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Sammanfattning 

Den här uppsatsen behandlar verksamhetsutövarbegreppet i miljöfarlig verksamhet avseende 

krav preventiva och reparativa åtgärder. Genom att utreda gällande rätt utkristalliseras sig två 

olika system för att identifiera vem som är verksamhetsutövare. De två systemen har skilda 

kriterier verksamhetsutövarkretsens räckvidd är därför beroende av vilken typ av åtgärder som 

tillsynsmyndigheten vill förelägga om. 

Vad gäller preventiva krav, å ena sidan, måste rättssubjektet ha faktisk och rättslig möjlighet 

att vidta åtgärder mot störningar och olägenheter i verksamheten för att anses vara 

verksamhetsutövare. Det här till skillnad från de reparativa kraven, å andra sidan, där tröskeln 

har placerats lägre. Det krävs då inte samma faktiska bedrivande, utan räcker med betydligt 

mindre. En tillräcklig koppling till en verksamhet som en gång förorenat är exempelvis nog, 

och så också att man med en åtgärd momentant spridit förorening även om man totalt sett 

minskat miljöbelastningen. Följaktligen anses också flera vara rätt adressat för krav om 

reparativa åtgärder jämfört med krav om preventiva åtgärder.  

Miljöbalkens mål är att gynna en hållbar utveckling och balken ska tillämpas på ett sådant sätt 

att en hållbar utveckling främjas. I uppsatsen diskuteras därför verksamhetsutövargreppets två 

olika system i perspektivet av en hållbar utveckling. Det visar sig att genom de skilda 

tolkningarna av verksamhetsutövarbegreppet så främjar rättstillämparen en hållbar utveckling. 

Medan det saknas behov av utvidgning av verksamhetsutövarkretsen för att förverkliga de 

preventiva åtgärderna så är det nämligen bara genom just en sådan utvidgning som man kan 

förverkliga en tillräcklig mängd privatfinansierade reparativa åtgärder. Ur hållbarhetens 

perspektiv är det därför nödvändigt att fler anses som verksamhetsutövare avseende de 

reparativa åtgärderna än de preventiva.    

 

 

 

  



3 
 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ............................................................................................................................ 2	  

Innehållsförteckning ..................................................................................................................... 3	  

Förkortningar ................................................................................................................................ 5	  

1	   Inledning .................................................................................................................................. 6	  
1.1	   Bakgrund ......................................................................................................................... 6	  

1.2	   Syfte, avgränsning och metod ......................................................................................... 6	  
1.3	   Material .......................................................................................................................... 7	  

1.3.1	   Allmänt om materialet ........................................................................................ 7	  
1.3.2	   Det reparativa ansvaret ....................................................................................... 8	  

1.3.3	   Varför är inte rättsfallen från HD? ...................................................................... 8	  

2	   Miljörättsliga principer och grundläggande begrepp .......................................................... 9	  

2.1	   Principen om en hållbar utveckling ................................................................................ 9	  
2.1.1	   Målet om en giftfri miljö .................................................................................. 11	  

2.2	   Principen om att förorenaren betalar ........................................................................... 12	  
2.3	   De allmänna hänsynsreglerna ...................................................................................... 13	  

2.4	   Miljöfarlig verksamhet .................................................................................................. 14	  
2.5	   Tillsyn enligt miljöbalken ............................................................................................. 15	  

3	   Verksamhetsutövarens preventiva ansvar .......................................................................... 15	  
3.1	   Den övergripande hänsynsregeln ................................................................................. 15	  

3.2	   Avgränsningen efter rimlighet ...................................................................................... 16	  

4	   Verksamhetsutövare för pågående verksamhet ................................................................. 17	  

4.1	   Introduktion .................................................................................................................. 17	  
4.2	   SITA .............................................................................................................................. 18	  

4.3	   Ryggbergsbacken .......................................................................................................... 19	  
4.4	   Svenska Hem ................................................................................................................. 20	  

4.5	   Radonmätning i villa ..................................................................................................... 20	  
4.6	   Törsjö ............................................................................................................................ 21	  

4.7	   Gullbergskajen .............................................................................................................. 22	  
4.8	   Slutsatser och reflektioner ............................................................................................ 22	  

5	   Verksamhetsutövarens reparativa ansvar .......................................................................... 24	  
5.1	   Den generella ansvarsregeln ........................................................................................ 24	  



4 
 

5.2	   Avhjälpandeansvaret .................................................................................................... 24	  

5.3	   En konstaterad miljöskada ........................................................................................... 25	  
5.4	   Skälighetsavvägningen ................................................................................................. 27	  

5.5	   Ett solidariskt ansvar .................................................................................................... 28	  
5.6	   Ansvarets utsträckning i tiden ...................................................................................... 29	  

6	   Verksamhetsutövare vid förelägganden om avhjälpande ................................................. 30	  
6.1	   Introduktion .................................................................................................................. 30	  

6.2	   Verksamhetsutövare i exploateringsfallet ..................................................................... 31	  
6.2.1	   Kustbostäder i Oxelösund ................................................................................. 31	  

6.2.2	   Slutsatser kring ansvarets omfattning ............................................................... 32	  
6.3	   Verksamhetsutövare vid förvärv av verksamhet ........................................................... 33	  

6.3.1	   Sellbergs ........................................................................................................... 33	  
6.3.2	   Arvamet ............................................................................................................ 34	  

6.3.3	   Balticgruppen .................................................................................................... 34	  
6.3.4	   Valnöten 11 ....................................................................................................... 35	  

6.3.5	   Slutsatser kring ansvarets omfattning ............................................................... 36	  
6.4	   Moderbolaget som verksamhetsutövare ....................................................................... 37	  

6.4.1	   Proton ................................................................................................................ 37	  
6.4.2	   Slutsatser kring ansvarets omfattning ............................................................... 39	  

6.5	   Verksamhetsutövare vid konkurs .................................................................................. 40	  
6.5.1	   Lastbilen i Gällivare ......................................................................................... 40	  

6.5.2	   Frilac ................................................................................................................. 40	  
6.5.3	   Klippan AB:s konkursbo .................................................................................. 41	  

6.5.4	   Blaikengruvan ................................................................................................... 42	  
6.5.5	   Slutsatser kring ansvarets omfattning ............................................................... 43	  

6.6	   Sammanfattande slutsatser och reflektioner ................................................................. 44	  

7	   Avslutande diskussion ........................................................................................................... 46	  

7.1	   En hållbar utveckling .................................................................................................... 47	  
7.2	   Preventiva krav ............................................................................................................. 48	  

7.3	   Reparativa krav ............................................................................................................ 48	  
7.4	   Verksamhetsutövarbegreppets räckvidd och dess förenlighet med miljöbalkens mål 

om en hållbar utveckling .............................................................................................. 49	  

Källförteckning ............................................................................................................................ 51	  



5 
 

 
Förkortningar 
 

ABL Aktiebolagslag (2005:551) 

FEUF Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt  

HD Högsta domstolen  

MB Miljöbalken (1998:808) 

MIFO Metodik för inventering av förorenade områden 

ML Miljöskyddslagen (1969:387)  

MÖD  Mark- och miljööverdomstolen 

PPP Polluter pays principle  

Prop.  Proposition  

  



6 
 

1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Miljölagstiftningens syfte är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 

kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. I det är miljöbalkens 

(1998:808, MB) allmänna hänsynsregler i 2 kap av stor betydelse. De allmänna 

hänsynsreglerna ställer krav på den som utövar verksamhet eller vidtar en åtgärd att iaktta den 

försiktighet och vidta de skyddsåtgärder som verksamheten eller åtgärden kräver. På vår väg 

mot en hållbar utveckling måste vi dock göra mer än att undvika att miljöskador uppkommer. 

Minst lika viktigt är det att åtgärda de föroreningar som miljön redan lider av. I miljöbalken 

ställs därför upp ett krav på att den som en gång förorenat också har ett ansvar för att avhjälpa 

skadan, att vidta reparativa åtgärder.   

Vem som är verksamhetsutövare för miljöfarlig verksamhet är således något av stor 

betydelse. Frågan är inte bara av yttersta vikt vad gäller vem som ska vidta preventiva eller 

reparativa åtgärder utan även vid, exempelvis, åläggande av sanktionsavgifter och eventuella 

straffrättsliga påföljder enligt miljöbalken.1 I svensk rätt har vem som egentligen är att anse 

som verksamhetsutövare dock inte klart definierats. 

1.2 Syfte, avgränsning och metod 

Syftet med den här uppsatsen är att utreda gällande rätt avseende verksamhetsutövar-

begreppet i miljöfarlig verksamhet både vad gäller ansvaret för preventiva och reparativa 

åtgärder. Mitt syfte är därefter att diskutera hur begreppets räckvidd förhåller sig till 

miljöbalkens mål om en hållbar utveckling. 

För att kunna uppnå syftet har vissa avgränsningar behövt göras. Verksamhets-

utövarbegreppet kommer därför endast att behandlas i de fall där krav ställs genom 

förelägganden inom ramen för den operativa tillsynen och inte där de ställs i en eventuell 

tillståndsprövning av en verksamhet.  

Att utreda gällande rätt kan sägas vara detsamma som att fråga sig hur domstols dom skulle 

falla ut. Jag använder mig för att besvara den frågan av en traditionell rättsvetenskaplig metod 

med en studie av lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin.2 För att kunna använda 

rättskällorna måste jag också kunna värdera innehållet i dem. För att göra det antar jag ett 
                                                
1 Forsbacka, Kristina, Kan ett moderbolag bli ansvarigt för miljöfarlig verksamhet som dess dotterbolag 
2 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s. 39  
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domarperspektiv då jag menar att en domares främsta uppgift är att avgöra fallet i enlighet 

med gällande rätt.   

Mitt domarperspektiv innebär att när jag utreder gällande rätt antar jag samma förhållningssätt 

till rättskällorna som jag menar att domaren bör anta. I domarrollen finns ett antal centrala 

värden vilka kan sammanfattas som tre plikter; att vara lojal mot lagstiftaren, att vara opartisk 

och saklig samt att främja rättssäkerheten.3 Jag menar att dessa plikter styr hur domaren ska 

förhålla sig till rättskällorna. Lojaliteten mot lagstiftaren innebär att störst vikt läggs vid 

lagstiftning och förarbeten. Genom att följa tidigare praxis behandlas lika fall lika och den 

dömande verksamheten blir därigenom både partisk och saklig samtidigt som rättssäkerheten 

främjas. 

1.3 Material  

1.3.1 Allmänt om materialet 

I svensk rätt finns viss osäkerhet angående vem som ska anses som verksamhetsutövare för 

miljöfarlig verksamhet och därmed också vem som är rätt adressat för krav på preventiva och 

reparativa åtgärder. Det finns ingen fullständig ledning i varken lagtext eller förarbeten och i 

doktrinen finns inte mycket skrivet om miljöbalkens verksamhetsutövarbegrepp. Den 

publikation som kan sägas vara av störst intresse är Jan Darpös avhandling4 från 2001. 

Avhandlingen publicerades dock bara två år efter miljöbalkens ikraftträdande och innan det 

att diskussionen om verksamhetsutövarbegreppet tog fart i rättstillämpningen.  

Man kan således sluta sig till att en, om än inte heltäckande, översyn av verksamhetsutövar-

begreppet är av stort intresse och att man i den översynen måste lägga stor vikt vid rättspraxis 

då det är genom rättstillämpningen om begreppet utkristalliserat sig i brist på tillräcklig 

ledning i övriga rättskällor. Jag har valt att referera de för syftet relevanta rättsfallen utförligt 

då det krävs för en förståelse av de olika faktiska omständigheter som är av betydelse för 

domstolens dom. Alla domar har jag läst i fulltext, med alla instansers beslut bilagda, istället 

för att använda mig i referaten som publiceras i digitala rättsdatabaser.  

För att kunna se verksamhetsutövarens roll kunna krävs en allmän förståelse av ansvaret för 

preventiva och reparativa krav samt av de miljörättsliga principerna. I dessa delar av 

                                                
3 Jareborg, Nils, Allmän kriminalrätt, s. 99  
4 Darpö, Jan, Eftertanke och förutseende: en rättsvetenskaplig studie om ansvar och skyldigheter kring 

förorenade områden 
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uppsatsen läggs stor vikt vid lagtext och förarbeten då ledningen där är god. I de fall 

förarbetena inte ger några svar har jag dock använt mig av rättspraxis även i dessa delar. 

Också vad gäller verksamhetsutövarbegreppet avseende allvarlig miljöskada har jag 

uteslutande studerat lagstiftning och förarbeten då det saknas svensk rättspraxis som 

behandlat frågan.5 

1.3.2 Det reparativa ansvaret 
Det reparativa ansvaret regleras i huvudsak i 10 kap MB. Här bör man notera att kapitlet fick 

en ändrad lydelse den 1 augusti 2007. Kapitlet omarbetades då för att även inkludera 

avhjälpande av allvarlig miljöskada enligt det s k miljöansvarsdirektivet.6 De skador som 

fanns redan vid balkens ikraftträdande, föroreningsskador, placerades genom ändringen i 10 

kap 1 st MB medan allvarlig miljöskada kom att definieras i 10 kap 2 § 1-3 p MB. Allvarlig 

miljöskada är den övergripande benämningen på tre nya skadetyper. Omfattas gör 

markföroreningsskador som innebär betydande risk för människors hälsa, viss påverkan på 

vatten samt viss påverkan på djur- och växtart eller vissa livsmiljöer. 

De sakliga skillnaderna vad gäller föroreningsskador mellan den ursprungliga och den nya 

lydelsen är få då förändringen främst är redaktionell.7 Det här innebär att så väl förarbeten 

som rättspraxis till den ursprungliga lydelsen alltjämt är av betydelse även om det är 10 kap 

MB i dess nuvarande lydelse som behandlas i uppsatsen. 

Att observera är vidare att i de fall miljöskada orsakats av utsläpp som ägt rum före den 1 

augusti 2007, eller som ägt rum senare med härrör från verksamhet som avslutats innan dess, 

så ska 10 kap MB i dess ursprungliga lydelse alltjämt tillämpas.8 

1.3.3 Varför är inte rättsfallen från HD?  
Handläggningen i domstolen av mål och ärenden enligt miljöbalken regleras i lag (2010:921) 

om mark- och miljödomstolar. Ett mål vid mark- och miljödomstol inleds enligt 2 kap 1 § lag 

om mark- och miljödomstolar genom en ansökan om stämning, eller annan ansökan, till 

domstolen eller genom att en förvaltningsmyndighets eller en kommuns beslut överklagas till 

domstolen. Då min uppsats rör förelägganden om preventiva och reparativa åtgärder, vilka ju 

meddelas av statlig eller kommunal tillsynsmyndighet har alla, utom ett, av mina refererade 

                                                
5 Möjligtvis skulle man kunna använda sig av EU-rättens källor för vägledning då lagändringen beror av 

miljöansvarsdirektivet. Då allvarlig miljöskada inte är viktig för förståelsen av verksamhetsutövarbegreppet 
har jag dock inte sökt någon sådan vägledning.  

6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och 
avhjälpa miljöskador.  

7 Prop. 2006/07:95, s. 39 ff. 
8 Övergångsbestämmelserna i lag (2007:660) om ändring i miljöbalken. 
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mål anhängiggjorts genom överklagande av myndighetsbeslut. I domstolsprocessen blir den 

myndighet som meddelade beslutet den enskildes motpart enligt 5 kap 2 § 1 st lag om mark- 

och miljödomstolar. En mark- och miljödomstols dom får överklagas till mark- och 

miljööverdomstolen9 (MÖD) enligt 1 kap 3 § lag om mark- och miljödomstolar. MÖD utgör 

också högsta instans enligt 5 kap 5 § lag om mark- och miljödomstolar i mål som 

anhängiggjorts genom överklagande vilket medför att MÖD:s domar i de fallen inte kan 

överklagas.  Dessa domar är alltså den bästa vägledning som finns angående hur MB ska 

tillämpas då måltyperna inte kan prövas i HD.  

I målet Kustbostäder i Oxelösund som refereras i uppsatsen är dom dock meddelad av Högsta 

domstolen (HD) istället för i MÖD. Processuellt skiljer sig målet från de andra genom att det 

inte är anhängiggjort genom överklagande utan genom stämning i mark- och miljödomstol. 

Inget hindrar då att dom från MÖD överklagas till HD enligt 1 kap 3 § 2 st lag om mark- och 

miljödomstolar. 

Ett refererat beslut, Sellbergs, kommer från Koncessionsnämnden för miljöskydd (KN) vars 

verksamhet upphörde i samband med MB:s ikraftträdande den 1 januari 1999.10 Lagstiftaren 

har dock uttalat att den rättspraxis som nämnden utvecklade enligt miljöskyddslagen 

(1969:387) (ML) fortfarande är relevant vid en tillämpning av balken.11 KN:s slutsats i det 

refererade beslutet har även bekräftats av MÖD i rättspraxis angående tillämpningen av MB.  

2 Miljörättsliga principer och grundläggande begrepp  

2.1 Principen om en hållbar utveckling  

Av miljöbalkens portalparagraf, 1 kap 1 § MB, följer att balkens syfte är att främja en hållbar 

utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 

och god miljö. En hållbar utveckling är av stor betydelse också på den internationella arenan. 

Under FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 antogs Rio-

deklarationen där världens länder samlades kring 15 principer för det fortsatta arbetet med 

miljö och utveckling och bland dessa 15 återfinns begreppet hållbar utveckling. Vid FN-

toppmötet i Johannesburg tio år senare antogs också en särskild Johannesburgdeklaration om 

                                                
9 Miljödomstolarna och miljööverdomstolen (MD och MÖD) bytte namn till Mark- och miljödomstolarna 

respektive Mark- och miljööverdomstolen den 2 maj 2011. De allra flesta av de refererade målen har således 
handlagts i MD och MÖD varför jag, för enkelhetens skull, använder mig av de förkortningarna genom 
uppsatsen.   

10 KN var en statlig myndighet som bl a svarade för tillståndsprövning enligt ML av miljöfarlig verksamhet och 
var den instans där länsstyrelsens beslut enligt ML överklagades.  

11 Prop. 1997/98:45 s. 326. 
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hållbar utveckling.12 På EU-nivå lyfts principen om hållbar utveckling fram i fördraget om 

Europeiska unionen.13 

Begreppet hållbar utveckling myntades i den så kallade Bruntland-rapporten14 som 

publicerades 1987. Där definieras hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov”. Uttrycket står för att samhällsutvecklingen måste ske så att naturresurserna fördelas 

mellan jordens länder och att utnyttjandet av resurser sker med hänsyn till kommande 

generationers behov.15 

Att klart definiera vad som bäst gynnar hållbar utveckling är dock i det närmaste ogörligt. 

Den som ska låta principen vara vägledande i ens beslut eller agerande i övrigt måste ständigt 

göra överväganden kring vad som är mest hållbart. Man kan exempelvis fråga sig hur 

naturresurser ska fördelas mellan nuvarande och kommande generationer eller vilket 

förhållandet mellan människa och miljö egentligen bör vara?  

Med ett så pass vagt begrepp kan det tyckas svårt för normtillämparen att när tveksamhet 

råder om vad som bör beslutas eller göras välja det alternativ som mest sannolikt gynnar en 

hållbar utveckling så som lagstiftaren anger.16 För att inte göra anvisningarna i motiven till en 

omöjlig operation har man dock gett viss vägledning genom såväl lagstadgade delmål som 

genom miljömålen. Delmålen finner vi i 1 kap 1 § 2 st MB och de ska ses som exempel på 

faktorer av särskild betydelse på vägen fram mot det övergripande målet om en hållbar 

utveckling.17 Enligt de fem punkterna är det viktigt att miljöbalken tillämpas så att människors 

hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter, att värdefulla natur- och kulturmiljöer 

skyddas och vårdas, att den biologiska mångfalden bevaras, att den fysiska miljön används så 

att långsiktig god hushållning tryggas och att hushållning med material, råvaror och energi 

främjas så att kretslopp uppnås. Miljömålen å sin sida anger vilket miljötillstånd som ska 

uppnås i ett generationsperspektiv.18 De anses vara heltäckande i fråga om vilka miljöproblem 

                                                
12 Reg skr 2002/03:29.  
13 Avd V art 21.  
14 Rapporten heter Our Common Future och publicerades av FN:s världskommission för miljö och utveckling. 

Gro Harlem Bruntland var ordförande i kommissionen. 
15 World Commission on Environment and Development, Our common future, Part 1, Chapter 2. 
16 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 646. 
17 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 645, Bengtsson m fl, Miljöbalken – En kommentar, kommentar till 1 kap 1§ MB. 
18 Prop. 2009/10:155, s. 26.  
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som måste lösas till nästa generation.19 Att sträva efter att uppnå dem är således detsamma 

som att gynna en hållbar utveckling i balkens kontext.20 

Miljömålen har antagits av riksdagen genom beslut istället för i lagstiftningsform, vilket 

innebär att de inte utgör bindande föreskrifter.21 Även om miljömålen i sig inte utgör 

bindande föreskrifter så har de dock stor betydelse vid beslut enligt MB eftersom de vägleder 

om vad som mest sannolikt gynnar hållbar utveckling och därmed verkar styrande på 

normtillämparens avvägningar i dennes beslut.  

Målen är systematiserade med ett övergripande generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och till 

dem hörande etappmål. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation 

lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta och det utan att orsaka 

miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. I systemet har man sedan valt att bryta ned 

generationsmålet i 16 miljökvalitetsmål; begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig 

försurning, giftfri miljö, skyddande ozonskikt, säker strålmiljö, ingen övergödning, levande 

sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, hav i balans samt levande kust och 

skärgård, myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, storslagen fjällmiljö, 

god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv. Det miljömål som är av störst intresse vad 

gäller förelägganden om avhjälpande av föroreningsskada, eller förelägganden om 

skyddsåtgärder för att motverka föroreningsskada, är målet om en giftfri miljö. 

2.1.1 Målet om en giftfri miljö  

En giftfri miljö är miljökvalitetsmål 12 och har definierats som att miljön ska vara fri från 

ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors 

hälsa eller den biologiska mångfalden.22 Av regeringen har målets uppnående preciserats. I 

preciseringen anger man bland annat att då målet uppnåtts är förorenade områden åtgärdade i 

så stor utsträckning att områdena inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön. 23   

Bakgrunden till att förorenade områden har framhållits i miljökvalitetsmålet är att dessa 

områden utgör en fara för människors hälsa och miljön och att de därför är viktiga att åtgärda. 

I ambitionen att skapa ett hållbart samhälle måste områdena bli återställda och gifterna 

                                                
19 Prop. 2009/10:155, s. 27. 
20 Prop. 1997/98 del 2, s. 646. 
21 Prop.1997/98:145, bet. 1998/99:MJU6, rskr. 1998/99:183, Prop. 2000/01:130 s. 38 ff., bet. 2001/02:MJU3, 

rskr. 2001/02:36, Prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377.  
22 Prop. 2000/01:130, s. 58. 
23 Ds 2012:23, s. 35.  
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omhändertagna.24 Regeringen anser också att det är etiskt och moraliskt viktigt att minska 

kommande generationers kostnader för de miljöproblem vi människor till dags dato orsakat.25 

Drygt 80 000 områden har identifierats som potentiellt förorenade i Sverige. Av dessa 

beräknas 1 500 kunna utgöra mycket stora risker för människors hälsa och miljön (riskklass 1) 

och ca 15 000 utgöra stora risker (riskklass 2).26 Från förorenade områden sprids eller riskerar 

gifter att spridas i naturen och komma in i näringsvävar med risk för anrikning och 

förgiftning. På vissa håll, exempelvis på gamla industritomter, kan läckaget i dag visserligen 

vara begränsat på grund av buffertmekanismer, fastläggning m.m men de förhållanden som 

begränsar läckaget kan på grund av t ex försurning, kemiska förändringar eller hydrologiska 

betingelser komma att ändras. Läckagen från de förorenade områdena bedöms därför öka 

samtidigt som det även uppkommer nya föroreningar på tidigare rena platser.27 

Att åtgärda ett förorenat område, som exempelvis ett gammalt gruvområde med metalläckage, 

förhindrar att föroreningen sprids i miljön och där förgiftar växter, djur och människor. Om 

förorenade områden efterbehandlas blir de också tillgängliga för ny bebyggelse eller kanske 

som rekreationsområde vilket i sin tur minskar behovet av nyexploatering av mark.28  

2.2 Principen om att förorenaren betalar  

Principen om att förorenaren betalar, mer känd som Polluter Pays Principle (PPP), är central i 

miljörätten. Precis som med målsättningen om en hållbar utveckling är också denna princip 

inte bara erkänd nationellt utan också internationellt vedertagen. Principen etablerades av 

OECD29 år 1972 i en rekommendation som avsåg internationella aspekter på miljöpolitik. För 

svenskt vidkommande återfinns den i miljöbalken genom framförallt 2 kap 3 och 8 §§ MB 

och på EU-nivå hittas PPP i art 191 FEUF.30  

PPP innebär att förorenaren ska betala kostnaderna för de åtgärder som krävs för att bibehålla 

en acceptabel miljö.31 PPP hade till en början en väldigt tydlig karaktär av en ekonomisk 

princip som syftade till konkurrensneutralitet mellan olika länder och industrier snarare än till 

miljönytta. Man menade att lågt ställda miljökrav eller statsstöd för reparativa åtgärder inte 

                                                
24 Prop. 2000/01:130, s. 59. 
25 Prop. 2000/01:130, s. 59. 
26 Prop. 2008/09:217, s. 18. 
27 Prop. 2000/01:130, s. 59. 
28 Prop. 2000/01:130, s. 63. 
29 Organisation for Economic Co-operation and Development. 
30 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
31 Prop. 1997/98 del 1, s. 212.  
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skulle vara något som en verksamhet drog konkurrensfördelar av utan att om kostnaden för 

miljöskyddet istället internaliserades i priset för varan skulle villkoren på marknaden bli mer 

likartade. Sedermera har dock PPP kommit att utvecklas från en ekonomisk till en juridisk 

princip. En juridisk princip som idag har sitt centrum i tanken om en rättvis fördelning.32   

Enligt principen har förorenaren, eller den potentielle förorenaren, både en preventiv 

skyldighet och ett reparativt ansvar. Det innebär när man bedriver en verksamhet eller vidtar 

en åtgärd har man både ett ansvar att vidta de försiktighetsmått som krävs för att skydda 

miljön och ett ansvar att åtgärda de miljöskador som verksamheten eller åtgärder orsakat. I 

principen finns också en tidsmässig dimension innebärande att kommande generationer inte 

ska behöva ta ansvar för den miljö vi idag förstör.33    

I miljöbalken framgår den preventiva aspekten, eller den potentielle förorenarens ansvar, av 

de allmänna hänsynsreglerna. Bland dessa är främst 2 kap 3 § MB av vikt som stadgar att alla 

som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som inte är försumbar i det enskilda fallet 

ska vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

Den reparativa aspekten å andra sidan, eller den faktiska förorenarens ansvar, framgår i 

miljöbalken av den generella ansvarsregeln i 2 kap 8 § MB. Enligt bestämmelsen ska den som 

genom verksamhet eller åtgärd orsakat skada på eller olägenhet för miljön ansvara för att 

skadan eller olägenheten avhjälps. Det ansvaret består ända fram till det att skadan eller 

olägenheten upphört. 

2.3 De allmänna hänsynsreglerna 
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler återfinns i 2 kap MB och kapitlet ställer upp krav på 

preventiva åtgärder. Det handlar om att inhämta tillräcklig kunskap, produktval, lokalisering 

och hushållning med råvaror och energi. Den allmänna hänsynsregel som är av störst vikt är 

dock det generella kravet, i 2 kap 3 § MB, på att verksamhetsutövaren ska ta den hänsyn som 

verksamheten kräver.  

De allmänna hänsynsreglerna omfattar alla verksamheter, och åtgärder, som riskerar att 

orsaka olägenhet eller skada på miljön eller människors hälsa. Verksamheter och åtgärder är 

av försumbar betydelse i det enskilda fallet undantas dock.34 Med försumbar betydelse avses 

det som saknar eller endast har marginell betydelse för människors hälsa eller miljön och som 

                                                
32 Darpö, s. 29. 
33 Darpö, s. 29 f.  
34 2 kap 1 § MB, Prop. 1997/98 del 1, s. 204 f.  
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med hänsyn till sin karaktär inte rimligen bör omfattas av rättsligt bindande hänsynsregler. 

Oftast rör det sig om åtgärder vilka vidtas av enskilda och där en korrekt 

miljökonsekvensanalys är svår att genomföra. Praktiska exempel på sådana åtgärder är val av 

bostad eller semestersysselsättning.35  

De allmänna hänsynsreglerna är rättsligt bindande och ska finnas med både i 

tillståndsprövning och i tillsynsarbete. Genom att de är rättsligt bindande kan de också läggas 

direkt till grund för förelägganden och förbud från tillsynsmyndigheten.36 I de fall det finns 

annan lagstiftning som ska tillämpas på verksamheten ska 2 kap MB gälla parallellt med den 

om det inte är särskilt föreskrivet att balkens regler inte ska tillämpas.37 

2.4 Miljöfarlig verksamhet 
Med miljöfarlig verksamhet, vilket definieras i 9 kap 1 § MB, avses all användning av fast 

egendom eller fasta anläggningar, som innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller som kan 

medföra annan olägenhet för människors hälsa eller miljön.38 Även verksamhet som sker i 

vattenområden, exempelvis på oljeplattformar innefattas.39 Vilken rättslig grund det finns för 

användandet, eller om rättslig grund helt saknas, är irrelevant. Det gör att verksamheter som 

bedrivs utan ägande- eller nyttjanderätt, exempelvis på ofri grund eller i gruva, också 

omfattas.40 

Det krävs inte aktivitet i form av faktiska åtgärder, tillförsel av nytt material etc för att något 

ska anses vara en verksamhet. Det medför att även exempelvis fastighetsägarens förvaring av 

tunnor med kemikalier, oberoende av om någon annan placerat dem på den aktuella platsen, 

är att anse som verksamhet.41 Förvaringen är miljöfarlig då det finns en risk för läckage från 

tunnorna som skulle kunna medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Inte bara användning som kan leda till markföroreningar eller mänsklig sjukdom betraktas 

som miljöfarlig. Även sådan användning som leder till olägenheter för miljön och människor 

genom t ex utarmande av värdefulla natur- och kulturmiljöer, luftburna bakterier, insekter, 

misshushållning med naturresurser, psykisk inverkan, utsläpp av koldioxid etc anses som 

miljöfarlig verksamhet.42 Allt från en biodling till en frisersalong som använder mycket 

                                                
35 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 204. 
36 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 204. 
37 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 205. 
38 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 744.  
39 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 745. 
40 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 744 f. 
41 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 745. 
42 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 653, Prop. 1997/98:45 del 2, s. 746. 
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hårspray, tillsammans med gruvor eller impregneringsanläggningar, är således att anse som 

miljöfarlig verksamhet. I motiven nämns också fabriker och andra industriella anläggningar, 

jordbruk, trafikanläggningar, förbränningsanläggningar, kärntekniska anläggningar, deponier 

och andra upplag.43  

Bara det att något är att anse som en miljöfarlig verksamhet innebär dock inte att samhället 

griper in eller ställer några specifika krav på den enskilda verksamheten. Tillstånd- eller 

anmälningsplikt träffar enbart de mer miljöpåverkande miljöfarliga verksamheterna.  

2.5 Tillsyn enligt miljöbalken  
I 26 kap 1 § MB stadgas att tillsynen ska säkerställa syftet med balken och dess 

följdlagstiftning och att tillsynsmyndigheten ska vidta de åtgärder som behövs för att 

åstadkomma rättelse. En tillsynsmyndighet får enligt 26 kap 9 § MB meddela de 

förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall, mer konkret kan det handla om 

skyddsåtgärder, saneringsåtgärder, verksamhetsbegränsningar, upprättande av 

efterbehandlingsplan eller kanske en markundersökning. Föreläggandena måste vila på en 

rättslig grund i ett annat kapitel i balken, t ex på de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap MB 

eller bestämmelserna om avhjälpande i 10 kap MB. 

De förelägganden tillsynsmyndigheten beslutar om måste ha en bestämd adressat och kan inte 

ges generellt till ett kollektiv av miljöpåverkare, t ex alla innehavare av kemtvättar på en ort.44 

Vill man rikta ett krav om att iaktta ett visst försiktighetsmått följer det av 2 kap MB att det är 

den som utövar verksamheten som föreläggandet ska adresseras till och vill man förelägga om 

saneringsåtgärder är den som är att anse som verksamhetsutövare för miljöskadan enligt 

10 kap MB som ska stå som mottagare. När det kommer till genomdrivandet av miljöbalkens 

krav är det således stor vikt att veta vem som anses vara verksamhetsutövare för pågående 

verksamhet respektive för konstaterade miljöskador.   

3 Verksamhetsutövarens preventiva ansvar 

3.1 Den övergripande hänsynsregeln 

Bestämmelsen i 2 kap 3 § MB utgör en övergripande hänsynsregel som ställer ett generellt 

krav på alla verksamhetsutövare att ta hänsyn. Det då varje risk för skada eller olägenhet för 

människors hälsa och miljön aldrig kommer kunna förutses och det än mindre är möjligt att 

genom lagstiftning reglera hur dessa, oförutsebara, risker ska hindras eller förebyggas. 
                                                
43 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 745. 
44 Michanek, Gabriel m fl, Den svenska miljörätten, s. 410.  
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Tillsammans med specifika krav som är relevanta för alla verksamhetskategorier, som till 

exempel produktvalsprincipen eller lokaliseringskravet i 2 kap MB, krävs därför en 

övergripande hänsynsregel som är möjlig att anpassa efter förutsättningarna. En regel med 

stöd av vilken det offentliga kan förelägga de försiktighetsmått och skyddsåtgärder som krävs 

i den aktuella situationen.  

Vidtar inte verksamhetsutövaren adekvata åtgärder på eget initiativ kan tillsynsmyndigheten 

med stöd av 2 kap 3 § MB förelägga om skyddsåtgärder, begränsningar eller andra 

försiktighetsmått. Vad som åläggs verksamhetsutövaren är ofta av mycket varierande slag då 

vad som behövs i det enskilda fallet varierar beroende på omständigheter som bl a påverkans 

farlighet och förhållandena där påverkan sker.45 Det kan vara fråga om att viss 

reningsutrustning ska användas, att utsläpp inte får ske vid vissa väderleksförhållanden, att 

buller endast får uppgå till viss decibel, att transport från anläggningen ska ske vid viss tid, att 

lagring av kemikalier ska ske på hårdgjord yta, att dikeskanterna ska ha viss lutning för att 

djur ska kunna ta sig upp ur diket eller att den som arrangerar friluftsliv åt andra ska 

informera om allemansrätten etc.46   

3.2 Avgränsningen efter rimlighet  

Den övergripande hänsynsregeln kan ge intrycket av att en verksamhetsutövare kan 

föreläggas att iaktta hänsyn av en obegränsad omfattning. Så är dock inte fallet. Enligt 2 kap 7 

§ MB måste man nämligen bara vidta en åtgärd så länge det inte anses orimligt betungande 

eller att kostnaden för åtgärden inte är miljömässigt motiverad. Bevisbördan för det orimliga i 

föreläggandet eller tillståndsvillkoret är dock placerad på verksamhetsutövaren.47 

I orimlighetsvägningen beaktas å ena sidan i vilken utsträckning en åtgärd kan förebygga eller 

begränsa skada eller olägenhet, eller risken för skada eller olägenhet, och å andra sidan vad 

åtgärdskostnaden är. Man talar i motiven om att kostnaden för att vidta exempelvis ett 

försiktighetsmått ska vara motiverad från miljösynpunkt. Det måste, med andra ord, finnas en 

marginalnytta för miljön där miljövinsterna väger upp åtgärdens kostnad. Vad som anses vara 

miljönytta, det vill säga vad man får lägga i den ena vågskålen och hur tungt det ska väga, är 

också det en bedömningsfråga. Det uttalas i motiven att när man i tillämpningen av 

2 kap 7 § MB besvarar frågan vilken nytta en åtgärd anses åstadkomma för människors hälsa 

                                                
45 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 653. 
46 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 655 f. 
47 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 662, 2 kap 1 § MB.  
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och miljön så ska miljömålen vara styrande.48 Vilken åtgärdskostnad som anses rimlig för en 

viss miljönytta varierar i sin tur från fall till fall. Samma miljönytta kan i vissa situationer 

tillåtas kosta mer och i andra situationer betydligt mindre. Olägenhetens farlighet och 

omfattning har betydelse liksom känsligheten i det påverkade området och hos de som utsätts 

för störningen.  Exempelvis är det så att kostnaden för bullerdämpande åtgärder nära bostäder 

måste tillåtas vara högre än kostnaden för samma åtgärder i ett industriområde.49  

4 Verksamhetsutövare för pågående verksamhet  

4.1 Introduktion 

Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att de allmänna hänsynsreglerna iakttas i 

pågående miljöfarlig verksamhet och krav om preventiva åtgärder ska således adresseras till 

denne. Det finns dock inte någon legaldefinition av vilka aktörer som anses vara 

verksamhetsutövare i pågående miljöfarlig verksamhet.  Inte heller i balkens förarbeten 

uttalas någon klar definition. Genom att studera bland annat IED50, 

avfallsförbränningsdirektivet51 och lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) vilket bygger på Sevesodirektivet52 

kan man dock få viss ledning tillsammans med att studera vilka principer som utbildat sig i 

rättspraxis.  

I IED definieras verksamhetsutövare i 1 kap artikel 1(15) som ”Varje fysisk och juridisk 

person som helt eller delvis driver eller kontrollerar en anläggning (…) eller, om det finns 

bestämmelser om det i den nationella lagstiftningen varje person som givits rätten att fatta 

avgörande ekonomiska beslut med avseende på anläggningens tekniska funktionssätt.” I 

avfallsförbränningsdirektivet definieras driftsanvarig i artikel 3(11) som ”Varje fysisk eller 

juridisk person som driver eller kontrollerar en anläggning, eller om detta följer av nationell 

lagstiftning, den person till vilken avgörande ekonomiskt inflytande över anläggningens 

tekniska funktionssätt delegerats.” I 2 § Sevesolagen, som träffar verksamheter där en stor 

mängd av farliga ämnen förekommer, definieras verksamhetsutövare som ”Varje fysisk eller 

juridisk person som driver eller innehar en verksamhet eller anläggning eller som på annat sätt 

                                                
48 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 662.  
49 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 662 f. 
50 1 kap Art 1(15) Direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa 

föroreningar). 
51 Art 3(11) Direktiv 2000/76/EG om förbränning av avfall.  
52 Art 3(3) 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där 

farliga ämnen ingår.  
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har rätt att fatta avgörande ekonomiska beslut över verksamhetens eller anläggningens 

tekniska drift. Om flera verksamheter med en gemensam ägare är samlokaliserade, skall dessa 

anses som en enda verksamhet och den gemensamma ägaren som verksamhetsutövare.” 

Koncernmodern kan således anses som verksamhetsutövare enligt Seveso-definitionen.  

4.2 SITA  

SITA Sverige AB (SITA) hade fått i uppdrag av materialbolaget Svensk Kartongåtervinning 

AB, Svenska Metallkretsen AB, Plastkretsen (PK) AB, RWA Returwell AB och Svensk 

Glasåtervinning AB att anordna och sköta en återvinningsstation i Nacka kommun.53 I 

uppdraget ingick att iordningsställa stationen samt att kontinuerligt underhålla mark och 

inhägnader så att återvinningstationen skulle vara väl ägnad åt verksamheten på platsen. SITA 

skulle också svara för att nödvändiga lov, som bygglov och polistillstånd, för stationen fanns. 

De hade dessutom, enligt avtalet, ett återställningsansvar den dag verksamheten skulle 

upphöra.  

På återvinningstationen fanns olika slag av återvinningsbehållare varav SITA hade i uppdrag 

att tömma behållare för glas, metall och plast medan två andra bolag tömde behållare för 

kartong och papper respektive textilier. Ett tredje bolag ansvarade för städningen, främst av 

avfall som dumpats på platsen men inte hörde till någon behållare.  

Nacka kommun, som var tillsynsmyndighet för verksamheten, tog emot klagomål om bland 

annat nedskräpning och buller från stationen vilket föranledde tillsyn och kommunen 

beslutade att ta ut tillsynsavgift av SITA som verksamhetsutövare. SITA överklagade beslutet 

om tillsynsavgift till länsstyrelsen med grunden att de inte var verksamhetsutövare och därför 

fel adressat. Länsstyrelsen bedömde att SITA inte var verksamhetsutövare. Nacka kommun 

överklagade som part i målet det beslutet till Miljödomstolen vilka inte fann skäl att ändra 

länsstyrelsens beslut. Kommunen överklagade miljödomstolens dom till MÖD.  

Enligt MÖD kan man inte alltid utgå från att det är uppdragsgivaren i ett 

entreprenadförhållande som ensam är utövare av den miljöfarliga verksamheten utan 

förhållandena i det enskilda fallet är av stor betydelse. MÖD ansåg i det här fallet att det var 

av relevans för bedömningen att SITA dels hade ställt i ordning platsen och skulle underhålla 

den och dels att de skulle svara för erforderliga lov och tillstånd. Som exempel nämner 

domstolen att om verkssamheten varit anmälningspliktig på grund av mängden mellanlagrat 

                                                
53 MÖD 2005:64. 
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avfall så hade det ankommit på SITA att anmäla verksamheten. Med beaktande av avgivna 

relevanta omständigheterna fann MÖD att SITA hade sådan ställning att de hade både den 

rättsliga och faktiska möjligheten att vidta åtgärder mot störningar och olägenheter och ansågs 

därför vara verksamhetsutövare. Det oberoende av att de utövade verksamheten i egenskap av 

uppdragstagare. Kommunen ansågs ha fog för sitt beslut om tillsynsavgift. 

4.3 Ryggbergsbacken 

Bolaget Foria AB (Foria) hade fått i uppdrag, enligt muntligt avtal, av Friluftsfrämjandet att 

administrera en vägbom vid infarten till Ryssbergsbacken genom utdelning av passerkort 

samt att mot tippavgift utjämna de tippmassor som chaufförerna lämnade.54 Avfallet skulle 

tippas på Ryssberget för uppbyggnaden av en skidanläggning. Miljönämnden i Nyköpings 

kommun riktade ett föreläggande mot Foria att inkomma med uppgifter om 

avfallsuppläggningens, vilket är miljöfarlig verksamhet, föroreningsrisk. 

Det var Friluftsfrämjandet som arrenderade fastigheten, vilken ägdes av Nyköpings kommun, 

där skidanläggningen skulle anordnas. Det var också de som tidigare anmält verksamheten till 

tillsynsmyndigheten och som i samband med anmälningarna mottagit villkor och råd för 

verksamheten. Friluftsfrämjandet var de som initierat, dimensionerat och planerat 

verksamheten och den utjämning av tippmassor som Foria utförde skulle gå till på av 

Friluftsfrämjandet angivet sätt.  

Föreläggandet från miljönämnden överklagades till länsstyrelsen respektive till 

miljödomstolen vilka bägge ansåg att Foria var att anse som verksamhetsutövare då bolaget 

hade kontroll över vilka chaufförer som fått passera vägbommen och lämna avfall i form av 

tippmassor samt då bolaget var de som hade utjämnat de massor som eventuellt utgjorde en 

föroreningsrisk.  

MÖD menade dock att enbart de omständigheterna inte placerade Foria i en ställning där de 

var att anse som verksamhetsutövare. Domstolen hänvisade i sina domskäl till SITA och 

ansåg att det som var av relevans för bedömningen, utöver det underinstanserna anfört, var att 

Foria inte hade varit ansvariga för att verksamheten anmälts i behörig ordning och att de inte 

heller haft möjlighet att kontrollera att de villkor och råd som meddelats verksamheten följdes 

då de enbart var en utbytbar uppdragstagare. Mot bakgrund av de omständigheterna menade 

domstolen att Foria saknade den faktiska och rättsliga möjligheten att vidta åtgärder mot 

störningar och olägenheter. Underinstansernas avgöranden upphävdes.  
                                                
54 MÖD 2010:23. 
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4.4 Svenska Hem  

Bolaget Svenska Hem i Bromma AB (Svenska Hem) hade på en fastighet uppfört ett 

bostadsområde innefattande 34 småhus och en tillhörande pumpstation som samlade 

avloppsvattnet från fastighetens byggnader och pumpade det vidare till det kommunala 

avloppsnätet.55 Svenska Hem anlade pumpstationen år 2002 men fullgjorde sin 

anmälningsplikt till Miljö- och byggnadsnämnden i Haningen kommun först år 2006, fyra år 

senare. Vid tillfället för anmälan var pumpstationen överlämnad till en samfällighetsförening 

som bildats för bostadsområdet. Föreningen hade enligt Svenska Hem övertagit det juridiska, 

ekonomiska och tekniska ansvaret för pumpstationen. Den kommunala nämnden godkände 

anmälan men förelade också Svenska Hem att vidta vissa skyddsåtgärder på stationen. 

Föreläggandet överklagades till länsstyrelsen och till miljödomstolen vilka bägge meddelade 

avslag. Svenska Hem överklagade miljödomstolens dom till MÖD.  

I sin prövning tog MÖD i beaktande att Svenska Hem inte ansvarade för underhållet och 

driften av pumpstationen och inte heller hade rådighet och kontroll över anläggningen. De 

fann därav att Svenska Hem inte var att betrakta som verksamhetsutövare och upphävde i sin 

överprövning underinstansernas beslut. 

4.5 Radonmätning i villa  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Halmstad kommun förelade två fastighetsägare att utföra 

radonmätning i sin egen villabostad.56 I villan bodde makarna själva och två barn. 

Radonmätningen var ett föreläggande enligt 26 kap 22 § MB vilket är bestämmelse som anger 

att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för mäniskors hälsa är 

skyldig att utföra de undersökningar som behövs för tillsynen. Skulle sådan olägenhet, som 

exempelvis radonförekomst, sedan konstateras kan tillsynsmyndigheter i ett andra led 

förelägga verksamhetsutövaren att vidta skäliga åtgärder för att undvika ohälsa eller skada.  

Kommunens beslut överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagandet då de ansåg 

makarna som rätt adressat. Makarna överklagade länsstyrelsens beslut till miljödomstolen 

vilka upphävde föreläggandet då de ansåg att det inte bör komma i fråga att betrakta någon 

som verksamhetsutövare avseende sitt eget boende. Miljödomstolens dom överklagades av 

den kommunala nämnden till MÖD.  

                                                
55 MÖD 2010:43. 
56 MÖD 2012:20. 
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MÖD anförde att fastighetsägare inte bara är att anse som verksamhetsutövare vad gäller 

utsläpp av avloppsvatten, vedeldning och vid upplåtelse till annan av bostad eller lokal. 

Ägaren av en byggnad är också att betrakta som verksamhetsutövare vad gäller byggnadens 

effekter på människors hälsa eller miljön. Det här oavsett om byggnaden nyttjas för eget eller 

för annans boende. Makarna var således att betrakta som verksamhetsutövare och nämnden 

hade haft fog för sitt föreläggande. Miljödomstolens dom upphävdes.  

4.6 Törsjö 

Mosjö Törsjö Fastigheter AB (Törsjö) var ägare till en fastighet där det förvarades farligt 

avfall utan invallning och där det var nedskräpat med bland annat däck och bilbatterier. Sådan 

markanvändning är att anse som miljöfarlig verksamhet eftersom det finns en föroreningsrisk 

för underliggande mark. 57 Kommunen förelade därför bolaget att utföra undersökningar och 

ta bort farligt avfall m m på fastigheten. 

Bolaget bedrev ingen egen verksamhet, varken miljöfarlig eller icke miljöfarlig, på 

fastigheten utan var enbart hyresvärd och de föremål som berördes av föreläggandet var 

hänförliga till hyresgästerna. Enligt deras egna uppgifter hade de heller inte någon möjlighet 

att vidta åtgärder som borttransportering.  

Bolaget överklagade kommunens beslut till så väl länsstyrelsen som miljödomstolen men 

överklagandet avslogs i bägge instanserna. Länsstyrelsens motivering är av visst intresse då 

man där man lade vikt vid det att bolaget som fastighetsägare inte vidtagit några åtgärder för 

att motverka riskerna med förvaringen vilket enligt dem innebar att bolaget indirekt medgivit 

den miljöfarliga verksamheten och därför var att anse som verksamhetsutövare. Bolaget 

överklagade också till MÖD. 

MÖD ansåg att det mot bolagets uppgifter inte var klarlagt att bolaget var att anse som 

verksamhetsutövare. Som en grundläggande förutsättning för att någon ska anses vara 

verksamhetsutövare angav de att denne ska ha faktisk och rättslig möjlighet att följa 

föreläggandet. Då de inte ansåg bolaget som verksamhetsutövare tolkar jag det som att MÖD 

inte ansåg att det från nämndens sida, som bolagets motpart, var bevisat att de hade den 

möjligheten. De biföll därför överklagandet och miljödomstolens dom upphävdes.  

                                                
57 Mark- och miljööverdomstolens dom 2012-07-04, Mål nr M 3321-12.  
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4.7 Gullbergskajen 
En båt hade sjunkit vid Gullbergskajen i Göteborg och orsakat utsläpp av diesel och motorolja 

i vattnet. Med anledning därav utövade Miljö- och klimatnämnden i Göteborgs stad tillsyn 

och debiterade Fartygsföreningen Gullbergskajen (fartygsföreningen) tillsynsavgift.58 Det då 

de ansåg att dessa var verksamhetsutövare. Fartygsföreningen arrenderade kajområdet av 

markägaren, hade iordningsställt hamnanläggningen och upplät där platser till båtägare.  

Fartygsföreningen överklagade till länsstyrelsen vilka ansåg att kommunen vänt sig till fel 

adressat och att det inte var fartygsföreningen utan båtägarna som var att anse som 

verksamhetsutövare. Kommunen överklagade länsstyrelsens beslut till miljödomstolen som 

instämde i länsstyrelsens mening. Kommunen överklagade då miljödomstolens dom till 

MÖD. 

MÖD klargjorde att hamnverksamheten vid kajen i fråga utgjorde en miljöfarlig verksamhet. 

Frågan var sedan om fartygsföreningen var att anse som verksamhetsutövare för 

hamnverksamheten? Då det var föreningen som hade nyttjanderätt till kajområdet och där 

upplåtit kajplatser måste den, enligt MÖD, anses ha bestämmande inflytande över 

verksamheten som bedrivs där och därmed också den faktiska och rättsliga möjligheten att 

vidta åtgärder mot störningar och olägenheter. Föreningen var därför att anse som 

verksamhetsutövare. Att även båtägarna som hyrt kajplatser av föreningen kan anses som 

verksamhetsutövare påverkade inte bedömningen. Kommunens beslut skulle därför kvarstå.  

4.8 Slutsatser och reflektioner 

Det uttryck som återkommer när MÖD bedömer om någon ingår i verksamhetsutövarkretsen 

för pågående verksamhet är om rättssubjektet har rättslig och faktisk möjlighet att vidta 

åtgärder mot störningar och olägenheter i verksamheten. Av redovisningen ovan kan man 

sluta sig till förhållandet att det att man är fastighetsägare och hyresvärd inte är tillräckligt för 

att anses besitta de möjligheterna och vara verksamhetsutövare.59 Men när en adressat haft 

nyttjanderätt genom arrende till ett område och där anordnat en hamn i vilken man upplät 

platser till båtägare, vilket ju kan liknas vid en slags uthyrningsverksamhet, har ju 

”hyresvärden”, här en fartygsförening, ändå ansetts vara verksamhetsutövare? Min 

uppfattning är att detta sannolikt beor på det att hamnverksamheten i sig utgör en miljöfarlig 

                                                
58 Mark- och miljööverdomstolens dom 2013-10-11, Mål nr M 10932-12. 
59 Törsjö.  



23 
 

verksamhet, till skillnad från uthyrningsverksamheten som ju inte är en miljöfarlig 

verksamhet, och att det var fartygsföreningen som skapat, och allt jämt skapade, 

förutsättningarna för hamnverksamhetens bedrivande.60 Skulle hamnverksamheten på grund 

av någon föreskrift i följdlagstiftningen till balken ha varit tillstånds- eller anmälningspliktig 

kan man också anta att det skulle ha varit fartygsföreningen som skulle ha burit den plikten 

vilket ytterligare talar för ett verksamhetsutövaransvar.  MÖD nämner dock ingenting om 

detta i sina domskäl. 

Även om så inte blev fallet i Törsjö är det inte heller är det uteslutet att ett ägande i sig kan 

utlösa ett ansvar. MÖD har nämligen uttalat att om man är ägare av en byggnad där personer 

bor, oavsett om man använder den för eget boende eller hyr ut den till andras boende, så är 

man verksamhetsutövare vad gäller de effekter byggnaden har på människors hälsa eller 

miljön.61 Det här ansvaret konstitueras enbart av ägandet-  

Tillstånds- och anmälningsplikten tycks vara något som har stor betydelse i bedömningen, 

även om den faktorn inte poängterades i Gullbergskajen. Det här framgår däremot av en 

jämförelse mellan SITA och Ryssbergsbacken. I det första fallet skulle bolaget iordningsställa 

och underhålla platsen samt svara för eventuell anmälan, lov och tillstånd vilket kvalificerade 

dem till verksamhetsutövare med tillräcklig rättslig och faktisk möjlighet att vidta åtgärder 

mot störningar och olägenheter. I det andra fallet hade uppdragsgivaren anmält verksamheten 

och mottagit villkor och råd för denna. Uppdragstagaren som arbetat helt under ledning av 

uppdragsgivaren hade ingen skyldighet att anmäla någon del av verksamheten och hade heller 

ingen möjligt att kontrollera att givna villkor och råd efterföljdes då denna var helt ersättlig i 

sin roll. Uppdragstagaren ansågs således inte vara verksamhetsutövare även om det kanske 

var de som utfört den absoluta merparten av allt ”praktiskt arbete” på platsen för att faktiskt 

anlägga skidbacken i fråga. 

För att vara verksamhetsutövare för pågående verksamheten tycks det sammanfattningsvis 

vara så att det krävs att det faktiskt är du som bedriver verksamheten, det räcker inte med att 

du kanske rättsligt har rätt att beträda platsen eller att du vidtagit de åtgärder som utgör risk 

för föroreningen.62 Det här stämmer väl ihop med de inledande orden i 2 § Sevesolagens 

definition där det sägs att ”varje fysisk eller juridisk person som driver eller innehar en 

verksamhet eller anläggning”. I andra delen av samma bestämmelse stadgas att även den 
                                                
60 Gullbergskajen.  
61 Radonmätning i villa.  
62 Törsjö respektive Ryssbergsbacken. 
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”som på annat sätt har rätt att fatta avgörande ekonomiska beslut över verksamhetens eller 

anläggningens tekniska drift”, eller med andra ord har en ekonomisk kontrollmark, är att anse 

som verksamhetsutövare. Någon praxis har inte utbildats på det området varför det heller inte 

går att dra några säkra slutsatser om huruvida någon med enbart en sådan ställning skulle 

kunna få ett föreläggande om preventiva åtgärder riktade mot sig. Det att man i den enskilda 

situationen ska ha rättslig och faktisk möjlighet att vidta åtgärder mot störningar eller 

olägenheter tyder dock på att ekonomiska beslut, vilka kanske i många fall får mer indirekta 

effekter, inte skulle vara tillräckligt för att anse någon ha den faktiska möjlighet som 

erfordras.  

5 Verksamhetsutövarens reparativa ansvar  

5.1 Den generella ansvarsregeln  
I de fall skada eller olägenhet för miljön har uppkommit så är det den som bedrivit den 

verksamhet eller vidtagit den åtgärd som orsakat skadan eller olägenheten som ansvarar för 

att den avhjälps, det vill säga verksamhetsutövaren.63 Att verksamhetsutövaren ska svara för 

avhjälpandet följer av principen om att förorenaren betalar i 2 kap 8 § MB och vem som är 

verksamhetsutövare för en miljöskada definieras 10 kap 2 § MB.  

Ansvaret enligt 2 kap 8 § MB gäller för alla verksamhetsutövare som orsakat skada eller 

olägenhet och kvarstår till dess skadan eller olägenheten avhjälpts.64 Det innebär att den som 

är att anse som verksamhetsutövare bär ett ansvar även om verksamheten överlåts eller 

upphör.65 Ett ansvar för avhjälpande måste inte innebära att man vidtar de faktiska åtgärderna. 

Det kan vara mer kostnadseffektivt att låta någon annan utföra åtgärderna i fråga och ibland är 

det till och med så åtgärderna i fråga endast får eller kan utföras av vissa personer. Ansvaret 

kan därför även avse kostnaderna för att avhjälpande sker.66  

5.2 Avhjälpandeansvaret    

Det offentligrättsliga ansvaret för att rädda miljön från de skador den lider av eller, rättare 

sagt, ansvaret för att avhjälpa de miljöskador verksamheten orsakat, preciseras i 10 kap MB. 

Där finns gränserna för när och hur det allmänna, genom statliga och kommunala 

tillsynsmyndigheter, kan kräva avhjälpandeåtgärder eller undersökningar av en 

                                                
63 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 663.  
64 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 663.  
65 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 663.  
66 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 663.  
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verksamhetsutövare eller fastighetsägare. Termen avhjälpande innefattar utredning, 

efterbehandling och andra åtgärder för att avhjälpa en miljöskada, något som följer av 10 kap 

1 § 3 st MB. Med utredning avses bl a markundersökning av vilken typ av förorening som 

finns i ett förenat område och i vilka halter de förekommer. Konkret kan det röra sig om att ta 

upp borrkärnor på olika djup, analysera innehållet och bedöma behovet av åtgärder. Själva 

avhjälpandet handlar om de åtgärder som vidtas för att ta bort föroreningen, t ex att schakta 

bort förorenad mark. Avhjälpandeansvaret omfattar dessutom, enligt 10 kap 4 § MB, även 

förebyggande åtgärder.67 

Motiven bakom avhjälpandeansvarets tillkomst var att lagstiftaren ville skapa garantier för att 

förorenade mark- och vattenområden blev föremål för efterbehandling utan att det belastade 

statsbudgeten.68 I enlighet med principen om att förorenaren betalar valde man att lägga det 

primära ansvaret för avhjälpande på verksamhetsutövaren. För att föroreningarna så långt som 

möjligt skulle försvinna utan hjälp av offentliga medel valde man dock också att, i en 

subsidiär ansvarsklass, även ålägga fastighetsägare ett ansvar. Genom att en potentiell köpare 

riskerade att bli bärare av ett avhjälpandeansvar tänkte man att ingen skulle vilja köpa 

fastigheten om inte erforderliga markundersökningar och, vid behov också efterbehandling, 

utförts innan avtal slöts. På så vis ville man ta hjälp av marknadens mekanismer för att 

påskynda efterbehandlingen .69 

5.3 En konstaterad miljöskada  

För att kunna tillämpa 10 kap MB på måste man bedöma om miljöskadan passar in i balkens 

legaldefinition som återfinns i 10 kap 1§ MB och rymmer föroreningsskada i 1 st och allvarlig 

miljöskada i 2 st.  

Med föroreningsskada avses 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. Vad som är en förorening definieras däremot inte i lagtext 

men mer allmänt uttryckt kan ett område sägas vara förorenat så snart en eller flera 

föroreningar förekommer inom området. En förorening är ett ämne som härrör från mänsklig 

aktivitet och som förekommer i jord, berg, sediment, vatten eller byggnadsmaterial i en halt 

                                                
67 Bengtsson m fl, kommentar till 10 kap 2 § MB.  
68 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 357.  
69 Prop. 1997/98 45 del 1, s. 357.  
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som överskrider bakgrundshalten.70 I motiven till den ursprungliga lydelsen till 10 kap 1 § 1 st 

MB nämns som exempel på föroreningar att tungmetaller och andra metaller, lösningsmedel, 

olja eller bensin skulle finnas i marken.71 Definitionen ställer inte upp någon begränsning i 

fråga om vilka slags utsläpp som har orsakat föroreningen. Exempelvis kan en luftförorening, 

dvs förändringen i luftens innehåll, som inte träffas av legaldefinitionen  indirekt orsaka en 

markförorening som gör 10 kap MB tillämplig.72 För att det ska vara en relevant förorening 

måste det även finnas en risk att den kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 

eller miljön.73  

En föroreningsskada kan, om den är allvarlig, omfattas av någon av punkterna 1-3 i 

10 kap 1 § 2 st MB. Den är då att anse som en allvarlig miljöskada. Enligt legaldefinitionen 

av allvarlig miljöskada omfattas viss markförorening (1 p), viss påverkan på vatten (2 p) samt 

viss påverkan på djur- och växtart eller vissa livsmiljöer för sådan art (3 p). Inte alla djur- och 

växtarter eller deras livsmiljöer anses dock lika skyddsvärda utan tillämpligheten av 3 p har 

avgränsats genom anknytning till art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet.74 Som 

namnet allvarlig miljöskada antyder så är det skadans allvar, dess effekt som avgör om en 

skada är en vanlig föroreningsskada eller en skada enligt andra stycket. Markföroreningen ska 

för att komma över tröskeln utgöra en betydande risk för människors hälsa, vattenskadan ska 

ha en betydande negativ effekt på kvaliteten på vattenmiljön och vad gäller skador på den 

biologiska mångfalden enligt 3 p så ska skadan i en betydande omfattning skada eller försvåra 

bevarandet av en djur- eller växtart eller livsmiljön för en listad art eller livsmiljö. I 

bedömningen av om det uppstått en allvarlig miljöskada måste, enligt motiven, olika slags 

omständigheter beaktas.75 Vägledningen är dock mycket bristfällig.76 

 
För att det allmänna ska kunna förelägga en verksamhetsutövare eller fastighetsägare om 

avhjälpande krävs det dessutom att skadan är konstaterad.77 Sannolikt är det så att det för 

detta krävs konkreta uppgifter i det enskilda fallet. En föroreningsskada har bedömts vara 

konstaterad när ett område i en MIFO78 fas 1-undersökning bedömts som förorenat vilket 

                                                
70 Naturvårdsverket, Att välja efterbehandlingsåtgärd – En vägledning från övergripande till mätbara åtgärdsmål, 

rapport 5978, s. 111. 
71 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 755.  
72 Prop. 2006/07:95, s. 125. 
73 Michanek m fl, s. 272.  
74 Prop. 2006/07:95, s. 42 ff. 
75 Prop. 2006/07:95, s. 50.  
76 Bengtsson m fl, kommentar till 10 kap 1 § MB.  
77 MÖD 2011:35.  
78 Metodik för inventering av förorenade områden. 
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sedan följts upp med endast ett fåtal jordprover.79 Däremot räcker det inte att stödja sig på att 

myndigheten erfarenhetsmässigt vet att cisterner som ligger nedgrävda i marken kan medföra 

läckage.80 Det är den myndighet som vill förelägga om avhjälpande som har bevisbördan 

avseende att miljöskadan är konstaterad. Samma myndighet måste förutom att styrka själva 

skadan även visa att den kan utgöra en risk för människors hälsa eller miljön.81 

Den tillsynsmyndighet som erfarenhetsmässigt vet att det finns en stor läckagerisk av toxiska 

ämnen på ett område måste dock nödvändigtvis inte bli helt lamslagna bara för att en 

tillämpning av 10 kap MB är utesluten. Myndigheten kan nämligen med stöd av 

26 kap 22 § MB förelägga både den som skulle vara ansvarig för reparativa åtgärder enligt 

10 kap MB och den som är ansvarig för preventiva åtgärder om de undersökningar som krävs 

för tillsynen. Det krävs inte att verksamheten är pågående.82 Utan att något krav ställs på att 

miljöskadan ska vara konstaterad kan således tillsynsmyndigheten med stöd av bestämmelsen 

ålägga någon att presentera markundersökning eller liknande utredning för att utreda om 

någon förorening eventuellt föreligger. Om en föroreningsskada efter sådan utredning kan 

konstateras uppstår då grund för att tillämpa 10 kap MB och tillsynsmyndigheterna kan rikta 

förelägganden om avhjälpande med stöd av de bestämmelserna i 10 kap MB.  På så sätt kan 

tillsynsmyndigheter komma in i 10 kap MB ”bakvägen”. 

5.4 Skälighetsavvägningen  

Verksamhetsutövarens avhjälpandeansvar är inte obegränsat utan det finns en bortre gräns 

både vad gäller vilka åtgärder som är miljömässigt motiverade och hur stor del av dessa som 

den ansvarige ska stå för. Skälighetsbedömningen för reparativa åtgärder enligt 10 kap MB 

ska göras enligt de den särskilda regleringen i 10 kap 4 § MB istället för orimlighetsregeln i 

2 kap 7 § MB.  

När man bedömer skäligheten i ett krav finns två trappsteg. De två trappstegen är dock inte 

helt fristående från varandra utan bedömningen måste enligt motiven alltjämt vara samlad. 83 

På det första steget bedömer man vilka avhjälpandeåtgärder som är miljömässigt motiverade 

och rimliga från en kostnadssynpunkt och på det andra steget bedömer man ansvarets 

                                                
79 MÖD 2010:17. 
80 MÖD 2011:28. 
81 Bengtsson m fl, kommentar till 10 kap 1 § MB.   
82 MÖD 2011:25. 
83 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 758 
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omfattning i det enskilda fallet.84 Alltefter omständigheterna kan man efter att de passerat de 

två trappstegen konstatera ett fullt, jämkat eller inget ansvar för den verksamhetsutövare eller 

fastighetsägare som ansetts som rätt adressat för krav enligt 10 kap MB.85  

Första trappstegets bedömning ska vara objektiv och i huvudfallet ska man inte beakta 

exempelvis den ansvariges ekonomiska förhållanden.86 I bedömningen ska det istället ses till 

omständigheter som exempelvis vilka typer av föroreningar det rör sig om, om föroreningen 

är akuttoxisk, vilka föroreningsnivåer som kan lämnas kvar och vilka metoder som ska 

användas.87 Omständigheter liknande de som nämns i 2 kap 7 § MB är särskilt beaktansvärda 

vad gäller avvägningen mellan åtgärdens nytta och dess kostnad.88 MÖD har till exempel, i en 

bedömning angående detta första led, slagit fast att om det rör sig om en industrifastighet så är 

det inte miljömässigt motiverat att verksamhetsutövare sanerar marken till den renhetsnivå 

som krävs om det ska byggas bostäder på området. Exploatören får istället bära kostnaden för 

förädling av marken.89  

Bedömningen på det andra trappsteget ska utgå ifrån hur lång tid som har förflutit sedan 

föroreningen, vilken skyldighet den ansvarige hade att förhindra framtida skadeverkningar 

enligt dåtidens krav samt andra omständigheter. En sådan ”annan omständighet” som kan 

vara av betydelse är att verksamhetsutövaren visar att föroreningen beror enbart av andra 

verksamhetsutövare.90 En ”annan omständighet” som enligt MÖD däremot saknar betydelse 

är den att avhjälpandeåtgärderna blir dyrare än beräknat på grund av att andra aktörer fördyrat 

avhjälpandet.91 

5.5 Ett solidariskt ansvar  
Att 10 kap 2 § MB är skriven i singular innebär inte att endast en verksamhetsutövare bär ett 

avhjälpandeansvar. Alla som är verksamhetsutövare avseende en viss skada är enligt kapitlet 

ansvariga för avhjälpandet. Ansvaret är enligt 10 kap 6 § MB solidariskt. Med det menar man 

att alla verksamhetsutövare bär ett gemensamt ansvar och således kan anspråk riktas mot vem 

som helst av dessa. Ett undantag finns dock för den som visar på att dennes bidrag till 

föroreningen är så obetydligt att det inte ensamt motiverar efterbehandling. Ansvaret omfattar 
                                                
84 MÖD 2010:19 
85 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 758 
86 MÖD 2010:31 
87 Bengtsson m fl, kommentar till 10 kap 4 § MB  
88Bengtsson m fl, kommentar till 10 kap 4 § MB   
89 MÖD 2010:18, MÖD 2010:19  
90 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 758  
91 MÖD 2010:18  
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i sådana fall bara det egna bidraget. Att observera är vidare att även fastighetsägare, i den 

andra ansvarsklassen, svarar solidariskt med varandra enligt 10 kap 7 § MB, en bestämmelse 

som i princip överensstämmer med 10 kap 6 § MB.92  

Med ett solidariskt ansvar krävs ingen fördelning av de olika verksamhetsutövarnas 

respektive ansvar utan myndigheten kan rikta förelägganden om avhjälpandeåtgärder 

avseende hela föroreningen mot en, flera eller alla förorenare.93 Föreläggandena bör dock, 

enligt motiven, normalt riktas mot den som bedriver verksamheten för tillfället. Särskilt vad 

gäller tillståndsgiven verksamhet, då en omprövning av tillståndet kan krävas, kan det vara 

lämpligt att söka nuvarande verksamhetsutövare och att först om denne inte klarar av att 

avhjälpa skadan eller saknar förmåga att stå för kostnaden söka tidigare verksamhetsutövare 

med del i föroreningen. Myndigheten är dock oförhindrad att söka vilken ansvarig de vill.94  

Den som enligt reglerna om solidariskt ansvar har förelagts att stå hela kostnaden kan enligt 

10 kap 6 § 2 st MB väcka talan om regress mot de andra ansvariga. Det är fråga om en 

civilrättslig process men talan förs vid Mark- och miljödomstolen enligt 

21 kap 1 § 1 st 7 p MB. I processen ska vad verksamhetsutövarna betalat fördelas mellan de 

solidariskt ansvariga efter vad som är skäligt med hänsyn till den omfattning i vilken var och 

en har medverkat till föroreningen och till omständigheterna i övrigt. Den viktigaste 

fördelningsgrunden är var och ens respektive bidrag till föroreningen.95 

5.6 Ansvarets utsträckning i tiden  
Ansvar enligt 10 kap MB preskriberas inte, något som följer av 10 kap 8 § MB. Huvudregeln 

kan sägas vara att balkens ansvarsregler endast träffar verksamheter i drift den 1 januari 1999 

då balken trädde i kraft. Det i enlighet med förbudet mot retroaktiv lagstiftning som är 

grundlagsfäst.96 Under vissa förhållanden går det dock att rikta krav om avhjälpande även mot 

verksamheter som upphört tidigare än så.97 Det om den miljöskadan orsakats av en miljöfarlig 

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

verksamheten, det vill säga föroreningen, alltjämt pågick vid tiden för miljöbalkens 

ikraftträdande den 1 juni 1999. 

                                                
92 Naturvårdsverket, Efterbehandlingsansvar – En vägledning om miljöbalkens regler och rättslig praxis, rapport 

6501, s. 53 
93 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 359 
94 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 359 
95 10 kap 6 § 2 st MB. 
96 2 kap 10 § Regeringsformen (RF).  
97 8 § lag (1998:811) om införande av miljöbalken. 
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Vad som är miljöfarlig verksamhet definieras i 9 kap 1 § MB och har utvecklats ovan. Att den 

miljöfarliga verksamheten ska ha varit i faktisk drift efter den 30 juni 1969 hör samman med 

att ML trädde i kraft den 1 juli 1969 och att krav om avhjälpande började ställas först då.98 

Medan vad som är miljöfarlig verksamhet är relativt lätt att avgöra ställer frågan om 

verksamheten var i faktisk drift till större problem då det saknas en definition i lagtext och 

vägledning i förarbetena saknas.99 MÖD har i ett antal avgöranden haft anledning att tolka 

begreppets innebörd. 100  De har uttalat att det krävs ett tekniskt och miljömässigt samband 

mellan den verksamhetsinriktning som orsakat föroreningen och den miljöfarliga verksamhet 

som är i fortsatt drift även efter den 30 juni 1969. Verksamheten i stort ska således ha fortsatt 

efter det aktuella datumet men verksamhetsinriktningen kan sedan länge vara avslutad  

6 Verksamhetsutövare vid förelägganden om 
avhjälpande 

6.1 Introduktion 

Verksamhetsutövaren är enligt 10 kap 2 § MB primärt ansvarig för att en föroreningsskada 

eller allvarlig miljöskada avhjälps. Till skillnad från vad som gäller för pågående verksamhet 

finns en legaldefinition för vem som ska anses som verksamhetsutövare enligt 10 kap MB och 

som bär det primära ansvaret för avhjälpande i enlighet med principen om att förorenaren 

betalar, PPP. I 10 kap 2 § MB stadgas att ”den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet 

eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till en föroreningsskada” är verksamhetsutövare. 

Initialt måste den myndighet som ska förelägga om avhjälpande således slå fast vilken åtgärd 

eller verksamhet det är som orsakat föroreningen. Säger vi exempelvis att det är ett giftigt 

ämne som orsakat föroreningen och det giftiga ämnet kommit ut i miljön genom att något 

hällt ut det så är det ju den som vidtagit åtgärden i fråga, hällt, som är verksamhetsutövare. 

Om det giftiga ämnet varit förvarat i ett kärl som någon underlåtit att hålla tätt är det den som 

underlåtit försiktighetsmått och därmed indirekt orsakat förorening som är 

verksamhetsutövare. Har det giftiga ämnet kommit ut i miljön då det i en 

                                                
98 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 1019.  
99 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 1019.  
100 MÖD 2009:36, MÖD 2010:17, MÖD 2010:19. 
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jordbruksverksamhet använts som besprutningsmedel är verksamhetsutövaren sannolikt 

identisk med den som bedrivit jordbruksverksamheten.101  

I vissa fall kan det vara svårare att utreda vem som är verksamhetsutövare. Vad gäller 

exempelvis när någon bara vidtagit vissa exploateringsåtgärder? Bär moderbolag något ansvar 

för dotterbolagets miljöskulder? Kan man förvärva en miljöskuld i en inkråmsöverlåtelse? 

Eller kan ett konkursbo vara verksamhetsutövare? I motiven till 10 kap MB har man uttalat att 

det avgörande för att någon ska anses vara verksamhetsutövare är om denne haft faktisk eller 

rättslig möjlighet att ingripa mot störningar.102 Bedömningen av vem som omfattas av 

legaldefinitionen, och är att anse som verksamhetsutövare, har i huvudsak överlämnats till 

rättstillämpningen och nedan studerar jag vilka principer som kan utläsas där. 

Vad gäller vem som ska anses som verksamhetsutövare för en allvarlig miljöskada saknas 

vägledning i rättspraxis. 10 kap 1 § 2 st MB baserar sig på miljöansvarsdirektivet och i 

direktivet har man löst ansvarsfrågan genom att lista en rad yrkesverksamheter i direktivets 

bilaga 3 som kan bära ett ansvar. Den svenske lagstiftaren valde vid genomförandet istället att 

följa balkens struktur och hålla kvar vid den generella definitionen i 10 kap 2 § MB.103 Vid 

genomförandet har man dock i följdlagstiftning stadgat om undantag för vissa verksamheter. 

Personer som vidtar åtgärder inom jordbruket, skogsbruket, rennäringen och yrkesfisket 

omfattas exempelvis inte av den krets personer som ska behöva ansvara för allvarlig 

miljöskada.104 Det saknas svensk rättspraxis kring ansvaret för allvarliga miljöskador varför 

inga sådana rättsfall kommer att refereras nedan.  

 
6.2 Verksamhetsutövare i exploateringsfallet 

6.2.1 Kustbostäder i Oxelösund  

På en fastighet i Oxelösund som var konstaterat förorenad förelade länsstyrelsen 

fastighetsägaren Kustbostäder i Oxelösund AB (Kustbostäder) att, så som 

verksamhetsutövare, utföra undersökning och vidta försiktighetsmått vid efterbehandling av 

fastigheten.105 De ansågs av länsstyrelsen som verksamhetsutövare då de, i syfte att exploatera 

fastigheten, utfört nödvändiga saneringsarbeten som grävning och schaktning som led i sin 

                                                
101 Prop. 2006/97:95, s. 57.  
102 Prop. 2006/07:95, s. 127.  
103 Prop. 2006/07:95, s. 51 f.  
104 22-23 §§ förordning (2007:667) om allvarliga miljöskador.  
105 NJA 2012 s. 125.  
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exploatering. Kustbostäder hade köpt den aktuella förorenade fastigheten av bolaget JM 

Värmdöstrand AB (JM) i syfte att bygga bostäder. På fastigheten hade JM bedrivit miljöfarlig 

verksamhet, de var således också att anse som verksamhetsutövare då de genom sin 

verksamhet bidragit till föroreningen.  

Kustbostäder accepterade föreläggandet men stämde i ett senare skede JM i miljödomstolen 

och yrkade att domstolen skulle fastställa att JM skulle ensamt svara för hela kostnaden vid 

efterbehandlingen. De bägge var solidariskt ansvariga men Kustbostäder ansåg att deras 

bidrag till skadan varit så litet att inget ansvarar skäligen borde läggas på dem när ansvaret 

skulle fördelas enligt 10 kap 6 § 2 st MB. För att någon ska kunna väcka talan om regress mot 

övriga solidariskt ansvariga krävs att denne ingår i verksamhetsutövarkretsen enligt 

10 kap 2 § MB. När JM gick i svaromål yrkade de därför att Kustbostäder inte skulle anses 

som verksamhetsutövare vilket då skulle utgöra ett rättegångshinder för Kustbostäder att föra 

en talan om fördelning av kostnadsansvaret för efterbehandlingen. Då frågan om Kustbostäder 

var att betrakta om verksamhetsutövare således var central för resterade prövning valde 

miljödomstolen att pröva frågan i mellandom. I den prövningen fann de att Kustbostäder inte 

var att betrakta som verksamhetsutövare. Kustbostäder överklagade domen till MÖD vilka i 

sin prövning ansåg att Kustbostäder var verksamhetsutövare. JM överklagade till sist MÖD:s 

dom till HD. 

HD konstaterade att det solidariska ansvaret i 10 kap 6 § MB inte bara omfattar den som 

bidragit till skadans uppkomst utan att ansvar också kan aktualiseras för den som endast 

vidtagit en enstaka åtgärd. De konstaterade därefter att det i bedömningen av vem som är 

verksamhetsutövare inte finns något egentligt utrymme för att ta hänsyn till sådant som att 

åtgärderna utgjort nödvändiga led i ett saneringsarbete och att de därigenom minskat 

miljöbelastningen totalt sett, så som var fallet i det aktuella målet.  

HD angav att Kustbostäders åtgärder i form av grävning och schaktning hade bidragit till att 

föroreningen frigjorts och spridits till omgivningen. Kustbostäder hade således bidragit till 

föroreningsskada trots att åtgärderna syftat till sanering av föroreningen och var därför att 

anse som en av de verksamhetsutövare som kunde föra talan enligt 10 kap 6 § MB.  

6.2.2 Slutsatser kring ansvarets omfattning 

Av Kustbostäder i Oxelösund kan man dra den slutsatsen att för att anses som 

verksamhetsutövare enligt 10 kap MB så krävs inte att man på något sätt medverkat i den 
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verksamhet som ursprungligt förorenat marken. Inte heller krävs det att man tillfört mer 

främmande ämnen till marken, och därigenom ytterligare förstärkt föroreningen, utan bara det 

att någon ”stuckit spaden i jorden och skottat” på ett förorenat område kvalificerar 

rättssubjektet med spaden i handen till verksamhetsutövare. Hänsyn ska inte tas till syftena 

med markarbetena och inte heller ska man beakta om åtgärderna minskat miljöbelastningen 

totalt sett. Bara det att man genom åtgärder, åtminstone momentant, frigjort och spridit 

föroreningen till omgivningen är tillräckligt för att man ska anses vara verksamhetsutövare. I 

alla de fall då förorenad mark ska exploateras kommer således exploatören att anses som en 

förorenare vilken bidragit till föroreningen på ett för tillämpningen av 10 kap MB relevant 

sätt. 

6.3 Verksamhetsutövare vid förvärv av verksamhet 

6.3.1 Sellbergs 

Länsstyrelsen förelade YMI Sellbergs AB (Sellbergs) att sanera ett område i Karlstad 

kommun vilket förorenats av tidigare bedriven miljöfarlig verksamhet i form av mellanlagrng 

av avfall.106 Senaste aktiva verksamhetsutövare hade varit Karlstad Renhållning. Bolaget drev 

mellanlagringen med stöd av dispens som länsstyrelsen år 1977 meddelat bolaget FÅVAB 

och som sedermera övergått på Karlstad Renhållning när de tog över verksamheten. I 

dispensbeslutet reglerades verksamheten utförlig och Karlstad Renhållning omfattades av alla 

dessa skyldigheter. Mellanlagringen pågick till 1991 och efter det hade heller ingen annan 

verksamhet bedrivits på området. Karlstad Renhållning var därmed att anse som sista 

verksamhetsutövare och bar ett återställningsansvar enligt 5 § ML.  

Att det var Sellbergs som kom att föreläggas om sanering berodde på att Karlstad Renhållning 

inte längre existerade. Bolaget hade genom fusion övertagits av Sellbergs år 1994. 

Koncessionsnämnden konstaterade i skälen till sitt beslut att vid en fusion övertas samtliga 

tillgångar och skulder av det absorberande bolaget. Därefter anförde de att ”samtliga 

tillgångar och skulder” även omfattar återställningsskyldigheten enligt ML. Sellbergs var 

således att anse som rätt adressat och länsstyrelsens föreläggande fastslogs.  

                                                
106 Koncessionsnämnden för miljöskydd beslut 1996-06-24, nr B 156/96.  
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6.3.2 Arvamet 

På två fastigheter i Umeå hade sedan många år tillbaka bedrivits 

avfallsåtervinningsverksamhet vilket historiskt bland annat bestått i att omhänderta PCB-

haltigt skrot.107 På fastigheten bedrevs vid tiden för föreläggandet fortfarande 

skrotningsverksamhet men skrotet kontrollerades för PCB innan det återvanns. Den historiska 

verksamheten hade lett till ett utsläpp av PCB till Umeälven via dagvattennätet på fastigheten. 

Läckaget var alltjämt pågående även om skrot med PCB inte längre hanterades. Mot bakgrund 

av den konstaterade föroreningen förelade Umeå kommun Arvamet AB (Arvamet) att 

inkomma med undersökning av Umeälven enligt 26 kap 22 § MB.  

Arvamet hade förvärvat verksamheten i det bolag som ursprungligen bedrev 

skrotningsverksamheten. Det var fråga om en inkråmsöverlåtelse där endast verksamheten 

och vissa tillgångar byter ägare och inte en aktieöverlåtelse där hela bolaget, med 

organisationsnummer etc, överlåts.  

Föreläggandet överklagades till länsstyrelsen och miljödomstolen vilka bägge beslutade att 

kommunens beslut skulle kvarstå. Arvamet överklagade miljödomstolens dom till MÖD.  

MÖD konstaterade att den som tar över en verksamhet i princip övertar så väl rättigheter som 

skyldigheter, det med hänvisning till Sellbergs. Krav om efterbehandling kan således riktas 

mot vem som helst som bedriver eller har bedrivit verksamheten. MÖD fastslog att då 

Arvamet vid tidpunkten för domen bedrev den verksamhet som orsakat PCB-föroreningarna 

var de rätt adressat enligt 10 kap 2 § MB. Kommunen hade fog för sitt föreläggande.   

6.3.3 Balticgruppen 

På en fastighet hade det funnits en massafabrik vars massaproduktion under året 1952-1968 

genererat avloppsvatten innehållande kvicksilverförorenade fiber.108 Dessa släpptes ut i 

Umeälven. Genom de undersökningar som gjorts tidigare var det klarlagt att det fanns 

kvicksilver i berörda delar av älven och att massafabriken var en av de verksamheter som 

bidragit till föroreningen. Länsstyrelsen förelade Balticgruppen Fastighet AB (Balticgruppen) 

om undersökning av det förorenade området enligt 26 kap 22 § MB. 

                                                
107 MÖD 2003:127. 
108 MÖD 2006:36. 
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Balticgruppen överklagade och anförde en rad olika grunder. Bland annat skulle 

undersökningen vara av forskningskaraktär, den skulle vara oskälig, verksamheten kunde inte 

anses omfattas av 10 kap MB då den inte varit i faktiskt drift efter 30 juni 1969 och 

föreläggandet var i strid med bolagets berättigade förväntningar. De anförde också att de inte 

var rätt adressat för föreläggandet och här refereras domstolarnas bedömning av frågan om 

bolagets verksamhetsutövaransvar.  

Det bolag som bedrev verksamheten under aktuell förorenande tidsperiod var Bowaters 

Svenska Trämassefabrik AB vilka sedan bytt firma till Strömpilen AB. Bolaget ingick i 

Bowaterkoncernen. 1987 förvärvade Balticgruppen bolaget genom aktieöverlåtelse och 1999 

fusionerande det förvärvade bolaget med moderbolaget (Balticgruppen Fastighet AB). 

Fusionen var klar den 12 januari 2000.  

Miljödomstolen ansåg att trots att Balticgruppen varken ägde eller hade fusionerat med 

bolaget under föroreningsperioden så gjorde fusionen att de var att anse som rätt adressat. 

Miljödomstolens dom överklagades av bolaget. Också MÖD fastslog dock att efter 

Strömpilen AB:s fusion med Balticgruppen var Balticgruppen att anse som 

verksamhetsutövare på grund av att de genom fusionen hade övertagit de absorberade 

bolagets miljöskulder. Länsstyrelsen hade således riktat sitt föreläggande mot rätt adressat.  

6.3.4 Valnöten 11  

På fastigheten Valnöten 11 i Eskilstuna kommun hade det konstaterats förorening av 

trikloretylen vilken härrörde från en ytbehandlingsverksamhet där det klorerade 

lösningsmedlet hade använts.109 Miljö- och räddningstjänstnämnden i kommunen förelade 

bolaget NJ Innovation AB (NJ Innovation) att göra en åtgärdsförberedande undersökning 

samt inkomma med åtgärdsförslag avseende området. 

NJ Innovation bedrev verksamhet på fastigheten i ett där beläget företagshotell och 

ytbehandlade i sin verksamhet plåt. De hade också tidigare haft tillstånd att använda 

trikloretylen för rengöringen men använde, och hade hela tiden använt, alkalisk tvätt istället. 

Den verksamhet som använt trikloretylen och som gett upphov till föroreningen bedrevs av 

Ornamentik PC Aktiebolag (Ornamentik). Detta bolag försattes i konkurs 1986.  NJ 

Innovation kom att starta sin verksamhet 1988 och köpte i samband med det vissa maskiner ur 

                                                
109 MÖD 2011:24 
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Ornamentiks konkursbo. De flyttade också in i bolagets gamla lokaler vilka byggts om till 

företagshotell.  

Länsstyrelsen och miljödomstolen ansåg i sin prövning av kommunens beslut att det 

redovisade skeendet var att anse som en avknoppning av Ornamentik och att NJ Innovation 

därför var att anse som verksamhetsutövare och rätt adressat för föreläggandet. NJ Innovation 

överklagade miljödomstolens dom till MÖD. 

MÖD konstaterade att det inte var fråga om samma verksamhet och att det heller inte kunde 

anses föreligga något organisatoriskt samband mellan de två bolagen. NJ Innovation kunde 

därför inte ses som verksamhetsutövare av den verksamhet som gått i konkurs och då de 

heller inte själva bidragit till föroreningen var de inte rätt adressat för kommunens 

föreläggande. Domstolen kom fram till den slutsatsen mot bakgrund av att Ornamentik gått i 

konkurs och att konkursen var avslutad, att Ornamentik hade 85 anställda medan NJ 

Innovation startades som ett enmansbolag och vid tillfället för dom hade fyra anställda, att det 

inte framkommit någon koppling mellan ägarintressena i de två bolagen samt att bolaget 

dessutom bedrev olika typer av ytbehandlingsverksamhet. Kommunens föreläggande 

upphävdes således.  

6.3.5 Slutsatser kring ansvarets omfattning 

När man förvärvar aktier i ett aktiebolag eller andelar i handelsbolag och kommanditbolag 

som bedriver eller har bedrivit en verksamhet förändrar inte det ansvaret för avhjälpande i och 

med att det är samma juridiska person, med samma organisationsnummer, som är 

verksamhetsutövare.110 Då den juridiska personen existerar oförändrad till sitt yttre har frågan 

inte heller utgjort grund för bekymmer i rättstillämpningen. När den juridiska personen byter 

skepnad genom fusion eller när en verksamhet övergår från ett rättssubjekt till ett annat 

genom inkråmsöverlåtelse är dock situationen, vid ett första påseende, inte lika självklar. 

Fusion kan i aktiebolag och ekonomiska förening ske på två sätt; antingen genom absorption 

då det eller de överlåtande bolagen (eller föreningarna) flyter in i det övertagande bolaget 

(eller föreningen) eller kombination där två eller flera överlåtande bolag (eller föreningar) 

tillsammans bildar eller nytt övertagande bolag (eller förening). Efter fusionen upplöses de 

bolag (eller föreningar) som absorberats eller kombinerats. Vid fusion övertas samtliga 

tillgångar och skulder i det eller de överlåtande bolagen (eller föreningarna) av det 
                                                
110 Naturvårdsverket, rapport 6501, s. 36.  
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övertagande bolaget (eller föreningen).111 Som framgår av de ovan refererade rättsfallen har 

Koncessionsnämnden ansett att ”alla skulder” även omfattar avhjälpandeansvaret, något som 

efter balkens ikraftträdande har bekräftats av MÖD. Det innebär att även om den juridiska 

personen byter skepnad så består verksamhetsutövaransvaret.  

Man kan också förvärva en verksamhet genom inkråmsöverlåtelse, då övertar man maskiner, 

personal, lokaler etc men inte den juridiska personen och dess organisationsnummer. 

Verksamheten är således densamma men den bedrivs av ett annat rättssubjekt. Först kan man 

slå fast att den som överlåtit verksamheten genom överlåtelsen inte blir fri från sitt 

verksamhetsutövaransvar då den alltjämt ju bedrivit verksamhet. Man kan även konstatera att 

den som förvärvar och bedriver en verksamheten genom bedrivandet är ansvarig för 

preventiva krav enligt 2 kap MB och att denne även bär en skyldighet att följa 

tillståndsvillkoren då tillståndet som är knutet till verksamheten genom överlåtelser övergår 

till förvärvaren. Vad gäller du avseende reparativa åtgärder? Förstås bär den nya 

verksamhetsutövaren ett avhjälpandeansvar för de föroreningar den själv förorsakar men det 

är inte tillräcklig. Den som förvärvat en hel verksamhet genom inkråmsöverlåtelse bär även 

ett ansvar för den tidigare verksamhetsutövarens bidrag till föroreningen. Det i alla fall om 

verksamheten fortsätter att bedrivas i stort sett oförändrad liksom var fallet i målet 

Arvamet.112 Av Arvamet kan man också utläsa att för att bedriva en verksamhet oförändrad 

krävs inte att man fortsätta ägna sig åt de förorenande processerna.  

En jämförelse mellan Arvamet och Valnöten 11 vittnar också om att inte vilket förvärv som 

helst från ett bolag som bedrivit förorenande verksamhet är tillräcklig grund för 

verksamhetsutövaransvar. I Valnöten 11 ansågs det förvärvande bolaget inte som 

verksamhetsutövare trots att vissa maskiner förvärvats från ett förorenande bolag och 

förvärvaren också flyttat in i det förorenande bolagets gamla lokaler så ansågs så ansågs 

förvärvaren ändå inte hade bedrivit samma verksamhet.  

6.4 Moderbolaget som verksamhetsutövare 

6.4.1 Proton 

Till följd av verksamhet bestående i legoytbehandling av stål, galvaniserat material och 

aluminium genom bland annat elektrodopplackering och pulverlackering hade förorening 

                                                
111 23 kap 1 § aktiebolagslag (2005:551) (ABL), 12 kap 1 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (FL). 
112 MÖD 2003:127.  
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uppkommit i en damm där processavloppsvattnet passerade.113 I dammen kunde man 

konstatera förhöjda halter av bland annat zink och nickel samt andra metaller. Länsstyrelsen 

förelade därför bolaget Proton Industries AB (Proton Industries) att inkomma med anmälan 

om avhjälpandeåtgärd samt att utföra saneringsåtgärder i dammen. De riktade föreläggandet 

mot Proton Industries då de ansåg att de var verksamhetsutövare för den verksamhet som 

bidragit till föroreningen.  

Proton Finishing Ekenässjön AB (Proton Finishing) var Proton Industries helägda dotterbolag 

och de var de som haft tillstånd och bedrivit den faktiska verksamheten på fastigheten under 

år 2002-2007. Under perioden hade dotterbolaget dock aldrig fått någon lönsamhet i sin 

verksamhet och Proton Industries, moderbolaget, hade därför lämnat drygt 43 miljoner kronor 

i koncernbidrag till sitt dotterbolag under åren 2003-2007. År 2007 beslutade Proton 

Industries istället att avveckla verksamheten och Proton Finishing trädde sedan i frivillig 

likvidation.  

Proton Industries ansåg sig inte vara verksamhetsutövare enbart på den grunden att den 

faktiska verksamhetsutövaren var deras helägda dotterbolag och därför överklagade de 

länsstyrelsens föreläggande till miljödomstolen vilka biföll överklagandet. Proton Industries 

anförde vidare att de inte agerat på ett sådant sätt att det fanns skäl för ansvarsgenombrott. 

Länsstyrelsen, som part i målet, överklagade miljödomstolens dom till MÖD.  

MÖD behandlar i sin bedömning först frågan om ansvarsgenombrott översiktligt och nämner 

sammanfattningsvis att det saknas en generell bestämmelse på miljörättens område om 

ansvarsgenombrott och att någon sådan inte införts då regeringen ansett att behov saknas.  

MÖD övergår sedan till frågan om Proton Industries kan anses vara verksamhetsutövare vid 

sidan om Proton Finishing. De anger att för att ett bolag ska kunna anses vara 

verksamhetsutövare trots att verksamheten har bedrivits av ett dotterbolag så måste 

moderbolaget haft ett så pass stort inflytande att det har kunnat påverka hur verksamheten 

bedrivits och haft en rättslig och faktiskt möjlighet att ingripa. MÖD gör därefter 

bedömningen att eftersom Proton Industries koncernbidrag möjliggjort fortsatt verksamhet i 

det icke lönsamma dotterbolaget från 2003 till 2007 så har Proton Industries haft avgörande 

inflytande över verksamheten. Genom sin starka ställning som koncernbidragsgivare och som 

ensam aktieägare menar domstolen att de även haft rättslig och faktisk möjlighet att påverka 

                                                
113 MÖD 2013:28. 
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verksamheten. MÖD anser därför Proton Industries vara verksamhetsutövare vid sidan om 

Proton Finishing och fastställer länsstyrelsens beslut.  

6.4.2 Slutsatser kring ansvarets omfattning 
Vid ett första påseende kan det tyckas som att MÖD i  Proton anser att moderbolaget bär ett 

ansvar för dotterbolagets förpliktelser.  Det vill säga att de, på grund av att dotterbolaget 

numera är likviderat och inte kan ansvara, träder in i dotterbolagets ställe och därför är rätt 

adressat. Så är dock inte fallet. I sina domskäl nämner domstolen ansvarsgenombrott helt 

översiktligt och uttalar i stort sett bara att lagstiftaren inte sett något behov av en särskild 

reglering om ansvarsgenombrott i miljörätten.114 Därefter fokuserar de istället på om 

moderbolaget själva agerat på ett sådant sätt som konstituerar ett ansvar som 

verksamhetsutövare enligt balken. Det ansvaret uppstår ju i sådana fall redan då bolaget 

bidragit till föroreningen enligt 10 kap 2 § MB och är solidariskt med dotterbolagets ansvar. 

För att kunna förelägga ett moderbolag om ansvar på grund av ett de själva är att anse som 

verksamhetsutövare är således inte beroende av att dotterbolaget ska sakna möjlighet till 

ansvarstagande så som i fallet med ansvarsgenombrott. Var gäller ansvarsgenombrott rör det 

sig ju alltjämt om ett subsidiärt ansvar där aktieägaren bara blir ansvarig för bolagets 

förpliktelser i de fall då bolaget själva saknat möjlighet till ansvarstagande.115 

I Proton anser MÖD att moderbolaget har bidragit till föroreningen på ett sådant sätt att de 

själva är att anse som verksamhetsutövare på grund av att de genom koncernbidrag 

möjliggjort den förorenande verksamheten i ett icke lönsamt bolag. Som ensam aktieägare, 

vilket ett moderbolag ofta är, och koncernbidragsgivare, vilket ett moderbolag sannolikt ofta 

blir i de fall man försöker starta en verksamhet i en egen juridisk person och verksamheten 

inte är lönsam, har man enligt MÖD den erforderliga starka ställning där man har rättslig och 

faktisk möjlighet att påverka verksamheten. En slutsats av målet är att 

verksamhetsutövarbegreppet har konstaterats omfatta den som associationsrättsligt har 

möjlighet att kontrollera verksamheten, så som ensam aktieägare, i det fall om detta 

kontrollerande bolag också möjliggjort verksamheten genom ekonomiska tillskott.  

Genom att verksamhetsutövarbegreppet omfattar även denna situation minskar behovet av att 

med ansvarsgenombrott låta moderbolag svara för dotterbolags förpliktelser. 

Verksamhetsutövarbegreppet och behovet av en ansvarsgenombrottsreglering är nämligen 

beroende av varandra. Ju fler aktörer som kan inkluderas i verksamhetsutövarkretsen desto 
                                                
114 Prop. 2006/07:95, s. 100 f. 
115 Prop. 2006/07:95, s. 100.  
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mindre behov finns det av möjlighet till ansvarsgenombrott och vice versa. Lagstiftaren har 

också konstaterat att något behov av en regel som möjliggör ansvarsgenombrott inte finns. 

6.5 Verksamhetsutövare vid konkurs 

6.5.1 Lastbilen i Gällivare   

Marken vid en parkeringsplats i Gällivare kommun hade förorenats av diesel från en läckande 

lastbil. Lastbilen tillhörde den enskilda firman Tiensuus Schakt men hade övergått i ett 

konkursbos vård efter att den enskilda firman försatts i konkurs.116 Miljö- och byggnämnden i 

Gällivare kommun förelade konkursboet att sanera marken där dieseloljan läckt ut då de 

ansåg konkursboet vara verksamhetsutövare.  

Föreläggandet överklagades av konkursboet till länsstyrelsen och sedan till miljödomstolen. 

Länsstyrelsen fastställde överklagande medan miljödomstolen kom att upphäva det då den 

ansåg att konkursboet inte kunde göras ansvarigt. Miljödomstolen menade att fastigheten där 

lastbilen stod varken ägts eller disponerats av konkursgäldenären och den således inte 

övergått i konkursboets vård. Nämnden överklagade miljödomstolens dom till MÖD.  

MÖD konstaterade inledningsvis att konkursboet haft rådighet över den läckande lastbilen 

och att boet inte kunnat visa att läckaget inte till någon del skett efter konkursutbrottet. I och 

med att de inte kunna bevisa det fick de enligt domstolen anses ha bidragit till föroreningen på 

det sätt som avses i 10 kap 2 § MB och de var rätt adressat för föreläggandet. 

6.5.2 Frilac 

Frilac AB (Frilac) hade tillstånd från länsstyrelsen för verkstadsindustri, ytbehandling och 

pulverlackering på en fastighet i Jönköping.117 Frilac anmälde i november 2001 till 

tillsynsmyndigheten att verksamheten upphört på den fastighet där de hade tillstånd att 

bedriva verksamheten. I årsskiftet gick hyreskontraktet ut och i april 2002 försattes Frilac i 

konkurs.  

Tillståndet var förenat med ett villkor om efterbehandling i det fall verksamheten skulle 

upphöra. Efter konkursen förelade tillsynsmyndigheten, kommunen, konkursboet att fullgöra 

villkoret i fråga genom att bland annat utföra mark- och grundvattenundersökning. 

Konkursboet överklagade föreläggandet till så väl länsstyrelsen som miljödomstolen vilka 

bägge avslog konkursboets yrkande. Miljödomstolens dom överklagades till MÖD.  
                                                
116 MÖD 2002:16. 
117 MÖD 2005:29. 
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MÖD anförde initialt att en grundprincip inom konkursrätten är att ett konkursbo inte 

ansvarar för konkursgäldenärens förpliktelser. Den verksamhet som bar tillståndet i fråga var 

inte aktiv vid tiden för konkursutbrottet och hade inte heller varit det därefter. 

Konkursförvaltaren å sin sida hade endast vidtagit åtgärder som var hänförliga till 

avvecklingen av boet och inte valt att fortsätta verksamheten även om förvaltaren i teorin 

hade kunnat åberopa tillståndet för att återuppta verksamheten. MÖD konstaterade att enbart 

omständigheten att konkursboet skulle kunna använda sig av ett tillstånd för att återuppta 

verksamheten inte är tillräckligt för att en verksamhet ska kunna ses som pågående efter 

konkursutbrottet och ansåg därför att konkursboet inte kunde anses vara verksamhetsutövare. 

Miljönämndens i Jönköpings kommun beslut undanröjdes således då det var riktat mot fel 

adressat.  

6.5.3 Klippan AB:s konkursbo 

Klippan AB hade sedan 1537 och fram till det att bolaget försattes i konkurs den 30 juni 2006 

bedrivit papperstillverkning på Klippans bruk i Klippans kommun.118 Processavloppsvattnet 

från bruket hade Rönne å och Stackarpsdammen nedströms ån som recipient119 och hade i 

dess sediment orsakat förorening. Bruksfastigheten var också den påverkad av förorening.  

Klippan AB hade dessutom, med stopp under 70-talet, deponerat restprodukter på två 

deponier belägna på två skilda fastigheter vilka antogs orsaka metalläckage. Klippan AB var 

vid konkursutbrottet dock inte längre ägare av deponifastigheterna och bedrev inte någon 

verksamhet där varför fastigheterna inte övergick i konkursboets vård. Mot bakgrund av 

kunskaperna om förorening förelade länsstyrelsen i Skåne län Klippan AB:s konkursbo att 

göra provtagningar av de förorenade vattenområdena samt av deponierna. Föreläggandet 

meddelades med stöd av 26 kap 22 § MB då det rörde sig om utredning för att klarlägga om 

det fanns en förorening som gör 10 kap MB tillämpligt.  

Efter konkursutbrottet hade papperstillverkningen upphört och den verksamhet boet bedrivit 

på bruksfastigheten var arkning120 av redan tillverkat papper. Arkningen pågick fram till den 

1 december 2006 då verksamheten och fastigheten i fråga såldes till Svenska Pappersbruket 

AB.  

                                                
118 MÖD 2008:14. 
119 Mottagare av utsläppet. 
120 Tillskärning av papper.  
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Konkursboet överklagade länsstyrelsen föreläggande till miljödomstolen som avslog 

överklagandet och fastställde föreläggandet. Konkursboet överklagade miljödomstolens dom 

till MÖD. 

MÖD konstaterade inledningsvis att i de fall konkursboet fortsätter att bedriva 

konkursgäldenärens verksamhet så kan boet göras ansvarig enligt 10 kap MB om 

verksamheten också bidragit till föroreningen. Vidare konstaterade MÖD att i de fall boet inte 

bedriver någon aktiv verksamhet så kan de göras ansvariga i det fall boet förvarar och har 

rådighet över det objekt, t ex miljöfarligt avfall, som ska efterbehandlas.  

Konkursboet hade avslutat papperstillverkningen och ägnade sig åt arkning av redan tillverkat 

papper. Det är visserligen att fortsätta att bedriva verksamhet men enligt MÖD kunde 

verksamhetsinriktningen i fråga inte anses ha bidragit till förorening. De kunde således inte 

anses som verksamhetsutövare för föreningen i vattenområdena. Inte heller kunde de anses 

som verksamhetsutövare avseende deponierna då boet inte hade erforderlig anknytning till 

dessa. Angående deponierna lade MÖD vikt vid att boet varken hade bedrivit någon 

deponiverksamhet eller på annat sätt disponerat fastigheterna under konkursförvaltningen. 

MÖD upphävde länsstyrelsens föreläggande då det var riktat till fel adressat.  

6.5.4 Blaikengruvan   

I Blaikengruvan och Svärtträskgruvan i Sorsele respektive Storumans kommun hade 

gruvverksamhet, i form av traditionell brytning av malm, bedrivits under drygt ett och ett 

halvt år av tillståndshavaren ScanMining AB:s helägda dotterbolag Blaikengruvan AB.121 

Bägge bolagen försattes efter en misslyckad företagsrekonstruktion i konkurs i december 

2007 och i samband med det upphörde gruvbrytningen. Trots att ingen malm längre bröts 

fanns dock problem med förorening på grund av metalläckage. Det här då det i 

konkursgäldenärernas verksamhet hade blottlagts, brutits och förts upp metallhaltigt berg till 

markytan. Metallföroreningarna spreds från det brutna berget till både mark och vatten från 

bland annat dagbrotten och gråbergsupplagen. Under tiden från konkursutbrottet till 

försäljningen av verksamheten (december 2007-augusti 2008) vidtog därför konkursbona 

åtgärder i form av rening av dränagevatten och förvaring av utvinningsavfall från gruvorna. 

Gruvorna såldes i augusti 2008 till Lappland Goldminers Sorsele AB vilka också de kom att 

försättas i konkurs i februari 2012. 

                                                
121 MÖD 2013:36 (Blaikengruvan AB:s konkursbo) samt Mark- och miljööverdomstolens dom 2013-11-06, Mål 

nr M 4233-13 (ScanMining AB:s konkursbo).  
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På grund av föroreningssituationen förelade länsstyrelsen 2012 de tre konkursbona att som 

verksamhetsutövare, antingen ensamt eller i samarbete med varandra, upprätthålla rening och 

egenkontroll samt upprätta en efterbehandlingsplan. ScanMining AB:s och Blaikengruvan 

AB:s konkursbon överklagade föreläggandet. Miljödomstolen avslog de bägge 

överklagandena varpå konkursbona överklagade till MÖD.  

MÖD ansåg sig först behöva utreda om någon gruvverksamhet överhuvudtaget pågick under 

tiden från konkursutbrottet till försäljningen av verksamheten (december 2007-augusti 2008) 

trots att ingen malm bröts. Därefter kan de ta ställning till om konkursbona, i sådana fall, 

kunde anses vara verksamhetsutövare.  

MÖD konstaterade att tillståndspliktens utformning inte är avgörande för 

verksamhetsbegreppets omfattning. De uttalade att gruvverksamhet måste ses som en 

integrerad helhet där, utöver den traditionella gruvdriften, också delmoment som åtgärder för 

underhåll med bland annat hantering av utvinningsavfall, skötsel av sedimentationsdammar, 

rening av dränagevatten m m ingår. Då föroreningsskadan berodde av gruvverksamheten som 

helhet så pågick således förorenande verksamhet även under tiden som konkursbona väntade 

på en köpare av gruvorna.  

MÖD ställde sig därefter frågan om konkursbona också kunde anses vara verksamhetsutövare 

för verksamheten under den aktuella perioden? Domstolen uttalade, med hänvisning till HD i 

målet Kustbostäder i Oxelösund, att intresset av ett tydligt och effektivt system för 

avhjälpande bör ges stor betydelse vid bedömningen av vem som är att anse som 

verksamhetsutövare. De åtgärder konkursbona vidtagit under den aktuella perioden utgjorde i 

gruvverksamheten integrerade delmoment och därigenom hade de fortsatt bedriva 

konkursgäldenärens verksamhet trots att de inte brutit någon malm. Därför var de också att 

anse som verksamhetsutövare och länsstyrelsens föreläggande stod fast.  

6.5.5 Slutsatser kring ansvarets omfattning  

Konkursboet ska inte förväxlas eller blandas ihop med konkursgäldenären utan boet är en 

egen juridisk person. Att konkursboet omhändertar konkursgäldenärens tillgångar för 

borgenärernas räkning, 1 kap 1 § konkurslagen, är inte detsamma som att boet per automatik 

blir verksamhetsutövare. För det krävs någon tillkommande omständighet. 



44 
 

Av referaten framgår att om boet fortsätter att bedriva konkursgäldenärens verksamhet så 

anses boet som verksamhetsutövare och bär ett solidariskt ansvar även för föroreningar som 

verksamheten orsakat. Det här även om föroreningarna härrör från en tidpunkt innan 

konkursutbrottet.122 Det krävs dock att den verksamhet som boet väljer att fortsätta bedriva 

åtminstone har ingått som ett delmoment i den förorenande verksamhetens integrerade helhet. 

Skulle boet ägna sig åt en verksamhetsinriktning vilken är att betrakta som fristående i 

förhållande till den förorenande verksamheten så kan de, enligt samma resonemang, inte 

anses vara verksamhetsutövare enligt 10 kap MB.123 Inte heller det att konkursboet har ett 

tillstånd vilket de skulle kunna ta i anspråk för att återuppta verksamheten är tillräckligt för att 

anse dem som verksamhetsutövare.124 

Konkursboet kan också anses som verksamhetsutövare trots att den inte valt att fortsätta 

konkursgäldenärens egentliga verksamhet, för det krävs dock att förorening – åtminstone till 

någon del - uppkommit även efter konkursutbrottet. Ansvaret inträder om boet själv genom 

förvaring av någon av konkursgäldenärens tillgångar kan anses bedriva miljöfarlig 

verksamhet. För detta är det en förutsättning att boet har rådighet över det som förvaras. I sin 

miljöfarliga förvaringsverksamhet blir boet skyldigt att vidta preventiva åtgärder men även 

reparativa om förvaringsverksamheten orsakar förorening under den tid konkursboet är 

förvarare, det vill säga efter konkursutbrottet.125 

6.6 Sammanfattande slutsatser och reflektioner 

Inledningsvis kan man konstatera att tröskeln placerats i lågt i bedömningen av vem som 

anses ha bedrivit verksamhet som bidragit till förorening på det sätt som åsyftas i 

legaldefinitionen i 10 kap 2 § MB. I rättstillämpningen har man valt en väg där många ingår i 

verksamhetsutövarkretsen och en eventuell begränsning av ansvarets omfattning istället sker i 

den efterföljande skälighetsbedömningen.  

Självklart inkluderas den som de facto bedrivit verksamhet och bidragit till miljöskadan 

genom att ha hällt, besprutat eller underlåtit att hålla en cistern tät men långt fler än så anses 

också ingå i verksamhetsutövarkretsen. Då miljöskulden etsar sig fast i den verksamhet som 

någon gång haft förorenande processer kan alla de med tillräcklig koppling till den 

verksamhet som bidragit till miljöskada komma i fråga för ansvar. Det krävs inte att 

                                                
122 Blaikengruvan. 
123 Klippan AB:s konkursbo.  
124 Frilac. 
125 Lastbilen i Gällivare. 
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rättssubjektet själv förorenat utan den erforderliga tillräckliga kopplingen kan bestå i ett 

förvärv i ett läge när de förorenande processerna redan avslutats eller en ekonomisk 

kontrollmakt, och alltså bara ett indirekt inflytande, över bolaget i ett läge när processerna var 

pågående.  

Att observera när man talar om att ett förvärv kan utgöra en tillräcklig koppling är att långt 

ifrån alla förvärv konstituerar ett verksamhetsutövaransvar. I Valnöten 11 konstaterades 

exempelvis det förvärvande bolaget inte vara verksamhetsutövare trots att det köpt ett antal 

maskiner från det förorenande bolagets konkursbo och dessutom bedrev sin verksamhet på 

samma plats som den förorenande verksamheten. Verksamhetsutövaransvar blev dock inte 

aktuellt då de inte behållit samma verksamhetsinriktning som det förorenande bolaget och 

därför inte hade en tillräcklig koppling till den förorenande verksamhet som miljöskulden 

etsat sig fast. Annorlunda hade det säkerligen förhållit sig om de behållit samma 

verksamhetsinriktning.  

Att behålla samma verksamhetsinriktning, vilket gäller både vid förvärv och ett konkursbos 

eventuella ansvar, innebär i sammanhanget inget krav på att den förorenande verksamheten 

ska fortsätta bedrivas i sin helhet. För att anses behålla samma verksamhetsinriktning räcker 

det om man håller kvar vid ett delmoment eller verksamhetsinriktning som utgjorde en 

integrerad del i den ursprungliga verksamhetens helhet.126Att man, i kraft av ett tillstånd, 

skulle kunna välja att återuppta en förorenande verksamhet är däremot inte tillräckligt.127  

Liksom jag konstaterade ovan är man förstås även verksamhetsutövare om man på ett mer 

konkret sätt bidragit till miljöskada, genom att exempelvis hälla, bespruta eller underlåta att 

hålla en cistern tät. Det kanske till och med den verksamhetsutövaren man tänker på primärt 

och först om en sådan saknas måste man leta efter andra verksamhetsutövare. I 

sammanhanget med konkreta åtgärder är Kustbostäder i Oxelösund ett intressant exempel i 

fråga om vilka sorts åtgärder som bedömts bidra till förorening i tillräcklig utsträckning. I 

målet hade bolaget i samband med exploatering vidtagit saneringsåtgärder som totalt sett 

minskade miljöbelastningen. Att slutresultatet var en förbättring av miljösituationen skyddade 

dem dock inte från ett verksamhetsutövaransvar då saneringsåtgärderna, om än bara 

momentant, spritt föroreningen. Åtgärderna hade således bidragit till förorening genom 

spridning och konstituerade ett verksamhetsutövaransvar. Också i Proton ansågs 

moderbolaget själv ha bidragit till föroreningen genom åtgärd. Det på grund av att de 

                                                
126 Blaikengruvan. 
127 Frilac. 
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möjliggjort dotterbolagets förorenande verksamhet och genom sin ekonomiska makt haft 

faktisk och rättslig kontroll över dotterbolaget och dess förorenande processer. Moderbolaget 

ansågs ha reell makt över miljöstörningens fortskridande då dotterbolaget utan koncernbidrag 

eller aktieägartillskor hade tvingats försättas i konkurs, och miljöstörningen således 

oundvikligen upphört. Makten, och den relevanta åtgärden i form av ett beslut, bestod alltså i 

att moderbolaget fritt kunde välja om de skulle dotterbolaget tillräckliga ekonomiska medel 

för att leva vidare eller inte.  

Vad gäller vem som är verksamhetsutövare för allvarlig miljöskada får man luta sig tillbaka 

mot att den enda svenska ledning som finns är den att legaldefinitionen är densamma för 

allvarlig miljöskada som för föroreningsskada och att samma bedömningsgrunder därav bör 

användas. Har någon vidtagit saneringsåtgärder som gett upphov till allvarlig miljöskada eller 

har ett konkursbo valt att fortsätta bedriva verksamhet som förorsakat allvarlig miljöskada får 

man därför, åtminstone i väntan på att rättspraxis säger något annat, anta att denne är rätt 

adressat vad gäller de reparativa kraven. Situationen är således densamma som om det hade 

rört sig om en traditionell föroreningsskada, dock med undantag för de verksamhetskategorier 

som inte kan bära ett ansvar för allvarlig miljöskada enligt 22-23§§ förordning (2007:667) om 

allvarliga miljöskador. 

Sammanfattningsvis vad gäller verksamhetsutövare för reparativa krav kan sägas att det inte 

krävs mycket för att anses ingå i verksamhetsutövarkretsen. MÖD och HD har uttalat att ett 

tydligt och effektivt system för avhjälpande bör ges stor betydelse vid bedömningen av vem 

som är verksamhetsutövare och precis så tycks det också förhålla sig.128 Det är just ett tydligt 

och enkelt system som framträder med få kriterier som behöver bockas i för att man ska 

kvalificera sig. Har man haft en lillfingernagel i syltburken kvalificerar man sig in i 

verksamhetsutövarkretsen och likaså om man om man har en tillräcklig koppling till en 

verksamhet som, historiskt sett, haft förorenande processer.  

7 Avslutande diskussion 
När man studerar vem som kan stå som adressat för preventiva respektive reparativa krav i 

miljöfarlig verksamhet framträder en tydlig skillnad. Man kan säga att det finns två olika 

system för att identifiera vem som är verksamhetsutövare och att verksamhetsutövarkretsens 

räckvidd i allra högsta grad är beroende av vilken form av krav tillsynsmyndigheten vill 

förelägga om. De två olika systemen är bägge tydliga och enkla men skiljer sig såtillvida att 

                                                
128 Kustbostäder i Oxelösund och Blaikengruvan. 
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fler rättssubjekt är möjliga adressater för krav om avhjälpande jämfört med de rättssubjekt 

som går att nå med krav om försiktighetsmått och skyddsåtgärder.  

Avseende de preventiva kraven krävs en verklig kontroll över störningskällan och ett faktiskt 

bedrivande av verksamhet för att anses vara verksamhetsutövare medan det vad gäller de 

reparativa kraven inte ställs i närheten av lika höga krav. I många fall är det till och med så att 

den som anses vara rätt adressat för reparativa krav inte skulle kunna ha förelagts med krav 

om preventiva åtgärder i det läge då den förorenande processen var pågående - och behövde 

upphöra, eller förändras, för att förorening inte skulle uppkomma. Ett exempel på det är att 

bolagen som inte ansågs ha ett verksamhetsutövaransvar för preventiva åtgärder i de 

refererade målen Ryggbergsbacken och Svenska Hem sannolikt hade behövt bära ett ansvar 

för reparativa åtgärder då de ju faktiskt vidtagit åtgärder som, om miljöskada hade 

konstaterats i ett framtida läge, bidragit till miljöskadan. Ett annat exempel är att 

moderbolaget i det refererade målet Proton knappast hade behövt bära ett ansvar för 

preventiva åtgärder i verksamheten som dess dotterbolag bedrev. I och för sig fanns det ju i 

läget en självklar adressat i dotterbolaget som det lägger närmare till hands att vända sig 

gentemot, varför resonemanget här blir väldigt teoretiskt.   

7.1 En hållbar utveckling  
Att rättstillämpningen, åtminstone i de rättsfall som här studerats, inte gett 

verksamhetsutövarbegreppet i de bägge sammanhangen samma betydelse och räckvidd, utan 

istället skapat två olika system, kan bero på att man tillämpat bestämmelserna i perspektivet 

av vad som bäst gynnar en hållbar utveckling. Precis så som normtillämparen enligt motiven 

ska göra när det råder tveksamhet kring hur en bestämmelse i miljöbalken ska tolkas.129 

Vad som är en hållbar utveckling ska enligt balkens motiv förstås dels genom delmålen i 

1 kap 1 § 2 st MB och dels genom miljömålen. I det sammanhang som behandlas i den här 

uppsatsen är det främst två delmål och ett miljökvalitetsmål, tillsammans med det 

övergripande generationsmålet, som är av stort intresse. Enligt de relevanta delmålen ska 

människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter samtidigt som den fysiska 

miljön används så att långsiktigt god hushållning tryggas. Och det miljökvalitetsmål som jag 

menar är av vikt fastställer att vi ska eftersträva en giftfri miljö för att nå en hållbar 

utveckling.130  

                                                
129 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 646. 
130 1 kap 1 § 2 st 1 och 4 p MB. 
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En giftfri miljö, ur ett miljöskadeperspektiv, har vi den dag då förekomsten av ämnen i miljön 

som har skapats i, eller utvunnits av, samhället inte hotar människors hälsa eller den 

biologiska mångfalden.131 En del i uppnåendet av en giftfri miljö är att komma till rätta med 

problemet med förorenade, giftiga, områden. För detta krävs förstås att de föroreningar som 

nu är ett faktum avhjälps men minst lika viktigt är det att inga nya föroreningar uppkommer. 

Så väl reparativa som preventiva åtgärder fyller således en viktig funktion i strävan efter en 

giftfri miljö och i ambitionen att skydda miljön och människors hälsa mot skador och 

olägenheter. Vad gäller en långsiktig hushållning med den fysiska miljön, det andra delmålet 

jag nämnde ovan, är avhjälpande av förorenade områden av vikt då vi därigenom kan minska 

exploateringen av så kallad jungfrulig mark och istället använda den mark vi redan tagit i 

anspråk men är förhindrade att använda på de sätt vi vill på grund av föreningssituationen.  

7.2 Preventiva krav 
För att förhindra att miljöfarlig verksamhet förorenar marken eller orsakar annan skada eller 

olägenhet för människor eller miljön måste den som bedriver verksamhet iaktta 

försiktighetsmått eller vidta skyddsåtgärder. Gör verksamhetsutövaren inte det av egen fri 

vilja kan tillsynsmyndigheten genom förelägganden ställa krav på att så ska ske. Då den 

pågående miljöfarliga verksamheten är just pågående, vilket i de allra flesta fall kräver 

mänsklig aktivitet, är det inte särskilt svårt för tillsynsmyndigheten att hitta en adressat att 

rikta kraven om nödvändiga åtgärder mot. För att en verksamhet och dess förorenande 

processer ska pågå krävs ju nämligen, av naturliga skäl, i de allra flesta fall mänsklig aktivitet 

i någon form. Även om det förstås underlättar om det finns någon med anmälningsplikt eller 

kanske till och med en tillståndshavare att rikta krav emot så torde tillsynsmyndighetens 

uppgift att utröna vilket rättssubjekt som den mänskliga aktiviteten härstammar ifrån och om 

rättssubjektet i fråga har kontroll över störningskällan, även i andra fall, inte vara särskilt 

svårhanterad. 

7.3 Reparativa krav 
Vad gäller de 80 000 potentiellt förorenade områdena i Sverige är situationen annorlunda. Det 

kan vara problematiskt att hitta en adressat för sina krav om reparativa åtgärder och 

målsättningen att avhjälpa landets alla föroreningar riskerar därför att bli en svår match.132 

Skulle man ställa upp samma riktlinjer i bedömningen av om någon ingår i 

verksamhetsutövarkretsen för dessa krav om reparativa åtgärder som man gör för de 

                                                
131 Regeringsbeslut M2012/1171/Ma 2012-04-26 
132 Prop. 2000/01:130, s. 59. 
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preventiva åtgärderna skulle svårigheten vara påtaglig. I många fall finns nämligen den där 

självklare verksamhetsutövaren, den som spillt, underlåtit att vidta preventiva åtgärder eller 

överträtt sitt tillstånd, inte längre kvar. 

En omedelbar effekt av att tolka verksamhetsutövarbegreppet enligt 10 kap MB likadant som 

verksamhetsutövarbegreppet vad gäller preventiva krav är att många föroreningar skulle 

sakna verksamhetsutövare. Avhjälpandeansvaret skulle därmed istället ankomma på det 

offentliga och åtgärderna behöva finansieras med offentliga medel. Tolkar man istället 

10 kap MB extensivt, på det sätt rättstillämparen valt att göra, medför det att en större andel 

av avhjälpandeåtgärderna hamnar på privata rättssubjekt och att saneringskostnader bara 

måste bäras av staten i de fall det endera är omöjligt att hitta en verksamhetsutövare eller det, 

när man hittat en adressat, anses oskäligt att adressaten i fråga ska behöva bära hela det 

reparativa ansvaret. Ju vidare verksamhetsutövarkretsen är desto mindre andel om 

saneringskostnaden ankommer således på staten, och vice versa.  

7.4 Verksamhetsutövarbegreppets räckvidd och dess förenlighet med 
miljöbalkens mål om en hållbar utveckling  

I Bruntland-rapporten definieras hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov” och enligt miljömålen är det övergripande målet för miljöpolitiken att till nästa 

generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.133 Läser man dessa 

två målsättningar tillsammans framträder en bild av att för att skapa en hållbar utveckling så 

måste miljöproblemen åtgärdas till nästa generation men att miljöproblemen i fråga, i det här 

fallet föroreningsskadorna, inte får åtgärdas på kommande generationers bekostnad.  

Förverkligandet av de preventiva åtgärderna, som behövs för att pågående verksamheter inte 

ska orsaka någon miljöskada, är inte det som är problemet på vägen mot en hållbar 

utveckling. Det räcker om den som har en direkt faktisk och rättslig möjlighet att vidta 

åtgärder mot störningar ryms i verksamhetsutövarkretsen. De preventiva åtgärderna kan 

alltjämt utkrävas av någon. Att det är redan utan en utvidgad verksamhetsutövarkrets går att 

hitta en adressat för förelägganden om preventiva krav medför också att det saknas ett behov 

av att tolka verksamhetsutövarbegreppet vidare än i dag. Det viktiga, i perspektivet av en 

hållbar utveckling, är ju att åtgärderna faktiskt vidtas och inte att tillsynsmyndigheten – som 

någon form av självändamål - kan rikta förelägganden mot så många som möjligt.  

                                                
133 World Commission on Environment and Development, Our common future, Part 1, Chapter 2. 
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Det som sätter käppar i hjulen på vägen mot en hållbar utveckling och en giftfri miljö för 

kommande generationer är det snarare de redan uppkomna föroreningarna. Det är inte sällan 

svårt att hitta den ”självklart ansvarige” och någon måste, vad gäller varje miljöskada, 

ansvara. Föroreningen, eller den allvarliga miljöskadan, kommer nämligen inte att försvinna 

utan att den åtgärdas och en hållbar utveckling kommer inte vara ett faktum förrän 

föroreningsproblematiken är löst. I tolkningen av 10 kap 2 § MB står därför valet mellan att 

antingen tolka legaldefinitionen extensivt och inkludera aktörer som har en relativt indirekt 

koppling till föroreningen eller att tolka legaldefinitionen restriktivt och lämna föroreningen 

utan verksamhetsutövare för att istället låta staten stå som ensamt ansvarig i brist på något 

privat rättssubjekt att utkräva åtgärder av.  

Att säga att saneringsåtgärderna nödvändigtvis skulle tömma ut statskassan är visserligen att 

dra det för långt, saneringen skulle ju kunna generera en mängd arbetstillfällen, ny forskning, 

exporteringsbar teknikutveckling och mer tillgänglig mark som man senare kan exploatera. 

Men däremot finns fog för att anta att om det var staten om stod som ansvarig så skulle 

saneringstakten behöva sänkas i ekonomiskt dåliga tider och mycket sannolikt är också att 

takten – inte ens i bra tider - skulle kunna öka. Det här på grund av att statskassan skulle ställa 

upp budgetmässiga hinder. En slutsats är således att med staten som ansvarig för fler 

saneringar skulle kanske färre men åtminstone inte fler föroreningar bli avhjälpta något som 

inte kan anses hållbart utan i det närmaste går att jämställa med att hindra en hållbar 

utveckling. Vid utebliven sanering riskerar nämligen också föroreningar att spridas vilket 

ytterligare fördyrar, försvårar och kanske även omöjliggör efterbehandling. Att kunna öka 

saneringstaken är därför, i hållbarhetens perspektiv, centralt och om en verksamhetsutövare är 

ansvarig för de reparativa åtgärderna har tillsynsmyndigheten möjlighet att ställa hårda krav 

på åtgärders utformning och dess tidsram utan att hindras av sina egna finanser. Genom en 

stor andel privatfinansierade saneringar tillåter vi således saneringstakten att öka och skapar 

bättre förutsättningarna för att till nästa generation lämna över en giftfri miljö. Att vi har 

ansvariga verksamhetsutövare för våra miljöskador istället för att de lämnas till det offentliga 

är därför ur hållbarhetens perspektiv en bättre väg att gå.  

Sammanfattningsvis så anser jag att de två olika systemen för att identifiera vem som är 

verksamhetsutövare vad gäller preventiva respektive reparativa krav är en lösning som är väl 

förenlig med en hållbar utveckling. Det då kraven om preventiva åtgärder är möjliga att 

förverkliga trots att kretsen av aktörer är mer inskränkt medan chanserna för att driva igenom 

krav om reparativa åtgärder ökar ju vidare verksamhetsutövarkretsen är.    
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