
  

- 10:4 MB och målet om hållbar utveckling 

Anna Lilliehjort 

Förorenad mark  

VT 2016 Examensarbete, 15 hp Magisterprogram i mark- och miljörätt, 60 hp Handledare: Signe Lagerkvist  



1 
 

Innehållsförteckning  
 
Förkortningar ........................................................................................................................... 3 
1 Inledning ............................................................................................................................ 4 

1.1 Syfte ........................................................................................................................... 5 
1.2 Avgränsning ............................................................................................................... 5 
1.3 Metod, material och disposition ................................................................................ 5 

2 Hållbar utveckling ............................................................................................................. 7 
2.1 Miljöbalkens mål ....................................................................................................... 7 
2.2 Ytterligare verktyg ..................................................................................................... 7 
2.3 Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ............................................................................... 8 

2.3.1 Precisering ................................................................................................... 9 
2.3.2 Indikatorer ................................................................................................... 9 

3 Övergripande om ansvar för miljöskador .................................................................... 10 
3.1 Tillämpning av de allmänna hänsynsreglerna ......................................................... 10 
3.2 Ansvarsregeln att förorenaren ansvarar ................................................................... 11 
3.3 Historik .................................................................................................................... 12 
3.4 Ansvar för föroreningsskador .................................................................................. 13 

3.4.1 Ansvar för verksamhetsutövare ................................................................. 13 
3.4.2 Ansvar för fastighetsägare ......................................................................... 15 
3.4.3 Solidariskt ansvar ...................................................................................... 16 

4 Skälighetsbedömning och kostnader ............................................................................. 17 
4.1 Skälighetsregeln ....................................................................................................... 17 

4.1.1 Miljömässigt motiverat .............................................................................. 18 
4.1.2 Tidsfaktorn ................................................................................................ 19 
4.1.3 Skyldighet att förhindra framtida skadeverkningar ................................... 22 
4.1.4 Bidragit i begränsad mån ........................................................................... 23 

4.2 Statliga ekonomiska styrmedel ................................................................................ 24 
4.2.1 Statlig finansiering ..................................................................................... 25 
4.2.2 Kostnader ................................................................................................... 25 
4.2.3 Konsekvenser av rättspraxis ...................................................................... 26 

5 Diskussion och sammanfattning .................................................................................... 27 
Käll- och litteraturförteckning .............................................................................................. 28 



2 
 

Offentligt tryck .................................................................................................................. 28 
Rättspraxis ......................................................................................................................... 28 
Litteratur ............................................................................................................................ 29 
Övriga källor ..................................................................................................................... 29 

 
 
  



3 
 

Förkortningar 
 
HD Högsta domstolen 
HovR Hovrätten 
MB Miljöbalken 
MÖD Mark- och miljööverdomstolen 
MÖD Miljööverdomstolen 
NJA Nytt juridiskt arkiv 
Prop. Proposition 
RÅ Regeringsrättens årsbok 
 

 
 
  
  



4 
 

1 Inledning  
 
Miljöfarlig verksamhet har på tusentals platser i Sverige orsakat föroreningar som kan medföra 
stora risker för människors hälsa eller miljön.1 Ett exempel på en organisk miljöförorening är 
dioxiner. Dioxiner lagras i kroppsfettet hos människor och djur under hela livstiden. Det är 
mycket svårt att bryta ner. Den största känsligheten för dioxiner är under foster- och 
spädbarnsstadiet. Inte ens det ofödda barnet är skyddat eftersom dioxiner förs över till fostret 
via moderkakan. Cancer är en av flera oönskade effekter av att få i sig dioxiner. Andra effekter 
är beteendestörningar eftersom utvecklingen av hjärnan och nervsystemet kan påverkas, men 
det misstänks även påverka immunförsvaret, hormonsystemet och fortplantningen.2  
 
För att främja en ekologiskt hållbar utveckling i Sverige behöver varje enskild individ ta sitt 
ansvar att iaktta den hänsyn som krävs för att miljöbalkens mål ska kunna uppnås.3 Regeringen 
vill att Sverige ska vara ett föregångsland i strävan att skapa en ekologiskt hållbar utveckling. 
Ekonomisk utveckling och bättre social välfärd ska gå hand i hand med skyddet av miljön och 
hushållningen med naturresurser.4 Målet med miljöbalken (MB) är enligt 1:1 st. 1 MB att främja 
en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö.  
 
Att åtgärda alla förorenade områden för att skapa en hälsosam och god livsmiljö är dock mycket 
kostsamt. Frågan är därför hur samhället ska finansiera dessa åtgärder? I dagsläget kan 
befintliga föroreningar bli föremål för åtgärd på en mängd olika sätt. Ett alternativ är 
naturligtvis frivilliga åtaganden. Ett annat är krav i samband med tillstånd/anmälan. Dessutom 
kan finansiering ske med skattepengar. Med tanke på den höga kostnaden för sanering kommer 
det dock bli väldigt besvärligt att åtgärda detta med befintliga medel. Dessutom är det 
skattebetalarna som ska betala detta istället för de som har förorenat. Det är mot bakgrund av 
detta som föroreningsskador i 10 kap. MB ska ses. Här finns möjlighet att ställa krav på den 
som faktiskt har orsakat skada, den så kallade verksamhetsutövaren. En del föroreningar skedde 
dock för länge sedan och det kan bli svårt att veta vem som förorenat. Hur ser då möjligheterna 
ut att kräva att det är verksamhetsutövaren som ska stå för avhjälpandet av föroreningsskador? 
Och vad händer med de kostnader som verksamhetsutövaren inte behöver stå för?  
                                                 
1 Lundin, 2016, s. 2. 
2 Livsmedelsverket [www.livsmedelsverket.se] 2015-12-22. 
3 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 163-164. 
4 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 156. 
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1.1 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att utreda verksamhetsutövarens ansvar för föroreningsskador 
enligt äldre versionen av 10 kap. MB, med fokus på skälighetsavvägning av 
verksamhetsutövarens ansvar enligt äldre versionen av 10:4 MB. Syftet är även att beskriva hur 
återstående kostnader kan ersättas, samt att därefter diskutera vilken betydelse dessa regler har 
för främjandet av en hållbar utveckling med fokus på miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.  
 
Syftet besvaras närmare genom nedanstående frågeställningar: 

1. Vad är hållbar utveckling och vad innebär miljökvalitetsmålet Giftfri miljö? 
2. Hur ser ansvaret ut enligt äldre versionen av 10 kap. MB och särskilt äldre versionen av 

10:4 MB? 
3. Vad innebär statens fonder och förordningen om detta? 
4. Vilken betydelse har regleringen om skälighet och statliga fonder för främjandet av en 

hållbar utveckling? 
 
1.2 Avgränsning 
Uppsatsen avgränsas till att ta upp föroreningsskador som orsakats av utsläpp, händelser eller 
tillbud som har ägt rum före den 1 augusti 2007.  
 
1.3 Metod, material och disposition 
I uppsatsen har rättskälleläran använts. Lagen, förarbeten, rättspraxis och doktrin inom området 
har därmed gåtts igenom.5  
 
För inledningsdelen av uppsatsen har lagen, förarbeten och doktrin använts. För kunskap om 
rättskälleläran har boken Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, ämne, material, metod och 
argumentation av Claes Sandgren använts. Naturvetenskaplig litteratur har även använts. 
Bakgrundskunskap om föroreningar har inhämtats från Livsmedelsverket. För att sätta frågan i 
sitt sammanhang har bakgrundskunskap om mängden föroreningar inhämtats genom 
Naturvårdsverkets skrivelse Lägesbeskrivning av arbetet med efterbehandling av förorenade 
områden 2015.  
 

                                                 
5 Sandgren, 2007, s. 36-37. 
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För att besvara frågeställning 1 har lagen och förarbeten använts. Förarbetet till miljöbalken har 
gåtts igenom. Miljökvalitetsmålet om Giftfri miljö behandlades i en separat proposition (prop.) 
från miljöbalkens proposition och har därför använts. Miljökvalitetsmålen förtydligades i prop. 
2009/10:155. Miljödepartementets beslut i ärende M2012/1171/Ma har använts för information 
om preciseringarna kring miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Förutom ovanstående har även 
naturvetenskaplig litteratur använts för att öka kunskapen kring området. Lägesbild om 
miljökvalitetsmålen har inhämtats från Naturvårdsverkets hemsida och genom deras skrivelse 
Lägesbeskrivning av arbetet med efterbehandling av förorenade områden 2015. 
 
Vid besvarandet av frågeställning 2 har lagen, förarbeten, rättspraxis och doktrin använts.  
Föregångaren till miljöbalken, miljöskyddslagen, har studerats eftersom den var tillämplig från 
1969 tills miljöbalken trädde i kraft 1999. Den äldre versionen av 10 kap. MB har använts. Den 
äldre versionen av 10 kap. MB tillhör upphävd lagstiftning men har använts eftersom den enligt 
övergångsbestämmelserna i lag (SFS 2007:660) om ändring av miljöbalken ska tillämpas på 
föroreningsskador som uppstått innan 1 augusti 2007. Det är egentligen ingen större skillnad 
på gammal och ny lagstiftning för 10 kap. MB. Om hänsyn tas till praxis är innebörden samma. 
Praxis har fyllt ut gamla innebörden och har förtydligats i den nya lagtexten. Flera rättsfall har 
använts i uppsatsen. Analys av Pia Pehrson från Foyen Advokatfirma har använts till ett av 
rättsfallen. Boken Den svenska miljörätten av Gabriel Michanek och Charlotta Zetterberg har 
använts. Utöver detta har Naturvårdsverkets handbok om Operativ tillsyn och deras vägledning 
Efterbehandlingsansvar, en vägledning om miljöbalkens regler och rättslig praxis använts för 
ökad information om vad som gäller om någon utför en verksamhet på uppdrag av en annan.  
 
För att besvara frågeställning 3 och 4 har lagen och förarbeten använts. För att besvara 
frågeställning 4 har material och faktaunderlag lyfts in genom Naturvårdsverkets skrivelse 
Lägesbeskrivning av arbetet med efterbehandling av förorenade områden 2015 men även 
genom Naturvårdsverkets rapporter Miljömålen, årlig uppföljning av Sveriges 
miljökvalitetsmål och etappmål 2016, rapport 6707 och Rättspraxis för förorenade områden, 
en utredning av effekterna, rapport 6678. Naturvårdsverkets material har använts för att kunna 
lyfta in det juridiska i ett sammanhang. 
 
Första delen av uppsatsen innehåller en beskrivning av begreppet hållbar utveckling. Därefter 
följer en övergripande beskrivning om ansvar för miljöskador. Tredje delen behandlar 
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skälighetsbedömning och kostnader. Därefter följer ett avslutande avsnitt med diskussion där 
tredje delen jämförs med första delen. 
 
2 Hållbar utveckling  
 
Miljöbalkens grundläggande mål om hållbar utveckling finns i 1 § i det första kapitlet i 
miljöbalken. Till målet knyts flera miljökvalitetsmål, bland annat Giftfri miljö. 
 
2.1 Miljöbalkens mål 
Enligt 1:1 st. 1 MB syftar balken till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande 
och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.  
 
Människans rätt att förändra och bruka naturen är knuten till ett förvaltaransvar.6 Det står vidare 
i 1:1 st. 1 MB att en sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att 
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen 
väl.  
 
1:1 st. 2 MB ställer upp fem punkter hur miljöbalken ska tillämpas. Punkterna är följande: 

1. Människors hälsa och miljön ska skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 
orsakas av föroreningar eller annan påverkan. 

2. Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas och vårdas. 
3. Den biologiska mångfalden ska bevaras. 
4. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas så att en från ekologisk, social, 

kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas. 
5. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 

energi ska främjas så att ett kretslopp uppnås. 
 
2.2 Ytterligare verktyg 
De miljöpolitiska utgångspunkterna när miljöbalken utformades var att ha en politik för 
ekologiskt hållbar utveckling. På nationell nivå är ambitionen att skydda miljön genom att få 

                                                 
6 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 1. 
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ned utsläppen under nivåer som varken hotar människors hälsa eller ekosystemen. Miljöbalken 
är det centrala verktyget i miljöarbetet.7  
 
Balkens regler ansågs inte tillräckliga för att de övergripande målen skulle kunna uppfyllas.8 
Regeringen valde därför att koppla miljömål till miljöbalken.9  För att nå miljömålen har 
regeringen använt sig av strategier i form av allmänna hänsynsregler. Kompletterande 
förordningar och föreskrifter, balkens övergripande syften och allmänna hänsynsregler ihop 
med de miljömål som inte tagits in i lagtexten bedöms av regeringen vara de verktyg som 
behövs för att förverkliga de miljöpolitiska målsättningarna om ekologiskt hållbar utveckling.10 
 
Mål- och resultatstyrning på detta sätt innebär att staten styr med hjälp av uppställda mål utan 
att i detalj reglera vad som ska göras för att nå dit. Detta ger myndigheter och andra aktörer stor 
frihet att välja väg för att nå målen.11 Den offentliga styrningen och myndighetsutövningen kan 
fokusera på fall där en decentraliserad miljöanpassning och styrning inte fungerar.12 Styrningen 
förutsätter att berörda aktörer redovisar resultatet av sin verksamhet och att målen kan följas 
upp. Aktörerna får en större delaktighet genom att de kan påverka utformningen av de åtgärder 
som vidtas. Detta ger en möjlighet att optimera insatser och kostnader.13  
 
2.3 Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö  
1999 antog riksdagen 15 miljökvalitetsmål14 i syfte att till nästa generation ha löst de stora 
miljöproblemen i Sverige. Ett av målen är att nå en giftfri miljö.15  
 
Definitionen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är: 
”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota 
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära 
noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av 
naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.”16  
                                                 
7 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 154. 
8 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 163. 
9 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 154. 
10 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 167. 
11 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 158-159. 
12 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 161. 
13 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 158-159. 
14 Antalet miljökvalitetsmål är numer 16. 
15 Prop. 1997/98:145 Del 1, s. 41. 
16 Prop. 2009/10:155, s. 111. 
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2.3.1 Precisering 
Regeringen beslutade 2012 om preciseringar och etappmål till miljökvalitetsmålen.17 En av de 
sex preciseringarna av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö som regeringen fastställt är att 
förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot 
människors hälsa eller miljön senast 2020.18  
 
Efterbehandling av förorenade områden bidrar till att minska risken för skada eller olägenhet 
för människors hälsa eller miljö. Genom efterbehandling minskar halterna av farliga ämnen i 
miljön. Mark, vatten och grundvatten skyddas så att de kan nyttjas även i framtiden. 
Preciseringen om förorenade områden innebär enligt regeringen inte att samtliga förorenade 
områden kommer att vara åtgärdade. I första hand bör åtgärder genomföras i områden som 
innebär mycket stor risk för människors hälsa eller miljö. Som exempel ges naturområden med 
stora skyddsvärden, områden med betydande vattenförsörjningsintressen eller områden med 
skadliga halter av föroreningar som på grund av bedömd hälso- eller miljöfarlighet har hög 
prioritet i miljöarbetet.19 
 
2.3.2 Indikatorer 
För flera av miljökvalitetsmålen finns beslutade etappmål. För förorenade områden saknas 
etappmål. Indikatorer har tagits fram för att mäta om målen nås. För förorenade områden 
används indikatorer direkt mot uppföljningen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö för att kunna 
göra en bedömning om målet kommer att nås.20 Med förorenade områden avses här större eller 
mindre mark- eller vattenområden som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen från till 
exempel industrier, soptippar, gruvor eller oljedepåer.21  
 
Länsstyrelserna har under åren 1999-2015 identifierat 85 000 områden i Sverige där miljöfarlig 
verksamhet kan ha gett upphov till förorenade områden. Inventeringen av de här områdena är 
nu klar och har resulterat i en riskklassificering av områdena med högst risk för förorening. 
Skalan är 1-4 där riskklass 1 utgör den högsta risken och riskklass 4 den lägsta risken.22 
Riskklass 3 och 4 har cirka 15 500 objekt.23 Det finns cirka 8 000 objekt i riskklass 1 eller 2. 
                                                 
17 Regeringen, miljödepartementet, beslut 2012-04-26, M2012/1171/Ma, s. 1-2. 
18 Regeringen, miljödepartementet, beslut 2012-04-26, M2012/1171/Ma, s. 13. 
19 Regeringen, miljödepartementet, beslut 2012-04-26, M2012/1171/Ma, s. 17. 
20 Naturvårdsverket [www.miljomal.se] 2016-05-14. 
21 Naturvårdsverket [www.miljomal.se] 2016-05-14. 
22 Lundin, 2016, s. 16.  
23 Lundin, 2016, s. 17. 
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De fördelar sig på cirka 1 000 objekt i riskklass 1 och cirka 7 000 objekt i riskklass 2.24 Det är 
framför allt objekten i riskklass 1 och 2 som behöver åtgärdas eftersom de kan medföra en 
mycket stor eller stor risk för människors hälsa eller miljön.25 I Sverige har efterbehandling 
avslutats i 1 959 områden och pågår i 2 162 områden (siffror från 2015).26 
 
3 Övergripande om ansvar för miljöskador 
 
I detta avsnitt ges en beskrivning av tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna, historik, 
ansvarsregeln att förorenaren ansvarar och en övergripande beskrivning av den gamla lydelsen 
av 10 kap. MB. 
 
3.1 Tillämpning av de allmänna hänsynsreglerna  
Miljöbalkens andra kapitel innehåller allmänna hänsynsregler. De innehåller allmänna 
principer för miljöarbetet och tillämpas för all verksamhet och alla åtgärder enligt balken.27 
Balkens grundläggande syfte tillsammans med de allmänna hänsynsreglerna är tänkt att driva 
på utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle.28  
 
Enligt 2:1 st. 1 MB är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd skyldiga att vid tillsynsärenden visa att de förpliktelser som följer av 2 kap. MB iakttas. 
Detta gäller även den som har bedrivit verksamhet som kan antas ha orsakat skada eller 
olägenhet för miljön. Av 2:1 st. 2 MB framgår att med begreppet åtgärd avses en sådan åtgärd 
som inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet.  
 
Den ovanstående beskrivna bevisbörderegeln bör gälla vid själva begränsandet eller 
avhjälpandet av skador eller olägenhet för människors hälsa eller miljön och vid tillsyn enligt 
balken med avseende på samtliga av miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Det gäller således 
för den som vidtar en åtgärd som kan antas medföra olägenhet.29 
 

                                                 
24 Lundin, 2016, s. 17. 
25 Lundin, 2016, s. 2. 
26 Naturvårdsverket [www.miljomal.se] 2016-05-14. 
27 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 2 och 167-168. 
28 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 170. 
29 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 210. 
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3.2 Ansvarsregeln att förorenaren ansvarar  
En av de viktiga miljörättsliga principerna som regeringen tog med bland de allmänna 
hänsynsreglerna är principen om att förorenaren ska betala30.31  
 
Ansvarsregeln i 2:8 MB säger att alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller 
vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller 
olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 
kap. I den mån det föreskrivs i denna balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan eller 
olägenheten uppkomma.  
 
Principen om att förorenaren ska betala innebär inte endast ett ansvar att förebygga skador och 
olägenheter utan innebär även ett ansvar för den som har orsakat att skada eller olägenhet har 
uppkommit för miljön, att avhjälpa sådan skada eller olägenhet. Skyldigheten bör i princip 
kvarstå till dess olägenheterna upphört oavsett om verksamheten lagts ned eller överlåtits. 
Bestämmelsen bör gälla för all verksamhet och alla åtgärder som kan medföra sådan skada eller 
sådana olägenheter.32  
 
Paragrafen är endast avsedd att handla om en skyldighet att avhjälpa skador och olägenheter 
genom praktisk handling eller finansiering av sådana åtgärder. Den skälighetsavvägning som 
ska göras beträffande krav på förebyggande åtgärder behandlas före bestämmelsen om ansvar 
för avhjälpande av skador och olägenheter.33 
 
Ansvaret av både praktiska, ekonomiska och miljömässiga skäl bör enligt regeringen inte alltid 
innebära att det alltid är den som har orsakat skadan eller olägenheten som ska vidta de åtgärder 
som krävs för att avhjälpa denna. Det kan istället i många fall ge ett bättre resultat att 
skyldigheten avser ett kostnadsansvar. Ibland kan skadan vara av sådan art att åtgärder först 
måste vidtas innan det går att fastställa vem som har orsakat skadan.34  
 

                                                 
30 I flera sammanhang även i Sverige används den engelska förkortningen PPP. Det står för Polluter Pays 

Principle (principen om att förorenaren betalar). 
31 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 169. 
32 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 234. 
33 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 234-235. 
34 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 235. 
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Ersättningsskyldighet upphör inte att gälla så snart skadan eller olägenheten har upphört. 
Remissinstanserna och regeringen menade att det vore orimligt om skadevållaren inte längre 
skulle ha något ansvar ifall någon annan som inte orsakat skadan eller olägenheten skulle 
avhjälpa den. Ersättning bör därför kunna utkrävas av skadevållaren även i sådana fall, något 
som visat sig svårt att tillämpa i praktiken. Vem som ansvarar för miljöskada framgår av 10 
kap. MB.35 
 
Tillsynsmyndigheterna får enligt 26:9 MB lägga 2 kap. MB direkt till grund för föreläggande 
eller förbud eftersom principerna och hänsynsreglerna är rättsligt bindande. Bestämmelserna i 
2 kap. MB ska ligga till grund för prövningen enligt balken, men där särskilda bestämmelser 
finns som preciserar vilka krav som kan ställas så gäller dessa. Om inte annat föreskrivs gäller 
då även de allmänna hänsynsreglerna.36 
 
3.3 Historik  
Preskriptionslagen (1981:130) är inte tillämplig på efterbehandlingsansvar.37 Miljöskyddslagen 
(1969:387) trädde i kraft 1 juli 1969. Enligt 5 § i miljöskyddslagen ska verksamhetsutövaren 
vidta de skyddsåtgärder (…) och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras 
för att förebygga eller avhjälpa olägenhet. Genom Lag (1988:924) om ändring av 
miljöskyddslagen tillkom 1989 ett tillägg att skyldigheten att avhjälpa olägenhet kvarstår även 
efter det att verksamheten har upphört. Detta ifrågasattes genom Klippanmålet38, men har 
återställts genom miljöbalken.39 Miljöskyddslagen upphävdes 1 januari 1999. Samma datum 
trädde miljöbalken i kraft, vilket framgår av 1 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken.  
 
Enligt 8 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken ska bestämmelserna i 2:8 och 10:2 
MB tillämpas i fråga om miljöfarlig verksamhet vars faktiska drift har pågått efter den 30 juni 
1969, om verkningarna av verksamheten alltjämt pågår vid tiden för miljöbalkens 
ikraftträdande enligt 1 §, och det föreligger behov av att avhjälpa skador eller olägenheter som 
har orsakats av verksamheten. 
 

                                                 
35 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 235. 
36 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 207. 
37 Prop. 1997/98:45 Del 2, s. 120. 
38 RÅ 1996 ref. 57. 
39 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 602-603. 
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Ändringar i 10 kap. MB trädde i kraft den 1 augusti 2007 genom lag (SFS 2007:660) om ändring 
av miljöbalken. I övergångsbestämmelserna framgår det att äldre bestämmelser fortfarande 
gäller i fråga om miljöskador som orsakats av utsläpp, händelser eller tillbud som har ägt rum 
före den 1 augusti 2007. Detta betyder att för föroreningar som uppkommit efter 30 juni 1969 
men före 1 augusti 2007 gäller de äldre bestämmelserna i 10 kap. MB. 
 
3.4 Ansvar för föroreningsskador  
Kapitlet tillämpas enligt gamla lydelsen av 10:1 MB på mark- och vattenområden samt 
byggnader och anläggningar som är så förorenade40 att det kan medföra skada eller olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. Exempel på verksamheter som omfattas är avslutade deponier 
eller förvaring av avfall eller kemikalier sedan en verksamhet har upphört, och förvaringsfall 
som medfört förorening. Alla åtgärder som kan bli aktuella att genomföra med stöd av 10 kap. 
MB ska också underkastas överväganden enligt 2 kap. MB.41 
 
Ansvaret för efterbehandling av förorenade områden är utformat för att skapa garantier för att 
förorenade mark- och vattenområden blir föremål för efterbehandling utan att det belastar 
statsbudgeten.42 
 
3.4.1 Ansvar för verksamhetsutövare  
Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till 
en förorening (verksamhetsutövaren) är enligt gamla lydelsen 10:2 MB 43  ansvarig för 
efterbehandling. Detta stämmer överens med principen om att det är förorenaren som betalar.44 
Om fastighetsägaren har bidragit till föroreningen räknas den som verksamhetsutövare enligt 2 
§.45 I SITA-fallet har det konstaterats att verksamhetsutövare är den som har den faktiska och 
rättsliga möjligheten att vidta åtgärder: 
 

I SITA-fallet påfördes ett bolag tillsynsavgift efter att kommunen handlagt klagomål 
om nedskräpning och buller vid en återvinningsstation. Bolaget överklagade och 

                                                 
40 2007 kom en lagändring där definitionen förorening preciserades som föroreningsskada, med tillägg att skador 

på grundvatten även omfattas i nya lagtexten, SFS 2007:660.  
41 Prop. 1997/98:45 Del 2, s. 118. 
42 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 359. 
43 I nuvarande lydelse om 10:2 MB står det avhjälpande istället för efterbehandling, där det med avhjälpande 

enligt 10:1 st. 3 MB avses utredning, efterbehandling och andra åtgärder för att avhjälpa föroreningsskadan. 
44 Prop. 1997/98:45 Del 2, s. 119. 
45 Prop. 1997/98:45 Del 2, s. 120. 
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menade att de inte var verksamhetsutövare. I fallet hade bolaget enligt avtal med 
materialbolagen ställt i ordning platsen och ansvarade för underhåll samt för att 
erforderliga lov och tillstånd fanns. Miljööverdomstolen bedömde att bolaget hade den 
faktiska och rättsliga möjligheten att vidta åtgärder mot störningar och olägenheter och 
var därmed att betrakta som verksamhetsutövare.46 

 
För att räknas som verksamhetsutövare ska det bedrivas eller ha bedrivits en verksamhet eller 
vidtagits en åtgärd som bidragit till föroreningsskadan. Det finns ingen definition i MB vad 
som menas med verksamhet och åtgärd. Med åtgärd menas i förarbetena till 2 kap. MB olika 
slags handlingar eller förfaranden som är av så tillfällig art att de inte täcks av det som normalt 
utgör ett bedrivande av verksamhet. För att omfattas av definitionen åtgärd behöver åtgärden 
vara av reell betydelse för påverkan på miljön.47 
 

I Lastbilen i Gällivare-fallet läckte en lastbil diesel och förorenade marken. Rätten 
bedömde att läckaget är en åtgärd. Marken har påverkats. Konkursboendet som hade 
rådighet över lastbilen när läckaget skedde bedömdes därmed ha vidtagit en åtgärd som 
avses i 10:2 MB och ansvarade i egenskap av verksamhetsutövare för efterbehandling.48 

 
Om någon utför en verksamhet på uppdrag av en annan, kan både uppdragsgivaren och 
uppdragstagaren anses som verksamhetsutövare. Omständigheterna i det enskilda fallet är 
avgörande, såsom i vilken självständighet åtgärder utförs eller verksamhet bedrivs samt 
varaktighet på avtalet 49  När det gäller byggnads- och anläggningsentreprenader får 
beställaren/byggherren i allmänhet betraktas som verksamhetsutövare.50 
 

I ett rättsfall från högsta domstolen utförde ett bolag åtgärder i form av grävning och 
schaktning för att få bort förorenade massor. Föroreningar frigjordes och spreds till 
omgivningen. Även att åtgärderna vidtagits för att den samlade belastningen på miljön 
i förlängningen skulle minska, hade ändå åtgärderna medfört skada och olägenhet för 
miljön. Bolaget ansågs av domstolen som verksamhetsutövare enligt 10:2 MB.51 

                                                 
46 MÖD 2005:64, dom 2005-11-03, mål M2812-05. 
47 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 205. 
48 MÖD 2002:16, dom 2002-02-20, mål M5939-01. 
49 Naturvårdsverket, 2001, s. 142-143. 
50 Naturvårdsverket, 2012, s. 22. 
51 NJA 2012, s. 125. 
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Den som äger eller brukar en fastighet ska enligt gamla lydelsen på 10:9 MB oavsett om 
området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en 
förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. 
 
3.4.2 Ansvar för fastighetsägare 
Det är i första hand verksamhetsutövaren och i andra hand vissa fastighetsägare som har 
förvärvat den förorenade fastigheten som är ansvariga.52 För fastighetsägares ansvar gäller 
enligt gamla lydelsen 10:3 st. 1 MB att om det inte finns någon verksamhetsutövare som kan 
utföra eller bekosta efterbehandling53, är var och en som förvärvat den förorenade fastigheten 
ansvarig, om förvärvaren vid förvärvet kände till föroreningen eller då borde ha upptäckt den. 
Fastighetsägarens ansvar är således alltid subsidiärt. 54  Enligt 15 § lagen (1998:811) om 
införande av miljöbalken ska det vid tillämpningen av 10:3 MB inte beaktas förvärv som har 
skett före miljöbalkens ikraftträdande. Undantaget finns eftersom regeln vid införandet av 
miljöbalken inte hade någon motsvarighet i tidigare gällande rätt.55  
 
Undantag finns enligt gamla lydelsen av 10:3 st. 1 MB för villaköpare, som endast ansvarar om 
de vid köpet kände till föroreningen. I andra stycket görs ett undantag för en bank eller 
kreditmarknadsföretag som har förvärvat en fastighet för att skydda fordran enligt 7:3 lagen 
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.  
 
Fastighetsägare kan även, trots frihet från ansvar enligt 2 eller 3 §, förpliktas att i skälig 
utsträckning svara för kostnader som motsvaras av den värdeökning på fastigheten som 
efterbehandlingen medför enligt gamla lydelsen av 10:5 MB. Regeringen ville dock att denna 
bestämmelse bör tillämpas med försiktighet. Bevisbördan för värdeökningen ligger på den som 
påstår att värdeökningen skett.56 
 
 

                                                 
52 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 358. 
53 Förändringen i nuvarande lydelse är att det står avhjälpande istället för efterbehandling. 
54 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 361 och Del 2 s. 119. 
55 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 605. 
56 Prop. 1997/98:45 Del 2, s. 121. 
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3.4.3 Solidariskt ansvar 
Solidariskt ansvar gäller både mellan verksamhetsutövare och mellan fastighetsägare. Om 
verksamhetsutövare har orsakat förorening på en grannfastighet så ansvarar de solidariskt. Ett 
solidariskt ansvar gäller även för förorening på den fastighet där verksamheten ägt rum.57 Det 
solidariska ansvaret mellan verksamhetsutövare följer utav gamla lydelsen 10:6 st. 1 MB; Om 
flera verksamhetsutövare är ansvariga enligt 2 §, ska de svara solidariskt i den utsträckning inte 
annat följer av att ansvaret är begränsat utifrån vad som är skäligt enligt 4 § st. 1. En 
verksamhetsutövare som visar att hans eller hennes bidrag till föroreningen är så obetydligt att 
det inte ensamt motiverar efterbehandling ska dock ansvara endast för den del som motsvarar 
bidraget. Det är enligt regeringen oftast enklast att först söka den siste verksamhetsutövaren.58  
 
Den viktigaste fördelningsgrunden enligt regeringen är den omfattning som var och en har 
medverkat till föroreningen.59 Enligt gamla lydelsen av 10:6 st. 2 MB så ska vad de solidariskt 
ansvariga har betalat fördelas mellan dem efter vad som är skäligt med hänsyn till den 
omfattning i vilken var och en har medverkat till föroreningen och till omständigheterna i 
övrigt.  
 
Enligt gamla lydelsen av 10:7 MB så ska, om flera fastighetsägare eller tomträttshavare är 
ansvariga enligt 3 §, de svara solidariskt i den utsträckning annat inte följer av att ansvaret är 
begränsat enligt 4 § st. 1. Vad de solidariskt ansvariga har betalat ska fördelas mellan dem efter 
vad som är skäligt med hänsyn till vad de insett vid förvärvet och omständigheterna i övrigt. 
Den som vetat om föroreningarna borde enligt regeringen ansvara före den som bara borde ha 
insett dem.60 
 

Falkenbergs kommun förelade ett bolag om att genomföra miljötekniska 
sedimentundersökningar i Ätran. Frågan gällde ansvar för utredning av föroreningarna. 
Bolaget menade att de inte kan ha bidragit med en del av föroreningarna, samt att 
bolagets verksamhet inte kan ha medfört att föroreningar spridits till hela det område 
som föreläggandet omfattar. Nämndens utredning gav stöd för att bolaget inte bidragit 
till vissa av föroreningarna. Mark- och miljööverdomstolen kom fram till att bolaget 

                                                 
57 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 360. 
58 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 360. 
59 Prop. 1997/98:45 Del 2, s. 122. 
60 Prop. 1997/98:45 Del 2, s. 122. 
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inte kunde göras solidariskt ansvarig för efterbehandlingsåtgärder utöver de 
föroreningar som de kan ha bidragit med.61  

 
4 Skälighetsbedömning och kostnader  
 
Detta avsnitt tar upp vad som menas med de olika delarna i 10:4 MB. Det tar avslutningsvis 
upp alternativ finansiering när det inte finns någon ansvarig som kan betala. 
 
4.1 Skälighetsregeln 
Efterbehandlingsansvaret innebär enligt gamla lydelsen av 10:4 st. 1 MB att den ansvarige i 
skälig omfattning ska utföra eller bekosta de efterbehandlingsåtgärder som på grund av 
föroreningar behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår 
för människors hälsa eller miljön. Resterande delen av den gamla lydelsen i 10:4 st. 1 MB är 
att när ansvarets omfattning ska bestämmas ska det beaktas hur lång tid som har förflutit sedan 
föroreningarna ägt rum, vilken skyldighet den ansvarige hade att förhindra framtida 
skadeverkningar och omständigheterna i övrigt. Om en verksamhetsutövare visar att han 
bidragit till föroreningen endast i begränsad mån, ska även detta beaktas vid bedömningen av 
ansvarets omfattning. 
 
Utgångspunkten vid bedömningen av hur långt efterbehandlingsåtgärder ska sträcka sig och 
vilket ansvar som är skäligt att lägga på den efterbehandlingsansvarige ska enligt regeringen 
vara att skador och olägenheter samt risk för skador och olägenheter ska undanröjas. 
Prövningen ska även ske utifrån principen i 2:8 MB att förorenaren betalar samt övriga 
hänsynsregler i 2 kap. MB.62 
 
Enligt praxis ska skälighetsavvägningen i 10:4 MB göras i två steg. Första steget är en objektiv 
del där man ser till miljönyttan och steg två är en subjektiv del med bedömning av ansvarets 
omfattning.63 Steg ett beskrivs nedan med vad som är miljömässigt motiverat, medan steg två 
delas upp på tidsfaktorn, skyldighet att förhindra framtida skadeverkningar och vad som gäller 
om man bidragit i begränsad mån. 
 
                                                 
61 MÖD 2014:2, dom 2014-01-21, mål M1784-13. 
62 Prop. 1997/98:45 Del 2, s. 120-121. 
63 MÖD 2010:18, dom 2010-06-23, mål M6231-09. 
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4.1.1 Miljömässigt motiverat 
Första steget av två i skälighetsavvägningen är vilka efterbehandlingsåtgärder som är 
miljömässigt motiverade och rimliga från kostnadssynpunkt. Bedömningen av vilka 
efterbehandlingsåtgärder som är miljömässigt motiverade ska vara objektiv, det vill säga 
omständigheter som hänför sig till en viss verksamhetsutövare saknar här betydelse.64 
 
Utifrån gamla lydelsen av 10:4 MB ska den ansvarige i skälig omfattning utföra eller bekosta 
de efterbehandlingsåtgärder som på grund av föroreningar behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön. Vad som kan 
räknas som skälig omfattning togs upp i rättsfall om Banverket: 

 
Tre fastigheter i Nässjö kommun förorenades av Banverket, senare Trafikverket, genom 
impregneringsverksamhet från 1918 till 2005. Länsstyrelsen förelade Banverket om 
efterbehandling. Banverket yrkade att beslutet skulle undanröjas i sin helhet. Frågan 
gällde vilka åtgärder som var skäliga att vidta och ansvarets omfattning enligt 10:4 MB. 
Det dyra saneringsalternativet på 120-160 miljoner kronor avlägsnade drygt 38 ton 
arsenik medan det billigare på 70-90 miljoner kronor skulle avlägsna 29 ton arsenik. 
Det dyra alternativet tog alltså bort cirka 9 ton mer arsenik än det billigare alternativet 
till en merkostnad av cirka 70 miljoner kronor. Miljööverdomstolen menade att det var 
viktigt att få bort arsenik i så stora mängder som möjligt för att undvika restriktioner för 
markanvändningen för framtiden och valde det dyraste åtgärdsalternativet.65  

 
Att hänsyn ska tas till nuvarande användning av området istället för planerad framtida 
användning framgår av SJ-fallet: 
 

I SJ-fallet förelades SJ om åtgärder för efterbehandling. SJ hade bedrivit järnvägs- och 
bussverksamhet. Kommunen ville exploatera området för bland annat bostäder, vilket 
innebar att riktvärden behövde klaras för känslig markanvändning. Frågan gällde 
omfattningen av SJ:s ansvar för efterbehandlingsåtgärder. Om området använts för 
fortsatt industriellt ändamål skulle mängden jord som behöver forslas bort uppgå till 
betydligt mindre mängder än vad som måste tas bort för att klara riktvärdet för känslig 
markanvändning. Miljööverdomstolen fann att det inte var skäligt att SJ skulle vidta 

                                                 
64 MÖD 2010:18, dom 2010-06-23, mål M6231-09. 
65 MÖD 2010:45, dom 2010-12-22, mål M8489-09. 
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saneringsåtgärder till den del som dessa avser att åstadkomma en förädling av området 
till nivån för känslig markanvändning. Eftersom det redan fanns ett laga kraftvunnet 
beslut mot kommunen att sanera till nivån för känslig markanvändning skulle 
miljööverdomstolens beslut strida mot detta. Miljööverdomstolen upphävde därför 
föreläggandet mot SJ.66 

 
I SIAB-fallet menade mark- och miljööverdomstolen att man ska ta hänsyn till nuvarande 
användning istället för tidigare användning: 
 

En textilindustri bedrevs av SIAB AB under åren 1906-1977 i Linköping. Byggnaderna 
revs och radhus uppfördes. På fastigheterna konstaterades spår av föroreningar. Mark- 
och miljödomstolen tyckte att det var skäligt att sanera marken utifrån områdets 
nuvarande användning för bostäder, trots att det tidigare använts för industriändamål. 
Länsstyrelsens föreläggande hade redan jämkat kostnadsansvaret genom att 
beräkningarna inte utgick ifrån en sanering till det ändamål som marken nu används till, 
nämligen bostäder. Detta förhållande hade enligt mark- och miljööverdomstolen 
betydelse vid skälighetsbedömningen. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att 
kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan med åtgärden och att det inte är självklart 
att begränsa bolagets ansvar till vad som motsvarar efterbehandling till 
industrimarksanvändning.67 

 
4.1.2 Tidsfaktorn 
Steg två i skälighetsavvägningen är subjektiv och innebär att göra en bedömning av ansvarets 
omfattning.68 Som framgår av gamla lydelsen av 10:4 MB ska det när ansvarets omfattning ska 
bestämmas beaktas hur lång tid som har förflutit sedan föroreningarna ägt rum, vilken 
skyldighet den ansvarige hade att förhindra framtida skadeverkningar och omständigheterna i 
övrigt. Om en verksamhetsutövare visar att han bidragit till föroreningen endast i begränsad 
mån, ska även detta beaktas vid bedömningen av ansvarets omfattning. 
 
Vid skälighetsbedömningen menade regeringen att det särskilt bör beaktas om föroreningarna 
skett så långt tillbaka i tiden som före den 1 juli 1969, kostnaderna för efterbehandling samt om 
                                                 
66 MÖD 2010:19, dom 2010-06-23, mål M6598-09. 
67 HovR, dom 2014-01-08, mål M483-13. 
68 MÖD 2010:18, dom 2010-06-23, mål M6231-09. 
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verksamheten bedrivits i överensstämmelse med de regler som då gällde och de villkor som 
beslutats för verksamheten. Motsvarande kriterier för skälighetsavvägningen som gäller för 
verksamheter som förorenat före 1969 borde enligt regeringen tillämpas även för åren därefter, 
med skillnaden att skälighetsavvägningen kommer att utfalla annorlunda ju närmare i tiden 
verksamheten vållat olägenheterna.69 
 
Tidsfaktorns betydelse för ansvarets omfattning togs upp i rättsfallet om AB Engqvist & Udesen 
från 2010: 
 

Verksamhet bedrevs från 1920-talet fram till 1983 av AB Engqvist & Udesen. Marken 
konstaterades förorenad och bolaget förelades att efterbehandla. Bolaget yrkade att 
deras ansvar för efterbehandling skulle jämkas till noll kronor. De menade att 
föroreningarna berodde på verksamhetsutsläpp 1920-1955. Efter dessa år började de 
hantera sina produkter på hårdgjorda ytor. Provtagningar styrkte att föroreningarna var 
sedan innan 1955. Schaktningsarbeten av de förorenade områdena gjordes under åren 
1983-1985. Miljööverdomstolen menade att man enligt prop. 1997/98:45 del 1 s. 121 
ska beakta om verksamheten bedrivits på ett vid den tiden accepterat sätt med 
iakttagande av de villkor som gällt för verksamheten, samt andra omständigheter.70  
 
Miljööverdomstolen ansåg att ansvaret för föroreningar som uppkommit före och under 
1950-talet i princip bör jämkas till noll kronor. En annan bedömning kunde gjorts om 
verksamheten till exempel hade bedrivits i strid med gällande regler. För perioden 
därefter fram till 1969 förorenades marken en del. För föroreningar som uppstått under 
denna tid bedömdes bolaget ha ett begränsat ansvar på grund av att det förflutit en tid 
sedan föroreningarna uppstod. Efter 1969 fann inte Miljööverdomstolen något skäl att 
jämka bolagets ansvar med hänsyn till tidsaspekten. Med beaktande av tidsaspekten 
begränsade Miljööverdomstolen bolagets ansvar för efterbehandling till 25 % av de 
totala kostnaderna.71 
 

 
 
                                                 
69 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 605. 
70 MÖD 2010:18, dom 2010-06-23, mål M6231-09. 
71 MÖD 2010:18, dom 2010-06-23, mål M6231-09. 
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Tidsfaktorns betydelse för ansvarets omfattning togs upp i ytterligare ett rättsfall 2010: 
 

Verksamhet bedrevs från tidigt 1940-tal till 1981 av Södra skogsägarna ekonomisk 
förening (Södra). Marken förorenades i jämn takt från tidigt 1940-tal till 1978. 
Verksamheten förelades att stå för 90 % av kostnaden för efterbehandling. Södra yrkade 
att de i första hand inte skulle stå för efterbehandlingen och i andra hand att det inte var 
skäligt att de skulle stå för 90 %. Södra menade att verksamheten bedrivits i enlighet 
med dåtidens krav och att det därför var skäligt att deras ansvar för efterbehandling 
sattes ned.72  
 
Miljööverdomstolen ansåg att ansvaret för föroreningar som uppkommit före och under 
1950-talet i princip bör jämkas till noll kronor. En annan bedömning kan ske om det 
föreligger särskilda skäl, till exempel att verksamheten har bedrivits i strid med gällande 
regler. För tiden efter 1950-talet till 1969 har det förflutit en sådan tid att Södra har ett 
begränsat ansvar. För den del av föroreningarna som uppkommit efter 1969 fanns ingen 
anledning att jämka Södras ansvar med hänsyn till tidsaspekten.73 
 
Miljööverdomstolen begränsade bolagets ansvar för saneringsåtgärder på grund av den 
tid som förflutit sedan delar av föroreningar uppkommit. Miljööverdomstolen beslutade 
att företaget skulle bekosta 40 % av åtgärderna.74 

 
Tidsfaktorns betydelse för ansvarets omfattning togs upp i ett tredje rättsfall från 2010: 

 
Som nämnts tidigare förorenades tre fastigheter i Nässjö kommun av Banverket, senare 
Trafikverket, genom impregneringsverksamhet från 1918 till 2005. Frågan gällde vilka 
efterbehandlingsåtgärder som var skäliga att vidta och ansvarets omfattning enligt 10:4 
MB. Miljööverdomstolen konstaterade att ansvaret för föroreningar under tiden 1918-
1959 i princip bör jämkas till noll. Även för de föroreningar som skett därefter fram till 
1969 bör en viss jämkning ske. För föroreningar som skett därefter bör 
verksamhetsutövaren bära det fulla kostnadsansvaret.75  

                                                 
72 MÖD 2010:24, dom 2010-06-23, mål M5664-09. 
73 MÖD 2010:24, dom 2010-06-23, mål M5664-09. 
74 MÖD 2010:24, dom 2010-06-23, mål M5664-09. 
75 MÖD 2010:45, dom 2010-12-22, mål M8489-09. 
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Mark- och miljööverdomstolen gjorde 2014 avsteg från tidigare praxis avseende jämkningen 
av ansvar för saneringsåtgärder. I målet sätts gränsen för de åtgärder som i princip ska jämkas 
ned till noll till före 1950-talet. Tidigare praxis har sagt att även det som skedde på 1950-talet 
ska jämkas ner till noll. Domstolen förklarar inte varför man gjort detta avsteg från tidigare 
praxis eller vad det har för effekt på jämkningsresultatet. Domen kan leda till en strängare 
bedömning av jämkningsreglerna i framtiden:76 
 

Som nämnts tidigare bedrevs en textilindustri av SIAB AB under åren 1906-1977 i 
Linköping. Byggnaderna revs och radhus uppfördes. På fastigheterna konstaterades spår 
av föroreningar. Företaget förelades att stå för 35 % av kostnaderna för efterbehandling. 
SIAB yrkade att beslutet skulle jämkas så bolagets ansvar skulle vara 10 %. SIAB 
menade att utsläppen i störst utsträckning skett innan 1969 och till övervägande del 
uppkommit före 1948. Länsstyrelsen var oense när utsläppen skett. Mark- och 
miljööverdomstolen konstaterade att skälighetsbedömning ska göras i det enskilda 
fallet, med beaktande av relevanta omständigheter. När det är oklart när föroreningarna 
skedde används en förenklingsregel vid fördelningen av ansvar som utgår från 
verksamhetstid och att föroreningen skett med en jämn fördelning över denna tid.77  
 
Mark- och miljööverdomstolen ansåg att SIAB:s ansvar för föroreningar som 
uppkommit före 1950-talet i princip bör jämkas till noll. För tiden därefter fram till 1969 
bedömdes SIAB ha ett begränsat ansvar. Efter 1969 fanns ingen anledning att jämka 
SIAB:s ansvar med hänsyn till tidsaspekten. Ansvaret begränsades till 35 % av 
kostnaderna.78 

 
4.1.3 Skyldighet att förhindra framtida skadeverkningar 
I den gamla lydelsen i 10:4 st. 1 MB framgår det att när ansvarets omfattning ska bestämmas 
ska det beaktas hur lång tid som har förflutit sedan föroreningarna ägt rum, vilken skyldighet 
den ansvarige hade att förhindra framtida skadeverkningar och omständigheterna i övrigt. 
Även denna del besvaras av rättsfall: 
 

                                                 
76 Pehrson [www.jpinfonet.se] 2016-05-17. 
77 HovR, dom 2014-01-08, mål M483-13. 
78 HovR, dom 2014-01-08, mål M483-13. 
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Konkursbon bedrev gruvverksamhet under ett halvårs tid 2007/2008. De träffades av ett 
föreläggande att vidta åtgärder i gruvområdet. Föreläggandet var begränsat till vissa 
åtgärder avseende rening och egenkontroll. Föreläggandet överklagades. Både gamla 
och nya lydelsen på 10 kap. MB var tillämpligt. Enligt praxis går det att rikta krav på 
efterbehandling mot konkursbon som fortsätter att driva verksamheten och därmed 
bidrar till föroreningen. Konkursboet hade, när det bedrev verksamheterna, en 
skyldighet att förhindra framtida skadeverkningar. Tillståndsgivna utsläppshalter hade 
överskridits, så länsstyrelsen framförde att inte heller omständigheterna i övrigt kunde 
tala för att ansvaret ska jämkas. Mark- och miljödomstolen har i tidigare avgöranden 
ansett att det saknas skäl för jämkning när föreläggandet är begränsat till inledande 
utrednings- och undersökningsåtgärder (MÖD 2003:127 och MÖD 2005:30). Med 
hänsyn till att föreläggandet var begränsat till åtgärder som avser vattenrening, 
egenkontroll och upprättande av efterbehandlingsplan saknades det skäl för jämkning.79  

 
4.1.4 Bidragit i begränsad mån 
Om en verksamhetsutövare visar att han bidragit till föroreningen endast i begränsad mån, ska 
detta enligt gamla lydelsen på 10:4 st.1 MB beaktas vid bedömningen av ansvarets omfattning. 
För den som lojalt följer givna tillstånd eller miljöbalkens regler och därmed fullgör sina 
skyldigheter i fråga om efterbehandling kommer inte att drabbas av något solidariskt ansvar 
över huvud taget.80 Det ska tas in i bedömningen om verksamheten har bedrivits på ett vid den 
tidpunkten accepterat sätt med iakttagande av de villkor som gällt för verksamheten.81   
 
Det ska enligt regeringen alltid göras en skälighetsprövning, där det ska ses om 
verksamhetsutövaren bidragit endast i begränsad mån. Skälighetsprövningen kan leda till fullt, 
jämkat eller inget ansvar.82 Det får alltså betydelse om utövaren har bidragit till föroreningen 
endast i begränsad mån, då föroreningen mer eller mindre kan bero på andra verksamheter.83 
Om verksamhetsutövaren kan visa att en del av föroreningen endast beror på åtgärder av andra 
verksamhetsutövare, borde det normalt inte vara skäligt att ålägga honom 
efterbehandlingsansvar för den delen av föroreningen. Detta kan få betydelse vid fördelning 
utifrån det solidariska ansvaret. För fastighetsägare gäller enligt regeringen att om föroreningen 
                                                 
79 MÖD 2013:36, dom 2013-11-06, mål M4233-13. 
80 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 360-361. 
81 Prop. 1997/98:45 Del 2, s. 121. 
82 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 360-361. 
83 Michanek & Zetterberg, 2012, s. 278. 



24 
 

skett utanför fastighetsgränsen kan det vara mindre motiverat att ålägga en fastighetsägare att 
utföra efterbehandling, jämfört med vad som skulle kunna åläggas förorenaren att göra. Även 
här ska en samlad skälighetsbedömning göras som kan leda till fullt, jämkat eller inget ansvar.84 
 

Som nämnts tidigare förelade Falkenbergs kommun ett bolag om att genomföra 
miljötekniska sedimentundersökningar i Ätran. Frågan gällde ansvar för utredning av 
föroreningarna. Bolaget menade att de inte kan ha bidragit med en del av 
föroreningarna, samt att bolagets verksamhet inte kan ha medfört att föroreningar 
spridits till hela det område som föreläggandet omfattar. Nämndens utredning gav stöd 
för att bolaget inte bidragit till vissa av föroreningarna. Mark- och miljööverdomstolen 
beslutade att bolaget bara behövde utreda de föroreningar som de kan ha bidragit med.85  
 
Det fanns ingen bevisning för att bolaget bara medfört föroreningar till en viss del av 
undersökningsområdet. I praxis är det sällan motiverat att i undersökningsskedet jämka 
omfattningen av ansvaret. Vilket ansvar bolaget har för åtgärder som eventuellt kan 
komma att krävas i ett senare skede kunde bedömas först sedan resultaten av 
undersökningarna redovisats. I ett sådant sammanhang bör hänsyn tas även till 
kostnaderna för undersökningarna. Utifrån att de bara var i undersökningsskedet fick 
bolaget i den punkten inte bifall.86 

 
4.2 Statliga ekonomiska styrmedel 
Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö bedöms inte av något län i Sverige som möjligt att nå till 
2020.87 Den samlade bedömningen är att miljökvalitetsmålet inte är uppnått och inte kommer 
att kunna nås till 2020 med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.88 För den delen av 
miljökvalitetsmålet som berör förorenade områden beslutades inga nya eller förändrade 
styrmedel inom efterbehandling av förorenade områden under 2015. Av de cirka 8 000 områden 
som skulle behöva åtgärdas pågick totalt 1 421 efterbehandlingsinsatser i landet under 2015. 
Arbetet med att uppnå preciseringen om förorenade områden till år 2020 går framåt, men takten 
måste öka.89 

                                                 
84 Prop. 1997/98:45 Del 2, s. 121. 
85 MÖD 2014:2, dom 2014-01-21, mål M1784-13. 
86 MÖD 2014:2, dom 2014-01-21, mål M1784-13. 
87 Naturvårdsverket, 2016, s. 6. 
88 Naturvårdsverket, 2016, s. 78. 
89 Naturvårdsverket, 2016, s. 97. 
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4.2.1 Statlig finansiering 
I första hand ska den som förorenat marken stå för saneringskostnaden, och i andra hand 
fastighetsägaren, men om ingen av dessa finns som kan bekosta saneringen fördelar 
Naturvårdsverket ett statligt anslag för sanering.90 Naturvårdsverket får enligt 1 § förordning 
(2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande ge 
bidrag till åtgärder för avhjälpande av sådana skador som avses i 10:1 st. 1 MB. Bidraget ges 
enligt 2 § i den utsträckning det finns medel. Bidraget får enligt 3 § st. 2 ges endast om ansvar 
enligt miljöbalken inte kan utkrävas eller endast delvis kan utkrävas, om den eller de som är 
ansvariga för att bekosta sådan verksamhet inte kan betala eller om det finns synnerliga skäl. 
Vid prövningen av ansökan om bidrag ska man enligt 8 § st. 2 främst ge bidrag för 
föroreningsskador som innebär ett hot mot människors hälsa, mot naturområden med stora 
skyddsvärden eller mot betydande vattenförsörjningsintressen, eller skadliga halter av 
föroreningar som på grund av bedömd hälso- eller miljöfarlighet har hög prioritet i miljöarbetet.  
 
4.2.2 Kostnader 
Inför införandet av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö bedömde Miljömålsrådet att det skulle 
krävas cirka 600 miljoner kronor årligen vardera från privata finansiärer och staten för att till 
2050 ha sanerat de värst förorenade områdena i Sverige.91 Då uppskattades antalet prioriterade 
områden i landet till 1 400 varav omkring 200 hade åtgärdats.92  
 
Under 2015 pågick 53 åtgärder bekostade med statligt anslag. Motsvarande siffra för 2013 var 
41 pågående åtgärder.93 Naturvårdsverket bedömer att det behövs en anslagsnivå motsvarande 
600 miljoner kronor per år som Naturvårdsverket kan fördela till bidrag för åtgärder. Detta för 
att klara beslutade etappmål och lösa miljöproblemet med förorenade områden till nästa 
generation.94 Regeringen har för 2016 och 2017 budgeterat ytterligare 300 miljoner kronor för 
ett nytt anslag för efterbehandling av mark för bostadsbyggande. För 2018 och framåt är 
anslaget 200 miljoner kronor per år.95 
 

                                                 
90 Lundin, 2016, s. 5. 
91 Prop. 2009/10:155, s. 124. 
92 Prop. 2009/10:155, s. 116. 
93 Lundin, 2016, s. 5. 
94 Lundin, 2016, s. 7. 
95 Prop. 2015/16:1 Utgiftsområde 20, s. 110. 



26 
 

Ett exempel på ett aktuellt statligt bidrag är att staten bidrar med nära 400 miljoner kronor till 
det pågående saneringsarbetet av Oskarshamns hamnbassäng. Kopparverk och 
batteritillverkning har släppt ut föroreningar i hamnen sedan mitten av 1800-talet. 
Totalkostnaden beräknas till cirka 500 miljoner kronor.96 
 
4.2.3 Konsekvenser av rättspraxis 
Rättspraxis om skälighet för kostnadsansvar för efterbehandling har utvärderats av 
Naturvårdsverket under 2014/2015 och redovisades till Energi- och miljödepartementet i juni 
2015. 97 Utvärderingen indikerar att fler efterbehandlingsåtgärder kommer att bli beroende av 
bidrag för att kunna genomföras. Även om ansvarsförhållandena är tydligare i och med 
rättspraxis kommer inte efterbehandlingsåtgärder att kunna genomföras utan kostnadstäckning 
från det allmänna. Detta i sin tur innebär att det krävs mer statligt stöd för att uppnå miljömålet 
Giftfri miljö. Alternativet är att åtgärder endast genomförs i begränsad omfattning. 98  
 
Pågående verksamheter kommer antagligen omfattas av rådande rättspraxis från 2010 om 
begränsat ansvar för verksamhetsutövare för efterbehandling. Detta innebär att samtliga 
verksamheter som bedrivit verksamhet före 1969 och som lagt ned efter 1969 oftast kräver 
statlig finansiering. Dessutom tillkommer de föroreningar som orsakats av verksamheter som 
fortfarande är i drift men som förorenat före 1969. Eftersom den större delen av föroreningarna 
generellt har skett före 1969 får det till följd att stora inkomstbringande verksamheter såsom 
gruvor, metall- och tillverkningsindustrier bara kommer att ansvara till 100 % för den 
förorening som skett efter 1969 och till cirka 50 % för den förorening som skett under 1960-
talet. De huvudsakliga efterbehandlingskostnaderna kommer alltså att belasta staten.99 
 
Rättspraxis om verksamhetsutövares begränsade ansvar kommer att innebära att 
fastighetsägares ansvar enligt 10 kap. MB minskar. Detta beror på att en fastighetsägare inte 
har ett större ansvar att åtgärda föroreningar än en verksamhetsutövare skulle ha haft. Detta 
riskerar leda till att incitamentet att undersöka fastigheter vid fastighetsöverlåtelser försvinner, 
då undersökningskostnaderna för fastighetsägaren kan bli större än åtgärdskostnaderna. 

                                                 
96 Lundin, 2016, s. 10. 
97 Lundin, 2016, s. 14. 
98 Naturvårdsverket, 2015, s. 7-8. 
99 Lundin, 2016, s. 14-15. 
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Resultatet av detta blir troligen att föroreningar i större grad förblir oupptäckta och lämnas kvar 
i marken.100 
 
5 Diskussion och sammanfattning 
 
Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Till sin hjälp för att nå detta 
finns förutom bestämmelser i miljöbalken även miljökvalitetsmål med mera. Ett av 
miljökvalitetsmålen, Giftfri miljö, har som delmål att förorenade områden är åtgärdade i så stor 
utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön. 
 
I miljöbalkens bestämmelser om förorenade områden framgår det att det är den som har 
förorenat som ansvarar för att ta bort föroreningarna. Efterbehandlingar är mycket kostsamma 
och tanken är att staten ska behöva lägga så lite pengar som möjligt på området. 
Bestämmelserna i miljöbalken innehåller möjligheter till vissa undantag för 
efterbehandlingsansvar. Ett av undantagen som ger högst ekonomisk konsekvens för 
skattebetalarna är att ansvaret för föroreningar som skett innan 1969 jämkas. Innan 1950 jämkas 
de helt och hållet, på 1950-talet helt eller delvis och på 1960-talet delvis. Många föroreningar 
skedde innan 1969, när kunskapen om föroreningar var lägre och teknikutveckling med rening 
och så vidare inte var lika utvecklad. Staten får i de fall där hela eller delar av föroreningen 
skett innan 1969 gå in med stora summor pengar för att få till stånd en sanering. I den takten 
förorenade områden saneras kommer målet att efterbehandling av de värst utsatta områdena ska 
vara gjort inom en generation inte att hållas. Ytterligare strategier och tillförsel av resurser 
behövs för att nuvarande och kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö. 
 
 
  

                                                 
100 Lundin, 2016, s. 15. 
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