga 2 
 

Bild 1 

Bild publicerad i PT 2018-09-10. 

 

Bild 2 

Hämtad från Riksantikvarieämbetet. 
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Bild 3 

Hämtad från Riksantikvarieämbetet. 

 

Bild 4 

Hämtad från Riksantikvarieämbetet. 

 


