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1 Inledning  
1.1 Bakgrund 
Enligt Naturvårdsverket finns det i dagsläget ungefär 80 000 områden i Sverige som 

eventuellt är förorenade.1 Av dessa uppskattas ungefär 1 300 av dem vara så allvarligt 

förorenade att riskerna för människors hälsa eller miljön potentiellt sett är mycket stora, och 

cirka 14 000 där riskerna potentiellt sett är stora.2 Kostnaderna för att efterbehandla och 

sanera dessa områden blir ofta höga.  Av en undersökning från år 2013, där tolv områden som 

sanerades mellan åren 1999 och 2007 studerades, framgår att kostnaderna för 

efterbehandlingen varierade mellan 2 miljoner och 115 miljoner kronor per område.3 För 

många förorenade områden, särskilt de som ligger i glesbygden där efterfrågan på marken är 

liten, överstiger kostnaderna för en sanering vinsterna av en exploatering.4  

 

På grund av riskerna för människors hälsa och miljön, och på grund av de stora kostnader det 

innebär att sanera ett förorenat område, är det viktigt att det finns tydliga regler för vem som 

ska hållas ansvarig. Det regelverk som bestämmer detta är miljöbalken (MB). Av 1 kap 1 § 

MB framgår att de miljörättsliga reglerna utgår från att naturen i sig har ett skyddsvärde. 

Rätten att nyttja naturen och dess resurser betraktas som förenad med ett ansvar att förvalta 

naturen. Med anledning av denna utgångspunkt är principen om att förorenaren betalar en 

central princip inom miljörätten.5 Principen slås fast både i 2 kap 8 § MB och 10 kap 2 § MB 

och innebär att den som har vidtagit en åtgärd eller bedrivit en verksamhet som medfört en 

skada eller olägenhet för miljön också är den som ansvarar för att avhjälpa skadan. Men vad 

händer om förorenaren går i konkurs?  Kan konkursboet hållas ansvarigt för att sanera en 

fastighet trots att det kanske inte är konkursboet som har givit upphov till föroreningarna? 

Och vem ska åläggas att omhänderta miljöfarligt avfall som konkursgäldenären kan ha lämnat 

efter sig? 

 

Konkursrätten är tydligt borgenärsinriktad och de konkursrättsliga reglerna syftar till att, så 

långt som möjligt, tillgodose borgenärernas intressen. I första hand har det ansetts vara att de 

                                                
1 Naturvårdsverkets rapport 6601 (2014), s. 19. Naturvårdverket är den nationellt samordnande myndigheten när 

det gäller arbetet med förorenade områden.  
2 Naturvårdsverkets rapport 6617 (2014), s. 6.   
3 Edebalk (2013), s. 15. Hur stora kostnaderna blev berodde på flera olika faktorer, bl.a. hur stort området var, 

vilken förorening det rörde sig om, hur förorenat området var och vad marken skulle användas till efter 
saneringen.  

4 Naturvårdsverkets rapport 6601 (2014), s. 3.  
5 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 8.  
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förluster borgenärerna drabbas av på grund av gäldenärens konkurs blir så små som möjligt.6 

Från konkursrättsligt håll finns det därför ett intresse att konkursboet inte åläggs ett 

miljörättsligt ansvar. Ofta är det miljöfarliga avfall eller föroreningarna en produkt av den 

verksamhet som konkursgäldenären har bedrivit. En omständighet som då talar för att 

konkursboet inte ska åläggas ett miljörättsligt ansvar är att konkursboet i regel betraktas som 

ett självständigt rättssubjekt.7 En grundläggande konkursrättslig princip anses därför vara att 

konkursboet saknar ansvar för konkursgäldenärens förpliktelser. Skulle det inte fungera på 

detta sätt, och konkursboet istället var ansvarigt för konkursgäldenärens förpliktelser, skulle 

det innebära att konkursboet många gånger hamnade på obestånd i samband med den 

rådighetsövergång som sker.8  

 

De miljörättsliga reglerna syftar till att främja en hållbar utveckling och en hälsosam och god 

miljö för nuvarande och kommande generationer. För att detta mål ska kunna uppfyllas är det 

viktigt att förorenade områden efterbehandlas och att miljöfarligt avfall tas om hand.9  I de 

fall där det inte finns någon förorenare som kan göras ansvarig, eller där förorenaren inte kan 

betala fullt ut, måste saneringen bekostas av staten. På grund av de stora kostnader det innebär 

är det därför av intresse för lagstiftaren att skapa garantier för att förorenade mark- och 

vattenområden blir föremål för efterbehandling utan att det belastar statsbudgeten.10 

 

Det är tydligt att en konflikt uppstår mellan miljörättens syften och de syften och mål som 

ligger till grund för konkurslagstiftningen. Någon lösning på denna konflikt erbjuds inte i 

lagstiftningen, och det har därför varit upp till rättstillämparen att skapa klarhet i frågan. Den 

praxis som finns har tidigare varit förhållandevis stabil. 11 Senare års rättsfall tyder dock på att 

en rättsutveckling kan ha skett. Frågan om vilket ansvar ett konkursbo har för miljöskador 

eller miljöfarligt avfall är därför fortsatt intressant.  

 

1.2 Syfte  
Det övergripande syftet med denna uppsats är att utreda vilket miljörättsligt ansvar ett 

konkursbo har för föroreningar och miljöfarligt avfall. Inom ramen för detta syfte utreds även 

om det genom senare års rättsfall har skett en rättsutveckling på området som har resulterat i 
                                                
6 Welamson & Mellqvist (2013), s. 25.  
7 Welamson & Mellqvist (2013), s. 95. 
8 Möller (1999), s. 104.  
9 Naturvårdsverkets rapport 6617 (2014), s. 6.  
10 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 359.  
11 Naturvårdsverkets rapport 5242 (2003), s. 45.  
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en förändring av rättsläget. Vidare syftar uppsatsen till att utreda om det miljörättsliga ansvar 

som konkursboet genom praxis har ålagts går i linje med miljörättens respektive 

konkursrättens syften, så som de kommer till uttryck i lagstiftning och förarbeten.   

 

1.3 Ramar och avgränsningar 
Sedan uppsatsens syfte har besvarats kommer en kort diskussion att föras gällande olika 

lösningar som skulle kunna minska den konflikt som finns mellan de olika rättsområdena 

gällande den aktuella frågan.   

 

Den miljörättsliga framställningen i denna uppsats är begränsad till att enbart avse de regler, 

syften och mål som aktualiseras i samband med tillämpningen av 9 kap och 10 kap MB. Som 

kommer att framgå av den fortsatta framställningen finns det vissa regler, syften och mål som 

är gemensamma för hela balkens tillämpningsområde. Dessa kommer endast att redogöras för 

i den mån de också är aktuella för tidigare nämnda kapitel. 

 

Miljöfarliga verksamheter och förorenade områden kan aktualisera även andra regler än de 

konkurs- och miljörättsliga, som till exempel skadeståndsrättsliga och miljöstraffrättsliga 

regler. Dessa kommer inte att beröras då de inte ansetts relevanta för besvarandet av syftet.  

 

1.4 Metod och material 
För att uppfylla uppsatsens syften har en rättsvetenskaplig metod använts. Det utmärkande för 

ett rättsvetenskapligt arbete är enligt Sandgren den argumentation som förs. Det krävs att 

argumentationen är av god kvalitet, och kritisk granskning och förbättringsförslag utgör 

viktiga inslag. Argumentationen ska sedan mynna ut i en relativt fri diskussion. 12 

Rättsvetenskap innebär vidare att det, på ett eller annat sätt, är rätten som studeras. Även 

begreppet ”rätten” är ett begrepp som måste definieras då det förutom rättslig reglering även 

kan avse till exempel informella eller religiösa normer.13 I denna framställning avses med 

rätten det material som ingår i rättskälleläran: lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Det är 

också dessa källor som har använts för att utreda och fastställa gällande rätt. Konkursboets 

miljörättsliga ansvar finns inte uttryckligen reglerat i lag. Praxis, och till viss del även doktrin, 

har därför haft en framträdande roll för att uppfylla uppsatsens syften. Uppsatsen har vidare 

                                                
12 Sandgren (2007), s. 13-14. 
13 Sandgren (2006), s. 529-530.  
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vad som kallas för ett inifrånperspektiv. Med det avses att ett juridiskt betraktelsesätt använts 

när rättskällorna studerats, till skillnad från till exempel ett historiskt.14 

 

Gällande praxis krävs ett förtydligande. När miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 så 

upphörde den tidigare miljöskyddslagen att gälla. I samband med det så avvecklades även 

Koncessionsnämnden för miljöskydd (Koncessionsnämnden), som tidigare dömt i 

miljöfrågor.15 Koncessionsnämnden var under miljöskyddslagen slutinstans för överprövning 

av länsstyrelsernas beslut.16 I miljöbalkens förarbeten anges att den praxis som utvecklats 

under Koncessionsnämnden vad gäller tolkningen av begreppet ”miljöfarlig verksamhet” 

även skulle vara fortsatt gällande.17 Under miljöbalken har domstolarna byggt vidare på den 

praxis som utvecklats av Koncessionsnämnden, vilket gör att även äldre rättsfall är aktuella 

för att uppfylla uppsatsens syfte. För att utreda konkursboets miljörättsliga ansvar har det 

även varit nödvändigt att undersöka andra rättsfall som inte behandlar just konkursboets 

miljörättsliga ansvar, bland annat fastighetsägares ansvar i situation som rör förvaring av 

miljöfarligt avfall. Att dessa rättsfall ändå har använts beror på att de har betydelse för att 

tolka det ansvar konkursboet åläggs.18 

 

Det finns relativt få avgöranden från miljööverdomstolen som behandlar ett konkursbos 

miljörättsliga ansvar. Med anledning av detta utförs i princip en komplett genomgång av 

nyare rättsfall, med vilket avses rättsfall under miljöbalkens tid. De rättsfall som har valts bort 

har antingen behandlat väldigt liknande situationer som de rättsfall som har valts ut, eller så 

har de inte bedömts vara relevanta för uppfyllandet av uppsatsens syften. När det gäller de 

äldre rättsfallen, som är från Koncessionsnämnden, har de rättsfall valts ut vilka mest frekvent 

hänvisas till i avgöranden från miljööverdomstolen (MÖD).19 

 

Det bör även nämnas att vissa bestämmelser i miljöbalken fick en ändrad lydelse år 2007. Ett 

flertal av de bestämmelser i 10 kap som förekommer i denna framställning påverkades.20 De 

bestämmelser som främst är aktuella i detta arbete, 10 kap 2 § och 10 kap 4 § MB, ändrades 

                                                
14 Sandgren (2006), s. 531, jfr Olsen (2004), s. 109.  
15 Lag (1998:811) om införande av miljöbalken.  
16 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 457.  
17 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 327.  
18 Se Darpö (2000), s. 502.  
19 Se till exempel hänvisningar i MÖD 2003:127, MÖD 2005:29, MÖD 2010:10, MÖD 2010:11 och MÖD 

2010:23.  
20 Se prop. 2006/07:95 samt SFS 2007:660.  
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dock enbart redaktionellt. Lagtextens ändrade lydelse har därför inte resulterat i någon 

skillnad i bedömningen i praxis.21   

 

För att undersöka om en rättsutveckling har skett på området har en djupare rättsfallsanalys 

gjorts av tre nyare avgöranden från miljööverdomstolen. Utfallen i dessa avgöranden har 

sedan jämförts med tidigare praxis på området. De avgöranden som har studerats är tre 

avgöranden som behandlar två olika situationer. Den ena situationen utgörs av ett 

förvaringsfall, och den andra av ett föroreningsfall. Jag vill även uppmärksamma att det 

avgörande som behandlar förvaringsfallet inte behandlar ett konkursbos ansvar specifikt. 

Avgörandet har trots det valts ut då det är av betydelse för att avgöra vilket ansvar som kan 

läggas på ett konkursbo. Att just dessa tre avgöranden har valts ut beror på att det är tre 

relativt nya avgöranden som alla utmärker sig något jämfört med tidigare praxis på området.  

 

För att uppfylla syftet att undersöka om det miljörättsliga ansvar som konkursboet genom 

praxis har ålagts går i linje med konkursrättens respektive miljörättens syften har det varit 

nödvändigt att utreda respektive lags syften. För att göra detta har en subjektiv teleologisk 

lagtolkningsmetod använts där rättsreglerna analyserats utifrån sin ändamålsrationalitet. Med 

detta avses att lagtexten tolkats utifrån lagstiftarens intentioner och ändamålet med lagens 

bestämmelser, så som de framställts i förarbetena. Detta sätter syftet med lagen i fokus. 

Utifrån hur detta syfte framställts har det sedan varit möjligt att avgöra vad som bäst anses 

tillgodose detta syfte.22 Genom att klarlägga respektive rättsområdes syften har det varit 

möjligt att utföra en utredning av huruvida det miljörättsliga ansvar som konkursboet genom 

praxis har ålagts går i linje med respektive rättsområdes syften.  

 

För att utreda konkursrättens och miljörättens syften har det varit nödvändigt att använda 

förhållandevis gamla källor. När det gäller miljöbalken är lagen och förarbetena tydliga och 

utförliga. Konkurslagens förarbeten däremot är betydligt äldre och inte lika utförliga. Det har 

därför inte alltid varit tydligt vad ändamålet med lagen eller vissa bestämmelser är. För att 

fastställa lagens syften har därför ledning fått sökas även i doktrin.  

 

                                                
21 Jmf 10 kap 2 § och 10 kap 4 § MB lydelse SFS 1998:808 och SFS 2007:660.  
22 Agell (2002), s. 249, jfr även Lehrberg (1991), s. 761. 
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1.5 Begrepp och förklaringar  
Föroreningsfall När det i berg, jord, sediment, vatten eller byggnadsmaterial 

förekommer ett ämne som härstammar från mänsklig aktivitet i en 

halt som överskrider den så kallade bakgrundshalten.23  Situationer 

där en förorening har uppstått.  

 

Förvaring, förvaringsfall  Förvaring av miljöfarligt avfall utgör en miljöfarlig verksamhet 

som består i en passiv användning av mark, byggnad eller 

anläggning. 24  I den fortsatta framställningen syftar begreppet 

förvaringsfall på vad som kan kallas ”rena förvaringsfall”. Med det 

avses ett fall där miljöfarligt avfall förvaras och där någon 

förorening inte uppstått.  

 

Konkursbo  Begreppet ”konkursbo” kan avse både själva förmögenhetsmassan 

som ska ianspråktas för betalning av gäldenärens skulder, men kan 

också avse konkursboet som rättssubjekt.25 Om inte annat anges är 

det i den fortsatta framställningen den senare av de två 

definitionerna som avses.  

 

Skada eller olägenhet Miljöbalkens regler ska tillämpas på ett sådant sätt att människors 

hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter. Skador på 

hälsan omfattar både fysisk och psykisk skada. En olägenhet har 

definierats som en störning som kan påverka hälsan menligt enligt 

medicinsk eller hygienisk bedömning. Det kan också avse en 

störning som påverkar välbefinnandet. Denna påverkan, för att 

omfattas av begreppet, får inte vara ringa eller helt tillfällig. 

Bedömningen ska utgå från vad som anses vara en olägenhet av 

människor i allmänhet.26  

 

                                                
23 Naturvårdsverkets rapport 6501 (2012), s. 14. I Naturvårdsverkets rapport definieras begreppet som ”summan 

av naturlig halt och antropogent diffust tillskott”. 
24 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 107.  
25 Prop. 1986/87:90, s. 183.  
26 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 15.  
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När det gäller skador och olägenheter på miljön omfattas både 

påverkan på miljön på grund av utsläpp eller andra störningar, 

liksom utarmande av natur- och kulturmiljöer, påverkan på den 

biologiska mångfalden och misshushållning med naturresurser.27  

 

Tillsynsmyndighet Begreppet syftar på tillsynsmyndighet så som det definieras i 26 

kap MB. Av 26 kap 3 § MB framgår att tillsyn utövas av 

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, generalläkaren, 

länsstyrelsen, andra statliga myndigheter och kommunerna. Av 

bestämmelsen framgår vidare att huvudregeln är att varje kommun 

utövar tillsyn över miljö- och hälsoskyddet enligt 9 kap MB inom 

kommunen.  

 

Verksamhet eller åtgärd Begreppen tar sikte på alla de situationer eller företeelser som 

faller under miljöbalkens målsättning att främja en hållbar 

utveckling och tillförsäkra en god och hälsosam miljö för 

nuvarande och kommande generationer. Undantag görs för 

verksamheter eller åtgärder som är utan betydelse för denna 

målsättning.28  

 

Han eller honom kommer genomgående att användas som pronomen både vad gäller 

konkursgäldenären och konkursförvaltaren. Att detta pronomen har valts beror på att det 

används i konkurslagen.29 

 

Det kan diskuteras huruvida det är lämpligt att göra en uppdelning i så kallade förvaringsfall 

och föroreningsfall då begreppen inte täcker in alla situationer. I vissa situationer utgör de 

också en stark förenkling av verkligheten. Begreppen används dock både i förarbeten, praxis 

och doktrin.30 Jag har valt att använda mig av dessa begrepp då jag tror och hoppas att de 

underlättar förståelsen av ämnet för läsaren.    

 

                                                
27 Prop. 1997/98:45 de. 2, s. 15.  
28 Naturvårdsverkets rapport 5242 (2003), s. 24-25. 
29 Se t.ex. 3 kap 1 § KonkL. 
30 Se t.ex. prop. 1997/98:45 del 1, s. 361, SOU 2011:86, s. 326, Darpö (2001), s. 101, Naturvårdsverkets rapport 

6501 (2012), s. 120, RÅ 1998 ref. 26, MÖD 2010:10.  
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2 Miljöbalkens allmänna regler och principer  
I detta kapitel kommer en kort genomgång av vissa allmänna regler och principer som gäller 

för hela miljöbalkens tillämpningsområde.  

 
2.1 En hållbar utveckling  
Reglerna i miljöbalken utgår från att naturen i sig har ett skyddsvärde och att rätten att nyttja 

naturen är sammanlänkad med ett ansvar för den. I lagens portalparagraf, 1 kap 1 § MB, 

stadgas att balkens regler syftar till att främja en hållbar utveckling och att garantera en 

hälsosam och god miljö för nuvarande och kommande generationer. Målet är inriktat dels på 

att begränsa vår nuvarande miljöpåverkan, dels på att skapa långsiktigt goda förhållanden och 

hushållning med naturresurser. Alla miljöbalkens regler ska tillämpas på det sätt som bäst 

tillgodoser balkens mål och syfte. Om det uppstår oklarheter, ska det alternativ väljas som 

mest sannolikt kommer att gynna en hållbar utveckling.31  

 

2.2 De allmänna hänsynsreglerna 
Miljöbalkens andra kapitel innehåller de allmänna hänsynsreglerna, som utgör de viktigaste 

miljörättsliga reglerna och principerna.32 Hänsynreglerna ska tillämpas tillsammans med 

miljöbalkens portalparagraf, och avsikten med detta är att ge miljöhänsyn en ökad betydelse.33 

Med undantag för åtgärder som i det enskilda fallet är av försumbar betydelse är alla som har 

bedrivit eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som faller under 

miljöbalkens tillämpningsområde skyldiga att visa att de har beaktat hänsynsreglerna.34  

 

Alla bestämmelser i kapitlet har gjorts rättsligt bindande.35 För att kunna tillämpas på alla de 

skiftande situationer som kan uppkomma under miljöbalken så är de allmänna 

bestämmelserna allmänt hållna.36 Eftersom reglerna kan tillämpas på alla situationer under 

miljöbalken spelar de också en central roll för genomförandet av balkens mål.37 Mot bakgrund 

av att hänsynsreglerna har gjorts rättsligt bindande så kan de också, enligt 26 kap 9 § MB, 

läggas direkt till grund för ett föreläggande eller beslut.38 

 

                                                
31 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 7-8.  
32 Naturvårdsverkets rapport 5242 (2003), s. 16. 
33 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 204.  
34 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 206.  
35 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 2.  
36 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 204.  
37 Michanek & Zetterberg (2012), s. 98.  
38 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 207.  
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2.2.1 Krav på försiktighetsmått  
Så snart det finns anledning att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller 

olägenhet på människors hälsa eller miljön, så ska de försiktighetsmått som krävs för att 

förebygga, hindra eller motverka sådan skada vidtas. Försiktighetsmåtten ska vidtas av den 

som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd. Bestämmelsen är 

tillämplig inte bara på verksamheter som bedrivs under en längre tid, utan även på enstaka 

åtgärder och tillfälliga verksamheter.39 Syftet med bestämmelsen, som återfinns i 2 kap 3 § 

MB, är att förebygga både förutsebara och möjliga skador och olägenheter. Redan risken för 

att en skada eller olägenhet ska uppkomma är tillräcklig för att krav på försiktighetsmått ska 

krävas.40 Både bevisbördan och ansvaret för att tillräckliga försiktighetsmått vidtas ligger på 

verksamhetsutövaren.41   

 

2.2.2 Rimlighetsavvägning  
Av 2 kap 7 § MB framgår att en rimlighetsavvägning ska göras i vissa angivna situationer, 

bland annat när krav på försiktighetsmått ställs upp. Rimlighetsavvägningen innebär då att en 

avvägning ska ske mellan nyttan av och kostnaderna för de åtgärder som krävs. För att kraven 

ska få ställas upp får kostnaderna inte framstå som orimliga i förhållande till den miljönytta 

försiktighetsmåtten eller skyddsåtgärderna kommer att medföra.42  

 

Trots rimlighetsavvägningen är avsikten att alla verksamheter och åtgärder som kan orsaka 

skador eller olägenheter ska bedrivas eller utföras på ett sådant sätt att skador, olägenheter, 

eller risker förebyggs och begränsas. Det innebär att avvägningen inte får resultera i att de 

krav som uppställs är lägre än vad som krävs för att miljöbalkens mål ska kunna uppfyllas.43 

 

2.2.3 Ansvar för skadad miljö – principen om att förorenaren betalar  
Principen om att förorenaren betalar är en internationellt vedertagen princip som är central 

inom miljölagstiftningen.44 Principen kommer till uttryck både i 2 kap 8 § MB bland de 

allmänna hänsynsreglerna och i 10 kap 2 § MB gällande ansvar för miljöskador. Principen 

                                                
39 Prop. 2006/07:95, s. 60.  
40 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 209-210.  
41 Michanek & Zetterberg (2012), s. 126, prop. 1997/98:45 del 1, s. 210. 
42 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 231-232.  
43 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 232.  
44 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 213.  
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återfinns även i EU:s miljöansvarsdirektiv.45 Att principen förekommer på mer än ett ställe i 

miljöbalken beror på att den ansågs vara av sådan allmän betydelse för miljölagstiftningen att 

det var viktigt att den fick en plats inte enbart i 10 kap utan även bland de rättsligt bindande 

hänsynsreglerna.46  

 

Av bestämmelsen i 2 kap följer att alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller 

vidtagit en åtgärd som har medfört en skada eller en olägenhet för miljön har ett ansvar för att 

bekosta de åtgärder som krävs för att bibehålla eller uppnå en acceptabel miljö eller för att 

förebygga eller avhjälpa olägenheterna eller skadorna.47 Verksamheter eller åtgärder som är 

av försumbar eller ingen betydelse för miljöbalkens syfte att främja en hållbar utveckling har 

dock undantagits.48 I förarbetena stadgas att skyldigheten att vidta åtgärder bör kvarstå till 

dess att olägenheterna har upphört. Detta gäller även om den verksamhet som orsakat 

skadorna eller olägenheterna har upphört eller lagts ner.49 

 

Ansvaret gäller i den omfattning som anses skäligt med hänsyn till de bestämmelser som 

följer av 10 kap MB. För att markera att den skälighetsbedömning som ska göras i dessa fall 

är en annan än den rimlighetsavvägning som ska göras enligt 2 kap 7 § MB så placerades 

bestämmelsen om ansvar för skadad miljö medvetet efter bestämmelsen om 

rimlighetsavvägningen.50 

 

Eftersom principen bygger på att det är förorenaren, eller verksamhetsutövaren, som det 

uttryckts i lagtexten, som ska åläggas ansvaret för att avhjälpa den miljöskada som orsakats är 

det relevant att fastställa vem det är som avses.51 Det finns ingen definition av begreppet 

verksamhetsutövare som gäller för hela miljöbalken, utan begreppet har istället fått definieras 

genom praxis.52 I det EU-rättsliga miljöansvarsdirektivet däremot har verksamhetsutövaren 

definierats som den person, fysisk eller juridisk, som driver eller kontrollerar en 

yrkesverksamhet.53 När direktivet skulle genomföras i svensk rätt diskuterades det om en 

                                                
45 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga 

och avhjälpa miljöskador (miljöansvarsdirektivet), art. 1.  
46 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 234.  
47 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 213 
48 Prop. 1997/98:45 de. 1, s. 205, se även 2 kap 1 § 2 st. MB.  
49 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 234.  
50 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 235.  
51 Michanek & Zetterberg (2012), s. 249. 
52 SOU 2011:86, s. 320.  
53 Miljöansvarsdirektivet, art. 2.6.  
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gemensam definition av begreppet som skulle gälla för hela miljöbalken behövdes. 

Regeringen gjorde bedömningen att detta inte var nödvändigt.54  

 

3 Miljöfarlig verksamhet  
I detta kapitel förklaras begreppet miljöfarlig verksamhet och varför förvaring av miljöfarligt 

avfall betraktas som en sådan verksamhet. Gränsdragningen mellan förvaringsfall och 

föroreningsfall kommer att beröras. Avslutningsvis kommer att redogöras för vem som är 

ansvarig för avhjälpandet i förvaringsfall samt i vilken omfattning detta avhjälpande ska ske.  

 
3.1 Definitionen av miljöfarlig verksamhet och förvaringsfall  
Under miljöskyddslagen användes en vid definition av begreppet miljöfarlig verksamhet. 

Användning av mark på ett visst sätt betraktades som en miljöfarlig verksamhet i sig, trots att 

ingen aktiv verksamhet bedrevs.  Begreppet användning ansågs då omfatta även situationer 

där miljöfarligt avfall förvarades på en fastighet om detta på sikt kunde leda till att 

föroreningar uppstod. Det var då risken för att det förvarade materialet skulle ge upphov till 

föroreningar som motiverade att preventiva krav på åtgärder kunde ställas upp.55  

 

Även enligt miljöbalken betraktas viss användning av mark, byggnad eller anläggning som 

miljöfarlig verksamhet i sig. Detta förutsätter dock enligt 9 kap 1 § MB att användningen kan 

medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom utsläpp eller föroreningar, eller 

att användningen medför en olägenhet för omgivningen på vissa särskilt angivna sätt. 

Eftersom användningen av marken i sig som betraktas som en miljöfarlig verksamhet så 

saknar den faktiska driften av verksamheten betydelse. Både aktiva och passiva verksamheter 

kan omfattas. Det som avgör om verksamheten ska betraktas som miljöfarlig är om 

effekterna, det vill säga utsläppen eller riskerna, har upphört.56 

 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som faller under 

miljöbalken, och som inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet, är skyldig att beakta 

de allmänna hänsynsreglerna.57 Vilken rättstitel användningen grundar sig på saknar betydelse 

för huruvida bestämmelsen är tillämplig, och även situationer omfattas där rättslig grund för 

                                                
54 Prop. 2006/07:95, s. 55.  
55 Naturvårdsverkets rapport 5242 (2003), s. 44-45. 
56 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 604. 
57 MÖD 2005:64.  
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användandet saknas.58 I situationer där en miljöfarlig verksamhet bedrivs, till exempel om 

miljöfarligt avfall förvaras, kan därför krav på åtgärder uppställas med stöd av bestämmelsen i 

2 kap 3 § MB (se avsnitt 2.2.1). I praxis har förvaringsfallen typiskt sett utgjorts av förvaring 

av miljöfarligt avfall där materialet har varit väl avgränsat. Exempel är att avfallet har varit 

inneslutet i tunnor, cisterner eller att avfallet varit upplagt i väl avgränsade högar.59  

  

Gränsdragningen mellan vad som anses vara ett förvaringsfall och ett föroreningsfall är inte 

helt tydlig. Bestämmelserna kompletterar till viss del även varandra.60  Förvaringsfall utgörs i 

regel av miljöfarliga verksamheter och ska behandlas enligt reglerna i 9 kap MB. 

Föroreningsfallen betraktas typiskt sett som verksamheter som orsakar miljöskador och faller 

under 10 kap MB. En verksamhet eller användning kan utvecklas från ett rent förvaringsfall, 

där enbart preventiva åtgärder kan ställas upp, till ett föroreningsfall där även reparativa krav 

kan uppställas. Ett exempel är att det på en fastighet förvaras ett tunnor med kemikalier. Så 

länge innehållet är inneslutet i tunnorna betraktas situationen som ett förvaringsfall och 

bedrivande av en miljöfarlig verksamhet. I den situationen är 9 kap MB tillämpligt, 

tillsammans med de allmänna hänsynsreglerna, som ju är tillämplig på alla verksamheter som 

faller under miljöbalken (se avsnitt 2.2). Krav på preventiva åtgärder, till exempel att 

tunnorna ska forslas bort och förstöras, kan ställas upp med stöd av 2 kap 3 § MB. Att 

bestämmelserna i 9 kap MB blir tillämpliga redan då en risk för skada föreligger gör att 

åtgärder kan vidtas i ett tidigare skede än vad som gäller för bestämmelserna i 10 kap MB, där 

det krävs att en förorening har uppkommit. Om en av tunnorna skulle välta och innehållet 

sprida sig i marken kan situationen utvecklas till ett föroreningsfall. När föroreningen har 

konstaterats blir även 10 kap MB blir tillämpligt och reparativa krav kan uppställas, till 

exempel att den förorenade marken ska saneras. Vid sidan om dessa reparativa krav kan 

fortfarande det preventiva kravet att forsla bort tunnorna fortfarande vara aktuellt.61 

 

Förenklat kan sägas att det i förvaringsfallen främst handlar om att vida preventiva åtgärder, 

medan det i föroreningsfallen handlar om reparativa.62 Gränsdragningen kan dock bli något 

                                                
58 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 107.  
59 Se bl.a. KN B 249/94, KN B 31/91, som även stöds av senare praxis på området; MÖD 2010:10 och MÖD 

2010:11. 
60 Darpö (2001), s. 79.  
61 Se MÖD 2002:16.  
62 Michanek & Zetterberg (2012), s. 272.  
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missvisande då även åtgärder som vidtas för att förhindra en vidare spridning av en förorening 

kan betraktas som preventiva.63  

 

3.2 Ansvarig för avhjälpande gällande miljöfarliga verksamheter 
3.2.1 Verksamhetsutövarens ansvar  
Att förvaring av miljöfarligt avfall betraktas som en pågående miljöfarlig verksamhet beror på 

de risker förvaringen innebär. 64  Enligt bestämmelsen i 2 kap 3 § MB kan krav på 

försiktighetsmått riktas mot den som bedriver en verksamhet. Dessa krav kan riktas mot en 

verksamhetsutövare så snart det finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada.  Det 

finns ingen definition av begreppet verksamhetsutövare i 9 kap MB, utan att definiera 

begreppet har överlämnats till rättstillämparen. Praxis på området har därför stor betydelse.65  

 

Enligt miljöskyddslagen skulle krav på åtgärder i första hand riktas mot den som i sin aktiva 

verksamhet hade producerat det miljöfarliga avfallet.66 Detta bör fortfarande gälla. Om det av 

någon anledning inte är möjligt att rikta krav mot förorenaren, får dessa istället riktas mot den 

som betraktas som den nuvarande verksamhetsutövaren.67 Några bestämmelser om solidariskt 

ansvar finns inte i 9 kap MB. 

 

Huruvida det är möjligt att ålägga konkursboet ett miljörättsligt ansvar avgörs utifrån 

miljöbalkens offentligrättsliga regler.68 Civilrättsliga avtal tillmäts i regel ingen betydelse för 

vem som ska anses vara verksamhetsutövare.69 Detta beror på att de civilrättsliga avtalen och 

miljöbalkens offentligrättsliga bestämmelser syftar till att skydda olika intressen och reglerna 

har därför olika mål.70 

 

3.2.2 Fastighetsägarens ansvar  
Eftersom förvaring av miljöfarligt avfall utgör en pågående verksamhet kan även 

fastighetsägare vara ansvariga som verksamhetsutövare för att vidta preventiva åtgärder. 

Fastighetsägarens ansvar bör dock vara subsidiärt i förhållande till den faktiske 

                                                
63 Naturvårdsverkets rapport 6501 (2012), s. 18.  
64 Michanek & Zetterberg (2012), s. 277. 
65 Michanek & Zetterberg (2012), s. 249. 
66 Naturvårdsverkets rapport 5242 (2003), s. 45.  
67 Naturvårdsverkets rapport 5242 (2003), s. 49.  
68 Naturvårdsverkets rapport 5242 (2003), s. 28.  
69 Michanek & Zetterberg (2012), s. 250. 
70 Naturvårdsverkets rapport 5242 (2003), s. 28.  
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förorenarens.71 För att fastighetsägaren ska bli ansvarig har det i praxis krävts att felet, det vill 

säga förvaringen av det miljöfarliga avfallet, är ett sådant att det vid en undersökning av 

fastigheten innan köpet rimligen borde ha upptäckts.72  

 

3.3 Ansvarets omfattning och rimlighetsavvägning  
För att fastställa vilka krav på försiktighetsmått som kan uppställas ska enligt 2 kap 7 § MB 

en rimlighetsavvägning göras (se avsnitt 2.2.2). Genom denna avvägning kan orimligt stränga 

effekter av det miljörättsliga ansvaret undvikas.73  

 

Hur angeläget det anses att förebygga eller begränsa en viss skada eller olägenhet avgörs av 

faktorer som olägenhetens karaktär, det vill säga hur farlig den är för människors hälsa och 

miljö samt dess omfattning. Även områdets känslighet är av betydelse.74 Hänsyn tas vidare till 

om åtgärden ska vidtas i en kommersiell verksamhet eller om den vidtas av en privatperson. 

Bedriver verksamhetsutövaren en yrkesmässig verksamhet ska bedömningen av vad som 

anses ekonomiskt rimligt göras genom en objektiv bedömning utifrån branschförhållanden, 

där verksamhetsutövarens betalningsförmåga inte tillmäts betydelse.75  

 

4 Verksamheter som orsakar miljöskador 
Kapitlet kommer grundläggande att behandla vissa av de bestämmelser som aktualiseras i 

föroreningsfall. Inledningsvis kommer kort att redogöras för vad som krävs för att dessa 

bestämmelser ska bli aktuella. Fokus kommer att ligga på vem som är ansvarig för 

avhjälpandet om en föroreningsskada uppstår, samt hur långt detta ansvar sträcker sig.  

 
4.1 Miljöskador och reparativa krav 
En föroreningsskada definieras i 10 kap 1 § MB som en miljöskada som genom en förorening 

kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Bestämmelserna i 10 kap 

MB reglerar en förorenares offentligrättsliga ansvar.76 I förarbetena har detta angetts vara ett 

sätt för lagstiftaren att skapa en garanti för att förorenade områden saneras eller 

efterbehandlas utan att det belastar statsbudgeten.77 För att bestämmelserna i 10 kap ska bli 

                                                
71 Naturvårdsverkets rapport 6501 (2012), s. 48.  
72 Se KN B 249/94. Resonemanget har även godtagits av regeringsrätten, se RÅ 1997 ref. 12.  
73 Naturvårdsverkets rapport 5242 (2003), s. 9.  
74 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 25, Naturvårdsverkets rapport 6501 (2012), s. 17. 
75 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 232.  
76 Prop. 2006/07:95, s. 28.  
77 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 359.  
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tillämpliga krävs att det kan konstateras att en förorening uppkommit. 78  Effekten på 

människors hälsa eller miljö behöver dock inte vara konstaterad. Där är risken för att skada 

ska uppkomma tillräcklig.79 Ansvaret för avhjälpande kvarstår till dess att olägenheterna på 

grund av föroreningen har upphört. Det krävs med andra ord inte att verksamheten är 

pågående (se avsnitt 2.2.3).80  

 

4.2 Ansvarig för avhjälpandet för verksamheter som orsakar miljöskador 
4.2.1 Verksamhetsutövarens ansvar 
I linje med principen om att förorenaren betalar så framgår det både av 10 kap 2 § MB och av 

2 kap 8 § MB att det i första hand är verksamhetsutövaren som är ansvarig för avhjälpandet. 

Verksamhetsutövaren har definierats som den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet 

eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till en miljöskada.  

 

Ansvaret kvarstår till dess att olägenheterna har upphört, och det är därför möjligt att göra 

ansvaret gällande både mot en nuvarande och en tidigare verksamhetsutövare. 81  Om 

verksamheten fortfarande pågår har det i miljöbalkens förarbeten rekommenderats att ett 

föreläggande eller beslut av praktiska skäl i första hand riktas mot den nuvarande 

verksamhetsutövaren. 82  Uttalandet går i linje med praxis som utarbetats av 

Koncessionsnämnden. Denna praxis innebar att i samband med ett övertagande av en 

verksamhet övertogs i princip även de rättigheter och skyldigheter som följde med den.83 Att 

rikta beslut och föreläggande till den nuvarande verksamhetsutövaren är dock inget krav. Om 

den nuvarande verksamhetsutövaren saknar den ekonomiska förmågan eller av någon annan 

anledning inte kan stå för avhjälpandet av föroreningen, bör även tidigare verksamhetsutövare 

som haft del i föroreningen sökas.84 

 

Som framgått kan det i vissa fall kan finns flera aktörer som ska betraktas som 

verksamhetsutövare, antingen för att de har bidragit till att förorena samma område eller för 

att de under olika perioder har förorenat samma område.85 Om flera verksamhetsutövare har 

bidragit till en miljöskada ska de enligt 10 kap 6 § MB svara solidariskt för avhjälpandet. När 
                                                
78 Michanek & Zetterberg (2012), s. 272.  
79 Prop. 2006/07:95, s. 28. 
80 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 234.  
81 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 119.  
82 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 119.  
83 Se KN B 126/91 samt KN B 156/96. Hänvisade till från MÖD 2003:127.  
84 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 119.  
85 Michanek & Zetterberg (2012), s. 282. 
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solidariskt ansvar föreligger kan krav på avhjälpande riktas mot vem som helst av de 

ansvariga.  

 

4.2.2 Fastighetsägarens ansvar 
Om det, av någon anledning, inte finns någon verksamhetsutövare som kan utföra eller 

bekosta det avhjälpande som krävs så kan fastighetsägaren enligt 10 kap 3 § MB åläggas ett 

ansvar för avhjälpande. För att fastighetsägaren ska bli ansvarig krävs enligt huvudregeln att 

han vid förvärvet kände till eller borde ha upptäckt föroreningen. Med förvärv avses enligt 

bestämmelsen köp, byte, gåva tillskott till bolag eller förening, eller utdelning eller skifte från 

ett bolag eller en förening. Den rådighet över en fastighet som ett konkursbo har omfattas med 

andra ord inte.  

 

Fastighetsägarens ansvar för avhjälpande är subsidiärt i förhållande till 

verksamhetsutövarens.86 Det innebär att så länge det finns en verksamhetsutövare som kan 

hållas ansvarig, oavsett om det är en nuvarande eller en tidigare sådan, så kan fastighetsägaren 

inte åläggas något ansvar. Det subsidiära ansvaret innebär vidare att om det av någon 

anledning inte är möjligt att hålla en tidigare verksamhetsutövare ansvarig enligt 10 kap MB, 

så kan inte heller fastighetsägaren hållas ansvarig.87 

 

Om det finns flera fastighetsägare som kan åläggas ansvar ska de enligt 10 kap 7 § MB 

åläggas ett solidariskt ansvar. Detta förutsätter dock att en skälighetsbedömning inte har 

resulterat i att en annan bedömning ska göras. Bestämmelsen infördes för att omöjliggöra för 

en fastighetsägare som skulle kunna hållas ansvarig att ”sälja bort” sitt miljörättsliga ansvar 

genom att avyttra fastigheten.88  

 

4.3 Ansvarets omfattning och skälighetsavvägning  
Oavsett om det är en verksamhetsutövare eller en fastighetsägare som är ansvarig, så framgår 

det av 10 kap 4 § MB att föroreningsskadan ska avhjälpas i skälig omfattning. Det innebär att 

utföra eller bekosta det avhjälpande som krävs för att förebygga, hindra eller motverka att 

skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön. Bestämmelsen föreskriver 

                                                
86 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 120.  
87 MÖD 2014:14.  
88 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 360.  
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vidare att om en verksamhetsutövare eller fastighetsägare kan visa att hans bidrag till 

föroreningarna endast varit begränsat, så ska också det beaktas.  

 

Skälighetsbedömningen ska göras i två steg. Först måste det utredas vilka 

efterbehandlingsåtgärder som anses miljömässigt motiverade och kostnadsmässigt rimliga. I 

ett andra steg ska sedan en bedömning av ansvarets omfattning ske. Vid utredningen av vilka 

efterbehandlingsåtgärder som kan anses miljömässigt motiverade ska en objektiv bedömning 

göras.89 Utgångspunkten bör vara att skador och olägenheter, likväl som risker för skador och 

olägenheter, ska undanröjas.90 Subjektiva faktorer som hänför sig till verksamhetsutövaren 

saknar i avvägningens första steg betydelse.91  

 

I det andra steget, där ansvarets omfattning ska bedömas, framgår av bestämmelsen i 10 kap 4 

§ MB att det som är av betydelse är hur lång tid som passerat sedan föroreningen inträffade, 

vilken skyldighet den ansvarige vid tidpunkten hade för att förhindra framtida 

skadeverkningar, samt omständigheterna i övrigt. När det gäller vilka omständigheter i övrigt 

som kan beaktas så har det i praxis slagits fast att utrymmet att beakta en verksamhetsutövares 

ekonomiska förhållanden är litet. Eventuellt skulle hänsyn till den ekonomiska situationen 

kunna tas i ett fall där ett fullt efterbehandlingsansvar skulle vara oskäligt betungande, till 

exempel om det rör sig om en småföretagare eller en fastighetsägare.92 Det ska även nämnas 

att enbart den omständighet att ett bolag har bedrivit sin verksamhet i enlighet med ett 

gällande tillståndsbeslut är inte skäl för att en jämkning ska ske.93  

 

I praxis har det påtalats att jämkningsreglerna inte får tillämpas allt för generöst. Det skulle 

kunna leda till att syftet med bestämmelserna i 10 kap MB, att få till stånd en efterbehandling 

av miljöskadade områden utan att kostnaderna belastar statsbudgeten, skulle gå förlorat.94 

 

En skälighetsbedömning ska göras även gällande det solidariska ansvaret. Att det skulle vara 

svårt för den verksamhetsutövare ett föreläggande riktar sig mot att föra en framgångsrik 

regresstalan mot övriga ansvariga utgör inte i sig skäl för en jämkning. 95  En 

                                                
89 MÖD 2010:18. 
90 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 120.  
91 MÖD 2010:18.  
92 MÖD 2010:31.  
93 MÖD 2010:18.  
94 MÖD 2010:31.  
95 MÖD 2014:2.  
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verksamhetsutövare som däremot kan visa att hans bidrag till miljöskadan har varit så litet att 

det inte ensamt motiverar att efterbehandlingsåtgärder utförs ska enligt 10 kap 6 § MB 

undantas från det solidariska ansvaret. Den verksamhetsutövaren behöver då enbart betala för 

den del av miljöskadan som han bidragit till. När det gäller fördelningen av det solidariskt 

ansvar för fastighetsägare så bör den eller de fastighetsägare som har haft vetskap om 

föroreningarna svara framför den fastighetsägare som enbart borde ha insett att 

föroreningarna fanns.96 

 

Betalningsfördelningen mellan de solidariskt ansvariga ska enligt 10 kap 6 § MB baseras på 

vad som är skäligt med hänsyn till deras bidrag till miljöskadan och med hänsyn till 

omständigheterna i övrigt. Hur betalningsfördelningen i praktiken ska gå till är 

omdiskuterat.97 I doktrin har det argumenterats för att hela det belopp som sammanlagt kan 

utkrävas, borde kunna krävas av vem som helst av de solidariskt ansvariga. Tolkningen 

motiveras med att syftet är att underlätta för tillsynsmyndigheterna att frigöra pengar för att 

avhjälpa miljöskadorna, inte att omfördela ansvaret för kostnaderna mellan de ansvariga.98  

 

5 Konkursförfarandet 
Detta kapitel handlar om konkursförfarandet och inleds med viss grundläggande information 

om konkurs, varpå ett avsnitt som behandlar frågan om konkursboets självständighet följer. 

Därefter kommer en redogörelse för konkursens syften och förvaltarens uppgifter, två avsnitt 

som delvis hör ihop och som är centrala i denna framställning. Även abandonering kommer 

att beröras. Avslutningsvis innehåller kapitlet en beskrivning av betalningsordningen i 

konkurs.  

 
5.1 Grundläggande om konkurs  
En gäldenär som är på obestånd kan försättas i konkurs efter en ansökan från gäldenären själv 

eller från någon av borgenärerna, vilket framgår av 1 kap 2 § konkurslagen (1987:672) 

(KonkL). För att gäldenären ska anses vara på obestånd krävs det att han inte rätteligen kan 

betala sina skulder, samt att denna oförmåga inte är endast tillfällig.99 Det är med andra ord 

inte tillräckligt att gäldenären är insufficient, det vill säga att de förfallna skulderna överstiger 

tillgångarna. Gäldenären kan fortfarande ha möjlighet att betala skulderna i framtiden. I de 

                                                
96 Prop. 1997/98:45 de. 2, s. 122.  
97 Se Darpö (2000), s. 481-482, 487-489.  
98 Michanek & Zetterberg (2012), s. 285.  
99 Se även prop. 1975:6, s. 116.   
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fall där de förfallna skulderna tydligt överstiger tillgångarna kan det i allmänhet konstateras 

att gäldenärens betalningsoförmåga inte endast är tillfällig.100  

 

Konkursförfarandet är generalexekutivt, vilket framgår av 1 kap 1 § KonkL. Det innebär att 

gäldenärens samlade tillgångar tvångsvis och i ett sammanhang tas i anspråk för betalning av 

hans skulder.  Med gäldenärens samlade tillgångar avses enligt 3 kap 3 § KonkL egendom 

som tillhör gäldenären när konkursbeslutet meddelas, egendom som tillfaller honom under 

konkursen, samt egendom som kan återvinnas till konkursboet. Om konkursgäldenären är en 

fysisk person undantas enligt 3 kap 5 § KonkL den egendom från utmätning som omfattas av 

de så kallade beneficiereglerna och som är nödvändiga för gäldenärens behov.101  

 

5.2 Konkursboets självständighet  
Konkursboets självständighet är en något komplicerad fråga.102 När ett beslut om konkurs 

meddelas förlorar konkursgäldenären rätten att råda över den egendom som ingår i 

konkursmassan. Rådigheten övergår istället på konkursboet, med konkursförvaltaren som 

ställföreträdare.103 Trots boets rådighet betraktas inte konkursen som ett fång i traditionell 

mening, och vissa rester av ägandeskap finns fortfarande kvar hos konkursgäldenären.104  

 

Att konkursen inte betraktas som ett traditionellt fång beror främst på tre omständigheter. 

Dessa är att konkursboet inte är skyldig att söka lagfart för en fastighet som ingår i konkursen, 

att även om konkursgäldenären skulle förfoga över tillgångar som ingår i konkursmassan så 

kan han inte straffas för stöld eller förskingring, samt att konkursgäldenären har rätt att få 

tillbaka de eventuella tillgångar som vid konkursens avslutande finns kvar.105 Att konkursen 

inte betraktas som ett traditionellt fång får vidare till följd att konkursboet inte omfattas av 

bestämmelsen i 10 kap 3 § MB (se avsnitt 4.2.2). Det innebär att konkursboet inte kan åläggas 

ett miljörättsligt ansvar för föroreningar som fastighetsägare. Trots detta betraktas 

konkursboet i regel som ett självständigt rättssubjekt.106  

                                                
100 Heuman (2014), s. 181.  
101 För fullständig lista över vilken egendom som omfattas av beneficiereglerna hänvisas till 5 kap 1 

utsökningsbalken.  
102 Se bl.a. NJA 1945 s. 177 och RÅ 2006 ref. 27.  
103 Welamson & Mellqvist (2013), s. 46. 
104 Welamson & Mellqvist (2013), s. 95.  
105 Söderlund (2009), s. 321, se även Welamson & Mellqvist (2013), s. 95.  
106 Welamson & Mellqvist (2013), s. 95. Se även 3 kap 9 § KonkL som ger konkursboet en möjlighet att överta 

konkursgäldenärers talan i en pågående rättegång om egendom som hör till konkursboet.  
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Konkursboet har vidare möjlighet att både förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter.107 

Eftersom konkursboet har möjlighet att åta sig egna förpliktelser så kan även konkursboet 

hamna på obestånd och försättas i konkurs, vilket framgår av 1 kap 4 § KonkL. 

 

På grund av att konkursboet i regel betraktas som ett självständigt rättssubjekt anses det följa 

av grundläggande konkursrättsliga principer att konkursboet inte övertar konkursgäldenärens 

förpliktelser i samband med konkursen.108 En tydlig skillnad görs mellan konkursgäldenärens 

förpliktelser, vilka klassas som konkursfordringar, och konkursboets egna åtaganden, som 

utgör massafordringar.109 Om det fungerade på ett annat sätt och konkursboet istället ärvde 

konkursgäldenärens förpliktelser skulle det innebära att konkursfordringarna blev att betrakta 

som massafordringar. I samband med rådighetsövergången vid konkursbeslutet skulle då även 

konkursboet hamna på obestånd. Detta skulle resultera i en kedja av konkurser, och hela 

konkursförfarandet skulle därmed bli verkningslöst.110  

 

5.3 Konkursens syften 
Ett av konkursens syften är att på ett ordnat och förutsebart sätt så långt det är möjligt 

tillgodose borgenärernas intressen. I första hand handlar detta om att minimera deras förluster. 

I linje med detta syfte är konkursförfarandets mål att förhindra att någon eller några 

borgenärer skaffar sig företräde framför andra borgenärer.111 Genom att sätta upp tydliga 

regler för den kommersiella sfären skapar konkursförfarandet en trygghet för långivare och 

underlättar för företag att få kredit.112   

 

Konkursförfarandet har vidare som mål att en rättvis fördelning ska ske, vilket kommer till 

uttryck i den så kallande likabehandlingsprincipen. 113  Principen innebär att om flera 

borgenärer inte kan få full utdelning för sina fordringar i konkursen så ska de bära förlusten 

tillsammans.114 Principen går väl i linje med tanken om att konkursen ska ske på ett ordnat 

och förutsebart sätt.  

 

                                                
107 Prop. 1986/87:90, s. 183.  
108 Welamson & Mellqvist (2013), s. 86.  
109 Welamson & Mellqvist (2013), s. 244 
110 Söderlund (2009) s. 526.  
111 SOU 2000:62, s. 105, Welamson & Mellqvist (2013), s. 25. 
112 Welamson & Mellqvist (2013), s. 25-26, se även prop. 1978/79:105, s. 147.  
113 SOU 2000:62, s. 105, se även Welamson & Mellqvist (2013), s. 27. 
114 SOU 2000:62, s. 105, se även prop. 1978/79:105, s. 146-147.  
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Det har även påtalats att konkursförfarandet tjänar ett samhällssyfte. Genom 

konkursförfarandet kan till exempel ineffektiva och olönsamma företag sorteras bort från 

marknaden. På så sätt bereds plats för nya, effektivare aktörer, vilket är något som anses 

främja utvecklingen.115 Som ett bisyfte har också angetts att det vid en konkurs är möjligt att 

göra en noggrann genomgång av konkursgäldenärens affärer och förehavanden. Det gör att 

ekonomisk brottslighet kan upptäckas, något som ansetts bidra till att ”upprätthålla moralen i 

affärslivet”.116 Oaktat dessa samhällssyften brukar det svenska konkursförfarandet betraktas 

som borgenärsinriktat.117  

 

5.4 Förvaltarens uppgifter 
Det borgenärsperspektiv som finns i konkurslagen syns tydligt framförallt i lagens inledande 

bestämmelser och i beskrivningen av förvaltarens allmänna åligganden. Det föreskrivs i 1 kap 

1 § KonkL att gäldenärens tillgångar vid en konkurs ska omhändertas av konkursboet för 

borgenärernas räkning. Enligt 7 kap 8 § KonkL är det sedan förvaltarens uppgift att ta tillvara 

”borgenärernas rätt och bästa”. Konkursförvaltaren agerar med andra ord för borgenärernas 

räkning, och inte för det allmännas. 118  Borgenärerna har dock ingen beslutanderätt i 

förvaltningsfrågor, utan förvaltaren har en självständig ställning.119 

 

Förvaltaren ska enligt 7 kap 8 § KonkL vidta alla de åtgärder som främjar en förmånlig och 

snabb avveckling av konkursboet. De tillgångar som finns i boet ska enligt 8 kap 1 § KonkL 

säljas så snart det lämpligen kan ske. Om gäldenären har drivit en rörelse kan det i vissa fall, 

istället för att avyttra verksamheten genast, vara mer lämpligt att fortsätta verksamheten för 

boets räkning för att sedan avyttra den som en helhet.120 Att förvaltaren har en sådan 

möjlighet att driva verksamheten vidare framgår av 8 kap 2 § KonkL.   

 

Förvaltaren har även ett ansvar att se till så att boets egendom inte försvinner, förstörs eller 

förlorar i värde. Exempel på denna vårdplikt finns i 7 kap 18 § KonkL, där det föreskrivs att 

de medel som under förvaltningen flyter in till konkursboet snarast ska göras räntebärande 

genom att sättas in på ett bankkonto.121 

                                                
115 SOU 2010:2, s. 36. 
116 SOU 2000:62, s. 105.  
117 SOU 2010:2, s. 76.  
118 SOU 2000:62, s. 110.  
119 Welamson & Mellqvist (2013), s. 36. 
120 Welamson & Mellqvist (2013), s. 173-174, se även prop. 1986/87:90, s. 282.  
121 Welamson & Mellqvist (2013), s. 169. 
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Utöver borgenärernas intressen har förvaltaren givits en möjlighet att ta hänsyn till vad som är 

ägnat att långsiktigt främja sysselsättningen, vilket framgår av 7 kap 8 § KonkL. 

Bestämmelsen blir främst aktuell i de fall det ingår en rörelse i konkursboet. Denna möjlighet 

för förvaltaren gäller bara i den utsträckning det kan ske utan att borgenärsintresset åsidosätts 

i allt för stor omfattning. Det är inte bara det kollektiva borgenärsintresset förvaltaren måste ta 

hänsyn till, utan även förluster för enskilda borgenärer. Det får heller inte vara fråga om mer 

än relativt obetydliga förluster. 122  Det har i konkurslagens förarbeten diskuterats om 

förvaltaren ska ha möjlighet att även ta hänsyn till andra viktiga samhällsintressen. 

Diskussionerna har dock rört ekonomisk brottslighet som gäldenären kan ha gjort sig skyldig 

till. Miljörättsliga hänsyn förs inte på tal.123  

 

5.5 Abandonering   
Att egendom abandoneras innebär i teorin att konkursboet avstår från att dra in egendom i 

konkursen eller låter befintlig egendom utgå ur konkursboet. Egendomen förblir eller tillfaller 

då konkursgäldenären, alternativt eventuella panthavare.124 Intresset från konkursboets sida 

att använda abandonering som en förvaltningsåtgärd beror på att boet vill kunna avstå från 

egendom som inte har något värde eller egendom som har ett negativt värde på grund av att 

vissa kostnader är knutna till egendomen.125  

  

Om det i praktiken finns en generell rätt för konkursboet att abandonera egendom, och vilka 

rättsverkningar det i så fall skulle få, är en omdiskuterad fråga.126 Det som talar för att 

abandonering skulle vara en möjlig och tillåten förvaltningsåtgärd är bland annat 10 kap 1 § 

KonkL, som Håstad menar tyder på att samtliga tillgångar som ingår i konkursboet skulle 

kunna abandoneras. Bestämmelsen föreskriver att rätten ska besluta om en avskrivning av 

konkursen om den finner att de tillgångar som finns inte räcker till betalning av uppkomna 

och väntade konkurskostnader och andra skulder som boet har ådragit sig.127 Ytterligare en 

omständighet som tyder på att abandonering skulle vara möjligt är att förvaltaren i 8 kap 6 § 

KonkL ges en möjlighet att, under vissa förutsättningar, abandonera fast egendom.  

 

                                                
122 Prop. 1986/87:90, s. 263.  
123 Se prop. 1978/79:105, s. 154 f. och prop. 1986/87:90, s. 111.  
124 Håstad (2000), s. 427.  
125 Håstad (1997), s. 58.  
126 Se Håstad (2000), s. 427 och NJA 2004 s. 777, (s. 780). 
127 Håstad (1997), s. 61.  
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Av 1 kap 1 § KonkL framgår visserligen att är konkursgäldenärens samlade tillgångar som 

ianspråktas. Trots bestämmelsens formulering menar Håstad att förvaltaren inte kan vara 

förhindrad att abandonera viss egendom. Konkurslagens bestämmelser är tänkta att reglera 

vilken egendom som får ingå i konkursen, inte vilken egendom som ska ingå.128 Högsta 

domstolen förefaller vara av samma åsikt och har i NJA 2004 s. 777 slagit fast att om det 

bedöms som en ändamålsenlig förvaltningsåtgärd så kan förvaltaren inte vara förhindrad att 

abandonera viss egendom.129 I vad mån konkursboet på detta sätt också kan frigöra sig från ett 

miljörättsligt ansvar är dock inte utrett. Justitierådet Lennander uttalade i ett tillägg till det 

aktuella rättsfallet att detta var den mest problematiska frågan, och att en bedömning måste 

göras i varje enskilt fall.130  

 

5.6 Betalningsordningen  
Betalningsordningen i konkurs är viktig för denna framställning, och vilken fordringskategori 

de miljörättsliga kostnaderna anses tillhöra har stor betydelse både ur ett miljörättsligt och ett 

konkursrättsligt perspektiv. Frågan kan ha avgörande betydelse för huruvida en fordran blir 

betald eller inte.  

 

Massakostnaderna kan tas ur boet i samband med den löpande förvaltningen, och blir därför 

de första kostnader som i praktiken utgår ur boet.131 En massafordran anses därför i regel som 

säker.132 När förvaltningen avslutats är konkurskostnaderna de kostnader som betalas först. 

För dessa kostnader har staten enligt 14 § 2 § 2 st KonkL ett subsidiärt ansvar, och även 

denna fordran måste således betecknas som säker. Om konkursboets medel räcker till så följer 

av 11 kap 1 § KonkL att utdelning ska ske även till borgenärer som har en konkursfordran.  

 

5.6.1 Massafordringar  
Massafordringar, eller massakostnader som de också kallas, utgörs av fordringar som har 

uppkommit efter konkursbeslutet och beror på att konkursboet har åtagit sig någon form av 

förpliktelse. En massafordran riktar sig alltså mot konkursboet, inte mot konkursgäldenären. 

Till skillnad från andra fordringar har massakostnaderna hela konkursmassan som 

                                                
128 Håstad (1997), s. 59.  
129 NJA 2004 s. 777, s. 782.  
130 NJA 2004 s. 777, s. 784.  
131 Welamson & Mellqvist (2013), s. 185, 258-259, se även Söderlund (2009), s. 507 f.  
132 Welamson & Mellqvist (2013), s. 84.  
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täckningsunderlag.133 Massakostnadernas förmånliga ställning har motiverats med att det 

annars skulle vara svårt för konkursboet att ingå avtal och vidta åtgärder som är nödvändiga 

för att avveckla konkursgäldenärens verksamhet med ett gott resultat. 134 

 

En massafordran har sin grund i 14 kap 13 § KonkL. Bestämmelsen föreskriver att förvaltaren 

under konkursens gång har möjlighet att ta medel ur konkursmassan för att betala de 

kostnader som hans uppdrag medför och som krävs för att en effektiv förvaltning ska kunna 

ske. Vilka slags kostnader som avses finns inte angivet i lagen, men det krävs att de är 

nödvändiga eller nyttiga för konkursen.135 Om konkursboet drar på sig större massakostnader 

än vad det finns täckning för så kan även konkursboet, med stöd av 1 kap 4 § KonkL, 

försättas i konkurs. Massakostnader som inte har betalats löpande under konkursen betalas 

först efter det att betalning av konkurskostnaderna har skett.136  

 

5.6.2 Konkurskostnader 
När förvaltningen avslutas så ska enligt 14 kap 2 § KonkL konkurskostnaderna betalas först, 

innan betalning av andra skulder som boet har ådragit sig sker. Enligt bestämmelsens 

ordalydelse ska konkurskostnaderna betalas innan massakostnaderna. Konkurskostnaderna är 

dock inte möjliga att fastställa förrän konkursen avslutats. Ur ett praktiskt perspektiv är det 

därför mycket som talar för att löpande massakostnader får betalas under konkursen gång, 

alltså i praktiken innan konkurskostnaderna betalas.137  

 

En uttömmande reglering av vad som avses med konkurskostnader finns i 14 kap 1 § KonkL. 

Enligt bestämmelsen avses diverse arvoden och kostnadsersättningar, kostnader för skriftliga 

kallelser, kungörelse av beslut eller andra åtgärder i konkursen, ersättning till 

konkursgäldenären eller annan för inställelse, eller ersättning för tillsynen över förvaltningen.  

 

Både konkurskostnaderna och statens subsidiära ansvar har motiverats med att det annars 

skulle vara svårt att hitta någon som var beredd att ta hand om förvaltningen av konkursboet. 

                                                
133 Prop. 1978/79:105, s. 94, NJA 2004 s. 836, s. 838, Söderlund (2009), s. 502 f.  
134 Söderlund (2009), s. 500, 503.  
135 Welamson & Mellqvist (2013), s. 265-266.  
136 Welamson & Mellqvist (2013), s. 266.  
137 Welamson & Mellqvist (2013), s. 185, 258-259. 
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Denna ordning gör också att konkursförvaltaren är tillförsäkrad ersättning för sitt arbete även 

om konkursboets tillgångar inte förslår.138  

 

5.6.3 Konkursfordringar  
Om konkursboets medel räcker så följer av 11 kap 1 § KonkL att utdelning ska ske även till 

borgenärer som har en konkursfordran. Konkursfordringarna utgörs av fordringar som har 

uppkommit innan konkursbeslutet meddelades. Dessa fordringar görs därför gällande mot 

konkursgäldenären. 139  I vilken ordning konkursfordringarna ska betalas framgår av 

förmånsrättslagen (1970:979) (FRL) och beror på om en fordran är förmånsberättigad 

(prioriterad), oprioriterad eller om det rör sig om en efterställd fordran.140 Borgenärer som har 

en fordran som är förmånsberättigad får betalt innan borgenärer med oprioriterade eller 

efterställda fordringar.  

 

Utgångspunkten är att alla konkursfordringar ska ha lika rätt. De fordringar som är förenade 

med förmånsrätt utgör, av olika skäl, undantag från denna utgångspunkt. 141  Att vissa 

fordringar är förenade med förmånsrätt har motiverats med att det kan stimulera 

kreditgivningen och att det på finansiella marknader kan leda till en viss stabilitet.142 För att 

en borgenär till exempel ska ge en billig kredit vill han försäkra sig om att få betalat, och vill 

då ofta ha någon ytterligare säkerhet än gäldenärens personliga betalningsförmåga.143 Det 

finns även förmånsrätter som har motiverats med hänsyn till borgenärens utsatta situation, 

som till exempel löneförmånsrätten som återfinns i 11 § FRL.144 

 

5.6.4 Om konkursboet åläggs ett miljörättsligt ansvar 
I praxis har det slagits fast att kostnaderna för omhändertagande av miljöfarligt avfall eller 

efterbehandling av förorenad mark inte är att betrakta som konkurskostnader.145 På grund av 

att det miljörättsliga ansvaret anses hänförliga till åtgärder som konkursboet har vidtagit så 

anses de heller inte utgöra konkursfordringar. Det miljörättsliga ansvaret riktar sig istället mot 

konkursboet som sådant, vilket gör att fordringarna betraktas som massakostnader.146 Att 

                                                
138 Prop. 1978/79:105, s. 234, Håstad (2000), s. 124.  
139Håstad (2000), s. 124, se även NJA 2004 s. 836, s. 838.  
140 Welamson & Mellqvist (2013), s. 185.  
141 Prop. 2002/03:49, s. 61.  
142 Welamson & Mellqvist (2013), s. 195-196.  
143 Prop. 2002/03:49, s. 63, se även Håstad (2000), s. 125. 
144 Prop. 2002/03:49, s. 63.  
145 NJA 2006 s. 662.  
146 SOU 1993:78, s. 142.  



 
 

30 

kostnaderna betraktas som massakostnader har förklarats med att kostnaderna inte i första 

hand är kopplade till konkurslagstiftningen utan till miljörätten. Av miljörätten följer att den 

som bedriver en miljöfarlig verksamhet är rätt adressat för miljörättsliga krav. Inget undantag 

har i denna del gjorts för konkursbon, utan samma förutsättningar har ansetts gälla för alla 

rättssubjekt.147 

 

Att kostnaderna kopplade till det miljörättsliga ansvaret betraktas som massakostnader 

resulterar i att det är en av de fordringar som får utdelning först.148 Massakostnaderna har hela 

konkursmassan som täckningsunderlag, vilket om massakostnaderna är stora kan leda till att 

övriga borgenärer inte får någon utdelning.149 Även om de miljörättsliga kostnaderna har fått 

en fördelaktig position i betalningsordningen så måste konkursboets egendomsmassa anses 

utgöra den yttersta gränsen för hur stort ansvar boet kan åläggas.150 Om massakostnaderna 

överskrider konkursboets tillgångar leder det enbart till att konkursboet hamnar på obestånd 

och enligt 1 kap 4 § KonkL kan försättas i konkurs. 

 

6 Miljörättsligt ansvar i praktiken 
I detta kapitel kommer att redogöras för ett antal rättsfall som har betydelse för i vilka 

situationer och under vilka förutsättningar ett konkursbo kan åläggas ett miljörättsligt ansvar. 

Förvaringsfall och föroreningsfall kommer att behandlas i separata avsnitt. 

 

6.1 För att ansvar för konkursboet ska bli aktuellt i förvaringsfall 
6.1.1 Praxis 
För att konkursboet ska kunna åläggas ett miljörättsligt ansvar krävs det till att börja med att 

en verksamhet som faller under miljöbalken har bedrivits.151 Vidare krävs det att konkursboet 

är att betrakta som verksamhetsutövare.  

 

I två välkända rättsfall från Koncessionsnämnden, de läckande tankvagnarna (KN B 31/91) 

och spilloljan i urinbrunnen (KN B 249/94)152, behandlades verksamhetsutövarbegreppet i 

förvaringsfall. Frågan gällde vilket ansvar en fastighetsägare har för miljöfarligt avfall som 

förvaras på dennes fastighet. I båda rättsfallen konstaterades att miljöfarligt avfall som 
                                                
147 SOU 1993:78, s. 147-148.  
148 Welamson & Mellqvist (2013), s. 185, 258-259, se även Söderlund (2009), s. 507 f.  
149 NJA 2004 s. 836, s. 838, Söderlund (2009), s. 502 f.  
150 Se NJA 2006 s. 662.  
151 Naturvårdsverkets rapport 6501 (2012), s. 34.  
152 Utgången i rättsfallet har även godtagits av Regeringsrätten i RÅ 1997 ref. 12.  
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förvarades på fastigheterna utgjorde en risk för förorening. På grund av denna risk var 

förvaringen att betrakta som en miljöfarlig verksamhet, för vilken fastighetsägarna ansågs 

ansvarig för. Inte i något av fallen hade fastighetsägarna producerat avfallet eller placerat det 

på fastigheten, men ansågs trots det vara rätt adressat för de miljörättsliga kraven.  

 

I skälighetsbedömningen i det första rättsfallet, de läckande tankvagnarna, valde 

Koncessionsnämnden att inte jämka ansvaret. Omständigheter som beaktades var att den 

tidigare fastighetsägaren, som givit fastigheten i gåva till de nuvarande fastighetsägarna, haft 

viss ekonomisk anknytning till det bolag som producerat och placerat det miljöfarliga avfallet 

på fastigheten. Den tidigare fastighetsägaren hade vidare lämnat sitt medgivande till dessa 

handlingar. Vidare beaktades även att de nuvarande fastighetsägarna haft kännedom både om 

tankarna och om den verksamhet som tidigare bedrivits på fastigheten. Därutöver hade de 

nuvarande ägarna tagit viss befattning med tankarna.  

 

Även om utgången i målet sannolikt blivit densamma, tycker jag att det är underligt att 

Koncessionsnämnden fäster vikt vid omständigheter hänförliga till den tidigare 

fastighetsägaren. Sådana omständigheter borde sakna betydelse, oavsett vilken relation den 

tidigare fastighetsägaren har till de nuvarande ägarna.  

 

Inte heller i spilloljan i urinbrunnen jämkades fastighetsägarnas ansvar. Fastighetsägarna 

hade haft vetskap om vilken verksamhet som tidigare bedrivits på fastigheten, vilket förefaller 

ha utökat den undersökningsplikt som ålegat dem vid förvärvet. Vid fullgörandet av den 

undersökningsplikt som ålegat borde förvaringen av oljan ha upptäckts.  

 

Resonemanget i rättsfallet Friherren 50 (KN B 128/91), som gällde ett bolag i konkurs, liknar 

de tidigare resonemangen. Miljöfarligt avfall, som producerats i konkursbolagets verksamhet, 

lagrades på en fastighet som i konkursboets rådighet. Med anledning av att 

konkursgäldenärens verksamhet inte hade drivits vidare ansåg konkursboet att boet inte borde 

vara rätt adressat för miljörättsliga krav. Koncessionsnämnden konstaterade dock, på liknande 

sätt som i de tidigare fallen, att miljöfarligt avfall förvarades på fastigheten vilket utgjorde en 

risk för att en förorening skulle uppstå. På grund av detta var det också att betrakta som en 

miljöfarlig verksamhet. Vidare konstaterade Koncessionsnämnden att den som utövar den 

miljöfarliga verksamheten, vilket i detta fall ansågs vara konkursboet, är skyldig att vidta 

skäliga försiktighetsmått. Att konkursgäldenärens verksamhet inte drivits vidare utgjorde inte 
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skäl för en annan bedömning. Skälighetsbedömningen resulterade inte heller i något jämkat 

ansvar, vilket motiverades med att konkursbolaget vid köpet av fastigheten inte kunde ha varit 

ovetande om att det miljöfarliga avfallet fanns på fastigheten. 

 

Jag finner Koncessionsnämndens argumentation gällande skäligheten i beslutet något märklig. 

Att konkursboets ansvar inte jämkas motiveras med att konkursbolaget inte kan ha varit 

ovetande om förekomsten av det miljöfarliga avfallet. Detta, något underliga, uttalande 

motiveras inte ytterligare och det är därför svårt att avgöra hur Koncessionsnämnden har 

resonerat. Att konkursbolagets vetskap i denna fråga skulle ha någon betydelse för 

konkursboets ansvar antyder att det inte föreligger någon skillnad mellan konkursboet och 

konkursbolaget som subjekt, vilket inte stämmer. Alternativt kan det antyda att konkursboet 

genom konkursen övertar alla konkursbolagets förehavanden och förpliktelser, vilket inte 

heller stämmer.  

 

Utfallet i rättsfallet Friherren 50 får även stöd av uttalanden i rättsfallet Syret 7 (KN B 

250/92), även om skäligheten i beslutet motiverades annorlunda. Syret 7 behandlar dels ett 

konkursbos ansvar för miljöfarligt avfall, dels ansvar för föroreningsskador. 

Koncessionsnämnden gjorde i sina överväganden skillnad på förvaringen av det miljöfarliga 

avfallet och de uppkomna föroreningsskadorna. I detta avsnitt kommer jag därför enbart att 

redogöra för de uttalanden som behandlar förvaringen.  

 

Koncessionsnämnden konstaterade att konkursboet genom förvaringen bedrev en miljöfarlig 

verksamhet. Denna verksamhet innebar på sikt en fara för miljön, vilket motiverade att 

avfallet forslades bort. Ansvaret för borde enligt Koncessionsnämnden i princip åläggas den 

som vid tidpunkten för föreläggandet förfogade över avfallet och fastigheten där avfallet 

fanns. Konkursboet ålades därför ansvaret. Att konkursgäldenärens verksamhet inte drivits 

vidare saknade betydelse.  

 

När det gällde beslutets skälighet menade Koncessionsnämnden att om inte konkursboet 

skulle åläggas att forsla bort avfallet skulle en ny ägare till fastigheten behöva omhänderta 

avfallet. Därmed var det också sannolikt att den summa konkursboet skulle kunna få vid en 

försäljning, om avfallet fanns kvar, skulle vara så mycket lägre att det motsvarade kostnaden 

för bortforslandet av avfallet. Ett miljörättsligt ansvar ansågs därför inte nämnvärt kunna 

påverka konkursboets tillgångar i slutändan, även om kostnaderna skulle vara betydande i 



 
 

33 

förhållande till boet totala tillgångar. Det ansågs därför skäligt att ålägga konkursboet 

ansvaret för avfallet.  

 

Koncessionsnämndens resonemang är, förutom att vara intressant, enligt min mening även 

problematiskt. Resonemanget är långt ifrån allmängiltigt. För att resonemanget ska vara 

hållbart förutsätts att kostnaderna för omhändertagandet av avfallet inte överstiger den summa 

som är möjlig att få vid en försäljning av fastigheten efter bortforslandet av avfallet. I annat 

fall kommer konkursboet inte att få igen de utlagda medlen vid en försäljning, om fastigheten 

över huvud taget blir såld. Resonemanget förutsätter vidare att kostnaderna för 

omhändertagandet av avfallet inte överstiger de totala tillgångar som finns i konkursboet. 

 

När det gäller tillståndspliktig verksamhet och förvaring av miljöfarligt avfall så har ämnet 

bland annat behandlats i rättsfallet Swedspan Interiör (KN B 159/93). Konkursgäldenären 

hade innan konkursen beviljats tillstånd enligt miljöskyddslagen att deponera avfall på en 

fastighet. Av tillståndet framgick att bolaget hade ett ansvar att avsluta, avjämna och 

övertäcka det område på fastigheten där deponin var förlagd.  När bolaget gick i konkurs hade 

deponiverksamheten upphört och fastigheten där denna bedrivits hade sålts. Då 

konkursgäldenären inte hade fullgjort de villkor som uppställdes i tillståndet ansågs 

verksamheten fortfarande vara pågående. Därmed kunde konkursboet hållas ansvarigt för 

bortforslande av avfallet.  

 

Även Swedspan Interiör är ett, i mitt tycke, intressant rättsfall. Bolaget försattes i konkurs år 

1992. Den verksamhet som konkursgäldenären hade bedrivit, vilket också var den verksamhet 

som givit upphov till avfallet, hade upphört redan 1986. I samband med att verksamheten 

upphörde såldes också den fabrik och den fastighet där verksamheten bedrivits och där 

avfallet fanns. Någon rådighet har alltså inte funnits varken avseende avfallet eller fastigheten 

där avfallet fanns. Trots detta åläggs konkursboet det miljörättsliga ansvaret. Mot bakgrund av 

Koncessionsnämndens uttalanden i Syret 7, att ansvaret för förvaring av miljöfarligt avfall i 

princip ska åläggas den som förfogar över avfallet och fastigheten där avfallet finns, så borde 

det i förevarande fall ha varit den nuvarande fastighetsägaren som ålades ansvaret.   

 

6.1.2 Sammanfattning 
Efter en genomgång av praxis kan det konstateras det saknar betydelse om 

konkursgäldenärens verksamhet har drivits vidare av konkursboet eller inte. Förvaring av 
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miljöfarligt avfall betraktas som en pågående miljöfarlig verksamhet (se avsnitt 3.1), vilket 

har motiverats med de risker som förvaringen innebär. Typiskt sett har den som har haft 

rådighet över avfallet betraktats som verksamhetsutövare. Tillståndspliktiga verksamheter 

förefaller dock utgöra ett undantag. Om konkursgäldenären inte fullgjort de föreskrivna 

villkoren har verksamheten betraktas som pågående. Rådighet över avfallet förefaller ha 

saknat betydelse.  

 

Verksamhetsutövarbegreppet har även diskuterats av miljööverdomstolen, som bekräftat 

Koncessionsnämndens praxis. Miljööverdomstolen har sammanfattat det som att den som har 

de rättsliga och faktiska möjligheterna att vidta en åtgärd i regel är den som ska betraktas som 

verksamhetsutövare. Dock har poängterats att förhållandena i det enskilda fallet är av stor 

betydelse.153  

 

Som framgått tidigare ska en rimlighetsavvägning göras i samband med krav på 

försiktighetsmått (se avsnitt 2.2.2 samt 3.3). Trots att det inte direkt framgår av bestämmelsen 

i 2 kap 7 § MB visar praxis tydligt att faktorer hänförliga till den enskilde 

verksamhetsutövaren tillmäts betydelse, till exempel att befattning tagits med avfallet. I vissa 

fall har utgångspunkten för rimlighetsavvägningen varit vad verksamhetsutövaren borde ha 

upptäckt vid fullgörandet av den undersökningsplikt som ålegat honom vid förvärvet av 

fastigheten. Det förefaller som att en bedömning har gjorts som liknar den som enligt 10 kap 

3 § MB ska göras för att avgöra om en fastighetsägare kan hållas ansvarig för en förorening.  

 

De omständigheter som tillmätts betydelse har i de flesta fall varit skäliga i sig. Det förefaller 

dock som om Koncessionsnämnden har haft vissa problem med att avgöra vilken 

verksamhetsutövare rimlighetsavvägningen ska utgå från. Både i de läckande tankvagnarna 

och i Friherren 50 beaktas omständigheter som inte varit hänförliga till den som haft rådighet 

över avfallet.  

 

6.2 För att ansvar för konkursboet ska bli aktuellt i föroreningsfall 
6.2.1 Praxis  
Verksamhetsutövare anses enligt 10 kap 2 § MB vara den som bedriver eller har bedrivit en 

verksamhet eller vidtagit till en åtgärd som har bidragit till en föroreningsskada eller en 

                                                
153 MÖD 2005:64.  
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allvarlig miljöskada. När det gäller konkurssituationer så konstaterade Koncessionsnämnden i 

rättsfallet Olsson & Co i konkurs (KN B 215/92) att tillsynsmyndigheten får rikta ett 

föreläggande mot den som, då föreläggandet utfärdas, bedriver den faktiska verksamheten. 

Eftersom konkursboet i förevarande fall hade fortsatt den verksamhet som konkursbolaget 

hade ägnat sig åt ansågs konkursboet också vara rätt adressat för de miljörättsliga kraven. 

 

Det tidigare nämnda rättsfallet Syret 7 (KN B 250/92) behandlade som sagt både ansvaret i 

fråga om förvaring och ansvaret för föroreningsskador. Konkursboet i det aktuella fallet hade 

inte drivit konkursgäldenärens verksamhet vidare och därför kunde det heller inte anses att 

boet hade bedrivit någon verksamhet som orsakat miljöskador. Något ansvar för 

föroreningarna kunde därför inte bli aktuellt. Förvaringen av det miljöfarliga avfallet saknade 

enligt Koncessionsnämnden betydelse i den bedömningen. Vidare nåddes slutsatsen att 

konkursboet inte heller skulle åläggas ansvar för föroreningarna som fastighetsägare. Det 

ansågs att konkursboet endast omhändertagit fastigheten för borgenärernas räkning, och 

någon rättslig grund för ett sådant föreläggande ansågs därför inte finnas.154  

 

Koncessionsnämnden gör i detta fall en skillnad mellan förvaringen och föroreningarna som 

är väldigt tydlig Trots att de förekommer inom samma verksamhet behandlas de i princip som 

två olika situationer. Att konkursboet inte åläggs ansvar för föroreningarna som 

fastighetsägare motiveras med att boet endast omhändertagit egendomen för borgenärernas 

räkning. Jag tycker att denna formulering är intressant. Samma argument borde i så fall kunna 

anläggas även i ett förvaringsfall. Konkursboet har även i denna situation endast 

omhändertagit egendomen för borgenärernas räkning. I förvaringsfallen har det dock inte 

ansetts att det är något som skulle hindra att ansvar åläggs.  

 

I ett rättsfall kallat Lastbilen i Gällivare (MÖD 2002:16) hade förvaring av en lastbil, som 

från början utgjort ett förvaringsfall, lett till ett föroreningsfall på grund av att diesel hade 

läckt ut från lastbilen.155 Konkursboet hade inte fortsatt konkursgäldenärens verksamhet.  

Konkursboet menade vidare att boet inte heller på annat sätt vidtagit någon åtgärd eller 

                                                
154 Avgörandet kom visserligen innan miljöbalken trädde i kraft, men stämmer överens med hur bestämmelsen i 

10 kap 3 § MB är formulerad.  
155 Rättsfallet behandlar en situation som började som ett förvaringsfall men som sedermera utvecklades till ett 

föroreningsfall, och det har därför diskuterats vilken kategori rättsfallet ska anses höra till.  Eftersom att jag 
har valt att definiera förvaringsfall så som rena förvaringsfall, det vill säga situationer där det inte har 
uppstått någon förorening, presenteras rättsfallet som ett föroreningsfall. Det är möjligt att rättsfallet i andra 
framställningar har definierats på ett annat sätt.  
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bedrivit någon verksamhet som bidragit till föroreningen. Domstolen konstaterade att 

konkursboet hade haft rådighet över lastbilen. Eftersom konkursboet inte kunde visa att 

föroreningen inte till någon del skett efter konkursutbrottet ansågs också att ansvar kunde 

åläggas konkursboet. När det gällde skälighetsbedömningen uttalade domstolen att 

efterbehandlingsåtgärder som är begränsade till omfång och kostnad ”kan inte anses vara 

oförenliga med konkursen som ett likvidationsförfarande”.  

 

I förvaringsfall saknar det betydelse om konkursboet har drivit gäldenärens verksamhet vidare 

eller inte. Har konkursboet rådighet över avfallet betraktas boet som verksamhetsutövare och 

är därmed också ansvarig för att vidta försiktighetsmått (se avsnitt 2.2.1). Om en sådan 

förvaring leder till en förorening anser jag att det är rimligt att konkursboet får ansvara även 

för dessa föroreningar. Konkursboet hade ansvaret att vidta försiktighetsmått för att förhindra 

en förorening, och om det ändå uppstår en förorening så anser jag att konkursboet har brustit i 

detta ansvar. Jag anser dock att domstolens domskäl är alldeles för kortfattade. Det framgår 

inte tydligt om eller att det är på det sättet domstolen har resonerat. Att rättsfallet handlar om 

en miljöfarlig verksamhet som har lett till en förorening nämns överhuvudtaget inte i 

domskälen. Det framstår snarare som att enbart det faktum att konkursboet har haft rådighet 

över objektet som har orsakat föroreningen, i kombination med att konkursboet inte kunnat 

visa att föroreningen inte till någon del har uppstått efter konkursutbrottet, är det som 

resulterar i att konkursboet åläggs det miljörättsliga ansvaret.   

 

Ett konkursbos ansvar i fråga om tillståndspliktiga verksamheter behandlades i Frilac AB 

(MÖD 2005:29). Frågan var om ett konkursbo kunde göras ansvarigt för att vidta 

markundersökningar på grund av att det utgjorde ett villkor i konkursgäldenärens tillstånd. 

Konkursgäldenären hade, innan konkursutbrottet, sagt upp hyresavtalet och lämnat den 

fastighet där den tillståndspliktiga verksamheten fick bedrivas. Några markundersökningar 

hade inte vidtagits av konkursbolaget och villkoren som följde av tillståndet var därför inte 

uppfyllda. Konkursboet hade inte drivit konkursgäldenärens verksamhet vidare. Domstolen 

uttalade att enbart den omständigheten att konkursboet hade kunnat åberopa tillståndet för att 

återuppta verksamheten kunde inte innebära att verksamheten skulle anses vara pågående. 

 

När det gäller tillståndspliktiga verksamheter och förvaring av miljöfarligt avfall nådde 

domstolen i Swedspan Interiör en annan slutsats än i det förevarande fallet. I Swespan 

Interiör konstaterade domstolen att eftersom de föreskrivna villkoren inte var fullgjorda 
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skulle verksamheten betraktas som pågående och konkursboet kunde hållas ansvarigt. Trots 

att villkoren inte var fullgjorda i Frilac AB ansåg domstolen att något ansvar inte kunde 

åläggas.  

 

I Klippan-målet (MÖD 2008:14) hade konkursboet till viss del drivit konkursgäldenärens 

verksamhet vidare. Frågan var om konkursboet genom att göra detta kunde åläggas 

miljörättsligt ansvar. Konkursbolaget hade innan konkursutbrottet bedrivit 

papperstillverkning. Denna tillverkning upphörde vid konkursutbrottet. Konkursboet hade 

dock utfört arkning av redan tillverkat papper. Miljööverdomstolen konstaterade att den 

verksamhet som hade bedrivits av konkursboet inte kunde anses ha bidragit till 

föroreningarna, och konkursboet ålades därför inget miljörättsligt ansvar.    

  

Enligt utfallet i Klippan-målet är det med andra ord inte tillräckligt att konkursboet har drivit 

konkursgäldenärens verksamhet vidare. Det krävs också, i linje med principen om att 

förorenaren betalar, att boet faktiskt har bidragit till föroreningarna. Det är möjligt att hänsyn 

har tagits till detta även tidigare, men Koncessionsnämnden har i sina kortfattade 

överväganden inte redogjort för något liknande resonemang.  

 

6.2.2 Sammanfattning  
För att konkursboet ska kunna åläggas ett miljörättsligt ansvar för föroreningar förefaller det 

inte vara tillräckligt att konkursboet enbart drivit konkursgäldenärens verksamhet vidare. 

Genom att göra detta måste boet också ha bidragit till föroreningarna. Denna linje verkar ha 

följts även i fråga om tillståndspliktiga verksamheter. Inom skälighetsbedömningen har 

miljööverdomstolen vidare slagit fast att efterbehandlingsåtgärder som är begränsade till 

omfång och kostnad inte kan anses oförenliga med det likvidationsförfarande som konkursen 

utgör.  

 

När det gäller förvaringsfall som senare har resulterat i en förorening kan det sägas utgöra 

någon av ett specialfall. Lastbilen i Gällivare visar att konkursboet i den situationen kan 

åläggas ansvar även för en sådan förorening, trots att boet inte har drivit konkursgäldenärens 

verksamhet vidare.  
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7 Nya rättsfall  
Kapitlet innehåller en djupare rättsfallsanalys av tre avgöranden från miljööverdomstolen där 

två separata situationer behandlas. Förvaringsfall och föroreningsfall behandlas i separata 

avsnitt som inleds med en redogörelse de behandlade situationerna och domstolens 

överväganden. Därefter följer ett avsnitt med tankar om rättsfallen och avslutningsvis en 

diskussion av huruvida en rättsutveckling har skett.   

 
7.1 Förvaring av miljöfarligt avfall 
Som huvudregel har det miljörättsliga ansvaret i förvaringsfall lagts på den som haft rådighet 

över avfallet. I december 2006 kom dock ett avgörande från miljööverdomstolen som gör ett 

avsteg från denna huvudregel. Avgörandet är det så kallade SCA-målet (MÖD 2006:63). 

Målet behandlar visserligen inte ett konkursbos ansvar men har betydelse för tolkningen av 

verksamhetsutövarbegreppet och därmed också för ansvaret i konkurssituationer. I fallet hade 

någon eller några personer dumpat avfall på en mark som ägdes av SCA (bolaget). När 

bolaget upptäckte nedskräpningen meddelades kommunen, som riktade ett föreläggande mot 

bolaget att själva ta hand om avfallet.  

 

Bolaget både hade rådigheten över avfallet och de faktiska och rättsliga möjligheterna att 

efterkomma ett föreläggande. Mot bakgrund av tidigare praxis på området ansåg därför 

kommunens miljö- och byggnämnd att bolaget skulle betraktas som verksamhetsutövare. 

Bolaget i sin tur menade att det var den eller de personer som dumpat avfallet på fastigheten 

som var att betrakta som verksamhetsutövare. Bolaget hade inte varken bedrivit eller låtit 

bedriva någon miljöfarlig verksamhet. Vidare anförde bolaget att de inte haft någon reell 

möjlighet att undvika det miljörättsliga ansvaret, så som en fastighetsägare som köper en 

fastighet där miljöfarligt avfall förvaras, och att det därför framstod som orimligt att ansvaret 

skulle läggas på bolaget.  

 

Domstolen medgav att det var de personer som lämnat avfallet på platsen som skulle betraktas 

som verksamhetsutövare. Då det inte var känt vilka dessa personer var rörde frågan i målet 

om även bolaget, som fastighetsägare, kunde betraktas som verksamhetsutövare. Bolaget hade 

rådighet över avfallet, men domstolen ansåg att ”enbart det förhållandet att det förvaras avfall 

på en fastighet inte utan vidare kan medföra ett ansvar för fastighetsägaren.”  
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Domstolen ansåg att det skulle behöva tillkomma ytterligare någon omständighet utöver 

förvaringen. Som exempel angavs att förvaringen accepterats av fastighetsägaren, att 

förvaringen av avfallet upptäckts eller borde ha upptäckts vid förvärvet av fastigheten, eller 

möjligen också att inga åtgärder vidtagits av fastighetsägaren för att förhindra eller motverka 

de miljörisker som förvaringen innebär. Bolaget hade i förevarande fall inte medverkat eller 

medgivit till förvaringen av avfallet, och så fort avfallet upptäcktes hade kommunen 

kontaktats. Med anledning av detta ansåg domstolen att bolaget inte kunde betraktas som 

verksamhetsutövare och därmed inte heller rätt adressat för de miljörättsliga kraven.  

  

7.1.1 Tankar om rättsfallet 
Även om de objektiva kriterierna för att vara verksamhetsutövare är uppfyllda kan jag förstå 

att det i vissa situationer framstår som orimligt att ålägga ett miljörättsligt ansvar. För mig 

framstår det dock som underligt att domstolen väljer att de omständigheter som gör att det 

miljörättsliga ansvaret framstår som orimligt inom ramen för verksamhetsutövarbegreppet. 

Genom att göra detta riskerar det att påverka framtida bedömningar av vem som är 

verksamhetsutövare.  

 

Det finns exempel på tidigare rättsfall där den typ av ytterligare omständigheter som 

miljööverdomstolen nu kräver har tagits upp.156 Gemensamt för dessa fall har dock varit att de 

ytterligare omständigheterna har tagits upp inom ramen för skälighetsbedömningen, inte i 

bedömningen av vem som är verksamhetsutövare. På så sätt har 

verksamhetsutövarbedömningen kunnat vara densamma, vilket måste anses både underlätta 

bedömningen och göra den mer förutsägbar. Om resultatet framstår som oskäligt i det 

enskilda fallet kan ytterligare omständigheter beaktas i skälighetsbedömningen och ansvaret 

jämkas. Enligt förarbetena är hela syftet med skälighetsbedömningen just att orimliga resultat 

ska kunna undvikas (se avsnitt 2.2.2).  

 

Samma förfarandesätt hade kunnat tillämpas även i SCA-målet. Bolaget hade de rättsliga och 

faktiska möjligheterna att efterkomma ett föreläggande, likväl som rådighet över avfallet och 

den fastighet där det förvarades. Tidigare har detta varit tillräckligt för att betraktas som 

verksamhetsutövare. Att domstolen nått samma slutsats i SCA-målet hade därför varit mer 

naturligt. Övriga omständigheter hade sedan kunnat beaktas i skälighetsbedömningen och 

                                                
156 Se till exempel de läckande tankvagnarna, spilloljan i urinbrunnen och Friherren 50.  
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ansvaret jämkats. Ett sådant resonemang hade varit i bättre överensstämmelse med tidigare 

praxis, även om det i denna praxis saknat betydelse huruvida den som har rådighet över 

avfallet också har producerat det. Darpö har kommenterat rättsfallet och menar att det 

komplicerar bedömningen av vilken markanvändning som ska utgöra ett förvaringsfall.157 Jag 

kan inte annat än hålla med.  

 

Domstolen har varken kommenterat eller motiverat den ändring jämfört med tidigare praxis 

som utfallet i SCA-målet innebär. Det är därför svårt att veta om domstolen överhuvudtaget 

har beaktat de problem det skulle kunna innebära om avgörandet fick genomslag i praxis.  

 

När det gäller omhändertagandet av det miljöfarliga avfallet hänvisar miljööverdomstolen i 

målet till kommunens allmänna uppstädningsplikt. Detta kommunala ansvar kan bli aktuellt 

om den som har dumpat avfallet inte kan påträffas och fastighetsägaren inte kan hållas 

ansvarig, till exempel på grund av att de ytterligare omständigheter domstolen kräver saknas. 

Att den som har dumpat avfallet kan vara svår att spåra säger sig självt. För att den som 

förvarar och har rådighet över avfallet ska anses ha vidtagit tillräckliga försiktighetsmått 

förefaller det, baserat på SCA-målet, vara tillräckligt att kommunen informeras om 

förekomsten av avfallet. Om varken den som har producerat det miljöfarliga avfallet eller den 

som förvarar avfallet kan hållas ansvarig kan konsekvensen bli att kommunen får stå för 

kostnaderna för uppstädningen. Darpö förutspår att ett upplägg som detta skulle kunna 

innebära ett incitament för fastighetsägare att ljuga. Genom att hävda att någon annan har 

lämnat avfallet på deras fastighet kan de enkelt komma undan ett miljörättsligt ansvar.158  

 

Vad kan då konsekvenserna av SCA-målet bli för ett konkursbos miljörättsliga ansvar? Skulle 

samma resonemang tillämpas i en konkurssituation är det inte möjligt att hävda att 

förvaringen borde ha upptäckts innan förvärvet. Eftersom konkursen inte utgör ett traditionellt 

fång så har någon möjlighet att undersöka fastigheten innan boet får den i sin rådighet inte 

funnits. Konkursboet har inte heller varit delaktigt i konkursgäldenärens verksamhet och det 

är således inte möjligt att hävda att boet varken har medverkat eller medgivit till förvaringen. 

Domstolen verkar vidare ha ansett att det, för att tillräckliga försiktighetsmått ska anses ha 

vidtagits för att motverka riskerna med förvaringen, är tillräckligt att kommunen meddelas om 

förekomsten av avfallet. Hade det då varit tillräckligt att ett konkursbo, förutsatt att befattning 

                                                
157 Darpö (2007), s. 13.  
158 Se Darpö (2007), s. 15.  
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inte tagits med avfallet på annat sätt, meddelar kommunen om förekomsten av avfallet när 

detta upptäcks för att boet ska gå fri från miljörättsligt ansvar? Mot bakgrund av tidigare 

praxis framstår det som orimligt, men enligt domstolens resonemang i SCA-målet, fullt troligt.  

 

För mig framstår det inte som att domstolen har övervägt vilka konsekvenser deras uttalanden 

kan komma att få. Lika fall ska behandlas lika, och miljööverdomstolen har i ett tidigare 

avgörande själv uttalat att det i samband med en prövning är viktigt att beakta vad detta kan få 

för följder.159 Ett genomslag i praxis för SCA-målet skulle sannolikt leda till att stora 

kostnader för uppstädning lades på kommunen då det skulle bli lättare att smita från det 

miljörättsliga ansvaret. Ett av målen med de miljörättsliga reglerna är visserligen att skapa 

garantier för att efterbehandling sker, men detta ska så långt som möjligt ske utan att det 

belastar statsbudgeten.  

 

7.1.2 Har en rättsutveckling skett?  
Det är tydligt att SCA-målet, på mer än en punkt, skiljer sig från tidigare praxis, men har en 

rättsutveckling skett? Efter att ha studerat doktrin och förarbeten som har publicerats efter 

domen i SCA-målet så ges en något splittrad bild. Vissa källor har redogjort både för vad som 

gällde enligt Koncessionsnämndens praxis, att det avgörande för verksamhetsutövaransvarets 

placering är de rättsliga och faktiska möjligheterna att vidta åtgärder, och för de uttalanden 

som gjordes i SCA-målet. Hur dessa motstridiga uttalanden förhåller sig till varandra berörs 

dock inte.160 Andra källor nämner inte domstolens uttalande i SCA-målet.161 I ett antal senare 

avgöranden från miljööverdomstolen där verksamhetsutövarbegreppet i förvaringssituationer 

har behandlats, har angetts att den som har rådighet över förvaringen ska betraktas som 

verksamhetsutövare.162  

 

Även om SCA-målet är intressant ur flera aspekter anser jag att det är möjligt att dra slutsatsen 

att verksamhetsutövarbedömningen inte verkar ha ändrats på grund av avgörandet. Huruvida 

situationen utgör ett specialfall eller en tankevurpa från domstolens sida går att spekulera i. 

Personligen tror jag att den stora anledningen till att SCA-målet inte fått något genomslag i 

praxis är att det hade försvårat bedömningen av vem som är verksamhetsutövare. Genom att 

uttala att rådighet över avfallet inte är tillräckligt för att åläggas ett miljörättsligt ansvar måste 

                                                
159 Se MÖD 2006:53. 
160 Se SOU 2011:86, s. 321, 326 f, samt Naturvårdsverkets rapport 6501 (2012), s. 30. 
161 Michanek & Zetterberg (2012), s. 250-251. 
162 Se t.ex. MÖD 2008:13, MÖD 2010:10 och MÖD 2010:23.  
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flera ytterligare omständigheter utredas. Att till exempel visa vem eller vilka som har 

producerat och placerat avfallet på en plats kan vara förenat med bevisproblem. Har avfallet 

förvarats på platsen länge kan det dessutom vara svårt att visa om medverkan eller 

medgivande till förvaringen har funnits. Vidare hade ett genomslag i praxis inneburit ett 

incitament för den som förvarar miljöfarligt avfall att ljuga och hävda att någon annan 

placerat avfallet där. Darpö sammanfattar det som att ett genomslag i praxis för SCA-målet 

hade varit olyckligt och närmst i strid med lagstiftarens intentioner.163  

 

7.2 Föroreningsfall  
Som framgått tidigare är det av avgörande betydelse för ansvarets placering i föroreningsfall 

om konkursboet har drivit konkursgäldenärens verksamhet vidare och på så sätt bidragit till 

föroreningen. I sammanhanget är ScanMining (MÖD 2013:36) och Blaikengruvan (M4093-

13), som avgjordes i november 2013, intressanta. Företaget ScanMining AB hade meddelats 

tillstånd att bedriva gruvverksamhet vid två olika gruvor. Innan någon brytning påbörjats 

överläts verksamheterna år 2006 till dotterbolaget Blaikengruvan AB, som påbörjade 

brytningen senare samma år. Ett år senare gick både ScanMining AB och Blaikengruvan AB i 

konkurs. Gruvverksamheten överläts år 2008 till Lappland Goldminers AB, som i sin tur 

försattes i konkurs år 2012.  

 

Ett föreläggande gällande upprätthållande av rening och egenkontroll avseende de två 

gruvområdena, samt, vad gällde ett av områdena, upprättande av en efterbehandlingsplan, 

hade år 2012 riktas solidariskt mot de tre företagen i konkurs. ScanMining AB och 

Blaikengruvan AB överklagade föreläggandet. De centrala frågorna i målen var vilken 

verksamhet som orsakat föroreningsskadorna samt om konkursbona kunde anses ha bidragit 

till föroreningsskadorna. Eftersom de båda rättsfallen till stor del behandlar samma sak 

kommer jag att redogöra för dem tillsammans.  

 

ScanMining AB bedrev aldrig någon gruvdrift men trots det riktade länsstyrelsen sitt 

föreläggande både mot ScanMining AB:s och Blaikengruvan AB:s konkursbon. Detta 

berodde på att ansvarsfördelningen mellan moder- och dotterbolaget varit så otydlig att det 

inte varit möjligt att få någon klarhet i de olika bolagens roller. Med anledning av detta ansåg 

                                                
163 Darpö (2007), s. 15.  
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länsstyrelsen att båda bolagen, och därmed båda konkursbolagen, skulle anses vara 

verksamhetsutövare. Domstolen förefaller ha varit av samma åsikt.  

 

Domstolen fann till att börja med att det var klarlagt att det fanns en förorening på platsen 

varför 10 kap MB var tillämpligt. Dessutom skedde kontinuerligt en förorening genom 

spridning av metaller och metallhaltigt vatten från dagbrott, upplag av gråberg och förvaring 

av metallhaltig sand. När det gällde frågan om vilken verksamhet som orsakat föroreningarna 

menade domstolen att det avgörande var hur begreppet gruvverksamhet tolkades och vilka 

delverksamheter som skulle anses innefattas i begreppet. Enligt domstolen skulle begreppet 

anses innefatta inte bara åtgärder som faller inom tillståndsplikten, som brytning och drift av 

gruvan. Även rening av vatten från gruvan, förvaring och hantering av utvinningsavfall och 

andra åtgärder som är en del av gruvans underhåll skulle anses innefattas. Domstolen ansåg 

med andra ord att begreppet ”verksamhet” avsåg verksamheten som helhet, och inte enbart de 

tillståndspliktiga delarna av verksamheten. Genom att nå denna slutsats så kunde domstolen 

också konstatera att även om konkursbona inte hade ägnat sig åt brytning, så hade de genom 

förvaring och hantering av avfall och rening av vatten vidtagit åtgärder som föll inom 

begreppet gruvverksamhet. I och med det kunde domstolen konstatera att konkursgäldenärens 

verksamhet hade drivits vidare. Därmed kunde de båda konkursbona hållas ansvariga för de 

uppkomna föroreningarna och ålades ett solidariskt betalningsansvar.  

 

Till stöd för sin slutsats hänvisade domstolen bland annat till ett uttalande från högsta 

domstolen. Uttalandet handlade visserligen inte om ett konkursbos ansvar, men det framgår 

att reglerna i 10 kap MB bör ges en tillämpning som underlättar bedömningen av vem som är 

att anse som verksamhetsutövare.164 

 

När det gällde skälighetsbedömningen medgav domstolen att de berörda konkursbona 

visserligen inte bedrivit verksamheten under någon längre period. Föreläggandet innefattade 

dock endast krav på att upprätthålla rening och egenkontroll samt att upprätta en slutlig 

efterbehandlingsplan. Domstolen ansåg därför att skäl för jämkning saknades. 

Ställningstagandet motiverades med tidigare uttalanden från miljööverdomstolen om att det i 

regel saknas skäl för jämkning när ett föreläggande är begränsat till inledande undersöknings- 

och utredningsåtgärder.165   

                                                
164 NJA 2012 s. 125, punkt 9.  
165 MÖD 2003:127 och MÖD 2005:30.  
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7.2.1 Tankar om rättsfallet 
Den verksamhet som konkursgäldenären har bedrivit ska enligt domstolen ses som en helhet. 

Men hur ska detta resonemang egentligen förstås? Hade det varit tillräckligt att konkursboet 

vidtagit någon av de åtgärder som faller inom begreppet gruvverksamhet för boet ska anses ha 

drivit verksamheten vidare? Det skulle i så fall kunna innebära att även om den åtgärd 

konkursboet vidtar inte i sig bidrar till föroreningarna, så räknas den som en del i 

gruvverksamheten vilket gör att konkursboet kan åläggas ansvar. Resonemanget skulle också 

kunna leda till att konkursboet i vissa situationer åläggas ett miljörättsligt ansvar för 

föroreningar trots att boet inte vidtagit några aktiva åtgärder överhuvudtaget. Förvaring av 

miljöfarligt avfall ses, som bekant, som en pågående miljöfarlig verksamhet för vilken 

konkursboet blir ansvarig för i och med rådighetsövergången. Om konkursgäldenären förvarar 

miljöfarligt avfall på sin fastighet, något som enligt domstolen kan innefattas i verksamheten 

som helhet, så skulle konkursboet på grund av förvaringen kunna anses ha drivit hela 

konkursgäldenärens verksamhet vidare. Konkursboet kan därmed bli rätt adressat för 

miljörättsliga krav både vad gäller förvaring av miljöfarligt avfall och föroreningar.  

 

I de aktuella fallen hade konkursbona ägnat sig åt förvaring av utvinningsavfall som bidragit 

till föroreningar, samt rening av dränagevatten. Det ansågs därför att konkursbona hade drivit 

konkursgäldenärens verksamhet vidare. Även enligt tidigare praxis har konkursboet ålagts 

miljörättsligt ansvar om boet har förvarat och haft rådighet över ett objekt som har resulterat i 

en förorening.166 Det hade dock varit intressant att veta hur domstolen hade resonerat i en 

situation där förvaring av miljöfarligt avfall inte resulterat i några föroreningar. Hade 

konkursboet ålagts ansvar ändå? Hur hade domstolen sett på situationen om de enda åtgärder 

konkursboet vidtagit hade varit åtgärder som inte bidragit till de uppkomna föroreningarna, 

som i Klippan-målet? Och om föreläggandet hade gällt andra åtgärder än upprätthållande av 

rening och egenkontroll, hade bedömningen blivit annorlunda då? Rättsfallet lämnar många 

frågor obesvarade och personligen hade jag gärna sett att domstolen utvecklat sitt 

resonemang.  

 

7.2.2 Har en rättsutveckling skett?  
I 10 kap 2 § MB har verksamhetsutövare definierats som den bedriver eller har bedrivit en 

verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till en föroreningsskada eller en allvarlig 

miljöskada (se avsnitt 2.2.3 samt 4.2.1). Precis som domstolen framhäver är det därför av 
                                                
166 MÖD 2002:16, lastbilen i Gällivare.  
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avgörande betydelse hur begreppet ”verksamhet”, i det är fallet gruvverksamhet, tolkas. I 

tidigare rättsfall förefaller domstolen ha varit mer benägen att betrakta olika delar av 

verksamheten för sig. Ett exempel är avgörandet Syret 7 där både föroreningar och 

miljöfarligt avfall som härrörde från konkursgäldenärers verksamhet påträffats. Ansvaret för 

föroreningen och ansvaret för förvaringen av avfallet behandlades där i princip som separata 

frågor.  

 

Klippan-målet, som avgjordes ett par år innan ScanMining och Blaikengruvan, är ett annat 

exempel. Även om konkursboet hade drivit konkursgäldenärens verksamhet vidare, så kunde 

de åtgärder boet vidtagit inte anses ha bidragit till föroreningarna. På grund av detta ålades 

inget ansvar. Hade domstolen i den situationen använt helhetsresonemanget, som används i 

ScanMining och Blaikengruvan, så hade konkursboet kunnat ansvar. Jag tycker att det är 

tydligt att sättet att resonera har förändrats. Tidigare förefaller föroreningar och förvaring av 

avfall ha betraktats som två separata problem, även om de uppkommit inom samma 

verksamhet. Fokus verkar istället ha legat på om de faktiska åtgärder som konkursboet har 

vidtagit har bidragit till föroreningarna.  

 

Att betrakta de delverksamheter som har bedrivits som en integrerad helhet, på det sätt som 

domstolen nu gör, verkar vara en utveckling som har sitt ursprung i ett antal rättsfall som 

behandlat frågan om miljöskyddslagens och sedermera miljöbalkens tillämplighet. Ämnet 

behandlades redan av Koncessionsnämnden i SSS-målet (KN B 265/96 och 94/97) där ett 

segelsällskap tidigare hade förvarat båtar på en uppställningsplats, något som givit upphov till 

vissa föroreningar. Förvaringen av båtarna på den i målet aktuella platsen hade nu avslutats, 

men sällskapet bedrev fortfarande verksamhet på andra platser. Av rättsfallet framgår att 

enligt den bestämmelse som var tillämplig på verksamheten så förelåg en skyldighet att 

avhjälpa uppkomna skador bara till dess att verksamheten upphörde. Den centrala frågan var 

därför om den förorenande verksamheten skulle anses ha upphört. Segelsällskapet bedrev 

fortfarande verksamhet på andra plaster, och Koncessionsnämnden ansåg därför att enbart den 

omständigheten att det aktuella området inte längre utnyttjades inte innebar att hela 

verksamheten skulle betraktas som avslutad. Av avgörandet anses därför följa att begreppet 

”verksamhet” inte är begränsat till enbart den skadegörande handlingen utan ska förstås i ett 
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vidare perspektiv. Verksamheten ska med andra ord ses som en helhet, något som ansetts ha 

bäring även under miljöbalken.167  

 

I domskälen i ScanMining och Blaikengruvan hänvisar domstolen till rättsfallet Forsbacka 

Bruk (MÖD 2010:17), som följde en utveckling som synts i ett tidigare rättsfall, Stora Enso 

(MÖD 2009:36). Rättsfallen behandlar frågan om miljöbalkens tillämplighet, vilket 

förutsätter att verksamhetens faktiska drift har pågått efter den 30 juni 1969.168 Rättsfallen 

behandlade frågan om vilken verksamhet som ska ha bedrivits efter den 30 juni 1969, 

verksamheten som helhet eller varje delverksamhet för sig. 

 

I Stora Enso hade bolaget bedrivit sulfitmassatillverkning, vilket var den verksamhet som 

hade förorenat den aktuella platsen. Tillverkning upphörde dock innan 1969. Bolaget började 

istället, i nya lokaler men på samma plats, tillverka spånskivor. På grund av att 

tillverkningsprocesserna medförde två skilda typer av föroreningar och utgjorde två skilda 

tekniska processer ansåg miljööverdomstolen att det inte kunde anses att den faktiska driften 

av den miljöfarliga verksamhet som givit upphov till föroreningarna hade bedrivits efter 1969. 

Bolaget kunde därmed inte anses vara rätt adressat för de miljörättsliga kraven.  

 

Domstolen nådde motsatt slutsats i Forsbacka Bruk. På grund av att de olika 

delverksamheterna som hade bedrivits hade ett miljömässigt och tekniskt samband så ansågs 

att de tillsammans utgjorde en verksamhet. Att de verksamheter som bedrivits skulle ses som 

en integrerad helhet resulterade i att den förorenande verksamheten ansågs ha bedrivits även 

efter den 30 juni 1969. Miljöbalken var därför tillämplig och bolagets ansågs vara rätt 

adressat för miljörättsliga krav.  

 

Domstolens uttalanden i ScanMining och i Blaikengruvan tycks alltså inte vara helt 

ogrundade i förhållande till tidigare praxis. Trots det ställer jag mig frågande till om det 

verkligen är lämpligt att använda samma typ av resonemang i rättsfall som skiljer sig så 

mycket åt. I Stora Enso och Forsbacka Bruk hade bolagen bedrivit en förorenande 

verksamhet men innan 1969 startat en annan typ av verksamhet eller delverksamhet. De 

berörda bolagen var ju, även om den förorenande verksamheten upphört, att betrakta som de 
                                                
167 Naturvårdsverkets rapport 5242 (2003), s. 25, Darpö (2001), s. 81.  
168 Begreppet faktisk drift kommer från 8 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken, av vilken det framgår 

att miljöbalken enbart är tillämplig på miljöfarliga verksamheter vars faktiska drift har pågått efter den 30 
juni 1969 om verkningarna av verksamheten även pågick vid tiden för miljöbalkens ikraftträdande.  
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faktiska förorenarna. Därmed hade de också en helt annan relation till föroreningarna än vad 

ett konkursbo har till en förorening som har uppkommit i konkursgäldenärens verksamhet. 

 

ScanMining och Blaikengruvan måste fortfarande betraktas som väldigt nya rättsfall. Mig 

veterligen så har det ännu inte kommit något liknande rättsfall efter att dessa avgöranden 

kom. På grund av detta är det i nuläget svårt att säga om dessa avgöranden kommer att få 

något genomslag i praxis. Eventuellt utgör just gruvverksamhet, på grund av de stora 

föroreningar verksamheten ofta ger upphov till, ett specialfall. Om ScanMining och 

Blaikengruvan får ett generellt genomslag i praxis måste det miljörättsliga ansvaret som kan 

åläggas ett konkursbo helt klart ses som utvidgat i förhållande till tidigare praxis.  

 

8 Konkursboets ansvar och rättsområdenas syften 
Detta kapitel innehåller en redogörelse av huruvida det miljörättsliga ansvar som konkursboet 

i praxis har ålagts går i linje med miljörättens respektive konkursrättens syften. Inom ramen 

för detta kapitel kommer också abandonering att diskuteras och om det är ett alternativ för 

konkursboet för att undkomma ett miljörättsligt ansvar.  

 
8.1 Är konkursboet ansvar i linje med miljörättens syften?  
8.1.1 Förvaring av miljöfarligt avfall  
Förvaring av miljöfarligt avfall har ansetts utgöra en pågående miljöfarlig verksamhet där 

krav på åtgärder typiskt sett har riktats mot den som haft rådighet över avfallet. Vem som har 

producerat avfallet har varit av mindre betydelse. Det skulle kunna hävdas att detta inte går i 

linje med principen om att förorenaren betalar. Denna princip måste dock anses underordnad 

miljöbalkens mål att främja en hållbar utveckling och en hälsosam och god miljö. Det har i 

förarbetena även påtalats att principen om att förorenaren ska betala måste betraktas som mest 

uttunnad om kostnaderna läggs på skattebetalarna.169  

 

Att lokalisera den faktiska producenten av det miljöfarliga avfallet kan vara svårt. Skulle ett 

föreläggande i alla situationer riktas mot producenten av avfallet hade det många gånger 

inneburit svårigheter för tillsynsmyndigheten. I en konkurssituation hade det dessutom 

inneburit att föreläggandet skulle riktas mot konkursgäldenären. Eftersom 

konkursgäldenärens tillgångar har omhändertagits har han ingen möjlighet att efterkomma 

föreläggandet. Ett sådant föreläggande skulle därför vara verkningslöst. 

                                                
169 SOU 1993:78, s. 140-141.  
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Konkursboet behandlas i denna aspekt inte annorlunda än något annat rättssubjekt.170 Att 

lägga ansvaret på den som har avfallet i sin rådighet framstår för mig som ett enkelt sätt att se 

till att någon hålls ansvarig och att avfallet tas om hand. Det underlättar arbetet för 

tillsynsmyndigheten och resulterar i att det går snabbare att lokalisera någon som 

föreläggandet kan riktas mot. Det i sin tur leder till att det miljöfarliga avfallet kan forslas bort 

snabbare. Därmed minskar också risken för att förvaringen ska utvecklas till ett 

föroreningsfall och större skador på miljön kan undvikas. Att det miljörättsliga ansvaret läggs 

på konkursboet i denna situation måste enligt min mening, även om det inte går i linje med 

principen om att förorenaren betalar, anses vara det alternativ som går bäst i linje med 

miljörättens syften.  

 

8.1.2 Förvaring av miljöfarligt avfall som har resulterat i föroreningar 
Om ett förvaringsfall under konkursens gång utvecklas till ett föroreningsfall så har 

konkursboet ålagts det miljörättsliga ansvaret även för den uppkomna föroreningen. En 

förutsättning förefaller dock vara att boet haft rådighet över det förorenande objektet. Tanken 

verkar vara att konkursboet har bedrivit den miljöfarliga verksamhet som förvaringen har 

inneburit. Det innebär att konkursboet också har haft ett ansvar att vidta försiktighetsåtgärder 

enligt 2 kap 3 § MB (se avsnitt 2.2.1 samt 3.2.1). Föroreningen uppstår som en följd av att 

konkursboet har misslyckats med dessa försiktighetsmått, och konkursboet får då bära 

ansvaret även för föroreningarna.  

 

Jag anser att ansvaret i denna situation går i linje med principen om att förorenaren betalar. Ur 

ett miljörättsligt perspektiv tycker jag därför att det är rimligt att lägga ansvaret på 

konkursboet även i detta fall. Eftersom det är konkursboet som har haft det förorenande 

objektet i sin rådighet är det svårt att hävda att ansvaret skulle lägga på någon annan.   

 

8.1.3 Föroreningar  
Väljer konkursboet att driva konkursgäldenärers verksamhet vidare och genom detta bidrar 

till föroreningarna så klassas konkursboet som verksamhetsutövare. Att konkursboet åläggs 

ett miljörättsligt ansvar i situationer där boet genom sitt handlade bidragit till föroreningarna 

anser jag inte är konstigt. Precis som andra förorenare så måste konkursboet betala för de 

                                                
170 Jfr SOU 1993:78, s. 148 där det framgår att konkursboet inte behandlas annorlunda än något annat 

rättssubjekt.  
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skador det orsakar. Konkursboet övertar med andra ord inte konkursgäldenärens miljörättsliga 

ansvar, utan ansvaret är boets egna.  

 

Om det finns flera verksamhetsutövare så är det, trots att de har ett solidariskt ansvar, ofta den 

sista verksamhetsutövaren som ansvaret läggs på (se avsnitt 4.2.1). Konkursboet får i denna 

situation inte någon särbehandling. Om en verksamhetsutövares bidrag till föroreningen inte 

ensamt motiverar ett ansvar så ska dock denne verksamhetsutövare endast svara för den del av 

föroreningen som motsvarar bidraget. I regel verkar dock miljööverdomstolen ha varit ovillig 

att jämka det ansvar som åläggs konkursboet. Förklaringen till detta kan vara att det är svårt 

för konkursboet att visa att boets bidrag har varit så begränsat att det inte ensamt motiverar 

något ansvar. Ytterligare en anledning kan vara att tillsynsmyndigheten möter svårigheter i att 

hitta en annan verksamhetsutövare som kan hållas ansvarig och som har möjlighet att betala 

för saneringen. För att skapa garantier för att efterbehandling sker utan att det belastar 

statsbudgeten, och för att främja en hållbar utveckling är det förståeligt att det bästa 

alternativet ut ett miljörättsligt perspektiv är att lägga ansvaret på konkursboet.  

 

När det gäller domstolens resonemang i ScanMining och Blaikengruvan förefaller det som att 

ett generellt genomslag i praxis skulle innebära att det blir lättare att ålägga konkursboet 

ansvar. Det skulle också kunna innebära att konkursboet kan åläggas ett miljörättsligt ansvar 

trots att boet inte har bidragit till föroreningarna. En sådan utveckling hade ökat möjligheterna 

för efterbehandling utan att det belastar statsbudgeten. Vidare hade det inneburit att målet i 

miljöbalkens portalparagraf kunnat tillvaratas på ett bättre sätt. Även om detta i och för sig 

hade gått i linje med miljöbalkens mål, så anser jag inte att det är tydligt om en sådan 

utveckling stämmer med hur lagstiftaren tänkt att dessa mål ska genomföras. Principen om att 

förorenaren betalar har en framträdande roll i miljöbalken (se avsnitt 2.2.3 och 4.2). Att 

konkursboet åläggas ett miljörättsligt ansvar trots att boet inte bidragit till föroreningarna 

innebär ett avsteg från denna princip. En annan omständighet som tyder på att konkursboet 

inte borde åläggas något ansvar om boet inte har bidragit till föroreningarna återfinns i 

miljöbalkens förarbeten. När det solidariska ansvaret för verksamhetsutövare behandlas 

framgår det tydligt att en tidigare verksamhetsutövare får sökas enbart om denne har haft del i 

föroreningen. 171 Även om detta uttalande inte omfattar den situation som har behandlats här, 

så anser jag ändå att det är en tydlig indikation på hur lagstiftaren ansett att ansvaret för 

                                                
171 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 119.  
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verksamhetsutövare skulle se ut. Jag anser att uttalandet tyder på att konkursboet inte borde 

åläggas något ansvar om boet inte har bidragit till föroreningarna.  

   

8.1.4 Är abandonering ett alternativ?  
I situationer som rör förvaring av miljöfarligt avfall grundar sig konkursboets ansvar på att 

boet har rådighet över avfallet. Säg att avfallet abandoneras och rådigheten övergår på 

konkursgäldenären. Om avfallet förvaras på en fastighet som konkursboet har rådighet över 

kan det diskuteras om inte konkursboet fortfarande, trots abandoneringsförklaringen, ska 

anses ha rådighet över avfallet i  och med rådigheten över fastigheten. Konkursboet måste i 

vart fall fortfarande anses ha de faktiska möjligheterna att efterkomma ett föreläggande. 

Följden torde då bli att förelägganden även fortsättningsvis kan riktas mot konkursboet. 

Abandoneringen blir då verkningslös.  

 

Alternativet skulle vara att abandonera även den fastighet där avfallet förvaras. Förutsatt att 

det med rättslig verkan är möjligt att abandonera en sådan fastighet så skulle det leda till att 

konkursboet inte kan anses ha varken rådighet eller faktiska möjligheter att efterkomma ett 

föreläggande. Abandonering borde således vara möjlig, men detta hade inneburit problem för 

tillsynsmyndigheten. Även om konkursgäldenären har rådighet över avfallet och utgör rätt 

adressat för de miljörättsliga kraven så har han inga möjligheter att efterkomma ett 

föreläggande.  

 

Om det miljörättsliga ansvaret istället beror på förvaring som har resulterat i en förorening 

eller på att konkursboet har bidragit till en föroreningsskada blir situationen annorlunda. Det 

miljörättsliga ansvaret i dessa situationer kvarstår även om verksamheten säljs (se avsnitt 

4.2.2).  Det borde därför inte vara möjligt för konkursboet att undgå ansvar genom 

abandonering. I mitt tycke framstår det som absurt om konkursboet kunde frigöra sig från sitt 

miljörättsliga ansvar i denna situation genom att abandonera egendom. Om abandonering av 

miljöskadade fastigheter tillåts kommer det, förutom risken för att föroreningarna sprider sig, 

även att medföra vissa andra problem. Om konkursen av en juridisk person avslutas utan 

något överskott så upplöses den juridiska personen, bolaget, genom konkursen. I regel saknar 

en upplöst juridisk person rättshandlingsförmåga, vilket innebär att det inte kommer att vara 

möjligt att med rättslig verkan rikta ett föreläggande att vidta åtgärder mot bolaget. Den 
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fastighet som har abandonerats till konkursgäldenären kommer att bli vad som brukar kallas 

för en herrelös fastighet.172  

 

Konkursens yttersta syfte kan sägas vara att avveckla boet genom att betala av de skulder som 

finns. Miljöfarligt avfall eller miljöskador är, i de flesta fall, en konsekvens av den 

verksamhet som konkursgäldenären har bedrivit. Jag tycker därför att det går att argumentera 

för att även miljöskulderna är en form av skuld som ska betalas i konkursen. Reglerna i 

miljöbalken utgår från att naturen i sig har ett skyddsvärde och att rätten att nyttja naturen 

också är sammanlänkad med ett ansvar för den. I mitt tycke framstår det därför som stötande 

att det ska finnas en möjlighet att abandonera miljöfarligt avfall eller en miljöskadad fastighet. 

För att konkursboet ska ses som avvecklat borde alla skulder betalas, även miljöskulderna.  

 

8.1.5 Slutsatser 
För att minska risken att förvaring av miljöfarligt avfall ger upphov till föroreningar, eller att 

föroreningar sprider sig, finns ett intresse av att underlätta bedömningen av vem som ska 

hållas ansvarig för att arbetet ska kunna gå så snabbt som möjligt. I en konkurssituation 

framstår det för mig som att det bästa alternativet ur ett miljörättsligt perspektiv är att rikta 

föreläggandet mot konkursboet. Konkursförvaltarens skyldighet enligt 7 kap 16 a § KonkL att 

anmäla misstanke om miljöfarligt avfall eller föroreningar till tillsynsmyndigheten gör att 

arbetet med att lokalisera en verksamhetsutövare underlättas. Denna anmälningsplikt 

underlättar också ett snabbt agerande. 

 

Även om det i vissa situationer hade varit möjligt att rikta ett föreläggande mot 

konkursgäldenären hade ett sådant föreläggande varit verkningslöst. Om förhoppningen är att 

föreläggande ska efterkommas, vilket det ändå får antas, så måste det riktas mot någon som 

faktiskt har möjlighet att efterkomma det. Konkursboet är det subjekt som har omhändertagit 

alla tillgångar. Genom att tillsynsmyndigheten riktar sitt föreläggande mot konkursboet så får 

kostnaderna förknippade med det också ställning som massakostnader, vilket måste anses 

vara den fordran som är mest säker i konkursen (se avsnitt 5.6.1). Att ett föreläggande riktas 

mot boet går också väl i linje med principen om att den som övertar en verksamhet i princip 

också övertar de rättigheter och skyldigheter som följer med den.  

 

                                                
172 Prop. 2004/05:35, s. 11, 13, 15.  
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Om ett konkursbo kan åläggas ett miljörättsligt ansvar även om boet inte har bidragit till 

föroreningarna kan ännu inte betraktas som utrett. Ett generellt genomslag i praxis för 

ScanMining och Blaikengruvan skulle innebära en utvidgad tolkning av vad det innebär att 

bedriva verksamhet och ett bredare verksamhetsutövarbegrepp. Det skulle leda till att 

konkursbon kan åläggas efterbehandlingsansvar i större omfattning än vad som nu sker, vilket 

både främjar en hållbar utveckling och skapar garantier för efterbehandling utan att det 

belastar statsbudgeten. Trots det ställer jag mig tveksam till huruvida en sådan utveckling 

hade gått i linje med lagstiftarens intentioner.  

 

8.2 Är konkursboets ansvar i linje med konkursrättens syften? 
8.2.1 Förvaring av miljöfarligt avfall 
Förvaring av miljöfarligt avfall anses utgöra en pågående miljöfarlig verksamhet där den som 

har rådighet över avfallet betraktas som verksamhetsutövare (se avsnitt 3.2.1 och 6.1). I 

samband med konkursutbrottet övergår rådigheten på konkursboet, vilket gör att konkursboet 

också klassas som verksamhetsutövare. I den bemärkelsen är det miljörättsliga ansvaret därför 

konkursboets eget. Det miljöfarliga avfallet är dock helt och hållet en effekt av den 

verksamhet som konkursgäldenären har bedrivit. Konkursboet har heller inte, som när en 

fastighetsägare eller ett bolag förvärvar en fastighet eller övertar en verksamhet, någon 

möjlighet att undersöka fastigheten innan rådighetsövergången. Inte heller har konkursboet 

något val i fråga om övertagandet av fastigheten.173 Detta gör att konkursboet inte har någon 

chans att freda sig mot det miljörättsliga ansvaret. Trots att konkursboet kallas för 

verksamhetsutövare framstår det för mig som att det är konkursgäldenärens ansvar som 

övervältras på konkursboet. Ett sådant förfarandesätt stämmer inte överens med den 

grundläggande konkursrättsliga principen om att konkursboet saknar ansvar för 

konkursgäldenärens förpliktelser. Konkursens syften är att ta tillvara borgenärernas intressen, 

inte miljörättens.  

 

Ett resonemang som hade stämt bättre överens med konkursrättsliga principer är det 

resonemang domstolen för i SCA-målet. Konkursboet har, i precis som bolaget i SCA-målet, 

varken direkt eller indirekt medverkat eller medgivit till förvaringen. Konkursboet har inte 

haft några möjligheter att förhindra förvaringen av avfallet och har inte heller, genom att 

agera annorlunda, någon möjlighet att undkomma ett miljörättsligt ansvar. På samma sätt som 

                                                
173 Jfr SOU 1993:78, s. 18.  
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domstolen tyckte att det var omotiverat att ålägga bolaget ett miljörättsligt ansvar i SCA-

målet, tycker jag att det ur ett konkursrättsligt perspektiv är omotiverat att ålägga konkursboet 

ett miljörättsligt ansvar för förvaringen.  

 

Kostnaderna för omhändertagandet av det miljöfarligt avfallet betraktas vidare som 

massakostnader. Mot bakgrund av resonemanget att det miljörättsliga ansvaret grundar sig på 

konkursgäldenärers handlade, inte konkursboets, anser jag inte att detta stämmer överens med 

hur massakostnaderna har definierats. Massakostnaderna beror på en förpliktelse som 

konkursboet har ådragit sig, och har definierats som kostnader som är nödvändiga eller 

nyttiga i konkursen och som krävs av en effektiv förvaltning (se avsnitt 5.6.1). Det 

miljörättsliga ansvaret baseras dock inte heller på någon förpliktelse som konkursboet åtagit 

sig, utan övergår i och med rådighetsövergången.  Vidare har konkursens syften, bland annat, 

angetts vara att på ett ordnat och förutsebart sätt tillgodose borgenärernas intressen och skapa 

trygghet för långivare. I beskrivningen av förvaltarens allmänna åligganden ligger fokus på att 

ta tillvara borgenärernas intressen och att främja en förmånlig och snabb avveckling. Mot 

bakgrund av hur konkursens syfte och förvaltarens allmänna åligganden har definierats så 

anser inte jag att kostnader för bortforsling av miljöfarligt avfall borde kvalificera sig som 

massakostnader.  

 

8.2.2 Förvaring av miljöfarligt avfall som har resulterat i en förorening  
När det gäller förvaring av miljöfarligt avfall som ger upphov till en förorening så blir det 

väsentligt att utreda när denna förorening uppkommit. Uppkommer föroreningen efter 

konkursutbrottet så ska enligt praxis konkursboet ansvara. Situationen behandlades i lastbilen 

i Gällivare (se avsnitt 6.2.1) där domstolen beslutade att ålägga konkursboet ansvar för 

föroreningen. Beslutet motiverades med att konkursboet inte kunnat visa att den aktuella 

föroreningen inte till någon del skett efter konkursutbrottet. Bevisbördan ligger här på 

konkursboet, och det kan vara en svår uppgift att visa när föroreningen har uppkommit.  

 

Som tidigare framgått anser jag att det förvaringssituationer i princip är konkursgäldenärens 

ansvar som övervältras på konkursboet, om det inte finns andra omständigheter som 

motiverar att ansvaret läggs på konkursboet. Enligt grundläggande konkursrättsliga principer 

har konkursboet inget ansvar för konkursgäldenärers förpliktelser. Ur ett konkursrättsligt 

perspektiv anser jag därför att konkursboet inte borde åläggas något miljörättsligt ansvar i 

förvaringssituationerna. Om då denna förvaringssituation inte konstituerar något ansvar för 



 
 

54 

konkursboet, framstår det som orimligt att konkursboet ska åläggas ansvar för föroreningar 

som beror på sådan förvaring.  

 

8.2.3 Föroreningar 
Om konkursboet väljer att driva konkursgäldenärens verksamhet och bidrar till föroreningar 

så riskerar konkursboet att åläggas ansvar för de samlade föroreningarna och inte bara de 

föroreningar som boet givit upphov till. Konkursboet betraktas i regel som ett självständigt 

rättssubjekt vilket betyder att boet även har möjlighet att ådra sig egna förpliktelser. Av det 

måste också anses följa att boet har ett ansvar för de förpliktelser som boet ådrar sig. Gör 

konkursförvaltaren valet att driva konkursgäldenärens verksamhet vidare så riskerar han 

också att boet ådrar sig ett miljörättsligt ansvar. Att argumentera för att konkursboet skulle 

sakna ansvar för dessa föroreningar är svårt även ur ett konkursrättsligt perspektiv. Det är en 

risk som följer av att driva verksamheten vidare.  

 

Jag tycker dock att det går att diskutera rimligheten i att konkursboet riskerar ansvar för de 

samlade föroreningarna. Om konkursförvaltaren väljer att driva verksamheten vidare sker det, 

i de flesta situationer, bara under ett kort tag och med målet att verksamheten ska kunna säljas 

som en helhet. Riskerar boet då att ådra sig ansvar för de samlade föroreningarna komplicerar 

det konkursförvaltarens uppgift. Samtidigt som det kan finnas ett intresse av att hålla 

verksamheten igång för att kunna sälja den som en helhet, så kan det också finnas ett intresse 

av att inte driva verksamheten vidare för att inte riskera ansvar för eventuella föroreningar. 

Förvaltaren ska ta tillvara borgenärernas intressen och främja en snabb och förmånlig 

avveckling av konkursboet, men frågan är vilket av dessa val som går bäst i linje med 

borgenärernas intressen. Frågan kompliceras ytterligare av att förvaltaren enligt 17 kap 1 § 

KonkL kan åläggas en skadeståndsskyldighet för skador som han vid fullgörandet av sitt 

uppdrag tillfogar boet.  

 

Även om det miljörättsliga ansvaret beror på åtgärder som boet har vidtagit, så beror den 

största delen av föroreningarna inte på konkursboet. Eftersom konkursboet utgör ett 

självständigt rättssubjekt som saknar ansvar för konkursgäldenärens förpliktelser hade det ur 

ett konkursrättsligt perspektiv varit mer rimligt att boet enbart ålades ansvar för de 

föroreningar boet faktiskt givit upphov till.  
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När det gäller efterbehandlingsåtgärder som är relativt begränsade till kostnad och omfång, så 

har domstolen ansett att dessa inte kan anses vara oförenliga med konkursen som ett 

likvidationsförfarande. 174  Mot bakgrund av att konkursens syften är att ta tillvara 

borgenärernas intressen, i vilket anses innefatta att minska deras förluster och att sträva efter 

en förmånlig och snabb avveckling, så tycker jag att det är oklart vad domstolen egentligen 

menar med dessa uttalanden. 

 

När det gäller ScanMining och Blaikengruvan är det svårt att förutspå vad ett generellt 

genomslag i praxis skulle innebära. Att öppna upp för att konkursboet kan åläggas ett 

miljörättsligt ansvar även om boet inte har bidragit till föroreningarna skulle helt klart 

innebära en utvidgning av ansvaret i förhållande tidigare praxis (se avsnitt 6.2). En sådan 

utveckling hade inte gått i linje med konkurslagstiftningens syften då det hade påverkat boets 

tillgångar, och därmed också borgenärernas utdelning, negativt. Det hade också medfört 

samma problem som i förvaringsfall, det vill säga att konkursgäldenärens ansvar indirekt 

övervältras på konkursboet.  

 

Hur rimligt det anses att de miljörättsliga kostnaderna får ställning som massakostnader i 

konkursen tycker jag beror på omständigheterna. Åläggs konkursboet enbart ansvar för de 

föroreningar boet har bidragit till så utgör kostnaderna sådana som boet själv har ådragit sig. 

Även om det går att ifrågasätta huruvida kostnaderna varit förenliga med en effektiv 

förvaltning, tycker jag i den situationen ändå att kostnadernas ställning som massakostnader 

är motiverad. Om boet däremot åläggs ett ansvar för de samlade föroreningarna så härrör 

kostnaderna inte längre från åtgärder som boet har vidtagit. Dessa kostnader borde därför, sett 

ur ett konkursrättsligt perpsektiv, inte betraktas som massakostnader. Huruvida det faktiskt 

utgör en lämplig förvaltningsåtgärd att driva konkursgäldenärens verksamhet vidare om boet 

samtidigt riskerar att ådra sig ett miljörättsligt ansvar går att diskutera. Valet måste trots det 

ändå finnas för konkursförvaltaren.  

 

8.2.4 Är abandonering ett alternativ?  
Konkurslagstiftningen syftar till att tillgodose borgenärernas intressen och se till att deras 

förluster minimeras. Egendom som inte har något värde eller egendom som har ett negativt 

värde borde därför kunna abandoneras. Enligt högsta domstolen kan förvaltaren inte vara 

                                                
174 MÖD 2002:16.  



 
 

56 

förhindrad att abandonera viss egendom om det anses som en ändamålsenlig 

förvaltningsåtgärd. Av konkurslagen framgår att konkursförvaltaren har en vårdplikt när det 

gäller konkursboets egendom. Det innebär att förvaltaren ska se till så att tillgångarna inte 

försvinner, förstörs eller förlorar i värde. Om ett miljörättsligt ansvar resulterar i att boets 

tillgångar minskar borde en abandonering ligga i linje med förvaltarens åligganden. 

Förvaltaren har vidare till uppgift att främja en snabb och förmånlig avveckling. För att 

avvecklingen av boet ska bli förmånlig krävs att möjligheten till abandonering finns.   

  

Abandonering innebär att avstå från att dra in egendom i konkursen eller låter befintlig 

egendom utgå ur konkursboet (se avsnitt 5.5). Det innebär att abandonering för att undgå ett 

miljörättsligt ansvar bara är möjligt om ansvaret är knutet till en viss egendom, som i 

förvaringsfallet. När det gäller föroreningar som boet har bidragit till är ansvaret inte knutet 

till egendomen, utan till konkursboet som rättssubjekt. En abandonering för att undgå det 

miljörättsliga ansvaret i en förvaringssituation kan därför inte betraktas som möjlig.  

 

8.2.5 Slutsatser  
Konkursen har angetts ha flera syften, men att tillgodose borgenärernas intressen har 

betraktats som det främsta syftet (se avsnitt 5.3). Det är även detta syfte som i denna 

framställning är det mest intressanta. Att tillgodose borgenärernas intressen har första hand 

ansetts innebära att minimera deras förluster och se till att de får så stor utdelning som 

möjligt. Med anledning av detta finns det också ett intresse från konkursboets sida att inte 

ådra sig några förpliktelser som inte är nödvändiga eller nyttiga för konkursen. En 

grundprincip i konkursrätten är att konkursboet saknar ansvar för konkursgäldenärens 

förpliktelser. I de fall där det miljörättsliga ansvaret grundar sig på konkursgäldenärers 

handlande, som i förvaringsfallen, så kan kostnaderna för ett omhändertagande av avfallet 

därför inte anses vara varken en nödvändig eller en nyttig kostnad. När det gäller 

miljörättsligt ansvar som beror på konkursboets handlande är det möjligt att diskutera 

huruvida kostnaden är nödvändig för konkursen, men det är svårare att hävda att konkursboet 

skulle sakna ansvar. Har konkursboet drivit konkursgäldenärens verksamhet vidare och 

bidragit till föroreningarna borde dock ansvaret enbart omfatta de föroreningar som boet givit 

upphov till.  
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Oavsett grunden för det miljörättsliga ansvaret så kommer kostnaderna förknippade med det 

att utgöra massakostnader. Sett till vad som ur ett konkursrättsligt perspektiv har ansetts 

utgöra en effektiv förvaltning och hur konkursförvaltarens uppdrag har definierats anser jag 

inte att det är helt klart att kostnaderna kopplade till det miljörättsliga ansvaret ska utgöra 

massakostnader.  I beskrivningen av konkursförvaltarens allmänna åligganden nämns 

visserligen att förvaltaren har en skyldighet att anmäla till tillsynsmyndigheten om det finns 

anledning att anta att konkursgäldenären har kvarlämnat miljöfarligt avfall eller om det finns 

en misstanke om föroreningar. Bestämmelsen säger dock inget om huruvida dessa kostnader 

är nödvändiga och nyttiga för konkursen.  

 

Att kostnaderna kopplade till det miljörättsliga ansvaret utgör massakostnader innebär vidare 

att det påverkar borgenärernas utdelning. Trots den på förhand bestämda betalningsordningen 

som följer av förmånsrättslagen så går massakostnaderna före och betalas innan några 

konkursfordringar betalas. Ett miljörättsligt ansvar kan många gånger svårligen förutses av 

borgenärerna och att de miljörättsliga kostnaderna på detta vis tränger sig före kan betraktas 

som godtyckligt. När massakostnaderna har betalats är det vidare inte säkert att tillgångarna 

förslår till betalning av konkursfordringarna. Borgenärens förmånsrätt, hur bra den än var, 

riskerar därmed att bli värdelös. En borgenär som har givit gäldenären en billig kredit i utbyte 

mot en bra förmånsrätt har inte längre någon anledning att göra det. Motiven till att det finns 

en särskild betalningsordning, att det stimulerar kreditgivningen och leder till stabilitet på 

finansiella marknader, faller. 

 

9 Slutsatser 
I praxis har konkursboet ålagts ett miljörättsligt ansvar i huvudsak i tre olika situationer. 

Dessa situationer har varit om konkursboet har förvarat miljöfarligt avfall, om miljöfarligt 

avfall som konkursboet har haft rådighet över har resulterat i en förorening, eller om 

konkursboet har drivit en verksamhet vidare och bidragit till föroreningar.  

 

Konkursboets ansvar i förvaringssituationer kan visserligen sägas utgöra ett mindre avsteg 

från principen om att förorenaren betalar. Trots det måste ansvaret anses gå i linje med det 

överordnande syftet att främja en hållbar utveckling. Eftersom ansvaret inte beror på något 

handlande från konkursboets sida stämmer ansvaret inte överens med den konkursrättsliga 

principen att boet saknar ansvar för konkursgäldenärens förpliktelser. Genom att kostnaderna 

har ansetts utgöra massakostnader minskar de också den utdelning borgenärerna får, vilket 
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knappast kan anses gå i linje med konkursrättens syfte att ta tillvara borgenärernas intressen. 

Abandonering av avfallet, alternativt avfallet och fastigheten där detta förvaras, hade 

eventuellt kunnat frigöra konkursboet från ansvar. Ur ett miljörättsligt perspektiv är en sådan 

åtgärd inte önskvärd. Från konkursrättsligt håll kan det däremot betraktas som en 

ändamålsenlig förvaltningsåtgärd. Genom att frigöra sig från det massansvar som de 

miljörättsliga kostnaderna innebär kan det ha en positiv inverkan på borgenärernas utdelning. 

 

När konkursboet har ålagts ansvar för föroreningar som ett förvarat objekt har givit upphov 

till har det väsentligen skett mot bakgrund av samma regler och förutsättningar som i 

förvaringsfallen. Även detta ansvar måste anses gå i linje med miljörättens syften. I denna 

situation kan konkursboet dessutom anses ha en starkare koppling till ansvaret, i och med att 

konkursboet i denna situation också betraktas som förorenare. På grund av att ansvaret bygger 

på samma regler som i förvaringsfallen kan inte heller detta ansvar, av samma anledningar 

som i förvaringsfallet, anses gå i linje med konkursen syften. Ansvaret i denna situation, i vart 

fall för föroreningarna, är vidare knutet till konkursboet som subjekt. Det får följden att en 

abandonering saknar effekt på den delen av ansvaret.  

 

För att ansvar för föroreningar ska bli aktuellt har det i tidigare praxis krävts att konkursboet 

drivit konkursgäldenärens verksamhet vidare bidragit till föroreningarna. Ansvaret i dessa 

situationer stämmer väl överens med den med den miljörättsliga principen att förorenaren 

betalar. Om konkursboet inte bidragit till föroreningarna har det inneburit att något ansvar inte 

kunnat åläggas konkursboet. Att tillgodose miljörättens syften att främja en hållbar utveckling 

och att skapa garantier för efterbehandling av förorenade områden utan att det belastar 

statsbudgeten måste dock betraktas som svårare att uppfylla på detta sätt. Ur ett 

konkursrättsligt perspektiv tycker jag att ansvaret i föroreningsfallen är det ansvar som är 

lättast att godta. Det hade visserligen varit möjligt att hävda att det inte ligger i borgenärernas 

intresse att verksamheten drivs vidare om det samtidigt innebär ett miljörättsligt ansvar. 

Oavsett så grundar sig ansvaret på ett aktivt handlande från konkursboets sida. I och med att 

hela ansvaret i föroreningsfallet är knutet till konkursboet som rättssubjekt saknar en 

abandonering betydelse för det miljörättsliga ansvaret.  

 

ScanMinig och Blaiken tyder på en rättsutveckling som kan komma att utöka konkursboets 

ansvar. Ett utökat ansvar för konkursboet skulle visserligen medföra att miljörättens syften 

och mål kan tillvaratas på ett bättre sätt än i dagsläget. Trots det ställer jag mig tveksam till 
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om en sådan utveckling går i linje med lagstiftarens intentioner. Från konkursrättsligt håll 

hade en sådan utveckling i inte varit välkommen. Ett utökat ansvar på det sätt som 

förevarande avgöranden visar prov på skulle leda till en oförutsägbarhet som kan komma att 

påverka borgenärernas utdelning, vilket inte kan anses ligga i deras intresse.  

 

Sammanfattningsvis verkar trenden vara att i större utsträckning ta tillvara miljörättens 

intressen på det sätt att konkursboets ansvar utökas, något som sker på bekostnad av 

konkursrätten. Personligen anser jag att de miljörättsliga intressena är av större vikt än de 

konkursrättsliga, och jag tycker därför att det är naturligt att dessa intressen prioriteras. Det 

hade också varit möjligt att argumentera för att de miljörättsliga bestämmelsernas 

förvaltningsrättsliga karaktär är överordnade konkursrätten, och att miljörättsliga intressen ska 

vara prioriterade av den anledningen. Trots detta så tycker jag att det är ett problem att 

området där konkursrätten och miljörätten möts är så svagt reglerat i lag. Den enda 

lagreglering inom konkursrätten som i dagsläget finns är den anmälningsplikt som förvaltaren 

åläggs i 7 kap 16a § KonkL, och det är inte tillräckligt.  

 

10 Avslutande ord 
Efter att ha studerat praxis på området tycker jag att det framstår som att 

Koncessionsnämnden har varit ganska benägen att dela upp situationer i förvaringsfall och 

föroreningsfall. Har det förekommit både en förorening och förvaring av miljöfarligt avfall, 

eller om förvaringen har resulterat i en förorening, så verkar dessa situationer antingen, som i 

Syret 7, behandlats separat eller ha placerats i den kategori där det ansetts att situationen 

passar bäst in.175 Att sträva efter denna uppdelning, eller att ens utgå från att den är möjlig, 

anser jag innebär en förenkling av verkligheten. Det kan ge en missvisande bild och får de 

situationer som har behandlats i praxis att framstå som mindre komplicerade än vad de kanske 

varit. Lastbilen i Gällivare visar att det kan finnas svårigheter med att placera en situation i 

den ena eller den andra kategorin. Under miljöbalken verkar domstolen ha insett detta och 

benägenheten till denna tidigare uppdelning som skett verkar ha minskat. Senare års praxis 

visar på en rättsutveckling där den verksamhet som har bedrivits i större utsträckning än 

tidigare ses som en helhet. Detta helhetsperspektiv förefaller vidare ha resulterat i att 

miljörättsliga intressen kan tillvaratas på ett bättre sätt. Genom att se verksamheten som en 

                                                
175 Se KN B 14/98. Miljöfarligt avfall i form av tunnor med spillolja förvarades på en fastighet. Trots att en av 

tunnorna hade fallit omkull och spillolja läckt ut på marken behandlades situationen som ett rent 
förvaringsfall.  
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helhet har verksamhetsutövare i situationer som i Stora Enso och Forsbacka Bruk, där 

miljöbalken enligt tidigare praxis inte skulle ha ansetts vara tillämplig, kunnat hållas 

ansvariga. Det var också detta helhetsperspektiv på verksamheten som gjorde att konkursboet 

kunde åläggas ansvar i ScanMining och Blaikengruvan.  

 

Jag tycker också att det är tydligt att det är de miljörättsliga reglerna som styr vem som ska 

hållas ansvarig, och att det är miljörättens mål och syften som har företräde. Det har redan 

tidigare funnits en konflikt mellan de syften och mål miljörätten har och de som finns i 

konkurslagstiftningen. Hur bra helhetsperspektivet än är ur ett miljörättsligt perspektiv 

kommer det, om ScanMining och Blaikengruvan får ett generellt genomslag i praxis, leda till 

att klyftan mellan miljörätten och konkursrätten ökar ytterligare. Ur ett konkursrättsligt 

perspektiv hade det istället varit önskvärt att SCA-målet hade fått genomslag i praxis. 

Avgörandet hade inneburit en lättnad i det miljörättsliga ansvaret i förvaringsfall och hade 

stämt bättre överens med de konkursrättsliga reglerna.  

 

På ett område som är svagt reglerat i lag, vilket detta område ändå måste anses vara, så tycker 

jag att det är viktigt att praxis är tydlig. SCA-målet indikerar att viss oklarhet råder när det 

gäller vilka omständigheter som är möjliga att beakta inom ramen för bedömningen av vem 

som är verksamhetsutövare och vilka omständigheter som är möjliga att beakta inom ramen 

för skälighetsbedömningen. Jag tror att både miljörätten och konkursrätten har att vinna på 

tydliga bestämmelser. Inom miljörätten kan tydliga bestämmelser både leda till att det går 

snabbare att avgöra vem som ska hållas ansvarig, och att den ansvarige har lättare att 

acceptera ansvaret. Inom konkursrätten så är det, även om en bedömning ska göras i varje 

enskilt fall, viktigt att det finns en förutsägbarhet i bestämmelserna. Förutsägbarheten kan 

hjälpa konkursförvaltaren att på förhand veta vilka åtgärder från konkursboet sida som kan 

komma att leda till ett miljörättsligt ansvar.  

 

Det framstår vidare som att viss förvirring har funnits när det gäller hur konkursboet ska 

betraktas. I skälighetsbedömningen i Friherren 50 till exempel fäster Koncessionsnämnden 

vikt vid omständigheter hänförliga till konkursbolaget. I denna situation betraktades med 

andra ord konkursbolaget och konkursboet i princip som samma subjekt. Från konkursrättsligt 

håll däremot anförs att konkursboet måste betraktas som ett självständigt subjekt (se avsnitt 

5.2). Baserat på övrig praxis framstår det visserligen som att konkursrätten och miljörätten i 

huvudsak är överens om att konkursboet måste betraktas som självständigt i förhållande till 
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konkursgäldenären. Trots det anser jag att det för tydlighetens skull, och för att det är en så 

viktig fråga, behövs ett ställningstagande från lagstiftarens sida. Ska konkursboet och 

konkursgäldenären betraktas som samma subjekt, är konkursboet en förlängning av 

borgenärerna, eller ska konkursboet anses utgöra ett eget, självständigt subjekt? Det kan 

kanske tyckas vara en obetydlig detalj, men i praktiken blir skillnaden stor. Om konkursboet 

och konkursgäldenären ska anses utgöra samma subjekt är det fullt rimligt att domstolen gör 

som i Friherren 50, och fäster vikt vid omständigheter hänförliga till konkursgäldenären i 

skälighetsbedömningen. Skulle konkursboet och konkursgäldenären betraktas som samma 

subjekt skulle det heller inte vara möjligt att hävda att konkursboet saknar ansvar för 

konkursgäldenärers förpliktelser. 

 

10.1 Borgenärsintresset  
Borgenärernas främsta intresse har ansetts vara att få stor utdelning som möjligt och de 

konkursrättsliga reglernas främsta syfte har ansetts vara att ta tillvara borgenärernas intresse. 

Detta upplever jag som ett problem som gör det svårt för konkursförvaltaren att ta tillvara 

andra intressen. Det har resulterat i att det från konkursrättsligt håll ofta anförts att det inte är 

förenligt med konkursens syften att ålägga konkursboet ett miljörättsligt ansvar. Men varför 

präglas borgenärernas intressen endast av ekonomiskt utdelning? Att förorenade områden 

efterbehandlas och miljöfarligt avfall tas om hand främjar en god och hälsosam miljö, vilket 

måste anses ligga i allas intresse. Inklusive borgenärernas.  

 

Följden av att miljöintresse skulle inkorporeras som en del i borgenärsintresset skulle dock bli 

att borgenärerna indirekt får ett miljörättsligt ansvar för den verksamhet konkursgäldenären 

bedrivit. Det går att diskutera huruvida en sådan lösning skulle vara rättvis och om den 

verkligen skulle vara rimlig att genomföra. Borgenärerna har inte gjort sig skyldiga till några 

föroreningar eller producerat något miljöfarligt avfall. Är det då verkligen rättvist att medel 

som annars skulle ha tillkommit dem går till att betala konkursgäldenärens miljöskulder? Det 

skulle också kunna anses att detta är en risk borgenärerna får ta när de lånar ut pengar till eller 

rättshandlar med en gäldenär. Det skulle kunna leda till ett ökat ansvarstagande från 

borgenärernas sida när det gäller miljöhänsyn. Borgenärerna får ett incitament att ställa krav 

på en gäldenär som bedriver en miljöfarlig verksamhet att faktiskt vidta de försiktighetsmått 

som krävs och att agera på ett sätt som inte äventyrar miljön, till exempel genom att genast 

transportera bort miljöfarligt avfall. I teorin tycker jag att detta är en bra idé. Frågan är bara 

hur och om det skulle fungera i praktiken. Vilken insyn har borgenären i den verksamhet 
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gäldenären bedriver, och vilken möjlighet har borgenären att faktiskt påverka hur denna 

verksamhet bedrivs?  

 

Det har i vissa förarbeten anförts att konkursen även syftar till att fylla vissa 

samhällsintressen. De samhällsintressen som har nämnts i dessa sammanhang har dock varit 

intresset av att olönsamma företag sorteras bort och intresset av att upptäcka ekonomisk 

brottslighet hos konkursgäldenären. I konkurslagen har förvaltaren även givits en möjlighet 

att ta tillvara även vad som är avsett att långsiktigt främja sysselsättningen, men detta får bara 

ske i den mån det inte nämnvärt förringar borgenärernas rätt. Jag anser att ett större 

samhällsintresse måste vara att förorenade områden efterbehandlas och att miljöfarligt avfall 

tas om hand. I dagsläget har konkursboet redan en anmälningsplikt när det gäller förekomst 

av miljöfarligt avfall och misstanke om föroreningar, och genom praxis har boet ålagts ett 

miljörättsligt ansvar i vissa situationer. Varför då inte ange i konkurslagen att konkursen även 

syftar till att ta tillvara samhällsintresset av en god och hälsosam miljö? Skulle miljöhänsyn 

införas som ett borgenärsintresse eller som ett syfte med konkursen skulle det också kunna 

minska problemen med fastigheter som abandonerats. Om miljöhänsyn finns med som ett 

uttalat konkursrättsligt syfte skulle det vara svårt att hävda att abandonering är en 

ändamålsenlig förvaltningsåtgärd.  

 

10.2 Saneringsförsäkring  
I miljöbalkens 33 kap fanns tidigare regler om vad som kallades för en saneringsförsäkring. 

Försäkringens syfte var att minska statens kostnader för efterbehandling av förorenade 

områden.176 Alla som bedrev en miljöfarlig verksamhet som krävde tillstånd eller anmälan 

skulle betala in till försäkringen. I situationer där den ansvarige för en miljöskada inte kunde 

betala var det sedan tänkt att saneringsförsäkringen skulle täcka kostnaderna för 

efterbehandlingen istället för staten.177 Saneringsförsäkringen var dock inte tillämplig om det 

inte var möjligt att utreda vem förorenaren var.178 Vissa begränsningar fanns vidare i 

försäkringens tillämpningsområde som gjorde att försäkringen blev förhållandevis snäv.179 

Saneringsförsäkringen fick dock inte önskad effekt, och upphävdes därför.180  

 

                                                
176 SOU 1996:103 del 1, s. 642, prop. 1997/98:45 del 1, s. 568.  
177 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 568-569.  
178 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 572.  
179 Se Naturvårdsverkets rapport 5242 (2003), s. 75.  
180 Lag (2009:1210). Försäkringen upphörde att gälla vid utgången av 2009.  
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Trots försäkringens begränsningar tycker jag på det stora hela att själva idén om en 

saneringsförsäkring är bra, och jag tror att det kan vara en idé för framtiden. Genom att det är 

de verksamhetsutövare som bedriver miljöfarliga verksamheter så kan det fortfarande 

betraktas som att kostnaderna för efterbehandlingen ligger kvar på förorenarna, om än som ett 

kollektiv. Saneringsförsäkringen kan hjälpa till att skapa garantier för att efterbehandling sker 

i situationer där verksamhetsutövare inte har möjlighet att bekosta saneringen själv, till 

exempel i konkurssituationer. Genom att skapa bättre förutsättningar för efterbehandling 

främjas en hållbar utveckling och en spridning av föroreningar kan förhindras. Även 

miljöbalkens mål att skapa garantier för efterbehandling utan att det belastar statsbudgeten 

främjas. 

 

Om en ny saneringsförsäkring införs är det dock viktigt ta fasta på den kritik som riktats mot 

den tidigare försäkringen. En ny försäkring måste ha en högre ambitionsnivå och ett vidare 

tillämpningsområde. De medel som betalas in till försäkringen under ett år och som inte 

används borde vidare fonderas. På så sätt kan garanteras att medel finns tillgängliga när det 

behövs, och överskott kan användas till att sanera de områden där det inte finns någon 

ansvarig verksamhetsutövare. Enligt min mening borde saneringsförsäkringen vidare vara 

tillämplig även i konkurssituationer, både vad gäller förvaring av miljöfarligt avfall och på 

föroreningar orsakade av konkursgäldenären. På så vis behöver det miljörättsliga ansvaret vid 

förvaring av miljöfarligt avfall inte läggas på konkursboet. Det skulle också kunna innebära 

att även om boet driver konkursgäldenärens verksamhet vidare så riskerar boet inte att åläggas 

ansvar för de samlade föroreningarna. En sådan lösning skulle, förutom att möta de 

miljörättsliga målen, även bättre möta de konkursrättsliga. Att konkursboets miljörättsliga 

ansvar minskas och går mer i linje med konkursrättsliga principer skulle också innebära att 

intresse av att abandonera egendom skulle minska. På sikt skulle det också kunna leda till 

minskade problem med herrelösa fastigheter.  

 

En saneringsförsäkring skulle med andra ord medföra att både konkursrättens och miljörättens 

syften tillvaratas på ett bättre sätt. Att saneringsförsäkringen inte fungerade tidigare tror jag 

beror på ett dåligt genomförande av idén snarare än att idén i sig var dålig.  

 

10.3 Förmånsrätt  
Det har diskuterats om en särskild förmånsrätt för fordringar förknippade med det 

miljörättsliga ansvaret ska införas. Någon anledning till detta har tidigare inte ansetts 
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föreligga. Anledningen förefaller ha varit att det sågs som så uppenbart att de miljörättsliga 

kostnaderna skulle utgöra massakostnader och något behov ansågs därför inte finnas. Vidare 

ansågs att det inte fanns någon anledning att införa en förmånsrätt för kostnaderna kopplade 

till det miljörättsliga ansvaret eftersom att konkursboet tillgångar många gånger var så små att 

det inte fanns några tillgångar att göra anspråk på. Ytterligare en åsikt som framfördes var att 

det kunde ifrågasättas om staten skulle gynnas framför andra borgenärer genomen 

förmånsrätt, särskilt med tanke på att statens förmånsrätt för fordringar på skatter 

avskaffats.181   

 

Trots detta tycker jag inte att denna tanke ska slås undan helt. Genom att ge det miljörättsliga 

ansvaret en uttalad förmånsrätt får miljön position som borgenär. Att göra miljön till en 

uttalad borgenär hade resulterat i ökade möjligheter för konkursförvaltaren att ta hänsyn till 

miljön, något som i dagens system ofta är svårt att göra då det inte ansetts ligga i 

borgenärernas intresse. Jag tycker att det är tydligt att miljön redan i dagsläget gynnas framför 

andra borgenärer, något som enligt min mening inte i sig är fel. Det som är problematiskt är 

sättet detta gynnande sker på, vilket leder till en indirekt förmånsrätt och en oförutsägbarhet 

för borgenärerna. En uttalad gynnad position med en förmånsrätt för miljön tror jag hade 

skapat en ökad acceptans från konkursrättsligt håll för de miljörättsliga kostnadernas position. 

  

                                                
181 SOU 1993:78, s. 142.  
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