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Summary 

This essay focuses on the landowner’s responsibility for contaminated areas. 
The responsibility includes landowners who are not responsible for the 
contamination. The essay is based on a real case and it illustrates the 
difficulties in the Swedish legislation concerning landowners’ responsibility. 
 
The essay emphasizes the environmental law’s exceptional position within 
the jurisprudence and the fact that 1: st chapter 1 § and 2: nd second chapter 
in the Environmental Code always should be regarded.  
 
Two preconditions need to be fulfilled for using the 10: th chapter of the 
Environmental Code. First of all the contamination needs to be ascertained. 
The second one is that there is a risk that the contamination will be spread. 
The purpose of the remedy is that the soil can be used as planned.  
 
The primary liability for the contamination is the polluter according to 10: th 
chapter 2 § in the Environmental Code. This responsibility comprehends 
passive polluters.  
 
If the polluter can not be found, the responsibility passes on to the 
landowner, 10: th chapter 3 § in the Environmental Code. Two prerequisites 
need to be fulfilled. First, the property needs to be acquired after the 31: st 
of December 1998. Secondly, the acquirer must have known or should have 
known about the contamination. The reason for the far-reaching 
responsibility is that the legislator wanted the landowners to examine the 
property before the acquisition. Darpö claims that a far-reaching landowner 
responsibility carries out the polluter pays principle. The examination of the 
property is more extensive then the one that has to be performed according 
to the Code of Land Law. The examination depends on what the property 
has been used for earlier. The extent of the responsibility is determined 
pursuant to a test of reasonableness, see the 10: th chapter 4 § of the 
Environmental Code. The estimation involves one subjective and one 
objective part though the estimation is only suited for the polluter and not 
the landowners’ responsibility. This leads to that the time factor is the only 
subjective factor that is relevant which means that the judgement is based on 
only objective factors.  
 
The essay includes a discussion concerning the possibility to make analogies 
to other branches of law when the tenth chapter is insufficient. Today’s 
legislation contains little case law, preparatory work and doctrine. In 
summary I mean that there is a need for a more extensive legislation.  
 



Sammanfattning 

Denna uppsats berör markägares förvaltningsrättsliga ansvar enligt 10 
kapitlet Miljöbalken. Ansvaret, som omfattar även markägare som inte har 
bidragit till markföroreningen, grundas på principen om att förorenaren skall 
betala. Uppsatsen utgår från ett verkligt fall och illustrerar de svårigheter 
som idag finns med att avgöra markägaransvaret.  
 
Uppsatsen betonar miljörättens särställning inom juridiken och att all 
tillämpning av balken skall präglas av dess portalparagraf. Denna 
bestämmelse ger miljörätten en särställning. Vidare skall 2 kapitlets 
allmänna hänsynsregler alltid beaktas.  
 
För att 10 kapitlets avhjälpandeansvar skall bli aktuell krävs att skadan är 
konstaterad och att det föreligger en risk för spridning. Begreppet 
avhjälpande innefattar både markundersökning och sanering. Syftet med 
avhjälpandet är att marken skall nå upp till den standard som marken 
behöver för att kunna användas enligt planerad markanvändning.  
 
Den primära ansvarskretsen för markföroreningar är verksamhetsutövaren 
och detta ansvar regleras i 10 kapitlet 2 § Miljöbalken. Detta ansvar 
omfattar även passiva verksamheter, de så kallade förvaringsfallen.  
 
Vid de fall det inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare går ansvaret 
över på den sekundärt ansvarige markägaren, se 10 kapitlet 3 § Miljöbalken. 
För att detta ansvar skall bli aktuellt krävs att markägaren förvärvade 
fastigheten efter 31 december 1998 och att denne vid förvärvet kände till 
eller bort ha känt till föroreningen. Skälet till att lagstiftarna infört ett 
långtgående markägaransvar är att de ville skapa incitament för förvärvaren 
att undersöka marken före förvärv. Darpö menar att ett långtgående 
markägaransvar uppfyller principen om att förorenaren skall betala. Den 
undersökning som markägaren skall utföra är mer omfattande än den som 
finns i Jordabalken och omfattningen av undersökningen är beroende av vad 
marken tidigare har använts till. Omfattningen av ansvaret skall avgöras 
enligt en skälighetsbedömning, se kapitlets 4 §. Bedömningen innehåller en 
subjektiv del och en objektiv del där den subjektiva endast är anpassad efter 
verksamhetsutövaransvaret. Detta leder till att tidsfaktorn och objektiva 
kriterier är de enda som beaktas i bedömningen.  
 
I uppsatsen förs en diskussion kring huruvida man kan göra analogier till 
andra rättsområden vid de fall då 10 kapitlet Miljöbalken är bristfällig. Så 
som dagens lagstiftning är utformad finns lite vägledning både i praxis, 
förarbete och doktrin på hur problemet skall lösas. Sammanfattningsvis 
menar jag därför att det krävs mer omfattande lagstiftning på området  

 2 



Förord 

Jag vill tacka min handledare Annika Nilsson för god handledning och 
värdefulla kommentarer under mitt uppsatsskrivande. Det är även tack vare 
Annika som jag redan under termin 3 förstod hur intressant miljörätten är.  
 
Jag vill även tacka advokat Per Fridén på Advokatfirman Nordia för hjälp 
med val av intressant uppsatsämne och hjälp på vägen. Även övrig personal 
på Advokatfirman Nordia i Göteborg vill jag tacka.  
 
Min pappa förtjänar ett stort tack för att han noggrant korrekturläst denna 
uppsats samt många andra uppsatser under mina år i Lund. Slutligen vill jag 
tacka Karin Paulsson som varit min ständiga vapendragare under mina fem, 
roliga år i Lund. 
 
 
Anna Fahleryd 
 

 3 



Förkortningar 

EU Europeiska Unionen 
HD Högsta Domstolen 
HovR Hovrätten 
MBP Lagen (1998:811) om införande av 

Miljöbalken 
MKM Mindre Känslig Markanvändning 
MÖD Miljööverdomstolen 
NJA Nytt juridiskt arkiv  
OECD Organisation for Economic Co-

Operation and Development 
Prop.    Proposition 
RÅ   Regeringsrättens årsbok 
SFS   Svensk författningssamling 
SOU   Statens offentliga utredningar 
SvJT   Svensk Juristtidning 

 4 



1 Inledning  

1.1.1 Introduktion  

Detta examensarbete utgår från ett verkligt fall som berör tre tomter i 
Landskrona kommun. Tomterna har en gemensam ägare och de förvärvades 
av den nuvarande ägaren år 2007. Området där fastigheterna är belägna har 
successivt fyllts ut fram till 1950-talet. Det är ovisst vad för fyllnadsmassor 
som användes vid dessa utfyllnader men de har resulterat i att området där 
fastigheterna är placerade är förorenade.1 
 
Den tidigare ägaren till marken bedrev en bilskrotningsfirma på fastigheten. 
Med anledning av de risker denna typ av verksamhet kan medföra förelades 
denne att genomföra en markundersökning enligt 26 kapitlet Miljöbalken. 
Den nuvarande ägaren, som då inte hade förvärvat fastigheten, valde att 
utföra markundersökningen å den tidigare ägarens vägnar. En översiktlig 
miljöteknisk markundersökning genomfördes av ett privat, utomstående 
företag för att kartlägga eventuella föroreningars spridning på fastigheterna.  
 
De markundersökningar som utfördes visar att riktvärden för mindre känslig 
markanvändning, hädanefter MKM, överskrids för flera av de analyserade 
parametrarna. Resultatet visar även på att verksamheten på fastigheten inte 
kommer orsaka några omedelbara risker för människor. Dock är området 
förorenat vilket alltid innebär en risk för att skador kan uppstå. Med 
anledning av att marken var konstaterat förorenad fann tillsynsmyndigheten 
Landskrona kommuns Miljöförvaltning, hädanefter Miljöförvaltningen, att 
10 kapitlet Miljöbalken var tillämpligt. Med anledning av undersökningens 
resultat förelade Miljönämnden den nuvarande markägaren att inkomma 
med en plan på hur markföroreningarna på fastigheterna skulle 
omhändertas. Slutgiltigt beslut har ännu inte tagits i frågan.  
 
Ett stort dilemma i detta fall är även att de omkringliggande fastigheterna 
förorenades av de utfyllnader som skedde under början av förra seklet. Hela 
det förorenade området har förorenats av verksamhetsutövare före år 1969 
vilket gör att verksamhetsutövaransvar inte kan bli aktuellt enligt lagen 
(1998:811) om införande av Miljöbalken, hädanefter MBP. De 
omkringliggande fastigheterna ägs även av markägare som förvärvat marken 
före år 1999 vilket resulterar i att dessa markägare inte har något ansvar 
enligt Miljöbalkens 10 kapitel för att avhjälpa marken. Att endast sanera de 
tre tomterna är inte miljövårdseffektivt då föroreningarna från de 
omkringliggande fastigheterna riskerar att spridas till de aktuella 
fastigheterna. Detta leder till att det finns ett avhjälpandebehov men att ett 
avhjälpande inte skulle få de eftersträvade miljövårdseffekterna.  
Detta dilemma leder till att Miljöförvaltningen inte själva kan avgöra vad 
som är skäligt och vad som egentligen krävs av markägaren. Trots att 

                                                 
1 Samtal med Miljöförvaltningen Landskrona kommun, 2009-09-14. 
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markundersökningarna utfördes under sommaren 2007 har inget beslut 
tagits och Miljöförvaltningen har inte varit i kontakt med den aktuella 
markägaren sedan mars 2009.  
 

1.1.2 Situationen i Sverige idag 

Ovan beskrivna fall illustrerar på ett bra sätt problematiken kring de 
tusentals områden i Sverige som idag är förorenade. De första 
kartläggningarna av förorenade områden genomfördes av Naturvårdsverket i 
början av 1990-talet och runt 1 700 potentiella förorenade områden 
identifierades då. Naturvårdsverket har idag funnit drygt 80 000 förorenade 
områden i landet och de tror sig därmed ha identifierat alla förorenade 
områden.2  
 
Med anledning av att man länge saknade kunskap om effekterna av 
förorenade områden saknades det länge ett regelverk avseende 
avhjälpandeprocessen. Majoriteten av Sveriges alla förorenade områden 
förorenades före tillkomsten av den moderna lagstiftningen. Dessa 
föroreningar medför flera problem. Föroreningarna riskerar ofta att spridas 
till andra tomter och i många fall utgör de en fara för miljön och människors 
hälsa. Saneras inte dessa områden nu, föreligger även en risk att det bli än 
svårare att senare sanera dem. Det bör påpekas att miljöproblem förändras 
med tiden, föroreningar kan frigöras och spridas i större hastighet än man 
tidigare trott. Ytterligare ett problem med förorenade områden är att de kan 
spridas genom näringskedjor till helt andra områden. Vidare är många av de 
förorenade områdena placerade i tätorter som sedan länge är bebyggda. 
Denna exploatering har ofta inneburit att föroreningar har spridits över stora 
arealer genom omflyttningar av förorenade jordmassor. Därmed är de 
förorenade områdena ett långsiktigt problem som både är mycket 
tidskrävande och kostsamt.3  
 
Sedan 1990-talet pågår en process att avhjälpa dessa områden. Avhjälpande 
av förorenade områden utförs både med stöd av statliga bidragsmedel och 
genom att den ansvarige verksamhetsutövaren eller markägaren bekostar 
arbetet. Problemet är att avhjälpandena ofta är komplicerade och 
resurskrävande samtidigt som tillsynsmyndigheterna har både lite erfarenhet 
och resurser. Staten betalade år 2008 397 miljoner kronor för pågående 
avhjälpandeprocesser.4 Naturvårdsverket räknar med att den genomsnittliga 
kostnaden för en avhjälpandeprocess uppgår till 40 miljoner kronor.5 Med 
anledning av dessa höga statskostnader försöker tillsynsmyndigheterna nu i 
allt större utsträckning att finna enskilda ansvariga för att därmed inte 
belasta statskassan. Naturvårdsverkets förhoppning är att samtliga 
förorenade områden skall vara sanerade till år 2050.  

                                                 
2 http://www.naturvardsverket.se/sv/Verksamheter-med-miljopaverkan/Efterbehandling-av-
fororenade-omraden/Laget-i-landet--efterbehandling/. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Prop. 2008/09:217, s. 43. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att diskutera och analysera hur 
markägaransvaret enligt 2 kapitlet 8 § och 10 kapitlet Miljöbalken skall 
avgöras. I det aktuella fallet har markägaren själv inte förorenat området 
utan förvärvat en förorenad fastighet. Det som är problematiskt, men som 
även gör ämnet intressant, är att det finns mycket lite praktisk vägledning 
från myndigheter och domstolar. Markägaransvaret har även getts lite 
utrymme i doktrin. Trots denna brist på rättsfall och konkret vägledning 
finns det flera praktiska fall likt detta som måste lösas.  
 
De markägare som föreläggs att sanera områden som de själva inte har 
förorenat är ofta inte insatta i Miljöbalken och dess bakomliggande 
värderingar. I uppsatsen kommer en diskussion att föras hur Miljöbalkens 
mål kan uppfyllas samtidigt som fördelningen av kostnaderna för den 
enskilde kan uppfattas som acceptabelt. Då Miljöbalkens 1 kapitel 1 § skall 
prägla all tillämpning av lagen måste en förklaring till detta bakomliggande 
mål ges. Mina frågeställningar är:  
 

1. Vilket ansvar finns det för markägare som inte själva har orsakat 
markföroreningen? Vilka är skälen till att lagstiftaren har valt ett 
långtgående markägaransvar och vilka svårigheter kan detta medföra 
för markägaren?  

2. Vad grundar sig skälighetsbedömningen på? Om lagstiftningen för 
det aktuella problemet inte ger ett svar, vilka analogier kan då göras 
till annan lagstiftning? Kan skälighetsbedömning vara problematisk 
för markägaren att förstå? 

3. Kan det beskrivna området klassificeras som miljöriskområde och är 
detta regelverk effektivt? Hade detta regelverk kunnat ha en 
annorlunda utformning? 

 

1.3 Avgränsning 

Jag har utgått från att läsaren har grundläggande kunskaper om Miljöbalken 
varför någon redogörelse över Miljöbalkens grunder inte kommer att ges. 
Endast en kort redogörelse för relevanta bestämmelser i 2 kapitlet 
Miljöbalken och portalparagrafen i 1 § 1 kapitlet kommer att ges. Denna 
korta redogörelse syftar till att förklara skälighetsprövningens betydelse och 
förhållandet mellan 2 kapitlets rimlighetsbestämmelser och 10 kapitlets 
skälighetsbestämmelser.  
 
Då uppsatsen utgår från ett verkligt fall avspeglas detta i avgränsningen 
genom att endast för fastigheterna relevanta frågeställningar kommer att 
beaktas. Som nämnts rör det verkliga fallet markägaransvaret men med 
anledning av det begränsade materialet som finns för markägare kommer 
även verksamhetsutövaransvaret i viss mån att studeras.   
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Uppsatsen kommer inte att beröra allvarliga markföroreningar och därmed 
heller inte Direktiv 2004/35/EG. Villaägare och deras avhjälpandeansvar 
kommer inte att behandlas. Inte heller de olika sätten att förvärva mark 
diskuteras här.  
 
Enligt Prop. 2008/09:217 kommer bestämmelserna om 
saneringsförsäkringar i 33 kapitlet Miljöbalken att tas bort vid årsskiftet 
2009/2010. Därför kommer endast en kort redogörelse för detta att ges trots 
att försäkringar, enligt min mening, kan vara effektiva i saneringsarbetet.  

 

1.4 Teori, metod och material 

Denna uppsats bygger på juridisk metod. Detta innebär att rättskällorna lag, 
praxis, förarbeten och doktrin har studerats för att undersöka och diskutera 
gällande rätt. Stor vikt har även lagts på Naturvårdsverkets rapporter och 
allmänna rekommendationer. Till skillnad från rättskälleläran, där endast de 
fyra ovan redovisade källorna används, har metoden här utvidgats till att 
omfatta genomgång av rapporter och inlagor från myndigheter.6  
 
Då uppsatsen rör ett verkligt fall har urvalet gått till så att samtliga inlagor 
och rapporter i det aktuella fallet har studerats. Dock har material rörande 
liknande fall inte studerats. Samtal med Miljöförvaltningen, som är 
tillsynsmyndighet i det aktuella fallet, har gjorts för att på bästa sätt 
identifiera relevanta bestämmelser i Miljöbalken och problematiken. Syftet 
med dessa samtal har varit att inhämta praktikers synpunkter på 
problemområdet, det rör sig inte om någon statistisk undersökning.7 
 
Då det finns relativt lite material angående markägaransvaret har 
frågeställningen utökats till att även omfatta undersökning som rör 
verksamhetsutövaransvaret. Rättsfall och förarbeten som egentligen främst 
rör verksamhetsutövaransvar har studerats för att kunna göra analogier. 
Uppsatsen vilar till stor del på material publicerat av Darpö. Detta är en 
följd av att doktrinen kring markägaransvaret är begränsat men även att 
Darpö har skrivit flera skrifter samt publicerat material för 
Naturvårdsverket.  
 
I ett sent skede av uppsatsen insåg jag att Remissversionen Sanering och 
efterbehandling av förorenade områden genom tillsyn och prövning, från 
2006, är undermålig och att den mottogs med massiv kritik från ett flertal 
remissinstanser. Trots detta används Remissversion som källa i viss 
utsträckning. Källan har dock endast använts i uppsatsen där jag uppfattat 
att uppgifterna är tillförlitliga. 
 

                                                 
6 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och 
argumentation, 2006, s. 36-38. 
7 A.a., s. 42. 
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Vid de tillfällen då endast lagrum angetts i uppsatsen och inte vilken lag 
som åsyftas avses genomgående Miljöbalken.  
 
Min teoretiska utgångspunkt har varit att undersöka markägaransvaret ur 
markägarens perspektiv. Därmed fokuserar uppsatsen på de regler som är 
oklara och svåra att förstå för den enskilde i situationer som denna. 
Uppsatsen utgår från en rimlighetsbedömning ur markägarens synvinkel och 
bedömningen påverkas i hög grad av principen om att förorenaren skall 
betala. Syftet med denna utgångspunkt är att belysa de svårigheter som 
uppstår när enskilda åläggs ett ansvar likt detta.  
 

1.5 Disposition  

Denna uppsats är indelad i 7 kapitel. Uppsatsen inleds med en redogörelse 
för mitt ämnesval och ämnets problematik. Vidare finns här avgränsning 
samt metod och material. 
 
Uppsatsen är uppdelad så att grundläggande och allmän information ges 
först. Därför beskrivs i uppsatsens andra kapitel grundläggande 
miljörättsliga utgångspunkter samt en redogörelse för miljörättens 
särställning inom juridiken. Tredje kapitlet redogör för den primära 
ansvarskretsen i syfte att förstå det sekundära ansvaret. Kapitlet redogör 
även för de rekvisit som måste vara uppfyllda för att 10 kapitlet skall kunna 
tillämpas. Dessa rekvisit är gemensamma för den primära och sekundära 
ansvarskretsen. Tredje kapitlet avslutas med en kort redogörelse över två 
beslutsformer som inte grundas på principen om att förorenaren skall betala. 
Dessa bestämmelser kan bli aktuella om det inte finns någon ansvarig att 
finna enligt 10 kapitlet.  
 
Uppsatsens fjärde kapitel går igenom grunderna för markägaransvaret, 
skälen för detta ansvar samt ansvarets omfattning. I femte kapitlet diskuteras 
förutsättningarna för att klassificera ett område som ett miljöriskområde och 
vad detta skulle innebära för de aktuella fastigheterna. I uppsatsens sjätte 
kapitel förs ett resonemang kring möjligheterna att göra analogier till andra 
rättsområden. Detta kapitel avslutas med en analys samt slutsatser av vad 
som redovisats. 
 
Sista kapitlet innehåller slutsatser och analyser av uppsatsen. Analyser görs 
även löpande i uppsatsen.  
 
Varje kapitel inleds med en kort förklaring till kapitlets innehåll. 
 

1.6 Centrala begrepp 

Sedan Sverige införlivade Direktiv 2004/25/EG har termen efterbehandling 
ändrats till termen avhjälpande. Med anledning av denna lagändring 
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används främst termen avhjälpande i denna uppsats. Nedan kommer en 
redogörelse ges för begreppets innebörd men redan här kan nämnas att med 
avhjälpande åsyftas både markundersökningar och själva saneringen. När 
förarbeten och doktrin citeras används på vissa ställen i uppsatsen termen 
efterbehandling, då avses endast saneringen och inget annat.  
 
När begreppet tillsynsmyndighet används menas länsstyrelsen och 
kommunala miljönämnder. Dessa är tillsynsmyndigheter på det regionala 
och lokala planet. Naturvårdsverket är den centrala myndigheten men 
åsyftas inte i denna uppsats när begreppet tillsynsmyndighet används.  
Vid flera tillfällen används även uttrycket fastighet och här menas 
definitionen som ges i 1 kapitlet 1 § Jordabalken (1970:994.)  
 
I doktrin blandas begreppen markägare och fastighetsägare trots att 
begreppen har samma innebörd. Genomgående i uppsatsen har begreppet 
markägaren använts.  

 10 



2 Grundläggande 
utgångspunkter för miljörätten 

Detta kapitel syftar till att ge en kort, allmän genomgång av de principer och 
bestämmelser som är avgörande vid bedömningen av avhjälpandeansvaret. 
Syftet med detta kapitel är att läsaren skall få en fundamental förståelse för 
de principer och bestämmelser som är väsentliga när man avgör 
markägaransvaret. 
 

2.1 Principen om att förorenaren betalar 

Principen om att förorenaren skall betala introducerades i en av OECD:s 
rekommendationer från 1972 som Polluter Pays Principle (allmänt känd som 
PPP). Sedan dess har principen blivit en erkänd, internationell princip och 
den finns idag i bland annat i artikel 174 Romfördraget.  
 
Från början var principen en ekonomisk princip som syftade till 
konkurrensneutralitet mellan stater och olika industrier.8 Idag har principens 
tillämpningsområde växt och den innebär nu att förorenaren skall stå för 
samtliga preventiva och reparativa miljökostnader. Vidare är alla 
verksamhetsutövare som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som 
kan förorena miljön, skyldiga att vidta försiktighetsmått för att hindra eller 
åtminstone motverka miljöriskerna. Det är förorenaren själv som skall stå 
för kostnaderna för att detta grundläggande preventiva miljökrav uppfylls. 
Skyldigheten kvarstår till dess olägenheten har upphört.9 I svensk lagtext 
har principen formulerats i 2 kapitlet 8 § Miljöbalken som: ”Alla som 
bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller 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.” 
 
10 kapitlet Miljöbalken utgår från principen om att förorenaren skall 
betala.10 
 

                                                 
8 Darpö, Eftertanke och förutseende, 2001, s. 28-29. 
9 Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2008, s. 45. 
10 Bengtsson, Miljöbalkens återverkningar, 2001, s. 159. 
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2.2 En hållbar utveckling och miljörättens 
särställning 

1 § 1 stycket Miljöbalken lyder: ”Bestämmelserna i denna balk syftar till att 
främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 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 för att förvalta 
naturen väl.”  
 
Bestämmelsen reglerar begreppet hållbar utveckling och rymmer ett 
flergenerationsperspektiv. Bestämmelsen innehåller två etiska 
utgångspunkter. Dels anses naturen ha ett inneboende egenintresse, det vill 
säga ett skyddsvärde i sig.11 Den andra utgångspunkten är tanken om ett 
förvaltaransvar, det vill säga att vi som idag använder miljön har ett ansvar 
för kommande generationer.12 Lagstiftarna ville genom bestämmelsen driva 
samhällsutvecklingen i riktningen att främja en hållbar utveckling. Dessa 
bakomliggande värderingar skall prägla all tillämpning av balken, dock 
skall rättstillämpningen inte utgå från målregeln utan främst ifrån andra 
bestämmelser. Bengtsson menar att detta leder till en annorlunda 
lagtolkning jämfört med annan civilrätt.13 Precis som Miljöbalkens första 
paragraf är målregler ofta allmänt hållna. Detta leder till att domstolar och 
myndigheter ofta är försiktiga med att tillmäta dem för stor betydelse i 
domar och beslut. Målregler kan däremot få betydelse när man skall tolka 
annan lagstiftning.14 
 
I Miljörätt och civilrätt diskuterar Bengtsson miljörättens ställning som ett 
särpräglat rättsområde. Han menar att det föreligger en konflikt i synen på 
juridiken och dess källor mellan miljörättsjurister och jurister med 
specialisering inom andra rättsområden. Övriga jurister har vanligen en 
större vördnad för lagtext och motiv. Vid denna bedömning tas ingen 
hänsyn till Miljöbalkens allmänna målsättning.15 De jurister som är 
specialiserade inom miljörätten hänvisar ofta till Miljöbalkens allmänna 
målsättning vilken inkluderar ett stort tillämpningsområde såsom 
nästkommande generationer. Bengtsson menar att syftet att främja en 
hållbar utveckling i vissa situationer kan få företräde framför att strikt följa 
lagmotiven.16  
 
En avvägning mellan miljörättsliga frågor och motstående argument kan 
vara kontroversiell. Bengtsson betonar exempelvis att miljörätten ofta anser 
att det allmännas bästa skall gå före den enskildes bästa. Civilrätten å andra 
sidan betonar oftast förhållandet mellan enskilda. Civilrätten syftar till att 

                                                 
11 A.a., s. 107-108. 
12 Prop. 1997/98:45, Del I, s. 1.  
13 Bengtsson, Miljörätt och civilrätt, 2003, s. 38. 
14 Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2008, s. 50.  
15 Bengtsson, Miljörätt och civilrätt, 2003, s. 37.  
16 A.a., s. 37-38. 
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finna ett lämpligt och rimligt sätt att reglera detta förhållande utan att 
hänsyn tas till miljön. Att pressa in miljöfrågor i civilrättens mönster kan 
motverka det allmänna syftet bakom Miljöbalken. 17  
 
Michanek och Zetterberg resonerar för att syftet med en hållbar utveckling 
har en särskild tyngd genom att det har reglerats i lag. De menar att 
rättstillämpningen alltid måste anlägga ett långsiktigt synsätt och ett 
försiktighetstänkande vid bedömningen.18 
 
Även Darpö argumenterar för att ändamålstolkning har varit viktigt inom 
miljörätten. Regler skall tolkas så att de överensstämmer med 
lagstiftningens utformning i sin helhet.19 Han påpekar att vid jämförelse 
med annan lagstiftning skall man använda sig av gängse juridisk 
tolkningsmetod. Detta innebär att man skall se till regelverkens bakgrund, 
skyddsintresse och syfte.20 Detta kan leda till att ett åläggande för den 
enskilde kan verka strängt samtidigt som det kan anses rimligt enligt 
Miljöbalken med hänvisning till balkens allmänna målsättning.  
 

2.3 Förhållandet mellan 2 och 10 kapitlet 
Miljöbalken 

Miljöbalkens 2 kapitel innehåller grundläggande materiella miljökrav. De 
allmänna hänsynsreglerna uttrycker de viktigaste miljörättsliga principerna. 
Dessa principer skall alltid uppfyllas när balken tillämpas.21 Paragraferna 1-
7 i kapitlet syftar till att förebygga, hindra eller motverka att skador på 
miljön uppstår. Dessa bestämmelser rör förebyggande åtgärder.22 Trots att 
dessa bestämmelser rör förebyggande åtgärder kan 2 kapitlets 2, 3 och 7 §§ 
vara relevanta för denna uppsats. Som nämnts ovan är 2 kapitlet 8 § högst 
relevant då den innehåller en hänvisning till 10 kapitlet. Trots dessa likheter 
tyder strukturen i 2 kapitlet på en skillnad mellan dels 1-7 §§ och dels 8 § 
samt 10 kapitlet. Dessa skillnader belyses kortfattat.  
 
Enligt 2 kapitlet 7 § skall 1-6 §§ i kapitlet gälla i den utsträckning det inte 
kan anses orimligt att uppfylla dem. 2 kapitlet 8 § anger däremot att en 
avhjälpandeprocess skall ske i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 
kapitlet. I kommentaren till balken diskuterar Bengtsson för att skillnaden i 
ordvalet (orimligt respektive oskäligt) kan betyda att lagstiftaren har velat 
att bedömningen enligt 4 § skall vara mer inriktad på de särskilda 
omständigheter som kan föreligga i det enskilda fallet.23 Ordvalet diskuteras 
även av Lagrådet i Prop. 1997/98:45. Lagrådet framhåller att bedömningen 

                                                 
17 A.a., s. 38. 
18 Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2008, s. 110.  
19 Darpö, Eftertanke och förutseende, 2001, s. 36-37. 
20 Darpö, Ansvaret för efterbehandling av förorenade områden, 1996, s. 200. 
21 Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2008, s. 113. 
22 Bengtsson m. fl. Miljöbalken – en kommentar Del I, 2008, s. 10:2. 
23 A.a, s. 10:18 och Darpö, Naturvårdsverkets rapport 5242, s. 32. 
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torde bli liknande då man vid båda bedömningarna ”ofta har att göra en 
jämförelse mellan nyttan av att skadan eller olägenheten avhjälps och 
kostnaderna för detta”.24 
 
Vidare är den rimlighetsbedömning som skall ske enligt 1-7 paragraferna 
framåtblickande medan den skälighetsbedömning som sker enligt 2 kapitlet 
8 § och 10 kapitlet är tillbakablickande, det vill säga den ansvariges tidigare 
handlande.  
 
Den bedömning som skall göras enligt 2 kapitlet 1-7 §§  beaktar främst 
nyttan av den åtgärd som skall vidtas och huruvida denna åtgärd är 
miljömässigt motiverade med hänsyn till de kostnaderna. Vid bedömningen 
i 10 kapitlet skall hänsyn tas till, specifika, uppräknade, faktorer. 25 
 
Så trots de likheter som föreligger mellan dels 2 kapitlet 1-7 §§ och 2 
kapitlet 8 § samt 10 kapitlet så leder dessa omständigheter till att 
skälighetsbedömningen blir annorlunda.26  

                                                 
24 Prop. 1997/98:45 Del II s. 460. 
25 Bengtsson, Miljöbalkens återverkningar, 2001, s. 77. 
26 A.a. s. 77, s. 160 och Darpö, Naturvårdsverkets rapport 5242, s. 32. 
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3 Den primära ansvarskretsen 
samt gemensamma 
bestämmelser  

Detta kapitel syftar till att förklara de bestämmelser som är gemensamma 
för avhjälpandeansvarets samtliga ansvarskretsar. För att förstå markägar-
ansvaret måste det primära ansvaret samt det solidariska ansvaret förklaras. 
Kapitlet avslutas med en redogörelse över alternativa finansiering-
bestämmelser som inte utgår från principen om att förorenaren skall betala.  

 

3.1 Översikt över 10 kapitlet Miljöbalken 

10 kapitlet Miljöbalken innehåller de offentligrättsliga reglerna för 
miljöskador. Det ansvar som regleras i detta kapitel är ett ansvar gentemot 
det allmänna att avhjälpa skador. När kapitlet utformades var principen om 
att förorenaren skall betala grundläggande.27 1 § anger att kapitlet kan 
tillämpas då föroreningar på: ”mark- eller vattenområde, grundvatten, en 
byggnad eller en anläggning kan medföra skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljö.” 
 
10 kapitlets syfte är att fastställa det ansvar som verksamhetsutövare och 
markägare har gentemot det allmänna i form av att avhjälpa skador i miljön. 
Ett tungt vägande skäl är att inte belasta statsbudgeten samtidigt som man 
vill värna om god miljö.28 Ansvaret enligt 10 kapitlet aktualiseras genom att 
en myndighet riktar ett föreläggande eller meddelar den ansvarige om 
situationen. Skulle verksamhetsutövaren eller markägaren efter ett 
föreläggande från tillsyndsmyndigheten vilja undslippa sitt ansvar måste 
denne visa att markföroreningarna inte till någon del beror på denne. Detta 
är ett resultat av den omvända bevisbördan.29 
 
10 kapitlet utgår från ett riskvärderingsperspektiv. Tillsynsmyndigheternas 
bedömningar skall baseras på framtida risker för människor och miljön. 
Tidsperspektivet för dessa bedömningar är alltså framtiden och faktorer i det 
förflutna skall inte beaktas eftersom dessa är irrelevanta för 
spridningsrisken. Är risken för skada tillräckligt hög måste myndigheten 
kunna rikta krav mot förorenaren så att risken inte förverkligas. Av samma 
skäl måste myndigheten, om den ansvarige inte går att finna, kunna rikta 
krav mot den som har makt och möjlighet att vidta åtgärder. Bedömningen 
utgår från objektiva faktorer.  

                                                 
27 Bengtsson, Miljöbalkens återverkningar, 2001, s. 159. 
28 Darpö, Verksamhetsutövare, markägare och konkursbon i miljöbalken, 2000, s. 486, 
Prop. 1997/98:45 Del I, s. 359. 
29 Rubenson, Miljöbalken. Den nya miljörätten, 2008, s. 33 och 2 kapitlet 1 § Miljöbalken. 
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3.2 10 kapitlets rekvisit 

3.2.1  Konstaterad föroreningsskada 

Då 10 kapitlet förutsätter en konstaterad skada, är det viktigt att känna till 
definitionen av förorening. Föroreningsskada definieras i första stycket i 1 § 
10 kapitlet Miljöbalken som ”en miljöskada som genom förorening av ett 
mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning kan 
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön”.  
 
Lagtexten anger inte vad som menas med förorening. Propositionen nämner 
vissa typer av föroreningsämnen men ingenting om hur stora mängder eller 
koncentrationer som behövs för att en föroreningsskada skall föreligga. 
Denna fråga överlämnades till rätten att avgöra. I kommentaren till balken 
anges att allmänt uttryckt menas att ett område är förorenat då ett 
främmande och ett för området icke naturligt ämne tillförts naturen.30 I 
remissversionen från 2006 utvecklas detta till att en markförorening 
föreligger även när naturliga ämnen tillförts så att högre halter än 
bakgrundshalterna har uppstått.31 I Prop. 2006/07:95 anges att det är 
irrelevant vilken typ av utsläpp det rör sig om under förutsättning att 
utsläppet har orsakat en miljöskada. Avgörande för huruvida en skada är att 
klassificera som föroreningsskada är i vilka avseenden och i vilken 
omfattning som verksamheten eller åtgärden redan har påverkat miljön. Ger 
verksamheten eller åtgärden upphov till skada på den biologiska mångfalden 
av djur, växtarter och livsmiljöer talar mycket för att det är en förorening.32 
 
Vidare har Naturvårdsverket riktlinjer för när de bedömer att en 
föroreningsskada föreligger. Vid sin prövning utgår de från följande 
omständigheter: föroreningarnas farlighet utifrån ämnenas toxikologiska 
egenskaper, föroreningsnivåer baserat på bedömda halter och mängder av 
aktuella föroreningar, spridningsförutsättningar och slutligen områdets 
känslighet (risken för att människor utsätts för föroreningar) och områdets 
skyddsvärde (förekomsten av värdefull natur i området och i 
omgivningarna).33 Dessa fyra omständigheter vägs sedan samman varefter 
klassificering görs. Naturvårdsverket konstaterar att ett område är förorenat 
om ”halterna överskrider summan av naturlig bakgrund och antropogent 
diffust tillskott, till exempel genom nedfall av luftburna föroreningar.” 
 

                                                 
30 Bengtsson m. fl. Miljöbalken – en kommentar Del I, 2008, s. 10:5.  
31 Remissversion, 2006, s. 19. 
32 Prop. 2006/07:95 s. 125-126. 
33 Remissversion 2007, s. 29.  
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3.2.2 Risk för skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljö 

Den andra förutsättningen är att det skall föreligga en risk för skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön.34 Den tillsynsmyndighet som 
vill tillämpa 10 kapitlet behöver inte kunna bevisa att en skada eller 
olägenhet föreligger utan beviskravet har sänkts till att man endast behöver 
visa att risk föreligger. Darpö menar att det är tillräckligt att hänvisa till 
allmänna erfarenheter av de aktuella föroreningarnas spridning och de 
speciella förutsättningarna för området samt naturvetenskaplig forskning om 
de aktuella föroreningarna för att kravet skall vara uppfyllt.35  
 

3.2.3 När förutsättningarna inte är uppfyllda 

Om en förorening inte är konstaterad utan endast befarad kan 10 kapitlet 
inte tillämpas. Tillsynsmyndigheterna får då använda sig av bestämmelserna 
om föreläggande i 26 kapitlet 21-22 §§. För tillämpning av dessa paragrafer 
behöver tillsynsmyndigheten endast befara att verksamheten har orsakat 
skada för att kunna utfärda ett föreläggande om markundersökningar. Visar 
markundersökning att det finns en konstaterad skada behöver myndigheten 
endast visa på att det finns en risk för att denna förorening kan medföra 
skada eller olägenhet för människor eller miljön för att 10 kapitlet skall 
kunna tillämpas. Det bakomliggande skälet till dessa bestämmelser anses 
vara det ansvar för miljön som alla ådrar sig vid utövande av farliga 
verksamheter.36  
 
Avseende fallet i Landskrona använde tillsynsmyndigheten sig av 26 
kapitlet Miljöbalken vid det första föreläggandet eftersom de då inte visste 
huruvida det fanns en konstaterad förorening. När markundersökningarna 
fastslog att marken var förorenad kunde tillsynsmyndigheten istället 
tillämpa 10 kapitlet Miljöbalken. 
 

3.3 Definition av avhjälpandet 

Avhjälpande definieras i 10 kapitlets 1 § tredje stycke som ”utredning, 
efterbehandling och andra åtgärder för att avhjälpa en föroreningsskada 
eller en allvarlig miljöskada”. Bestämmelsen fanns tidigare i kapitlets 8 §. 
Vid lagändring 2007 (SFS 2007:660) ändrades lagtexten från 
efterbehandling till avhjälpande vilket klargör att begreppet avhjälpande 
även omfattar de utredningskostnader som uppstår när man utreder huruvida 
det föreligger en markförorening.37 Rubenson anger att då kostnaderna för 
markundersökningar ofta är lägre än för saneringen finns det ofta utrymme 

                                                 
34 Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2008, s. 272. 
35 Darpö, Naturvårdsverkets rapport 5242, s. 22. 
36 Darpö, Eftertanke och förutseende, 2001, s. 228. 
37 Prop. 2006/07:95 s. 127.  
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för att endast låta den ansvarige bekosta undersökningarna.38 Även 
markundersökningskostnaderna omfattas av 10 kapitlet 4 §, se nedan.39  
 
I MÖD 2003:127, som rör verksamhetsutövaransvar, hade svarandebolaget 
förelagts av miljö- och hälsoskyddsnämnden att redovisa förslag till 
utförande av en undersökning av PBC förekomsten i Umeälven. Den för 
denna uppsats intressanta slutsats är att Miljööverdomstolen fann att det var 
skäligt att svarandebolaget vid en sammantagen bedömning enligt 10 
kapitlet 4 § kapitlet Miljöbalken skulle ”ansvara för den utredning som är 
nödvändig för att kunna avgöra behovet av och sättet för 
saneringsåtgärder.”  
 
Detta ansvar gällde trots att svarandebolaget hade drivit verksamheten 
endast under kort tid och därmed heller inte var den som främst hade 
förorenat marken.40 Av detta rättsfall kan man dra slutsatsen att det 
föreligger en långtgående skyldighet att undersöka marken.  
 

3.4 Syftet med avhjälpandeåtgärderna 

När ett område saneras i Sverige är syftet att marken skall nå upp till den 
standard som marken behöver för att kunna användas till pågående eller 
planerad markanvändning. Marken behöver alltså inte saneras så att den 
alltid kan användas för all användning. Darpö menar att det inte är realistiskt 
att ha samma målsättning för avhjälpandet för alla områden. Istället skall 
bedömningen vara individuell för alla områden och baseras på vad som är 
kostnadseffektivt utifrån den målsättning som finns för den aktuella marken. 
Det övergripande målet med avhjälpande är att minimera riskerna för 
framtida spridning och exponering. 41 
 
Det planerade användningsområdet för fastigheterna i Landskrona är 
industritomt.42 Följer man Naturvårdsverkets riktlinjer skall marken saneras 
enligt MKM riktlinjer och avhjälpandet skall leda till att folk kan vistas där 
tillfälligt, exempelvis under arbetstid. Saneringsåtgärderna behöver inte leda 
till att folk skall kunna bo där.43 

                                                 
38 Rubenson, Miljöbalken. Den nya miljörätten, 2008, s. 111. 
39 Bengtsson m. fl. Miljöbalken – en kommentar Del I, 2008, s. 10:9.  
40 MÖD 2003:127. 
41 Darpö, Eftertanke och förutseende, 2001, s. 219. 
42 Samtal med Miljöförvaltningen Landskrona kommun, 2009-09-14. 
43 http://www.naturvardsverket.se/sv/Verksamheter-med-miljopaverkan/Efterbehandling-
av-fororenade-omraden/Riskbedomning/Nya-generella-riktvarden-for-fororenad-
mark/Forklaring-av-markanvandningstyper-KM-och-MKM/. 
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3.5 Det primära ansvaret vid faktisk drift 

Det primära ansvaret för avhjälpande av förorenade områden åvilar 
verksamhetsutövaren, det vill säga förorenaren. Verksamhetsutövaransvaret 
i 10 kapitlet 2 § utgår från principen om att förorenaren betalar och 
bestämmelsen lyder: ”Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet 
eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till en föroreningsskada eller 
allvarlig miljöskada (verksamhetsutövaren) är ansvarig för det avhjälpande 
som skall ske enligt bestämmelserna i detta kapitel.”  
 
När man avgör vad som skall omfattas av begreppen verksamhet och åtgärd 
menar Darpö att balkens definition av dessa termer skall vara avgörande. 
Begreppet verksamhet skall därför tolkas vidare än endast den skadegörande 
handlingen som orsakade föroreningen. Darpö menar att begreppet skall 
omfatta aktiviteten i sin helhet. Om en industri har släppt ut föroreningar är 
det inte själva utsläppet som är verksamheten utan den industriella 
verksamheten i sin helhet. Detta leder till att en större krets omfattas.44 Vad 
gäller begreppet verksamhetsutövare skall en offentligrättslig bedömning 
avgöra vem som kan klassificeras som detta. Detta kan leda till en 
annorlunda tolkning än den civilrättsliga vilket beror på de olika 
regelverkens ändamål och skyddsintressen. Avgörande för denna 
bedömning är vem som har makt och möjlighet att kontrollera 
verksamheten. Slutligen kan även Sevesolagen vara avgörande i 
bedömningen för vad som är en verksamhetsutövare.45 
 
Omfattningen av verksamhetsutövarens ansvar avgörs av en 
skälighetsbedömning enligt kapitlets 4 §, se nedan. Detta ansvar sträcker sig 
utöver fastighetsgränsen och omfattar samtliga förorenade områden som 
verksamheten har orsakat.46 En viktig inskränkning i verksamhets-
utövaransvaret är tidsgränsen för ansvaret som regleras i 8 § MBP. 
Paragrafen anger att en verksamhetsutövare endast kan bli ansvarig om den 
miljöfarliga verksamheten har varit i faktisk drift efter den 30 juni 1969. Vid 
de fall som föroreningen av marken har ägt rum före år 1969 och någon 
verksamhet efter den 30 juni inte har skett kan något verksamhets-
utövaransvar inte åläggas.  
 
Fastigheterna i Landskrona förorenades före år 1969 varför det inte finns det 
någon ansvarig verksamhetsutövare enligt 10 kapitlet Miljöbalken.  
   

                                                 
44 Darpö, Eftertanke och förutseende, 2001, s. 64.  
45 A.a., s. 64-67. 
46 A.a., s. 62. 
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3.6 Det primära ansvaret vid 
förvaringsfallen 

Det ovan redovisade ansvaret grundas på ett aktivt verksamhetsutövande. 
Även den som inte aktivt bedriver en verksamhet på en fastighet kan åläggas 
ansvar enligt 2 §. Det primära ansvaret tillkommer även den markägare som 
på sin fastighet har en verksamhet som befinner sig i en passiv fas utan att 
det förekommer någon mänsklig aktivitet.47 Detta ansvar grundas på att den 
som äger en fastighet har ett förvaltaransvar som medför en skyldighet att se 
om sin fastighet så att den inte orsakar skada i omgivningen.48 Darpös 
definition av förvaringsfallen är ”att på en bestämd fastighet förvara ämnen 
som kan leda till föroreningar av mark och vatten eller andra 
omgivningsstörningar.”49 På grund av att källan till föroreningen 
fortfarande orsakar skada klassificeras markägaren i dessa fall som 
verksamhetsutövare. Den markägare som har läckande avfall förvarat på sin 
tomt skall åläggas ansvar enligt 10 kapitlet 2 § Miljöbalken.50 Detta ansvar 
framkommer även av RÅ 1997 ref. 12. 
 
För att en markägare skall kunna bli ansvarig som verksamhetsutövare 
enligt 10 kapitlet 2 § Miljöbalken måste tillsynsmyndigheten först 
konstatera att adressaten är att klassificera som verksamhetsutövare. 
Förelägganden bör dock i första hand riktas mot den verksamhetsutövare 
som bedrivit faktisk verksamhet.51 Även denna typ av verksamhets-
utövaransvar omfattas av preskriptionsregeln i 8 § MBP.  
 

3.7 Det solidariska ansvaret 

En vanlig situation är att flera adressater är gemensamt ansvariga för 
avhjälpandet. Detta gemensamma, solidariska ansvar kan bero på att flera 
verksamhetsutövare har ägt verksamheten och därmed under olika tider 
bidragit till föroreningarna eller att flera verksamheter samtidigt har orsakat 
en förorening. På samma sätt kan flera markägare ha ägt fastigheten.  
 
Det solidariska ansvaret anges i kapitlets 7 § och ansvaret omfattar både 
verksamhetsutövare och markägare. Bestämmelsen lyder: ”Om flera 
fastighetsägare eller tomträttshavare är ansvariga enligt 3 §, skall de svara 
solidariskt i den utsträckning inte annat följer av att ansvaret är begränsat 
enligt 4 eller 5 §. 

Vad de solidariskt ansvariga har betalat skall fördelas mellan 
dem efter vad som är skäligt med hänsyn till vad de insett vid förvärvet och 
omständigheterna i övrigt.”  

                                                 
47 Remissversion, 2006, s. 14.  
48 Darpö, Eftertanke och förutseende, 2001, s. 312. 
49 Darpö, Naturvårdsverkets rapport 4354, s. 96. 
50 Prop. 1997/98:45, Del II, s. 107. 
51 Remissversion, 2006, s. 14. 
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4 § utgör grunden för skälighetsbedömning och är ramen för avhjälpande-
kostnaderna. Det totala avhjälpandeansvaret för samtliga ansvariga kan 
aldrig bli mer omfattande än vad denna bedömning har angett.52  
 
Det relevanta vid ansvarsfördelningen för markägare är insikten vid 
förvärvet. Den som insåg att fastigheten var förorenad vid tidpunkten för 
förvärvet bör svara framför den som endast bort inse.53 Denna information 
är det enda som anges i förarbetena avseende markägare varför jämförelse 
måste göras med den primära ansvarskretsen. De två bestämmelserna 
stämmer i princip överens med varandra.54 Ansvaret kan delas upp på 
tidigare och nuvarande markägare samt om det finns flera ägare till 
fastigheten i dagsläget.  
 
Det solidariska ansvaret enligt 7 § är begränsat till markägarkretsen och en 
markägare kan aldrig bli solidariskt ansvarig med en tidigare verksamhets-
utövare. Detta är en följd av att markägaransvaret är sekundärt. Vad som 
kan anses anmärkningsvärt är att en markägare kan bli ansvarig för de 
resterande kostnaderna som en ansvarig verksamhetsutövare inte har kunnat 
bekosta. Samtidigt finns det inget solidariskt ansvar mellan markägare och 
verksamhetsutövare. Lagstiftarna argumenterar i förarbetena för att det inte 
alltid är rimligt att den som har betalt föroreningarna vid avhjälpandet även 
är den som i slutändan skall stå för kostnaderna. Lagstiftarna menar därför 
att det måste anses skäligt att senare kräva tillbaka de kostnader som till 
exempel en markägare har haft för avhjälpande som denne inte själv har 
orsakat.55 
 
Det finns två tolkningar av hur det solidariska ansvaret skall delas upp. För 
att förklara dessa två modeller utgår jag från Michanek och Zetterbergs 
exempel.56 De använder ett exempel där de totala avhjälpandekostnaderna 
efter en bedömning enligt 10 kapitlet 4 § uppgår till 100 000 kronor. Det 
finns tre solidariskt ansvariga för avhjälpandet. Vid den enskilda 
bedömning, där subjektiva faktorer har beaktats, anses det skäligt att A 
ansvarar för 40 % av kostnaderna medan B och C ansvarar för 20 % var. 
Övriga 20 % av kostnaderna anses alltså inte skäligt att 
verksamhetsutövarna bekostar. 
 
Den första tolkningen baseras på skadeståndsrätten och hur man där jämkar 
skadestånd. Enligt denna tolkning kan B aldrig bli ansvarig för mer än 20 % 
av kostnaderna eftersom det är det som har ansetts skäligt med hänsyn till 
hans bidrag till föroreningen. Skulle A inte kunna betala sin del får detta till 
resultat att endast 40 % av kostnaderna täcks, resterande kostnader får det 
allmänna stå för om sanering ändå utförs. 
 

                                                 
52 Darpö, Naturvårdsverkets rapport 5242, s. 35. 
53 Prop 1997/98:45, Del II, s. 122. 
54 Remissversion, 2006, s. 36. 
55 Prop 1997/98:45, Del I, s. 235. 
56 Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2008, s. 281.  
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Den andra tolkningen grundas i en förvaltningsrättslig bedömning som  
beaktar 10 kapitlets syfte, att effektivt kunna åtgärda förorenade områden 
med hänsyn till det allmänna intresset av god miljö. Detta leder till att 4 § 
skall tolkas så att den totala kostnadsramen för efterbehandling kan vara 
högre än vad som är miljömässigt motiverat. Detta får till följd att 80 % av 
kostnaderna är miljömässigt motiverat att kräva, inte mer än så. Dock kan 
dessa 80 % krävas ut av vem som av A, B och C.  
 
Sedan Miljöbalken trädde i kraft har dessa två tolkningar diskuterats och det 
finns förespråkare för dem båda. Idag anser de flesta att den förvaltnings-
rättsliga tolkningen är den som skall gälla. Michanek och Zetterberg menar 
att skälet till detta både är den förvaltningsrättsliga kontexten men även att 
motsvarande skadeståndsrättsliga jämkningsregel avser undantagsfall. När 
det solidariska ansvaret avgörs har redan en allsidig skälighetsbedömning 
skett enligt 4 § och där kan man vänta sig att beloppen i de allra flesta fall 
blir lägre än vad som är miljömässigt motiverat. Avgörande för vad varje 
verksamhetsutövare skall betala är dennes bidrag till föroreningen. 
 
Om det föreligger ett solidariskt ansvar men endast en har bekostat 
avhjälpandet kan denne använda sig av 20 kapitlet 1 § 7 punkten som anger 
att Miljödomstolen är första instans rörande ”fördelning av solidariskt 
ansvar mellan flera enligt 10 kap. 6 och 7 §§ på talan av någon av de 
solidariskt ansvariga.”  
 
Hur en bedömning enligt paragrafen skall avgöras anger varken lagtext, 
förarbeten eller doktrin utan detta är en uppgift för domstolen att avgöra. Än 
har inga beslut avseende markägaransvaret avgjorts. I MÖD 2006:26 yrkade 
kärandebolaget Kabe att domstolen skulle förplikta svarandebolaget 
Tenhults att svara för avhjälpandet av en fastighet. Kabe hade av Jönköpings 
kommun förelagts att efterbehandla mark som tidigare ägts av Tenhults och 
där Tenhults tidigare, som verksamhets-utövare, hade orsakat föroreningar. 
Efter föreläggande från kommunen efterbehandlade Kabe fastigheten 
varefter de ville att Tenhult skulle bidra med delar av kostnaderna. Då 
Tenhults motsatte sig detta väckte Kabe talan enligt 20 kapitlet 2 § 1 st., 7 p 
Miljöbalken. Frågan i domstolen var huruvida en nuvarande 
verksamhetsutövare kunde väcka talan mot tidigare verksamhetsutövare 
rörande föreläggande enligt 10 kapitlet.  
 
Miljööverdomstolen började med att konstatera att det rör sig om ett 
förorenat område varför 10 kapitlet Miljöbalken var tillämpligt och att både 
Kabe och Tenhult var att klassificera som solidariskt ansvariga 
verksamhetsutövare. Eftersom Miljööverdomstolen fann att båda var 
ansvariga skulle kostnaderna fördelas efter vad som var skäligt. Därmed 
fann Miljööverdomstolen att Kabe kunde väcka talan mot Tenhult om 
fördelning av det solidariska ansvaret.  
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3.8 Ansvarsfördelning för fastigheterna i 
Landskrona  

Med hänsyn till de bestämmelser som finns avseende tidsbegränsning i 
MBP finns det ingen verksamhetsutövare som kan åläggas ansvar för 
föroreningarna på fastigheterna i Landskrona. Dagens ägare är även den 
enda som har förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999. Därmed, 
återigen med hänsyn till MBP, finns det heller ingen annan ansvarig 
markägare förutom den nuvarande.  
 
Det föreligger alltså inget solidariskt ansvar för fastigheterna i Landskrona. 
Den dag Miljöförvaltningen fattar ett beslut i frågan kommer markägaren 
därmed inte kunna väcka talan mot någon annan. 
 
Bestämmelserna skulle dock kunna bli aktuella om den nuvarande ägaren 
säljer de tre fastigheterna. Det skulle då uppstå ett solidariskt ansvar mellan 
den nuvarande ägaren och den eventuella framtida ägaren. 
Ansvarsfördelningen skulle då utgå från vad de respektive ägarna kände till 
vid förvärvet av fastigheten. Omständigheten att dagens ägare utförde 
markundersökningar före förvärvet är till dennes nackdel då det förelåg en 
hög grad av kännedom. 
 

3.9 Utomstående finansiering  

För de fall någon ansvarig inte går att finna enligt 10 kapitlet Miljöbalken 
finns två regelverk som inte bygger på principen om att förorenaren skall 
betala. Skälet till att jag redogör för dessa är att de är relevanta om någon 
ansvarig inte går att finna enligt 10 kapitlet Miljöbalken. Dessa 
bestämmelser kan inte tillämpas om det finns någon ansvarig enligt 10 
kapitlet Miljöbalken eftersom det offentligrättsliga ansvaret inte får 
inskränkas.  
 
Fram till 31 december 2009 föreligger en skyldighet för alla som utövar 
tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet att betala en årlig avgift, en 
saneringsförsäkring. Denna försäkring har varit obligatorisk och pengarna 
har lagrats för framtiden.  
 
Förutsättningarna för saneringsförsäkringar anges i 33 kapitlet 2 § och 
lyder: ”Från miljöskadeförsäkringen betalas, enligt vad som närmare anges 
i försäkringsvillkoren, ersättning till skadelidande för sådan person- och 
sakskada som avses i 32 kap. om 
1. den skadelidande har rätt till skadestånd enligt 32 kap., men inte kan få 
skadeståndet betalt eller rätten att kräva ut skadeståndet är förlorad, eller  
2. det inte kan utredas vem som är ansvarig för skadan.”  
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Vidare skall den skadelidande kunna uppfylla särskilda försäkringsvillkor 
vilka är godkända av regeringen.57 Försäkringen kan heller användas om 
föroreningen huvudsakligen uppstod före 1 juli 1989.58 
 
I Prop. 2008/09:217 beslutade Regeringen att man skulle slopa 
bestämmelserna i 33 kapitlet Miljöbalken rörande miljöskadeförsäkringar. 
Skälen till detta är många. Ett starkt vägande skäl är att försäkringen 
utnyttjas dåligt samtidigt som alla företag tvingades betala. 
Tillsynsmyndighetens motpart är ett försäkringsbolag med vinstsyfte varför 
de kom att tolka bestämmelserna snävt.59 Vidare var villkoren dåliga och 
allmänheten hade dålig insyn i försäkringsbolagens arbete och kunde heller 
inte överklaga de beslut som fattats. Försäkringen omfattade dessutom bara 
person- och sakskador.  
 
Det andra regelverket är förordning 2004:100. Enligt denna förordning finns 
det möjligheter att få statsbidrag beviljat för föroreningsskador reglerade i 
10 kapitlet 1 §. Förutsättningarna för att beviljas bidrag regleras i 3 
§: ”Bidrag enligt 2 § 3-5 får lämnas endast om  
1. ansvar enligt miljöbalken eller äldre lagstiftning att utföra eller bekosta 
sådan verksamhet inte kan utkrävas eller endast kan utkrävas delvis, 
2. den eller de som är ansvariga för att bekosta sådan verksamhet inte kan 
betala, eller 
3. det finns synnerliga skäl.” 
 
Med anledning av att det finns en ansvarig markägare enligt 10 kapitlet för 
fastigheterna i Lanskrona är 33 kapitlets bestämmelser samt Förordning 
2004:100 irrelevanta för denna bedömning. 

                                                 
57 Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2008, s. 436.  
58 Darpö, Naturvårdsverkets rapport 5242, s. 74. 
59 A.a., s. 74. 
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4 Det sekundära ansvaret 

Finns det inte någon ansvarig verksamhetsutövare eller om denne endast 
kan betala delar av avhjälpandekostnaderna går ansvaret över på den 
sekundärt ansvarige markägaren. Sedan Miljöbalkens ikraftträdande har 
markägaren ett självständigt ansvar under vissa förutsättningar. Detta kapitel 
kommer att redogöra för villkoren för markägaransvaret, dess syfte samt 
omfattningen av ansvaret.  
 

4.1 Förutsättningar för 10 kapitlet 

Det sekundära ansvaret enligt 10 kapitlet 3 § lyder: ”Om det inte finns 
någon verksamhetsutövare som kan utföra eller bekosta det avhjälpande av 
en föroreningsskada som skall ske enligt bestämmelserna i detta kapitel, är 
var och en som förvärvat den förorenade fastigheten ansvarig, om 
förvärvaren vid förvärvet kände till föroreningen eller då borde ha upptäckt 
den.  I fråga om en förorenad byggnad eller anläggning gäller detsamma 
den som förvärvat den fastighet där byggnaden eller anläggningen är 
belägen. Med förvärv av fastighet likställs förvärv av tomträtt.” 
 
För att markägaransvaret skall kunna tillämpas förutsätts för det första, att 
fastigheten förvärvades efter den 31 december 1998 enligt 15 § MBP. 
Avgöranden för när förvärvet skall anses ha ägt rum är den dag då 
köpekontraktet skrevs under av både köpare och säljare.60 Den andra 
förutsättningen för markägaransvaret är att köparen vid förvärvet kände till 
eller borde ha känt till att fastigheten var förorenad, se nedan. Markägaren i 
det aktuella fallet uppfyller båda dessa rekvisit varför denne har ett ansvar 
för föroreningarna enligt 10 kapitlet Miljöbalken.  
 
De grundläggande skälen till markägaransvaret diskuteras i förarbetena och 
där anges att regeringen ville reglera markägaransvaret mot det allmänna.61 
Genom bestämmelsen ville lagstiftarna skapa garantier för att förorenade 
områden blev avhjälpta utan att dessa kostnader tillföll staten. Lagstiftarna 
hoppades på att bestämmelsen skulle skapa incitament för förvärvaren att 
undersöka marken före förvärvet för att därmed framtvinga verksamhets-
utövaren, eller den säljande parten, att avhjälpa föroreningen före 
överlåtelsen. Man hoppades alltså på att marknadens mekanismer skulle 
kunna bidra till en bättre miljö.  
 
I paragrafens tredje stycke anges att markägaransvaret grundas på alla 
förfång, detta i syfte att minska möjligheterna till ansvarsflykt.62 Med 
markägare jämställs tomträttsinnehavare.63  
                                                 
60 Remissversion, 2006, s. 27. 
61 Syftet diskuteras i Del I på s. 359 och i Del II på s. 120. 
62 Prop. 2006/07:95 s. 102. 
63 Rubenson, Miljöbalken Den nya miljörätten, 2008, s. 108 
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En viktig begränsning i bestämmelsen är att markägaransvaret endast 
omfattar den egna fastigheten. Skulle föroreningen ha spridit sig till en 
annan tomt kan markägaren inte göras ansvarig för avhjälpande där.64 
Markägaransvaret grundas på ett passivt ägande av fastigheten oberoende av 
subjektiva faktorer som oaktsamhet.65  
 

4.2 Markägarens undersökningsplikt 

I 3 § anges att den som förvärvar en fastighet blir subsidiärt ansvarig för 
avhjälpandet om denne vid förvärvet ”kände till föroreningen eller då borde 
ha upptäckt den.” Frågan är därför vilken undersökningsplikt markägaren 
har för att kunna bli ansvarig. Eftersom uppsatsen berör industrifastigheter 
är det undersökningsplikten för denna typ av områden som diskuteras.  
 
Undersökningsplikten enligt 10 kapitlet 3 § varierar beroende på 
fastighetens lokalisering och det skall alltid ske en bedömning i det enskilda 
fallet.66 Det föreligger alltid en plikt att undersöka vad för slags 
verksamheter som tidigare har bedrivits på fastigheten. I RÅ 1997 ref. 12, 
som rör ett förvaringsfall men som ändå är av intresse för denna uppsats, 
hade ett par köpt en fastighet från ett konkursbo där det tidigare funnits en 
bilreparationsverkstad. Kort efter förvärvet hittade paret en urinbrunn med 
olja i vilket de anmälde till miljö- och hälsoskyddskontoret. Trots att paret 
inte hade använt oljan själva fann Koncessionsnämnden att: ”De borde dock 
med vetskap om fastighetens tidigare användning och skick och med 
iakttagande av den undersökningsplikt som åvilat dem enligt jordabalken 
rimligen ha upptäckt oljan i urinbrunnen i samband med köpet av 
fastigheten.” Intressant för denna uppsats är alltså att paret borde ha 
upptäckt urinbrunnen vid undersökning av fastigheten vid tidpunkt för 
förvärvet. Fallet visar att undersökningsplikten ökar då fastighet är belägen 
inom ett område där det finns misstanke om föroreningar. Det förutsätts då 
av köparen att denne utför markundersökningar, det är inte tillräckligt att 
förlita sig på intyg eller liknande som säljaren tillhandahåller. Känner 
förvärvaren till att miljöfarlig verksamhet har ägt rum utökas 
undersökningsplikten till att omfatta även ingrepp som exempelvis 
jordborrningar.67  
 
Andra omständigheter som är relevanta är omständigheterna vid köpet. Om 
förvärvet var en del av en större industrirörelse där förvärvaren inte hade de 
praktiska möjligheterna att undersöka hela fastigheten kan detta tala till 
förvärvarens fördel om han istället valde att förlita sig på säljarens 

                                                 
64 Bengtsson m.fl. Miljöbalken – en kommentar Del I, 2008, s. 10:16, Prop. 1997/98:45, Del 
II, s. 121. 
65 Darpö, Eftertanke och förutseende, s. 301 samt s. 323. 
66 A.a., s. 51 och Darpö, Eftertanke och förutseende, s. 88. 
67 Tyrén, Efterbehandlingsansvar för verksamhetsutövare och fastighetsägare enligt 10 
kap. MB, 2000, s 41 och Darpö, Naturvårdsverkets rapport 5242, s. 51-52. 
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information.68 I NJA 2004 s. 552 konstaterar HD att den som ”förvärvar en 
fastighet med insikt om att det på fastigheten har bedrivits miljöfarlig 
verksamhet får anses ha en skyldighet att undersöka om det på fastigheten 
finns miljöfarliga ämnen.” Målet rörde ansvar för vållande till miljöstörning 
men kommentaren till Miljöbalken menar att en sådan underlåtenhet även 
bör kunna medföra efterbehandlingsansvar enligt 10 kapitlet.69 Kan 
förvärvaren visa att omsorgsfulla undersökningar utförts och dessa har 
dokumenterats kan markundersökningen anses tillräcklig, det vill säga att 
denne inte borde känt till föroreningarna.70 
 
Vid en diskussion kring undersökningsplikten kan jämförelser göras med 4 
kapitlet 19 § Jordabalken och den undersökningsplikt som åläggs 
förvärvaren av en fastighet enligt denna paragraf. I SOU 1996:103 
argumenteras för att ansvaret i 10 kapitlet 3 § Miljöbalken borde motsvara 
den ”borde-vetskap” som finns reglerad i Jordabalken vid de fall då 
förvärvaren underlåtit eller utfört en slarvig undersökning av fastigheten. 
Lagrådet ansåg dock att en sådan lösning inte var aktuell då Jordabalken 
innehåller civilrättsliga bestämmelser avseende relationen mellan köpare 
och säljare. Miljöbalkens bestämmelser å andra sidan berör skyldigheter 
gentemot det allmänna. Till följd av detta medtogs inte kopplingen till 
Jordabalken i lagtexten varför någon direkt koppling till den heller inte skall 
göras.71 Då Jordabalkens bestämmelser borde kunna användas som en nedre 
gräns för kraven på markundersökning ges en redogörelse av dessa 
bestämmelser nedan.72  
 
Undersökningsplikten enligt Jordabalken kan delas in i normal-, utökad- och 
reducerad undersökningsplikt. Den normala undersökningsplikten omfattar 
det man kan konstatera med syn, känsel, lukt och hörsel. Enligt NJA 1980 s. 
555 omfattas även svårtillgängliga kryputrymmen av den normala 
undersökningsplikten. NJA 1975 s. 545 och 1983 s. 858 konstaterar att det 
dock inte föreligger något krav på ingrepp i byggnad eller mark.  
 
Nästa del är den utökade undersökningsplikten som blir aktuell om det finns 
symtom på fel på fastigheten. I ett fall som detta, när fastigheten är belägen i 
ett gammalt industriområde, skall undersökningen hamna under den utökade 
undersökningsplikten. Gränsen för vad som är upptäckbart för köparen 
utökas på grund av symtom på fel eller just fastighetens placering. Köparen 
skall i dessa fall anlita en besiktningsman för att inte själv bli ansvarig för 
eventuella fel i fastigheten. I det aktuella fallet hade det alltså krävts en 
besiktningsman för att undslippa ansvar. 
 

                                                 
68 Prop. 1997/98:45, Del II, s. 120 samt s. 475.  
69 Bengtsson m.fl. Miljöbalken – en kommentar Del I, 2008, s. 10:16. 
70 Tyrén, Efterbehandlingsansvar för verksamhetsutövare och fastighetsägare enligt 10 
kap. MB, 2000, s. 39. 
71 Prop. 1997/98:45 Del II, s. 475. 
72 Tyrén, Efterbehandlingsansvar för verksamhetsutövare och fastighetsägare enligt 10 
kap. MB, 2000, s. 40. 
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Vid de fall då säljaren har lämnat en preciserad uppgift om fastigheten 
minskar undersökningsplikten enligt Jordabalken, se bland annat NJA 1978 
s. 301 och 1983 s. 858. Denna del kallas den reducerade 
undersökningsplikten.  
 
Enligt 4 kapitlet 19 b § Jordabalken preskriberas köparens rätt att göra fel 
gällande efter 10 år, en bestämmelse som inte överensstämmer med 10 
kapitlet Miljöbalken. Den reducerade undersökningsplikten överensstämmer 
sämst med 10 kapitlet då utfästelser inte minskar på undersökningsplikten. 
Av redogörelsen ovan framkommer att det är den utökade 
undersökningsplikten som kan fungera som en nedre gräns för 10 kapitlets 
undersökningsplikt.  
 
Darpö diskuterar för- och nackdelarna med en offentligrättslig reglerad 
skyldighet att undersöka fastigheten före förvärv. Införs ett sådant system 
uppmärksammas automatiskt föroreningar vid förvärv. Därmed ökar 
chanserna att föroreningarna åtgärdas på privat väg. Samtidigt innebär 
systemet ytterligare regler och tillsyn och det föreligger alltid en risk att det 
finns kryphål som gör att man kommer förbi regleringen. Det är även lätt att 
skyldigheten inte täcker alla former av kommersiella förvärv vilket är 
oturligt då det ofta är de kommersiella förvärven som är de problematiska.73 
Finns det en lagstiftad undersökningsplikt skulle resultaten av denna föras in 
i offentliga register vilket skulle öka kännedomen om förorenade områden. 
 
En lösning som tillämpas i Belgien är den så kallade New Jersey modellen. 
Enligt denna får man inte överlåta industritomter utan att fastigheten först 
har undersökts. Markundersökningar skall alltså utföras oavsett 
omständigheterna i det enskilda fallet.74  
 

4.3 Argument för ett långtgående 
markägaransvar  

I avhandlingen Eftertanke och förutseende för Darpö fram flera skäl för ett 
långtgående markägaransvar men också problemen med ansvaret. Han 
påpekar att svårigheterna är att man dels vill uppfylla principen om att 
förorenaren skall betala, dels att ansvaret skall kunna uppfattas som 
acceptabelt för både allmänna och enskilda. Reglerna skall alltså både 
medverka till att miljöbalkens mål uppnås, att förorenad mark saneras och 
att fördelningen av bördorna framstår som rättvis.75 Detta är självklart en 
svår balansgång att klara.  
 
I sitt resonemang kring en sträng tillämpning av principen förorenaren 
betalar hänvisar Darpö till den norska professorn Bugges tolkning av 
principen som en ekonomisk effektivitetsprincip. Enligt denna tolkning är 
                                                 
73 Darpö, Eftertanke och förutseende, 2001, s. 231. 
74 A.a., s. 231. 
75 A.a., s. 41. 
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principen en miljöpolitisk målsättningsprincip som beroende på den aktuella 
situationen och de olika uppgifterna måste få variera. Beroende på vad som 
är nödvändigt i det enskilda fallet kan det resultera i att även en markägare 
får bekosta avhjälpandet med hänvisning till principen om att förorenaren 
skall betala.76  
 
Darpö för fram tre argument för ett strikt markägaransvar. Det första utgår 
från tillsynsmyndigheterna synvinkel. Skälet till detta är att ansvars-
förhållanden ofta är komplicerade. Darpö menar att det inte är rimligt att 
tillsynsmyndigheten skall behöva utreda komplicerade ansvarsförhållanden 
mellan tidigare ägare och verksamhetsutövare. På grund av de ofta 
invecklade relationerna bör det därför vara tillräckligt att markägaren åläggs 
ansvar eftersom markägaren är den som känner till den bakomliggande 
verksamhets- och föroreningshistorien. Darpö menar att detta argument 
bygger på att det finns ett välfungerande system att väcka talan mot dem 
som är solidariskt ansvariga.77 Något sådant system finns inte idag, se ovan.  
 
Ett andra skäl menar Darpö är att det är markägaren som kommer att åtnjuta 
fördelarna med avhjälpandet. Darpö lägger vikt vid att det är markägaren 
som har rådighet över fastigheten. 
 
Det sista, och starkast vägande skälet, är att kostnaderna för avhjälpandet 
indirekt hamnar hos förorenaren. En lagstiftning som innehåller ett strikt 
markägaransvar leder till en ökad försiktighet av förvärv av fastigheter som 
kan vara förorenade. Detta leder till att färre kommer våga köpa fastigheter 
vilket gör det svårare för förorenaren att undkomma sitt ansvar. Darpö 
menar att dessa argument på ett effektivt sätt gör att kostnaderna stannar på 
förorenaren och därmed inte belastar staten.  
 
Sammanlagt menar Darpö att dessa argument talar för ett långtgående 
markägaransvar.  
 

4.4 Omfattningen av ansvaret 

4.4.1 Skälighetsbedömningen 

Omfattningen på avhjälpandeansvaret anges i 10 kapitlet 4 §: ”Den som är 
ansvarig för att avhjälpa en föroreningsskada skall i skälig omfattning 
utföra eller bekosta det avhjälpande som på grund av föroreningen behövs 
för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår 
för människors hälsa eller miljön. 

När ansvarets omfattning bestäms skall det beaktas hur lång 
tid som har förflutit sedan föroreningen ägde rum, vilken skyldighet den 
ansvarige hade att förhindra framtida skadeverkningar och 
omständigheterna i övrigt. Om en verksamhetsutövare visar att den har 

                                                 
76 A.a., s. 323-324. 
77 A.a., s. 324-325. 

 29 



bidragit till föroreningen endast i begränsad mån, skall även detta beaktas 
vid bedömningen av ansvarets omfattning.”   
 
När tillsynsmyndigheten har avgjort vem som är den rätte adressaten skall 
det avgöras vad dennes ansvar omfattar. Förarbetena anger att en 
bedömning måste ske för att avgöra hur långt avhjälpandeåtgärderna skall 
sträcka sig och vilket ansvar som är skäligt. Bedömningen borde enligt 
förarbetena: ”ta sin utgångspunkt i att skador och olägenheter samt risk för 
skador och olägenheter skall undanröjas.”78 
 
Bestämmelsen reglerar samtliga ansvarskretsars ansvarsomfattning. Praxis 
och doktrin har främst fokuserat på verksamhetsutövaransvaret varför 
paralleller dras till denna ansvarskrets. Vid fastställande av 
avhjälpandeansvaret skall en objektiv bedömning ske. Bedömningen skall 
grundas på 2 kapitlet 8 § och 10 kapitlet 4 §. 10 kapitlet 4 § lyfter fram de 
faktorer som skall vara avgörande för bedömningen i det enskilda fallet. 
Åtgärderna skall vara nödvändiga och kostnadseffektiva samtidigt som 
ansvaret är beroende av tidsaspekten och adressatens överensstämmelse med 
den miljölagstiftning som gällde vid tiden för föroreningen samt dennes 
andel i föroreningen. Skälighetsbedömningen kan leda till att den ansvarige 
får stå för hela, delar av eller inga av kostnaderna för avhjälpandet. 
Eventuella resterande kostnader får staten stå för.79 Skälighetsbedömningen 
kan leda till att den som ansetts ansvarig inte behöver stå för kostnaderna.  
 
Darpö menar att skälighetsbedömningen har två sidor och att avvägningen 
därför skall göras i två steg, en bedömning som delas av andra.80 Den första 
delen relaterar till den förorenade miljön och den andra delen till de 
bakomliggande omständigheterna som orsakade skadorna.81 
 

4.4.2 Bedömning av efterbehandlingsåtgärderna 

Den första delen av bedömningen är relaterad till den förorenade miljön och 
avser det miljömässigt motiverade i åtgärderna. Denna bedömning är rent 
objektiv och relaterar till att miljön i området, efter avhjälpandet, inte längre 
skall utgöra någon risk för människors hälsa eller miljön.82 För detta steg 
anger Naturvårdsverket att hänsyn skall tas till faktorerna föroreningens typ, 
grad och farlighet, förutsättningarna för spridning, omgivningens känslighet 
och liknande betydelsefulla faktorer.83 Syftet med avhjälpandet är att det 
aktuella området efter behandlingen inte längre skall utgöra någon risk för 
människor eller miljö. Marken skall kunna användas på det sätt som anses 
lämpligt för området inom en planeringstid på 20-30 år. Bedömning i det 
enskilda fallet skall grundas på markens användningsområde.  

                                                 
78 Prop. 1997/98:45 Del II, s. 120. 
79 Darpö, Naturvårdsverkets rapport 5242, s 32. 
80 Se bland annat Naturvårdsverkets rapport 5242.  
81 Darpö, Eftertanke och Förutseende, 2001, s. 71. 
82 A.a., s. 71. 
83 Darpö, Naturvårdsverkets rapport 5242, s. 33. 
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Ser man till fastigheterna i Landskrona är markens planerade användning 
industrier.84 Förmildrande omständigheter i det aktuella fallet är att 
spridning av föroreningen inte skulle få allt för allvarliga följder samt att 
den direkta omgivningen inte är känslig.   
 
Faktorerna skall sedan vägas mot vad det kostar att utföra dem och om 
kostnaderna blir för höga skall en billigare åtgärd väljas.85 MÖD 2006:4 
rörde ett föreläggande om efterbehandling av en byggnad som innehöll två 
olika långtgående åtgärder. Föreläggandet riktade sig mot 
verksamhetsutövare men i beslutet skulle fastighetsägaren få vara med och 
avgöra huruvida det minst långtgående alternativet skulle väljas eller inte. 
Den för uppsatsen intressanta slutsatsen av målet är att Miljööverdomstolen 
fann att: ”Föreläggandet får anses innebära att nämnden bedömt pluggning 
vara en tillräcklig efterbehandlingsåtgärd.” Därmed ansåg 
Miljööverdomstolen, precis som verksamhetsutövaren men till skillnad från 
fastighetsägaren, att den minst långtgående åtgärden var acceptabel trots att 
det var mindre omfattande både avseende teknik och kostnadsmässigt.  
 
I England tillämpas ett system där myndigheterna, om de finner att sanering 
inte är skäligt, istället kan upprätta en deklaration. Denna deklaration 
offentliggörs sedan i ett register.86 
 

4.4.3 Bedömningen av adressatens andel 

Det andra bedömningssteget skall grundas på faktorer kopplade till 
förorenaren och utsläppet. Denna subjektiva del utgår från olika faktorer i 
det enskilda fallet och de omständigheter som paragrafen anger.87 Det är vid 
denna del av bedömningen som det blir mer komplicerat för markägare då 
de inte har någon relation till föroreningen. Därmed föreligger inga enskilda 
faktorer att bedöma.  
 
Den subjektiva delens första faktor är tidsaspekten. Huvudregeln är att ju 
längre tid som har gått sedan föroreningarna ägde rum desto mindre blir 
ansvaret. Bedömningen skall utgå från år 1969. Tidsfaktorn påverkar alltså 
det reparativa ansvaret för markägare, dock inte det preventiva.88 Att 
föroreningarna i Landskrona ägde rum främst före 1960-talet talar för att 
ansvarsomfattningen skall minska.  
 
Paragrafen anger att den andra omständigheten som skall beaktas är 
följsamheten med dåvarande lagstiftning. Då det rör sig om ett markägarfall, 
där markägaren inte har förorenat, är denna omständighet inte aktuell varför 
den inte diskuteras här. 

                                                 
84 Samtal Miljöförvaltningen Landskrona kommun, 2009-09-14. 
85 Darpö, Naturvårdsverkets rapport 5242, s. 33. 
86 A.a., s. 142. 
87 Darpö, Eftertanke och Förutseende, 2001, s. 71. 
88 A.a. s. 329. 
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Den tredje faktorn som skall beaktas är om verksamhetsutövaren endast i 
begränsad mån har bidragit till föroreningarna. Även denna omständighet 
blir problematisk vid markägarfallet då denne inte har bidragit med någon 
del.  
 
Slutligen anger paragrafen att omständigheter i övrigt skall beaktas. 
Förarbetena anger inte några omständigheter i övrigt men remissversionen 
från 2006 anger att åtgärder som vidtagits vid avslutande av verksamheten 
kan vara en omständighet.89 Viss hänsyn kan möjligen tas till den enskilde 
och dennes ekonomi. Darpö menar att kraven borde kunna begränsas om det 
skulle slå orimligt hårt mot den enskilde.90 

 

4.4.4 Sammanvägning 

När ovan redovisade omständigheter har bedömts skall de olika faktorerna 
vägas samman. De åtgärder som grundar sig på den miljömässiga och 
ekonomiska bedömningen bör vara skäliga i förhållande till de 
bakomliggande omständigheterna som ledde till föroreningen och till den 
enskilde adressaten för kraven. Omständigheter som att lång tid har förflutit 
sedan föroreningen skedde skall vägas mot att det är en omfattande 
förorening. Avgörande kan även vara vad för slags avhjälpande det är tal 
om, mindre omfattande avhjälpanden uppfattas oftare som mer acceptabla.91  
 

4.5 Slutsatser angående omfattningen av 
markägaransvaret  

Av beskrivningen ovan framkommer att det föreligger en brist i förarbeten 
och praxis rörande omfattningen av markägaransvaret. Att endast tillämpa 
lagtext ger lite vägledning och löser inte problemet. Samtidigt konstaterar 
Darpö att det krävs rättslig styrning för att man på ett samhällsekonomiskt 
och effektivt sätt skall kunna fördela kostnaderna enligt Miljöbalken. Det är 
även viktigt att resultatet framstår som rättvist för den enskilde.92 
 
Bristen på lagtext avseende markägare kan även tolkas motsatsvis. Genom 
att markägaren inte har brutit mot några regler samt inte med någon del 
bidragit till föroreningen är det svårt att ålägga denne något ansvar.  
 
Vid bedömningen av omfattningen på markägaransvaret måste även 
markägarens nytta av åtgärden beaktas. Om markägaren uppnår fördelar 
med att marken saneras skall detta självklart vägas in i bedömningen. Det 
får i större utsträckning anses skäligt att denne bekostar saneringen.  

                                                 
89 Remissversion, 2006, s. 30. 
90 Darpö, Naturvårdsverkets rapport 5242, s. 34. 
91 A.a., s. 34. 
92 Darpö, Eftertanke och förutseende, 2001, s. 41. 
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I dagsläget är det oklart vilka effekter och vilken nytta en sanering av 
fastigheterna i Landskrona hade fått. Därmed är markägarens nytta av 
saneringen inte ett starkt vägande skäl för att denne skall bekosta hela 
avhjälpandeprocessen.  
 
I en artikel från 1998 menar Delin att områden i regel alltid skall saneras så 
att föroreningar inte sprids till omkringliggande fastigheter. Detta ansvar 
menar han föreligger oavsett kostnaderna för avhjälpandet.93 Även Nilsson 
framför liknande åsikter. I en artikel från 1999 hävdar han att det är 
tillsynsmyndigheternas skyldighet att ställa krav så att omkringliggande 
fastigheter skyddas.94 Då marken runt de tre fastigheterna är förorenad 
underlättar inte dessa två påståenden bedömningen i detta fall. 
 
Darpö argumenterar i sin avhandling för utformningen av 
skälighetsbedömningen rörande markägare. Han menar att omfattningen 
främst bör baseras på det miljömässigt motiverade i åtgärderna. Då 
markägaren inte påverkade föroreningen menar Darpö, till skillnad från 
lagtextens lydelse, att individuella faktorer knutna till föroreningen heller 
inte är relevanta. Bedömningen för markägare skall grundas på ett 
riskvärderingsperspektiv baserat på vilka åtgärder som behövs för att 
människors hälsa eller miljön inte skadas i framtiden. Relevant för 
bedömningen är därmed spridningsrisken till andra områden. Trots att 
bedömningen skall utgå från riskvärderingsperspektivet skall hänsyn tas till 
tidsfaktorn, skedde föroreningarna före modern miljölagstiftning (år 1969) 
reduceras ansvaret enligt Darpö något.95 Har det vid markundersökningarna 
konstaterats att avhjälpandeåtgärder krävs för att skydda människor och 
miljön bör det enligt Darpö normalt vara skäligt att markägaren får ansvara 
för kostnaderna.  
 
Dock menar han att då alla föroreningar sprider sig förr eller senare är det 
svårt att motivera en avhjälpandeprocess som inte kan motiveras utifrån 
spridningsrisk och skyddsintresse utanför fastigheten. Sanering som inte 
resulterar i att situationen förbättras för omkringliggande fastigheter utförs 
sällan.96 Sammantaget menar Darpö att de objektiva faktorerna skall ligga 
till grund för bedömningen. Från denna huvudregel skall undantag göras om 
de ekonomiska konsekvenserna blir allt för orimliga i det enskilda fallet.  
 
 

                                                 
93 Nilsson, Om ansvaret för gamla miljöskador, 1999, s. 1066. 
94 Delin, Om ansvar för återställningsåtgärder enligt miljöskyddslagen, 1998, s. 13. 
95 Darpö, Eftertanke och förutseende, 2001, s. 328-329. 
96 A.a., s. 22.  
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5 Miljöriskområde 

I detta kapitel diskuteras förutsättningarna och skälen för att klassificera ett 
område som miljöriskområde. Därefter förs en diskussion huruvida detta 
skulle vara en lösning för de tre aktuella fastigheterna.  
 

5.1 Förutsättningar och skäl för 
miljöriskområden 

Är ett område allvarligt förorenat kan det förklaras som miljöriskområde av 
länsstyrelsen enligt 10 kapitlet 10 §. Bestämmelsen lyder: ”Om ett mark- 
eller vattenområde är så allvarligt förorenat att det med hänsyn till riskerna 
för människors hälsa och miljön är nödvändigt att besluta om 
begränsningar i markanvändningen eller andra försiktighetsmått, skall 
länsstyrelsen förklara området som miljöriskområde. Vid förklaringen skall 
föroreningarnas hälso- och miljöfarlighet, föroreningsgraden, 
förutsättningarna för spridning och den omgivande miljöns känslighet 
beaktas.” 
 
Förarbetena anger två skäl för att registrera områden som miljöriskområden. 
Det första syftet är att avstyra vissa verksamheter eller åtgärder inom 
området för att på så vis skydda människor och miljön från påverkan av det 
farliga området. Det andra skälet är att klassificeringen uppmärksammar 
fastighetsmarknaden på att området är förorenat. Därmed menade 
regeringen att marknadens mekanismer skulle lösa problemet, se ovan.97 
 
En förutsättning för att förklaring skall kunna ske är att det med hänsyn till 
det aktuella området behövs särskilda åtgärder eller begränsningar i 
markanvändningen med hänsyn till risken för människor eller miljön. 
Bedömningen skall enligt förarbetena grundas på: ”en naturvetenskaplig 
beräkning av föroreningens art, intensitet och omfattning. Detta innebär att 
bedömningen skall grundas på föroreningarnas miljö- och hälsofarlighet, 
föroreningsgraden, förutsättningarna för spridning och den omgivande 
miljöns känslighet.”98 Syftet med bestämmelsen är alltså inte att påverka 
vilka avhjälpandeåtgärder som skall vidtas.  
 
I 17 § anges att länsstyrelsen skall meddela vilka inskränkningar som gäller 
för markanvändning. Dessa villkor skall alltid meddelas, behövs inga villkor 
behövs heller ingen förklaring för det aktuella området. Villkoren kan 
variera och kan bestå av att några åtgärder inte får utföras, att de får utföras 
men endast om de först anmäls eller att fastighet inte får överlåtas innan 
anmälan skett till behörig myndighet. Länsstyrelsen kan även kräva att 
markundersökningar skall ske innan åtgärd vidtas. De restriktioner som 

                                                 
97 Prop. 1997/98:45, Del I, 362. 
98 A.a., Del I, s. 362. 
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meddelas i samband med förklaringen kan avse alla slags åtgärder men en 
individuell bedömning bör alltid ske. Med anledning av att klassificeringen 
som ett miljöriskområde sker med hänsyn till människors hälsa och miljön 
får inskränkningen tålas av den enskilde utan rätt till ersättning.99 Vidare 
bryter de villkor som anges igenom tidigare givna tillstånd.100 Enligt 19 
kapitlet 1 § 3 st kan ett beslut om miljöriskområde överklagas till 
miljödomstol.  
 
Underlag för bedömningen huruvida ett område skall klassificeras som 
miljöriskområde är det samma som vid inventering av förorenade 
områden.101 Innan beslut tas om att förklara ett område som 
miljöriskområde skall länsstyrelsen inhämta yttrande från markägare samt 
hålla samråd med dessa enligt 3 § Förordningen 1998:930 om 
miljöriskområden. Förordningens 7§ anger att ett område kan förklaras som 
miljöområde trots att risken inte är överhängande att människors hälsa eller 
miljön skadas. 
 
I remissversionssvaret från 2006 påpekas att bestämmelserna om 
miljöriskområden skall tillämpas med försiktighet. Skälet till detta är att det 
inte är meningen att bestämmelserna skall bli ett alternativ till 
avhjälpandereglerna. Tanken är att förorenaren skall betala.102 På 
Naturvårdsverkets hemsida anges även att det än inte finns något område 
som har klassificerats som miljöriskområde. Förarbetena å andra sidan anger 
att det skall röra sig om ett kvalificerat skadat område för att förorening 
skall bli aktuellt. Propositionen nämner inte att bestämmelserna skall 
tillämpas med försiktighet.  
 
Förarbetena poängterar även fördelen av rättslig styrning genom registrering 
och hur detta skulle kunna påverka fastighetsmarknaden.  Enligt Prop. 
1997/98:45 fick tillsynsmyndigheterna ofta frågor om innehållet i register 
rörande förorenade fastigheter. Samma diskussion förs i Prop. 2008/09:127 
och där anges att det fortfarande finns endast begränsade möjligheter att 
registrera föroreningar i fastighetsregistret. Endast uppgifter som grundar 
sig på myndighetsbeslut rörande markanvändning redovisas i 
fastighetsregistret. Att det ännu inte finns något miljöriskområde avspeglas 
även i offentliga register i form av brist på registrering. Regeringen anger i 
Prop. 2008/09:127 att de avser att undersöka möjligheterna att bättre spara 
denna typ av uppgifter.103 Trots detta finns det än idag inget fungerande 
system över förorenade områden som allmänheten kan ta del av.  

                                                 
99 A.a., Del I, s. 363. 
100 Remissversion, 2006, s. 61. 
101 Naturvårdsverkets rapport 4796, 1997, s. 7. 
102 Remissversion, 2006, s. 61. 
103 Prop. 2008/09:217, s. 39. 
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5.2 Miljöriskområde avseende det 
förorenade området i Landskrona 

Utgångspunkt skall vara att den som är ansvarig enligt Miljöbalkens 10 
kapitel skall sanera marken. Bestämmelserna om miljöriskområde syftar till 
att skydda människors hälsa och miljön och de skall inte fungera som ett 
komplement till avhjälpandereglerna.  
 
Frågan är om det är ett bra alternativ att klassificera området i Landskrona 
som ett miljöriskområde. Fördelen är att man kan klassificera ett större 
område som miljöriskområde. Därmed skulle hela området, inklusive andra 
omkringliggande fastigheter, kunna omfattas. Åtgärderna skulle då framstå 
som klart mer miljömässigt motiverade. Genom att klassificera marken som 
miljöriskområde uppmärksammar man att området är förorenat.  
 
Nackdelen är att ingripandet inte automatiskt innebär att åtgärder kommer 
att vidtas vilket kan få som resultat att spridningsrisken ändå inte blir löst.  
 
En annan omständighet är förutsättningen allvarligt förorenad. 
Miljöförvaltningen anser inte att området är allvarligt förorenat och 
markundersökningarna tyder inte heller på detta. Att påpeka är att det ännu 
inte finns något miljöriskområde i Sverige vilket tyder på en ovilja från 
landets länsstyrelser att klassificera områden som miljöriskområde.104 Det 
finns områden som är värre drabbade än detta som inte har klassificerats. 
Eftersom förutsättningarna för att klassificera marken som ett 
miljöriskområde inte är uppfyllda kan detta inte ske. Trots detta kvarstår att 
området är förorenat och att det behöver avhjälpas.  
 
Trots att förutsättningarna inte är uppfyllda hade en klassificering varit 
viktig med hänsyn till fastighetsmarknadens inneboende effekter. Hade 
området klassificerats och därmed även registrerats i fastighetsregistret 
skulle pressen öka på omkringliggande fastigheter att vidta 
avhjälpandeåtgärder. 

                                                 
104 A.a., s. 39. 
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6 Analogier till andra 
rättsområden 

I artikeln Ansvaret för efterbehandling argumenterar Darpö för att bristen på 
lagstiftning för ett rättsområde bör resultera i att analogier görs till andra 
rättsområden.105 Darpö menar att det i markägarfallet kan bli intressant att 
studera hälsoskyddslagar, grannerättslagstiftning, skadeståndsrätt och 
straffrättsliga bestämmelser. Som nämnts tidigare kan även analogier göras 
till den primära ansvarskretsen. 
 

6.1 Den primära ansvarskretsen 

Det första området som lämpar sig för analogier är den primära 
ansvarskretsen. Skälet till detta är att många av 10 kapitlets bestämmelser 
endast utgår från den primära ansvarskretsen och att doktrinen har fokuserat 
på den denna ansvarskretsen. 
 
I Naturvårdsverkets rapport 5242 diskuteras ansvaret i förvaringsfallen. Här 
anger Darpö att markägaren bör bekosta endast delar av avhjälpandet med 
hänvisning till markägarens anknytning till den förorenande verksamheten. 
Dock menar han att det inte är rimligt att markägaren, trots att denne även 
kan klassificeras som verksamhetsutövare, skall bekosta hela avhjälpandet. 
Det förs här ingen diskussion kring vad den passive verksamhetsutövaren 
borde ha upptäckt vid förvärvet.106  
 
Samma tankegång kring ansvarsomfattningen i förvaringsfallen förs fram i 
Remissversionen från 2006. Här anges att om det finns en 
verksamhetsutövare som aktivt bedrivit verksamhet anses det skäligt att det 
är denne som skall ansvara för kostnaderna. Det vore i alla fall oskäligt att 
här framställa krav mot den passiva markägaren i förvaringsfallen. Före 
Miljöbalkens ikraftträdande fanns det, förutom i förvaringsfallen, inget 
ansvar för markägare utan detta slogs fast först i förarbetena till 
Miljöbalken. Remissversionen argumenterar därför för att det endast i 
undantagsfall kan anses skäligt att markägare åläggs att utföra 
avhjälpandeåtgärder avseende föroreningar som har uppkommit före 
Miljöbalkens ikraftträdande.107  
 
En annan bestämmelse som enligt min mening kan vara intressant att 
diskutera är 10 kapitlet 6 §. Där anges: ”En verksamhetsutövare som visar 
att verksamhetsutövarens bidrag till miljöskadan är så obetydligt att det inte 
ensamt motiverar något avhjälpande skall dock ansvara endast för den del 

                                                 
105 Att påpeka är att denna artikel publicerade före Miljöbalkens ikraftträdande. 
106 Darpö, Naturvårdsverkets rapport 5242, s. 80. 
107 Remissversion, 2006, s. 32.  
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som motsvarar bidraget.” För verksamhetsutövare i förvaringsfallen 
begränsas alltså ansvaret till att endast omfatta det som denne själv har 
förorenat. Denne verksamhetsutövare behöver alltså inte ansvara för andras 
föroreningar trots att denne kan ha känt till att marken var förorenad vid 
förvärvet.  
Vad gäller den skälighetsbedömning som skall ske av de subjektiva 
faktorerna har det redan konstaterats att tidsfaktorn är relevant i 
bedömningen.  
 
Av dessa ställningstaganden kan man dra slutsatsen att ansvaret enligt den 
första ansvarskretsen kan begränsas och att så ofta sker. 
 

6.2 Skadeståndsrätten  

Vid denna diskussion är det viktigt att påpeka skillnaderna mellan 
civilrätten och miljörätten, men även mellan civilrätt och offentligrätt. Trots 
att 32 kapitlet Miljöbalkens miljöskadeståndsbestämmelser rör miljörättsliga 
frågor är kapitlet baserat på civilrätt och reglerna rör förhållandet mellan 
enskilda.108 Med anledning av dessa skillnader ges här en utförlig 
diskussion om skadeståndsbestämmelsernas bakgrund. 
 
32 kapitlets bestämmelser om skadestånd avser att ersätta den skadelidande 
fullständigt för de skador som denne har drabbats av. Det föreligger därmed 
en skillnad jämfört med 10 kapitlets skälighetsbedömning som inte syftar 
till att en enskild skall få full ersättning. Vidare kan en enskild som har 
orsakat skador på sin mark inte grunda sin talan på 32 kapitlet då detta 
kapitel utesluter skadestånd för skador som har uppstått på den egna 
fastigheten. Regelverken skiljer sig åt avseende geografi (skadeståndet 
omfattar endast skador utanför den egna fastigheten), det skyddade intresset 
och ansvarets omfattning.109 
 
En viktig skillnad mellan de två rättsområdena är tidsperspektivet. I sin 
avhandling diskuterar Darpö omständigheten att skadestånds-
bestämmelserna är bakåtblickande medan miljörättsbestämmelserna är 
framåtblickande. Som ovan redogjorts för utgår 10 kapitlets bedömning från 
ett riskvärderingsperspektiv baserat på framtida risker för människor och 
miljön. Bedömningen baseras inte på faktorer i det förflutna då dessa är 
irrelevanta för riskenen av spridning. 10 kapitlets bedömning skiljer sig 
därmed från skadeståndsrättens framåtblickande perspektiv. 32 kapitlet 
Miljöbalken utgår heller inte från ett riskvärderingsperspektiv utan av 
rättssäkerhetsskäl måste det föreligga en konstaterad skada för att 
skadestånd skall kunna utdömas. 110 Angående tidsperspektivet har 

                                                 
108 Bengtsson, Miljörätt och civilrätt, 2003, s. 40.  
109 Darpö, Naturvårdsverkets rapport 5242 s. 22-23 och Bengtsson, Miljöbalkens 
återverkningar, 2001, s. 160. 
110 Darpö, Eftertanke och förutseende, 2001 s. 247 och  s. 256. 
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skadeståndsbestämmelserna en preskriptionstid vilket inte är fallet för 10 
kapitlet Miljöbalken. 
 
En annan skillnad i bedömningen är att 10 kapitlet utgår från objektiva 
faktorer vilket skiljer sig från den individuella bedömning som sker enligt 
32 kapitlets undantagsregler. Skillnaderna mellan kapitlen minskar dock om 
man beaktar den individuella bedömning som görs i skälighets-
bedömningen. Med beaktande av att markägaransvaret främst baseras på 
objektiva faktorer är denna skillnad större avseende markägaransvaret. 
Denna bedömning liknar 32 kapitlet vilket i slutändan även minskar 
skillnaderna mellan kapitlen.111  
 
I Miljörätt och civilrätt diskuterar Bengtsson de två rättsområdena och deras 
likheter. Han menar att de försiktighetsåtgärder som företag vidtar för att 
inte orsaka skada, och därmed skadeståndsskyldighet, medför att 
skadeståndsrätten får ett framåtblickande riskvärderingsperspektiv. 
Bengtsson menar att en annan faktor är att skadeståndsbestämmelserna på 
senare tid har betonat riskfördelningen även avseende de 
samhällsekonomiska effekterna. Dessa omständigheter har ökat det 
framåtblickande perspektivet inom skadeståndsrätten vilket även förenklar 
att analogier görs rättsområden emellan. Bengtsson menar även att de två 
rättsområdena ur ett ändamålshänseende inte heller står i stark kontrast till 
varandra då även miljöskadeståndsbestämmelserna har skärpts på senare år. 
Ansvaret har här skärpts avseende reparationshänsyn, preventionshänsyn, 
hänsyn till försäkringar och riskfördelningen. Bengtsson argumenterar för 
att problemen är de samma för de två kapitlen och att de båda två syftar till 
att komma åt verksamheter som inte är miljövänliga. Bengtsson påpekar 
även att enskilda avhjälpandebeslut sällan påverkar en hållbar utveckling.112 
 
Trots dessa likheter finns det skillnader mellan regelverken. Bengtsson 
betonar bland annat att skadestånd syftar till att förbättra den skadelidandes 
förmögenhet och skadeståndet, efter att det har betalts ut, kan användas till 
vad som helst. Ersättning enligt 10 kapitlet avser däremot en direkt 
förbättring av miljön och kan endast användas till det.113 En annan skillnad 
mellan regelverken är fördelningen av kostnaderna. Skulle en civilrättslig 
tolkning avgöra ansvarsfördelningen skulle detta kunna resultera i att alla 
kostnader inte täcks. Dessa omständigheter minskar möjligheterna att göra 
analogier till skadeståndsrätten.114  
 
Sammanfattningsvis anser Bengtsson att det inte föreligger två helt olika 
resonemang i de två systemen. Bengtsson menar att skadeståndsreglerna på 
sina håll har varit ett effektivt komplement för tillsynsmyndigheterna att 
komma till rätta med miljöproblem. Dock hävdar han även att det ännu inte 
finns belägg för att skadestånd har någon preventivverkan på 

                                                 
111 A.a., s. 301. 
112 Bengtsson, Miljörätt och civilrätt, 2003, s 40-41. 
113 A.a., s. 46.  
114 A.a., s. 47. 
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miljöproblem.115 Att påpeka är att det finns andra bestämmelser i 
Miljöbalken som rör ersättningsregler, se exempelvis 31 kapitlet 19 § och 
11 kapitlet 18 §. Motiven till dessa bestämmelser anger inte huruvida 
civilrättsliga paralleller kan dras men Bengtsson menar att det får anses 
självklart att så är fallet.116  
 
Darpö menar är att det är en självklarhet att det förvaltningsrättsliga 
synsättet är det rådande. Frågan enligt honom är istället på vilket sätt och i 
vilken mån de skadeståndsrättsliga reglerna kan komplettera de 
offentligrättsliga. Darpö menar att inspiration bör hämtas från de länder som 
använder sig av en kombinerad modell, så som Nederländerna och 
Danmark, så att man kan tillämpa skadeståndsbestämmelser när de 
förvaltningsrättsliga inte är tillämpliga. På så vis skall 
skadeståndsbestämmelserna också skydda det allmänna intresset av god 
miljö.117 Andra stater så som Belgien, Spanien och Italien har en starkt 
utpräglad skadeståndsrättslig grund. Man ser där tillsynsmyndigheterna som 
skadelidande i förhållande till den förorenande verksamhetsutövaren. 118 
Vägledning skulle kunna hämtas från båda dessa former av system.  
 
Viss vägledning kan enligt Darpö hämtas från NJA 1975 s. 675 och NJA 
1978 s. 234 där HD öppnade dörren för möjligheten att myndigheter kan 
täcka sina utgifter på skadeståndsrättslig grund. Trots att det fanns regler om 
återbetalning enligt Socialtjänstlagen som var förmånligare för den enskilde 
tilläts kommunen att använda sig av skadeståndsrättslig grund. Dessa två 
rättsfall skulle kunna tolkas så att det finns möjligheter för tillsyns-
myndigheter att använda sig av skadeståndsrätten vid de fall då den 
offentliga rätten inte är tillräcklig. Att man kan dra denna slutsats är dock 
inte helt klart. Vidare är det oklart vad som var skadan i de aktuella 
fallen.119  
 
Min mening är att detta återigen är ett tecken på att ytterligare lagstiftning 
krävs. Tills dess skulle dessa rättsfall kunna vara belägg för att analogier 
skulle kunna göras till skadeståndsrätten när den offentliga rätten inte anger 
vad som skall gälla. Viktigt är att de utfyllande reglerna aldrig får 
konkurrera med de förvaltningsrättsliga och att dessa endast får användas 
när de offentligrättsliga inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. 120  
 
Ansvaret enligt 32 kapitlet Miljöbalken är strikt, det vill säga inte heller 
detta ansvar skall som huvudregel vara baserat på subjektiva faktorer. Skälet 
till det strikta ansvaret är sociala och humanitära skäl och tanken var att man 
skulle underlätta för den skadelidande. Från huvudregeln finns de viktiga 
undantagen för vad som är orts- och allmänvanligt. Undantag från 
bestämmelserna kräver en bedömning i det enskilda fallet vilket skulle 

                                                 
115 A.a., s. 41-42. 
116 A.a., s. 49-50. 
117 Darpö, Eftertanke och förutseende, 2001, s. 262. 
118 A.a., s. 246. 
119 A.a., s. 263-265. 
120 A.a., s. 263-264. 
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kunna vara något som skulle kunna tillämpas även avseende 10 kapitlet. 
Därmed skulle bestämmelserna både innehålla strikt ansvar men även 
lättnader för markägaren i undantagssituationer. I det aktuella fallet skulle 
tillsynsmyndigheterna kunna se till ägarförhållandena samt att en sanering 
inte skulle vara miljömässigt effektiv. 
 
32 kapitlet 3 § anger förutsättningar som måste vara uppfyllda för att 
skadestånd skall kunna utdömas. Liknande förutsättningar skulle kunna 
tillämpas även för markägare. Därmed skulle lagen tydligare ange 
förutsättningar som måste vara uppfyllda vilket skulle öka insikten hos den 
enskilde.  
 
Även bevisbördan skiljer sig åt. Den speciella bevisbörderegeln som är 
tillämplig för övriga delar av Miljöbalken är inte tillämplig rörande 32 
kapitlet vilket försvårar skadelidandes situation. 32 kapitlets 
bevisbörderegler kan inte jämföras med 10 kapitlet riskbedömningen.  
 
Vid de fall då 32 kapitlet Miljöbalken inte innehåller några regler fylls lagen 
ut av Skadeståndslagen (1972:207.)121 De bestämmelser som skulle kunna 
bli intressanta är sjätte kapitlets bestämmelser avseende bevisbörda, 
medvållande, kompensationens storlek, culpabedömningen samt 
jämkning.122  
 
Skadeståndsrätten beaktar i större omfattning den ansvariges ekonomiska 
möjligheter, se 6 kapitlet 2 § Skadeståndslagen. Darpö kommenterar kort att 
om avhjälpandeåtgärderna skulle slå orimligt hårt mot den enskilde så skall 
detta beaktas. Skulle analogier göras till skadeståndsrätten skulle ytterligare 
hänsyn kunna tas till ekonomiska faktorer om den enskilde drabbas orimligt 
hårt.  
 

6.3 Grannerättslagstiftning 

Grannerättslagstiftningen har en civilrättslig utformning. Den 
grundläggande frågan för detta rättsområde är vad som är den rimligaste 
lösningen för de berörda grannarna. Regelverket har ett snävare perspektiv 
än miljörätten då den inte ser till miljöpåverkan i stort. Historiskt sett har 
dock grannerättslagstiftningen varit en del av miljörätten. Gränsdragningen 
mellan de två rättsområdena är flytande men generellt kan sägas att 
störningar i mindre skala rörande endast viss granne har ansetts vara civilrätt 
medan störningar med större utbredning har ansetts tillhöra miljörätten.123 
Bengtsson menar att man av denna generella slutsats kan konstatera att 
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler inte omfattar små tvister medan de 
kan omfatta större tvister som denna.124 

                                                 
121 Eriksson, Rätten till skadestånd vid miljöskador, 1995, s. 27. 
122 Darpö, Eftertanke och förutseende, 2001, s. 301. 
123 Bengtsson, Miljörätt och civilrätt, 2003, s 51. 
124 A.a., s 53. 
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I Prop. 1970:20 B anger lagstiftarna att det är oklart vilket ansvar den 
oskyldige fastighetsägaren har enligt Jordabalkens 3 kapitel. Diskussion förs 
om att den oskyldige fastighetsägaren i många fall kan åläggas ett ansvar 
men att det ibland kan te sig orimligt.125 Lagstiftarna konstaterar att: 
”Däremot är det enligt gällande rätt tveksamt i vilken utsträckning talan 
kan riktas mot ägaren, när en inverkan på grannfastigheten har sin grund i 
annans nyttjande av den förres egendom.” Resonemanget kring ansvaret är 
oklart och bedömningen får variera från fall till fall huruvida den oskyldige 
markägaren kan ansvara för störningar som beror på annan. Regeringen 
menade att dessa frågor skulle överlämnas till domstolarna.126 Propositionen 
visar på den ovilja som fanns bland lagstiftarna att reglera oskyldiga 
markägares ansvar.  
 
Westerlund och Bengtsson menar att dessa omständigheter leder till att man 
inte kan göra omfattande analogier till grannerättslagstiftningen.127 
Möjligheterna hade dock ökat om endast två parter varit inblandade. 

 

6.4 Brottsbalken 13 kapitlet 7 § 

Brottsbalken har ett starkt preventivt syfte i form av att förebygga brott. 
Bedömningen grundar sig endast på det som har inträffat och 
bestämmelserna fyller ingen reparativ funktion.128 Straffrätten är precis som 
miljörätten offentligrätt och det är endast staten som kan utdöma straff.129 
Det är alltid åklagaren som skall ställa utom rimligt tvivel att ett brott har 
begåtts vilket skiljer sig markant från Miljöbalkens omvända bevisbörda. 
 
Den paragraf som åsyftas är 13 kapitlet 7 § Brottsbalken och den lyder: ”Om 
någon framkallar allmän fara för människors liv eller hälsa genom att 
förgifta eller infektera livsmedel, vatten eller annat, på annat sätt sprida 
gift eller dylikt eller överföra eller sprida allvarlig sjukdom, döms för 
spridande av gift eller smitta till fängelse i högst sex år.”  
 
Kriminaliseringen är begränsad till att endast omfatta gärningar riktade mot 
människor. Vidare skall dessa gärningar framkalla allmän fara vilket 
förutsätter att en större krets kan drabbas av faran. Förarbetena ger exempel 
på att någon förgiftar en brunn.130 Bedömningen grundas på individuella 
faktorer och huruvida den skyldige har varit oaktsam i sitt handlande, det 
vill säga spridningen måste ha skett uppsåtligen. Denna omständighet står i 
skarp kontrast till 10 kapitlets riskbedömning som endast baseras på 
objektiva kriterier. Detta leder till att det är avsevärt svårare att dömas enligt 

                                                 
125 Prop. 1970:20, Del B s. 101-102. 
126 Darpö, Eftertanke och förutseende, 2001, s. 309.  
127 Darpö, Ansvaret för efterbehandling av förorenade områden, 1996, s. 195 ff. och 
Bengtsson, Miljörätt och civilrätt, 2003, s. 43, s. 53 
128 Jönsson, Straffansvar och modern brottslighet, 2004, s. 23. 
129 Wennberg, Introduktion till straffrätten, 2008, s. 13. 
130 Leijonhufvud m.fl., Brottsbalken: En kommentar, 2009, s. 13:39.  
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13 kapitlet 7 § än att åläggas ansvar enligt 10 kapitlet då det 
riskvärderingsperspektiv som markant underlättar bedömningen enligt 10 
kapitlet får inte användas enligt Brottsbalken.  
 
Det har visat sig svårt att döma folk för miljöbrott enligt både Miljöbalken 
och 13 kapitlet 7 § Brottsbalken. Ett av skälen till detta är att miljöbrott inte 
alltid är tillräckligt tydliga och att man inte klart kan se konsekvenserna. 
Teckomatorp målet, som rörde företaget BT-Kemi, åskådliggör hur 
svårtillämpad bestämmelsen är.131 Åtalet mot företagets direktör och 
platschef gällde nedgrävning av tvåhundra tunnor innehållande farligt avfall. 
Tingsrätten fann att den farliga fenoxisyran hade spridits till den närliggande 
Braån. Dock fann de inte bevisat i vilken mängd och att det var just de 
nedgrävda tunnorna som hade orsakat spridningen. Vidare fann rätten inte 
heller att det hade förelegat någon konkret och allmän fara. Målet visar att 
det är komplicerat att uppfylla bestämmelsens rekvisit.132 
 
Även NJA 1995 s. 119 rör 13 kapitlet 7 §. Bedömningen i målet kan vara 
intressant för uppsatsen trots att målet inte rör spridning av farliga ämnen i 
miljön. I målet hade rätten att avgöra huruvida en man, som genom flera 
oskyddade samlag dels smittat två kvinnor med HIV, dels utsatt ytterligare 3 
kvinnor för risken att smittas av sjukdomen, kunde dömas enligt 13 kapitlet 
7 §. Följande konstaterande från HovR visar på att det är en stor krets av 
människor som måste vara i riskzonen samt att en konkret fara måste 
föreligga för att man skall kunna tillämpa bestämmelsen: ”Nästa fråga blir 
då om detta också framkallat sådan allmän fara som avses i lagrummet. Av 
betydelse för denna bedömning är om X och X kan uppfattas såsom 
representanter för en vid och obestämd krets av personer. Förutom att ha 
smittat X och X med därav följande risk för vidarespridning har Johan B 
även riskerat att överföra sin smitta till X, X och X. Redan av detta följer att 
en obestämd krets av personer kommit i vad man kallar farozonen. Kravet 
på att Johan B:s handlande skall ha framkallat allmän fara är därmed 
uppfyllt. Johan B skall därför dömas för spridande av smitta och brottet är 
på av åklagaren anförda skäl att bedöma som grovt.”  
 
HD följde senare HovR:s resonemang och mannen dömdes enligt 13 
kapitlet 7 § Brottsbalken.  
 
De två rättsområdenas avvikande utgångsläge försvårar möjligheterna till 
analogier. Brottsbalkens bestämmelser är helt enkelt för avvikande för att 
överensstämma med Miljöbalkens bakomliggande syfte.  
 

                                                 
131 Landskrona tingsrätt, Dom 12/8 1977, domnummer DV 282, målnummer B 274/76. 
132 Giftfabriken som sprängdes BT-Kemi skandalen och miljöbrottsbegreppets etablering, 
BRÅ-Rapport, 2002:12, s. 12 ff.  
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6.5 Hälsoskyddslagstiftning 

Hälsoskyddslagstiftningen finns sedan Miljöbalkens ikraftträdande i 9 
kapitlet 3 § och lyder: ”Med olägenhet för människors hälsa avses 
störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka 
hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.” Tidigare fanns 
bestämmelserna i Hälsoskyddslagen där de benämndes som sanitär 
olägenhet.  
 
Enligt förarbetena omfattas störningar som påtagligt påverkar människors 
psykiska välbefinnande oavsett om de inte direkt kan visas vara 
hälsoskadliga. Propositionen anger att typiska störningar är buller, lukt och 
termiskt inomhusklimat. Avgörande för om störningen klassas som 
olägenhet är vad människor i allmänhet anser vara olägenhet, bedömningen 
skall inte baseras på enskilda personers reaktioner. Viss hänsyn skall dock 
tas till personer som är något känsligare än normalt.133 Paragrafen anger 
tydligt att medicinska och hygieniska utgångspunkter skall ligga till grund 
för bedömningen. Bestämmelserna riktar sig både mot att motverka 
olägenheter som redan har uppstått men även att förebygga olägenheter som 
inte redan har uppkommit. Bedömningen av vad som är en olägenhet skall 
inte påverkas av ekonomiska eller tekniska avvägningar då detta hade 
kunnat leda till att betydligt lägre krav kunnat ställas.134 Avvägningsregeln i 
2 kapitlet 7 § skall spela in vilket kan leda till att en åtgärd inte vidtas om 
det inte är ekonomiskt försvarbart. Detta kan jämföras med bedömningen 
enligt 10 kapitlet 4 § där en skälighetsbedömning skall göras. Det måste 
även föreligga en koppling mellan störningen och den fysiska miljön. MÖD 
2005:9 rörde huruvida användningen av en vedpanna som saknade 
ackumulatortank orsakade olägenhet för grannarna. Miljööverdomstolen 
konstaterar i domen att utredningen visade att eldningen kunde orsaka 
olägenhet för grannarna och att: ”det är miljömässigt motiverat att förbjuda 
användningen av pannan i dess nuvarande utformning, eftersom det finns 
alternativ som inte är orimliga att genomföra.”  
 
Bedömningar enligt 9 kapitlet 3 § utgår precis som 10 kapitlets bedömning 
från objektiva riktlinjer givna av myndigheter och det sker inte heller här 
någon culpa baserad bedömning. I MÖD 2005:12 hade Miljööverdomstolen 
att avgöra huruvida det var skäligt att Banverket skulle utföra 
bullerskyddsåtgärder i den utsträckning som Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden i Ronneby kommun ansåg. Domstolen skulle även 
avgöra om detta föreläggande kunde förenas med vite. Miljööverdomstolen 
fann att: ”De krav på åtgärder som riktats mot Banverket av 
underinstanserna och de kostnader som kraven för med sig framstår inte 
som orimliga med hänsyn till störningsnivån och störningsfrekvensen (2 
kap. 7 § miljöbalken). Föreläggandet skall därför stå fast.” Detta utdrag 
från domen visar att bedömningen utgick ifrån 2 kapitlets 
rimlighetsbedömning samt att objektiva riktlinjer beaktades.  

                                                 
133 Prop. 1997/98:45, Del II, s. 109. 
134 Torngren, Hälsoskyddslagen, 1986, s. 14. 
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Ett annat fall som belyser Miljööverdomstolens ställningstaganden är MÖD 
2004:30. Målet behandlar frågan huruvida en lantbrukare skulle ha rätt att 
lagra gödsel och urin i en flytgödselbrunn placerad 29-45 meter från ett 
grannhus. Miljööverdomstolen fann att de vidtagna skyddsåtgärderna, med 
hänvisning till 2 kapitlet Miljöbalken, inte ansågs tillräckliga då de inte 
skulle minska olägenheterna i tillräckligt hög grad. Rätten fann även att 
lokaliseringen inte kunde godtas utan att nyttan av förbudet för de 
närboende motiverade kostnader för att flytta brunnen. Med anledning av de 
objektiva förutsättningar som rätten hade att utgå från fann de att det inte 
var skäligt att lantbrukaren skulle ha rätt att lagra gödsel och urin så nära 
grannhuset. Dessa bedömningar skulle kunna beaktas och fungera som 
vägledning då skälighetsbedömningen enligt 10 kapitlet 4 § inte anger vad 
ska gälla.  
 
Förarbetena anger att Miljöbalkens miljökvalitetsnormer kan komma att 
underlätta bedömningen enligt 9 kapitlet 3 §.135 Både tillfälliga störningar 
och ringa störningar faller utanför lagens tillämpningsområde. Detta leder 
till att inte alla störningar som faktiskt kan vara skadliga för människors 
hälsa skall beaktas som en olägenhet.136 
 

6.6 Slutsatser samt analys av kapitlet 

Först kan konstateras att syftet med denna del av uppsatsen är att belysa 
möjligheterna till analogier vid de fall då 10 kapitlet innehåller oklarheter. 
Meningen är inte att de offentligrättsliga reglerna skall åsidosättas utan 
analogier skall göras då 10 kapitlet inte anger vad som gäller. Precis som 
Darpö konstaterar, rör det sig om en diskussion kring i vilken mån övriga 
rättsområden kan komplettera de offentligrättsliga. 
 
Av redogörelsen ovan följer att även lagstiftningen på dessa områden är vag 
och oklar avseende den oskyldige markägaren. Vid en genomgång av 
förarbetena till ML, 3 kapitlet Jordabalken och 13 kapitlet Brottsbalken 
menar Darpö att man främst kan dra två slutsatser. Det första är lagstiftarens 
ovilja att uttala sig om eller reglera frågan om markägaransvaret för 
föroreningar som andra har orsakat på dennes mark. Det andra menar Darpö 
är att uttalanden rörande dessa frågor liknar varandra oavsett vilken lags 
förarbeten man beaktar. Vidare konstaterar han att det är svårt att dra 
paralleller till annan lagstiftning då de olika rättsområdena har olika 
betungande markägaransvar. Det rättsområde som Darpö ändå menar är 
mest relevant att göra analogier till är skadeståndsrätten.137  
 
Flera skäl talar för att analogier inte skall göras till Brottsbalken. Med 
hänsyn till Brottsbalkens starka preventiva funktion, bevisbördan samt den 

                                                 
135 Prop. 1997/98:45, Del II, s. 109. 
136 Torngren, Hälsoskyddslagen, 1986, s. 13. 
137 Darpö, Ansvaret för efterbehandling av förorenade områden, 1996, s. 195 ff.  
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individuella culpabedömningen kan syftet med Miljöbalken inte uppnås om 
analogier görs till Brottsbalken. Min mening är därför att det är svårt att 
fylla ut 10 kapitlets oklarheter med Brottsbalkens bestämmelser.  
 
Avseende grannerättslagstiftningen skall tvisten i Landskrona hänföras till 
miljörätten då den berör fler än två parter. Av redogörelsen ovan kan 
slutsatsen dras att även denna lagstiftning innehåller brister rörande 
markägaransvaret. Av intresse för uppsatsen är att lagstiftaren har valt att 
vara försiktig med att ålägga den oskyldige markägaren något ansvar och att 
detta ansvar aldrig kan gå utanför den egna markgränsen. Även förhållandet 
att markägaransvaret skall variera beroende på situationen menar jag är 
relevant. Sker en individuell bedömning som tillåts variera beroende på 
situation är min mening att bedömningen lättare framstår som rimlig även i 
situationer som denna.  
 
Min åsikt är att det undantag som finns i 10 kapitlet 6 § Miljöbalken talar 
för ett mindre strikt ansvar även för passiva markägare. Om den 
verksamhetsutövare som endast har bidragit med en liten del av 
föroreningen har ett begränsat ansvar bör även den markägare som inte har 
bidragit alls till föroreningen ha ett begränsat ansvar. Samma begränsning 
gäller för markägare som är ansvariga som verksamhetsutövare i 
förvaringsfallen. Det är enligt min mening inte skäligt att den markägare 
som inte har bidragit till någon del och heller inte förvarar något som kan 
leda till förorening på sin fastighet kan få ett större ansvar än den som 
bidragit med en del av föroreningen respektive den som har ett 
förvaringsansvar. Därmed menar jag att detta borde begränsa markägarens 
ansvar i skälighetsbedömningen.  
 
Möjligheten att göra analogier till hälsoskyddslagstiftning ökar då denna 
lagstiftning återfinns i Miljöbalken och därmed beaktar balkens syfte. En 
bedömning enligt 2 kapitlet 7 § Miljöbalken kan leda till att en åtgärd som 
inte är ekonomiskt försvarbara inte skall vidtas. Detta kan jämföras med 10 
kapitlets skälighetsbedömning. Med hänsyn till omständigheterna i fallet 
kan även resultatet av denna bedömning bli att en åtgärd inte vidtas. Som 
bland annat rättsfallen MÖD 2005:9 och MÖD 2005:12 visar skall objektiva 
riktlinjer ligga till grund för bedömningen. Detta är ett tecken på likheter 
mellan rättsområdena. 
  
Trots skillnaden i den individuella bedömningen utgår båda två från 
Miljöbalken. Analogier kan därför göras till Miljööverdomstolens 
bedömningar avseende tolkning av objektiva riktvärd samt 2 kapitlet 
Miljöbalken.  
 
Precis som Darpö menar jag att skadeståndsrätten är det rättsområde som 
bäst lämpar sig för analogier. Skillnaderna mellan rättsområdena var tidigare 
större men med hänsyn till de skillnader som har gjorts i 32 kapitlet 
föreligger numera flera likheter mellan de två rättsområdena.  
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Ett starkt skäl till varför analogier kan göras är det strikta ansvaret som 
liknar 10 kapitlets objektiva bedömning. Förarbetena till lagen anger att 
skälet till det strikta ansvaret är att stimulera försiktighet hos verksamheter 
samt att öka skadelidandes möjligheter. Detta ligger i linje med 10 kapitlet 
Miljöbalken. 
 
Som nämnts finns det undantag från det strikta ansvaret. En bedömning 
liknande den som görs för orts- och allmänvanliga skador skulle kunna leda 
till ett mindre strikt ansvar för markägare i vissa situationer. Att beakta 
faktorer liknande dem i 32 kapitlet vid skälighetsbedömningen skulle både 
öka den rättsliga styrningen och få resultatet att framstå som mer rättvist för 
den enskilde då individuella faktorer skulle tillmätas betydelse. En sådan 
bedömning skulle även beakta ett områdes speciella karaktär. För 
fastigheterna i Landskrona hade detta inneburit att man hade beaktat 
omständigheten att grannfastigheterna inte kunde saneras.  
 
Som nämnts ovan har även 32 kapitlet andra bevisbörder regler än 
resterande delar av Miljöbalken. Den markägare som inte har bidragit till 
föroreningen känner inte heller till hur föroreningarna har gått till varför det 
är svårare för dem att bevisa händelseförlopp och andra omständigheter. 
Återigen skulle en ändrad bevisbörderegel kunna leda till ett mindre 
omfattande markägaransvar vilket skulle få ansvaret att framstå som 
skäligare.  
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7 Analys och slutsatser 

Enligt uppsatsens första kapitel har denna uppsats tre frågeställningar. I 
detta kapitel kommer jag att presentera mina frågeställningar samt analysera 
dessa. Kapitlet avslutas med en redogörelse över alternativa lösningar till 
den problematik som har redogjorts för i uppsatsen. 
  

7.1 Markägaransvaret och syftet  

Av denna uppsats finner man att markägaren, enligt lagtext, har ett 
långtgående avhjälpandeansvar. Omfattningen av detta ansvar och vilka 
faktorer som skall vara avgörande i bedömningen är dock oklart och att 
endast studera de traditionella rättskällorna ger lite vägledning då de inte 
anger vad som gäller.  
 
Omständigheten att tillsynsmyndigheten inte har fattat något beslut i det 
aktuella fallet illustrerar hur bristen på lagstiftning får konsekvenser i 
verkligheten. På grund av att tillsynsmyndigheten, med hänvisning till den 
bristfälliga lagstiftningen, inte vet hur de skall agera har de valt att inte 
agera alls. Inga åtgärder har utförts trots att det har gått snart två och ett 
halvt år sedan markundersökningarna utfördes. Detta visar på att det 
långtgående markägaransvaret innehåller flera komplicerade 
intresseavvägningar varav många är svåra att förstå inte bara för den 
enskilde utan även för tillsynsmyndigheterna. Att tillsynsmyndigheten inte 
vet hur de skall agera drabbar därmed både miljön och den enskilde 
markägaren.  
 
Arbetet med att fastställa omfattningen av markägaransvaret kan illustreras 
av en vågskål. Dels skall vad som är bäst för miljön och en hållbar 
utveckling beaktas, dels skall besluten framstå som acceptabla för den 
enskilde mot vilken föreläggandet riktas. Precis som har påpekats i denna 
uppsats är det viktigt att Miljöbalkens mål uppnås och att statsbudgeten inte 
belastas med kostnader för sanering av mark orsakad av 
verksamhetsutövare.  
 
Det stora dilemmat är bristen på material i förarbeten, praxis och doktrin. 
Situationen blir därmed oklar vilket, enligt min mening, bör resultera i 
striktare lagstiftning. Fallet visar att den lagstiftning och praxis som idag 
existerar inte utgör en tillräcklig beslutsgrund för tillsynsmyndigheterna. För 
den enskilda förvärvaren som inte besitter någon kunskap i juridik eller 
miljörättens särprägel är det svårt att i förväg förstå det ansvar som åläggs 
med förvärvet om det inte finns klar lagstiftning och praxis. 
 
Syftet med det långtgående markägaransvaret är enligt Darpö att uppfylla 
principen om att förorenaren skall betala. Genom ett långtgående 
markägaransvar menar han att principen uppfylls. Min mening är att så inte 
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alltid är fallet så som bestämmelserna är utformade idag. Darpö nämner att 
principen skall tolkas som en ekonomisk effektivitets princip. Min mening 
är att fallet i Landskrona visar att principen inte alltid fungerar på ett 
effektivt sätt och att man därmed bör kunna göra avsteg från den om det 
gynnar miljön.  
 
Darpö för fram tre argument för ett långtgående markägaransvar med 
hänvisning till principen om att förorenaren skall betala.  
 
Det första argumentet som Darpö lyfter fram är förenklingsperspektivet. 
Detta perspektiv förutsätter enligt Darpö även att det finns ett välfungerande 
regelsystem att väcka talan. Då det idag inte finns ett välutvecklat system att 
väcka talan mot dem som är solidariskt ansvariga anser jag att detta inte är 
ett starkt vägande skäl. Rättssäkerheten för den enskilde är i dessa 
situationer inte hög. I fallet med fastigheterna i Landskrona finns det heller 
inte någon annan solidariskt ansvarig och att då rikta samtliga krav mot 
endast markägaren kan inte anses skäligt.  
 
Det andra skälet är att markägaren skall bekosta avhjälpandet eftersom det 
är denne som kommer att åtnjuta fördelarna av avhjälpandet. När det som i 
detta fall är oklart huruvida avhjälpandet kommer att medföra några fördelar 
med hänsyn till spridningsrisken är det min åsikt att inte heller detta är ett 
starkt vägande skäl. Här skulle saneringen antagligen endast innebära 
kostnader och dessutom föreligger en risk att marken senare kommer att 
behöva saneras igen.  
 
Det sista, och starkaste argumentet, är att kostnaderna indirekt hamnar hos 
förorenaren genom att marknaden reagerar med försiktighet på överlåtelser. 
Återigen visar detta fall att enskilda inte är insatta i bestämmelserna vilket 
leder till att marknaden inte reagerar på det sätt lagstiftare hade hoppas på. 
För att detta argument skall kunna bli ett starkt vägande skäl menar jag att 
det krävs en lagstiftad markundersökningsplikt där förvärvaren inser 
konsekvenserna av sitt förvärv. I detta fall kommer kostnaderna inte att 
hamna hos förorenaren.  
 
Med detta sagt menar jag inte att Darpös argument för ett långtgående 
markägaransvar inte kan passa andra situationer. Hans hänvisning till 
principen kan vara korrekt om exempelvis ordentliga markundersökningar 
före förvärvet leder till att den tidigare verksamhetsutövaren bekostar 
avhjälpandeprocessen eller att markägaren åtnjuter fördelar av avhjälpandet.  
 
Vad jag vill ha sagt med dessa argument är att jag menar är att det i många 
fall är svårt att rättfärdiga det omfattande markägaransvaret med hänvisning 
till principen om att förorenaren skall betala. Återigen visar fallet med 
fastigheterna i Landskrona, där de slutliga avhjälpandekostnaderna inte 
kommer att kunna ledas tillbaka till verksamhetsutövaren och markägaren 
antagligen heller inte kommer att åtnjuta stora fördelar av saneringen, att 
regelverket inte är anpassat för en sådan situation. Ytterligare ett argument 
för detta ställningstagande är enligt min mening att tillsynsmyndigheten inte 
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har kunnat fatta ett beslut trots att snart två och ett halvt år har förflutit 
sedan markundersökningarna utfördes.  
 
Min analys ger att markägare skall ha en skyldighet att bekosta 
markundersökningar om de vid köpet kände till eller borde ha känt till 
föroreningarna. Däremot borde en annorlunda bedömning ske för själva 
saneringen. Även Rubenson för fram denna åsikt, att det ibland kan vara 
skäligt att markägaren endast ansvarar för markundersökningarna.  
 
I förarbetena anges att det strikta markägaransvaret ska syfta till att 
marknadens mekanismer ska lösa problemet med förorenade fastigheter 
genom ökad försiktighet och kontroll vid förvärv. Både förarbeten från 1998 
och från 2009 diskuterar att det hade varit bra med offentliga register där 
förvärvare hade kunnat kontrollera markens status. Min mening är därför, 
för att kunna uppfylla syftet med bestämmelserna, att det krävs en lagstiftad 
undersökningsplikt. Återigen är det viktigt att påpeka att enskilda inte alltid 
förstår innebörden av dagens bestämmelser. Genom striktare lagstiftning 
skulle konsekvenserna bättre belysas. Här borde även ett undantag från 
markägaransvaret tas liknande det som finns i 32 kapitlet Miljöbalken. 
Resultaten av dessa undersökningar skulle föras in i offentliga register. 
Förvärvet av fastigheterna i Landskrona belyser att incitamentet att 
undersöka marken inte alltid fungerar på ett tillfredsställande sätt.  
 
Skälet till att jag anser att det behövs en lagstiftad undersökningsplikt är 
återigen dilemmat med bristen av förarbeten, praxis och doktrin. I min 
redogörelse över undersökningsplikten har jag främst hänvisat till ett 
examensarbete från år 2000 samt till Prop. 1997/98:45. Jag har inte funnit 
några generella riktlinjer eller utförlig lagkommentar. Detta kan jämföras 
med Jordabalkens undersökningsplikt. Till denna lagstiftning finns utförlig 
lagkommentar, praxis samt doktrin. Med detta sagt menar jag att det krävs 
lagtext innehållande de rekvisit som den enskilde måste uppfylla samt mer 
konkret följderna av vad det innebär om en utförlig markundersökning inte 
utförs. Detta medför en risk för att lagstiftningen blir långtgående. Trots att 
långtgående lagstiftning inte är eftersträvansvärt menar jag att det hade varit 
bättre än dagens system som, med hänvisning till fallet i Landskrona, inte 
fungerar tillfredsställande.  
 
Dagens bedömning utgår från ett riskvärderingsperspektiv som syftar till att 
tillsynsmyndigheten skall kunna agera redan då risk för spridning föreligger. 
Riskvärderingsperspektivet är ett av skälen till att man kan ifrågasätta 
möjligheterna att göra analogier till skadeståndsrätten. Min mening är att 
fallet i Landskrona illustrerar att riskvärderingsperspektivet inte alltid leder 
till att spridningsrisken minskar. Trots tillsynsmyndighetens möjlighet att 
agera redan på risknivå har man inte agerat.  
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7.2 Skälighetsbedömningens uppbyggnad 
samt dess omfattning  

10 kapitlets skälighetsbedömning, som skall avgöra omfattningen av 
avhjälpandet, är inte anpassad för den sekundära ansvarskretsen. Då endast 
en faktor i den individuella bedömningen, tidsaspekten, är relevant för 
markägaren får bedömningen utgå från objektiva faktorer. Detta leder till att 
halva bedömningen faller bort jämfört med skälighetsbedömningen för 
verksamhetsutövare. Jag kommer därför nedan att redogöra för andra 
faktorer som kan vara avgörande för bedömningen och som har berörts i 
uppsatsen.  
 
Den första faktorn är att bedömningen skall relatera till miljön i området 
vilket resulterar i att bedömningen blir rent objektiv. Avgörande för 
prövningen skall vara den framtida spridningsrisken till andra områden och 
att miljön i området inte längre utgör en risk för människors hälsa och 
miljön, det vill säga exponering av föroreningarna. Avgörande är alltså att 
situationen för de omkringliggande fastigheterna förbättras. De åtgärder som 
utförs skall vara nödvändiga, kostnadseffektiva och miljömässigt 
motiverade. Darpö argumenterar för att det behövs rättslig styrning för att 
kunna uppnå miljömålen samtidigt som fördelningen av ansvaret måste 
kunna uppfattas som skäligt för den enskilde adressaten. 
 
Uppfattningen att det är spridningsrisken som är avgörande för markägar-
bedömningen förs fram av Darpö, Delin och Nilsson. Om saneringen av ett 
område medför klara förbättringar av marken talar detta för att sanering 
skall utföras och även delvis bekostas av markägaren. Åtgärden är då 
miljömässigt motiverad med hänvisning till det behov som föreligger. 
 
Så kommer dock fallet inte att vara för fastigheterna i Landskrona. 
Saneringsarbetet kommer inte att förbättra situationen för de 
omkringliggande fastigheterna och chanserna är även stora att de aktuella 
fastigheterna kommer att behöva saneras igen. Det kan därför inte anses 
vara miljömässigt motiverat att utföra saneringsarbete på marken så som 
situationen är idag. Saneras marken nu kommer inte mesta möjliga renhet 
att uppnås för pengarna och åtgärden innebär därmed inte optimalt 
utnyttjande av samhällets ekonomiska resurser.  
 
Bedömningen skall även utgå från markförutsättningarna i det enskilda 
fallet, det vill säga vad marken skall kunna användas till efter avhjälpandet. 
Skall marken kunna användas för att bo på är även själva saneringen mer 
brådskande och återigen talar mer för att sanering skall ske. 
 
I detta fall skall marken kunna användas som industriområde. Som nämnts 
kommer det att föreligga en risk för fortsatt spridning från de 
omkringliggande fastigheterna. Frågan är därför om sanering av området, 
med dagens lagstiftning, innebär att mesta möjliga miljövårdsnytta uppnås 
för pengarna. I detta fall framstår det som relativt klart att åtgärderna inte 
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kommer att vara miljövårdseffektiva, det vill säga mesta möjliga 
miljövårdsnytta kommer inte att uppnås för pengarna. Skälet till detta är 
som nämnts att området runtomkring inte kommer att saneras och att risken 
är stor att även de aktuella fastigheterna kommer att förorenas igen.  
 
En annan omständighet att bedöma är de eventuella åtgärdernas preventiva 
effekt, det vill säga hur man stoppar spridningen. Återigen varierar ansvaret 
beroende på spridningsrisken och den omkringliggande marken. Om en 
förorenad fastighet är belägen intill känslig, icke förorenad mark så krävs en 
mer omfattande behandling.  
 
Precis som avseende det miljömässigt motiverade i åtgärden är den 
preventiva effekten på omgivningen liten. Detta menar jag återigen vara ett 
skäl för ett mindre omfattande markägaransvar.  
 
Förutom att bedöma dessa faktorer menar jag att en lösning på problemet 
med den bristfälliga lagstiftningen kan vara analogier till den primära 
ansvarskretsen samt andra rättsområden. Med detta menar jag att man alltid 
skall utgå från de offentligrättsliga regler som finns i 10 kapitlet men att 
man, i komplicerade situationer, skall kunna fylla ut bestämmelserna med 
lagstiftning från andra rättsområden. Självklart skall tolkningen av 
bestämmelserna ske enligt Miljöbalken.  
 
I kapitel 6.6 ges en utförlig diskussion kring vilka slutsatser man kan göra 
av analogier. Här anges att bestämmelsen i Brottsbalken och denna 
bestämmelses syfte skiljer sig från Miljöbalken varför analogier inte kan 
göras. Små analogimöjligheter föreligger även avseende Jordbalkens 3 
kapitel. Viss hänsyn kan tas till den individuella bedömning som skall enligt 
bestämmelsen och som skall variera från fall till fall.  
 
Som nämnts tidigare i uppsatsen skulle miljöskadeståndsbestämmelserna, 
och till viss del även hälsoskyddslagstiftningen kunna fylla ut 10 kapitlets 
luckor. Genom att göra analogier till skadeståndsrätten skulle individuella 
faktorer uppmärksammas och därmed skulle bedömningen vidgas. Med 
hänsyn till att en individuell bedömning då till viss del skulle ligga till grund 
för bedömningen skulle, enligt min mening, skäligheten i bedömningen öka. 
Miljööverdomstolens bedömningar avseende hälsoskyddslagstiftningen 
skulle även kunna fungera som riktlinjer.  
 
Med hjälp av analogier skulle 10 kapitlets bristfälligheter delvis kunna 
fyllas. Analogierna skulle leda till en mer individuell bedömning som jag 
anser hade kunnat öka skäligheten i att ålägga markägaren ett ansvar. Här 
kan på nytt vikten av rättslig styrning framhållas då det ökar skäligheten i 
enskilda avgöranden.  
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7.3 Miljöriskområde 

Att det inte finns några miljöriskområden elva år efter Miljöbalkens 
ikraftträdande visar menar jag på att bestämmelserna inte fungerar på ett 
tillfredsställande sätt. Trots att förarbetena inte anger att regelverket skall 
tillämpas med försiktighet har detta skett. Jag menar därför att det krävs en 
förändring.  
 
Argumentet att reglerna inte skall fungera som ett komplement till 
avhjälpandereglerna med hänsyn till att detta skulle motverka att 
förorenaren betalar, anser jag vara felaktigt. Genom att ett större område kan 
omfattas, och därmed flera fastigheter, menar jag att man har en möjlighet 
att förändra i situationer liknande den i Landskrona. Att man inte vill att 
regelverket skall påverka avhjälpandeprocessen med hänvisning till att det 
inte överensstämmer med principen om att förorenaren skall betala, anser 
jag märklig. Med hänsyn bland annat till att föroreningarna kommer att 
spridas från omkringliggande tomter har tillsynsmyndigheten avvaktat i 
snart ett år med ett beslut i frågan. Detta menar jag är ett tecken på att 
dagens bestämmelser, som överensstämmer med principen om att 
förorenaren skall betala, inte fungerar. Jag menar att det hade varit bättre om 
en åtgärd vidtogs överhuvudtaget, trots att denna inte överensstämmer med 
principen om att förorenaren skall betala. Därmed anser jag att 
bestämmelserna borde ändras så att de kunde komplettera varandra i form 
av att enskilda betalade en del och staten en del. Förhoppningsvis skulle 
detta leda till att större områden kunde saneras genom att 
miljöriskområdesbestämmelserna även innehöll avhjälpandebestämmelser.  
 

7.4 Alternativa lösningar  

I denna del jag valt att kommentera alternativ som jag tror skulle kunna vara 
effektiva som komplement till dagens regelverk. 
 
Som redogörs för i uppsatsen har det i två propositioner diskuterats att bättre 
registrering av föroreningar är eftersträvansvärt som ett effektivt 
styrningsmedel. Ändå finns det än idag inget välfungerande system. För att 
uppnå ett välfungerande registersystem krävs det att det skapas ett system 
som används av myndigheterna. Klassificering som miljöriskområde, 
tillsammans med registreringen, skulle även kunna medföra 
överlåtelseförbud vilket i än större grad skulle framtvinga 
markundersökningar. Min mening är alltså att en striktare reglering av 
miljöriskområdesbestämmelserna skulle överensstämma med 10 kapitlets 
syften och vara en bra förändring av lagstiftningen.  
 
Jag menar att de som driver miljöfarlig verksamhet även i fortsättningen 
borde betala en årlig avgift liknande den som idag är reglerad i 33 kapitlet 
Miljöbalken. Dock är min mening att pengarna snarare skulle samlas i en 
fond liknande brottsofferfonden. Fonden skulle administreras av en 
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myndighet och inte ett privat företag vilket skulle öka insynen och 
möjligheterna att påverka bedömningen.  
 
Till skillnad från dagens utformning skulle bestämmelserna kunna tillämpas 
parallellt med 10 kapitlet och täcka de kostnader som inte anses skäligt att 
markägaren skall bekosta efter en bedömning enligt 10 kapitlet 4 §. 
Bestämmelser som kompletterar varandra, menar jag hade varit det bästa för 
miljön. Om markägaren endast hade bekostat delar av avhjälpandet medan 
resterade delar hade bekostats av en fond hade detta förhoppningsvis lett till 
att tillsynsmyndigheten kunnat ta någon typ av beslut i det aktuella fallet. 
Detta beslut hade då även kunnat uppfattas som mer skäligt för markägaren.  
 
På liknande vis hade en förändrad version av bestämmelserna i förordning 
2004:100 kunnat användas i kombination med frivilliga avtal med 
markägaren. Den markägare som inte själv har bidragit till förorening kan 
ha svårt att acceptera att denne skall stå för stora delar av kostnaderna. 
Arbetar man istället fram avtal där markägaren endast ansvarar för delar av 
kostnaderna medan resten täcks av statsbidrag skulle det kunna bli enklare 
för den enskilde att acceptera ansvaret.  
 
Båda dessa alternativ skulle vara klara avsteg från principen om att 
förorenaren skall betala. Min mening är det i dessa fall hade varit bättre för 
miljön eftersom en lösning hade varit enklare att nå vilket lett till att 
sanering hade kunnat ske. Fallet med de tre fastigheterna i Landskrona visar 
på att processen är mycket tidskrävande vilket självklart drabbar miljön. 
Genom alternativa lösningar där man frångår principen om att förorenaren 
skall betala kan man hjälpa miljön på ett bättre sätt även om detta självklart 
kommer att belasta statsbudgeten.  
 
Trots att grundtanken om att förorenaren skall betala borde vara den rådande 
och är den som framstår som den bästa principen måste man kanske inse att 
den inte alltid kan råda. På nytt är det min mening att fallet i Landskrona 
åskådliggör att avsteg från principen hade varit bättre för miljön. Om 
svenska staten vill föra en högt satt miljöpolitik måste man vara villig att 
bidra i större utsträckning. Att visa att man själv bidrar till sanering likt 
denna ökar förhoppningsvis motivation för enskilda att bidra.  
 
I uppsatsen har jag kort redogjort för två exempel som jag anser hade kunnat 
vara lämpliga att tillämpa i Sverige. Det första är det engelska systemet där 
myndigheten upprättar en deklaration då de finner att sanering inte är 
skäligt. På detta sätt uppmärksammar myndigheten att fastigheten är 
förorenad samtidigt som marken även registreras i ett offentligt register. Till 
skillnad från det svenska systemet kan andra ta del av informationen.  
 
Det andra exemplet är den belgiska New Jersey modellen. Enligt denna 
modell får inga industritomter överlåtas utan att de först har undersökts. 
Som nämnts i uppsatsen är det min mening är att förståelsen för vikten av 
markundersökningar hade ökat om de fanns med i lagtext.  
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Min mening är att båda dessa system uppmärksammar problemen på ett mer 
adekvat sätt än det svenska systemet. Därför menar jag att ett system 
liknande dessa två borde införas i Sverige.  
  
Avslutningsvis kan konstateras att Darpö argumenterar för att 
ändamålstolkning är viktig inom miljörätten. Med detta åsyftas att regler 
skall tolkas så att de överensstämmer med lagstiftningens utformning i sin 
helhet. Ser man till de aktuella bestämmelsernas skyddsintresse och syfte 
skall miljön värnas samt att det är förorenaren som skall betala för 
föroreningarna. Det är min mening att det övergripande målet måste vara att 
värna miljön varför detta borde få företräde när lagrummen tolkas. Jag anser 
att det borde ligga i miljörättens linje att avhjälpandeprocesserna skyndas på 
så att miljön kan värnas och skyddas. Min slutsats är därför att miljön, men 
även markägaren, skulle gynnas av en striktare och klarare lagstiftning.  
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