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Sammanfattning

När det föreligger behov av efterbehandling av ett förorenat område måste i första
hand klarläggas vem som är rätt adressat  för krav på efterbehandling. När detta
klarlagts skall en skälighetsbedömning göras, varvid olika kriterier kan bli aktuella.
Målet med efterbehandlingen är att avhjälpa risk för att föroreningen medför
skador på människors hälsa eller miljön. Uppsatsen undersöker vilka kriterier
som är relevanta i skälighetsbedömningen före och efter miljöbalkens (MB)
tillkomst. Undersökningen görs med stöd av lagstiftning, praxis doktrin och
förarbeten.

En objektiv och en individuell proportionalitetsbedömning skall göras. Den
objektiva kallas i denna uppsats för den första proportionalitetsbedömningen. Den
individuella kallas i denna uppsats för den andra proportionalitetsbedömningen.

Kriterierna i den första proportionalitetsbedömningen regleras i 2 kap. 3 och 7 §§
MB. Dessa kriterier reglerades tidigare i 5 § miljöskyddslagen (ML). I ML:s
praxis beaktades de kriterier som reglerades i 5 § ML. Kriterierna i den andra
proportionalitetsbedömningen regleras i 10 kap. 4 § MB. Dessa kriterier
reglerades inte i ML utan fick sin närmare innebörd i praxis som utvecklades
under ML:s tid.

När det gäller den första proportionalitetsbedömningen skall myndigheten, enligt 2
kap. 7 § MB, först bedöma vad som är miljömässigt motiverat att kräva. Vidare
måste man beakta vad som är bästa möjliga teknik enligt 2 kap. 3 § MB. Med
bästa möjliga teknik menas sådana metoder som är kommersiellt användbara och
uppnår målet med efterbehandlingen. De tekniska åtgärderna måste rymmas inom
ramen för vad som är ekonomiskt rimligt enligt 2 kap. 7 § MB.
Kostnadsaspekten kan innebära att mindre ambitiös teknik skall vidtas om priset
blir för högt för att uppnå målet.

När den första proportionalitetsbedömningen är utförd skall den andra
proportionalitetsbedömningen göras. Denna bedömning tar sikte på kriterier som
har att göra med förorenaren och utsläppet. Dessa kriterier återfinns i 10 kap. 4 §
MB. Först skall klarläggas hur lång tid som har gått sedan föroreningarna ägde
rum. Vidare skall beaktas vilka skyldigheter som adressaten hade att förhindra
framtida skadeverkningar vid tidpunkten då föroreningen ägde rum. Dessutom
skall övriga omständigheter beaktas som exempelvis företagets ekonomi. Vid
beaktande av de tre sistnämnda kriterierna kan vägledning hämtas från ML:s
praxis. Enligt 10 kap. 4 § MB skall myndigheten även ta hänsyn till att den
ansvarige bidragit till föroreningen endast i begränsad mån.

En genomgång av MB:s hittillsvarande praxis visar dock att myndigheterna inte
har tillämpat kriterierna som ingår i den andra proportionalitetsbedömningen. De
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kriterier som har ansetts vara relevanta är miljömässigt motiverat, bästa tillgängliga
teknik samt ekonomiskt rimligt. Dessa kriterier har även beaktats i ML:s praxis
men det föreligger en stor skillnad mellan MB:s praxis och ML:s praxis vad avser
kriteriet miljömässigt motiverat. Naturvårdsverket har utarbetat generella
riktvärden som anger vilka föroreningshalter som det förorenade området bör
innehålla efter avslutad efterbehandling. Dessa riktvärden varierar beroende på
vad marken skall användas till i framtiden. I MB:s praxis har myndigheterna utgått
från dessa riktvärden och gjort en riskbedömning för att fastställa vilka risker som
finns att människors hälsa och miljö skadas av föroreningarna, varvid olika
kriterier beaktats. Dessa är föroreningarnas farlighet, mängd,
spridningsförutsättningar och omgivningens känslighet. Riktvärdena utgör således
riktlinjer för vad som är miljömässigt motiverat att kräva. Därmed ökar
förutsättningarna för att nå målet med efterbehandlingen. Kriteriet miljömässigt
motiverat har fått en ny innebörd. I ML:s praxis hade inte myndigheterna tillgång
till dessa riktvärden. Därför kunde inte myndigheterna fastställa föroreningarnas
farlighet och vilken mängd som kunde skada människors hälsa och miljö. Det kan
därför ifrågasättas om målet med efterbehandlingen uppnåddes i ML:s praxis.

Det framgår uttryckligen i 10 kap. 4 § MB att skäliga åtgärder skall vidtagas för
att förhindra eller motverka att skador på människors hälsa och miljö uppstår. I 5
§ ML framgick endast att olägenheter skulle förhindras och undanröjas. Målet
med efterbehandlingen har således förtydligats. Människa och miljö har ställts i
centrum i miljövårdsarbetet och detta är i enlighet med principen om hållbar
utveckling.

Vad gäller kriteriet bästa tillgängliga teknik kan konstateras att utvecklingen inom
teknologin inte har nått särskilt långt. Bortgrävning av de förorenade massorna är
den mest dominerande metoden i MB:s praxis och det kan ifrågasättas om denna
teknik uppnår maximal miljövinst.

MB har endast varit i kraft i ca 2,5 år och därför är det inte möjligt att dra några
säkra slutsatser om myndigheterna kommer att ta hänsyn till kriterierna som ingår i
den andra proportionalitetsbedömningen. Enligt min mening bör sistnämnda
kriterier spela en liten roll i praktiken. Förorenade områden är ett allvarligt och
långsiktigt miljöproblem som måste avhjälpas. Därför uppfylls inte målet med
efterbehandlingen om man beaktar kriterier såsom tidsaspekt och
verksamhetsutövarens skyldighet att förhindra framtida skadeverkningar. Istället
bör kriteriet miljömässigt motiverat vara mest väsentligt i skälighetsbedömningen.
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Tack

Alla ni som bidragit med material från kommuner och länsstyrelser
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Förkortningar

Dnr Diarienummer
Jnr Journalnummer
JoD Jordbruksdepartementet
KM Känslig markanvändning
MB Miljöbalken
MED Miljö- och energidepartementet
ML Miljöskyddslagen
MKM Mindre känslig markanvändning men det sker inget

grundvattenuttag
MKM GV Mindre känslig markanvändning med grundvattenskydd
MND Miljö- och naturresursdepartementet
Prop. Proposition
SOU Statens offentliga utredningar
TS Torrsubstans
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1. Inledning

1.1. Bakgrund

I Sverige finns tusentals platser med gamla avfallsupplag, förorenade
markområden och sediment från vilka föroreningar sprids eller riskerar att
spridas.1 Idag är ca 15 000 förorenade områden identifierade men enligt
Naturvårdsverket uppgår det totala antalet till 22 000.2  Många av dessa
föroreningar härstammar från verksamheter som bedrevs för länge sedan, före
sekelskiftet eller ännu längre tillbaka.3

Verksamheterna följde dåtidens lagstiftning och praxis på miljöområdet. I början
av 1900-talet och decennierna därefter hade industrin primitiv teknisk utrustning.
Vid denna tidpunkt var kontroll och säkerhetsutrustning bristfällig. Viktigast av allt
var att man saknade kunskap om olika ämnens hälso- och miljöeffekter och ända
fram till 1960-70-talet renades utsläpp till vatten i begränsad omfattning.
Vanligtvis deponerade äldre verksamheter sitt miljöfarliga avfall (som uppkom av
exempelvis gruvdrift) i avfallsupplag.4 Med den kunskap som finns idag kan
konstateras att deponierna fick mindre lämpliga lokaliseringar och utformningar.
Föroreningarna ifrån dessa deponier har förflyttat sig till omgivningen via mark-
och grundvatten. Avgång till luft av lättflyktiga föroreningar  kan också vara ett
problem.5 Exempel på lättflyktiga föroreningar är kvicksilver.6

Det har inte bara varit problem med indirekta föroreningar av mark- och
grundvatten från deponier. Det har även inom t ex industriområden skett en icke
avsiktlig förorening genom spill och läckage av råvaror, produkter och
restprodukter från bl.a. tankar och ledningar. Det har även förekommit avsiktliga
föroreningar. Exempel på avsiktliga föroreningar är tömning av förbrukade
betbad.7 Med betbad menas att beläggningar på metallyta löses bort från ytan
med en sur eller basisk vattenlösning.8 Många industriområden har avjämnats eller
utvidgats mot vattenområden. Denna avjämning respektive utvidgning har skett
genom utfyllning. I många fall har utfyllnadsmassorna visat sig vara förorenade.

                                                
1 Darpö, Ansvaret för efterbehandling av förorenade områden, Miljörättslig tidskrift 1996:2,
s. 152.
2 Prop. 2000/2001:130, s. 59.
3 Darpö, Om ansvar för miljöskulder i mark och vatten – förslag till lagstiftning om
efterbehandling av förorenade områden (Naturvårdsverkets stencil 1996-02-06), s. 20.
4 Darpö, Miljörättsligt tidskrift 1996:2, s. 152.
5 Darpö, Naturvårdsverkets stencil 1996-02-06, s. 20.
6 Helldén, Naturvårdsverkets rapport 4232, Metoder för efterbehandling och sanering av
förorenad mark, 1996, s. 74.
7 Darpö, Miljörättslig tidskrift 1996:2, s. 153.
8 Nationalencyklopedin, 1990, s. 502.
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Föroreningarna från såväl deponier som markområden sprids via grundvattnet till
omgivningen. I sin tur har omgivningen förorenats indirekt.

Processutsläpp har skett direkt i ytvattenrecipienten, vilket har bidragit till att
omgivande vattenområden förorenats. De direkta och indirekta utsläppen av olika
ämnen har resulterat i förorenade sediment. I sin tur utgör de förorenade
sedimenten en sekundär föroreningskälla. Med sekundär föroreningskälla menas
att från dessa sediment kan föroreningarna frigöras successivt genom naturliga
processer.9 Exempel på naturliga processer är kraftiga vattenströmmar.10

Föroreningar från sediment kan även frigöras genom mänsklig verksamhet.
Exempel på sådan mänsklig verksamhet är båttrafik.  Det finns positiva fall där de
förorenade sedimenten överlagras och föroreningstransporten minskar med
tiden.11

Det är svårt att avgränsa och kvantifiera kontamineringen i mark, grundvatten och
i sediment. Dessutom är risker och effekter inte alltid relaterade till
föroreningsmängderna. Exempelvis kan under olyckliga omständigheter en relativt
liten föroreningsmängd slå ut en grundvattentäkt för alltid. Däremot kan relativt
stora föroreningsmängder ligga väl skyddade med effektiva barriärer långt från
känsliga och värdefulla recipienter och områden. På samma sätt kan en liten
mängd förorening i de ytliga jordlagren på en daghemstomt utgöra en akut risk för
effekter på människors hälsa medan en tiofaldig föroreningsmängd långt från
bebyggelse kan vara ett litet problem ur miljömässig synpunkt.12

I prop. 2000/01:130 föreslog regeringen att senast år 2005 skall arbetet med
efterbehandling påbörjas för minst 100 av de 22 000 områden som är mest
prioriterade med avseende på risker för människors hälsa och miljön.13 För att
skapa ett hållbart samhälle krävs att dessa områden återställs och att gifterna
omhändertas. I detta sammanhang aktualiseras principen om en hållbar utveckling.
Denna princip innebär b la att utnyttjandet av naturresurserna måste ske med
hänsyn till kommande generationers behov.14

Även vid dagens industrier föreligger och skapas efterbehandlingsproblem. Rutin
och kontroll av föroreningar har förbättrats. Trots detta förorenas områden
genom olyckor, läckande tankar och ledningar genom dumpningar och genom
olämplig avfallsdeponering. Det kan vara fråga om betydande utsläpp vilket leder
till oacceptabla miljöeffekter.15 Förorenade områden är således ett långsiktigt och
allvarligt miljöproblem. Efterbehandling är nödvändig för att avhjälpa detta

                                                
9 Darpö, Miljörättslig tidskrift 1996:2, s. 153.
10 Beslutet om Fagersta Stainless är ett praktiskt exempel, se avsnitt 2.3.3.
11 Darpö, Miljörättslig tidskrift 1996:2, s. 153.
12 Darpö, Naturvårdsverkets stencil 1996-02-06, s. 22.
13 Prop. 2000/01:130, s. 58.
14 Darpö, Eftertanke och förutseende. En rättsvetenskaplig studie om ansvar och
skyldigheter kring förorenade områden, 2001, s. 27.
15 Darpö, Miljörättslig tidskrift 1996:2, s. 153.
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problem. Målet med efterbehandlingen är att avhjälpa risk för skador på
människors hälsa eller miljön. Efterbehandlingen kan bestå i att avhjälpa
föroreningen eller förhindra att föroreningar från det förorenade området sprids till
omgivningen.16 Ur ett moraliskt och framför allt rättsligt perspektiv är det viktigt
att efterbehandlingen i första hand utförs av den ansvarige och inte av samhället.
Enligt 10 kap. MB kan förorenare, exploatör och markägare bli
efterbehandlingsansvariga. Det räcker inte att finna rätt adressat för
efterbehandlingen. Man måste därefter fastställa om det är skäligt att kräva att
adressaten efterbehandlar det förorenade området.17 Detta avgörs efter en
skälighetsbedömning varvid olika kriterier kan bli aktuella att beakta.  Dessa
kriterier regleras i 2 och 10 kap. MB, som trädde i kraft den 1 januari 1999 (SFS
1998:808).

Enligt 10 kap. 4 § MB skall efterbehandlingsåtgärder vidtas för att förebygga,
hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller
miljön. I detta stycke definieras målet med efterbehandlingen. 10 kap. 4 § MB
reglerar ett reparativt ansvar, vilket innebär att den ansvarige skall avhjälpa
föroreningar som redan inträffat och som kan skada människors hälsa eller miljön.

I en reparativ situation måste man först och främst beakta vad som är
miljömässigt motiverat enligt 2 kap. 7§ MB, varvid flera delkriterier bör beaktas,
såsom föroreningarnas art, grad och farlighet, förutsättningarna för spridning samt
omgivningens känslighet. Vidare skall man beakta vad som är bästa tillgängliga
teknik. Detta kriterium regleras i 2 kap. 3§ MB. De tekniska åtgärderna måste
vara ekonomiskt rimliga. Kostnadskriteriet framgår av 2 kap. 7§ MB. I en
efterbehandlingssituation kan det bli aktuellt att beakta andra kriterier, vilka
regleras i 10 kap. 4§ MB.18 Dessa kriterier har inget samband med den
förorenade miljön. Enligt 10 kap. 4§ MB skall man beakta hur lång tid som gått
sedan föroreningen inträffade, vilka skyldigheter den ansvarige hade för att
förhindra framtida skadeverkningar vid tidpunkten för utsläppet samt övriga
omständigheter. Slutligen skall man ta hänsyn till om den ansvarige har bidragit till
utsläppet endast i begränsad mån.

Miljöskandalen BT-Kemi i Teckomatorp är ett exempel på vilka motsättningar
som föreligger mellan kriterierna miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt.
Detta diskuterades i en artikel i Sydsvenska Dagbladet.19 BT-Kemi startade
1965 tillverkningen av bekämpningsmedel. Efter en tid luktade vattnet illa och
fisken från Braån smakade obehagligt. Vid provtagning visade det sig att det fanns
klorfenoler i avloppsvattnet till Braån som låg i närheten av fabriken.

                                                
16 Darpö, Eftertanke och förutseende, 2001, s. 11.
17 Darpö, Eftertanke och förutseende, 2001, s. 70.
18 Hela lydelsen av 10 kap. 4§ MB framgår i bilaga A.
19 Sydsvenska Dagbladet 2000-10-11, Sanering på BT-Kemiområdet ställs in, s. A8.
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1976 framkom att stora mängder tunnor med gift grävts ner i området.
Saneringsarbetet har sedan dess pågått kontinuerligt. Idén var att marken gradvis
skulle tvättas ren från gifter, vilket inte har skett. Kostnaderna för att gräva upp de
förorenade massorna bedöms bli alltför höga. Därför överväger staten att istället
täcka över de värst förorenade områdena.

Man är mycket tveksam till en totalsanering. Den framtida användningen måste
vägas in. Idag bedriver några företag verksamhet på den del av området där BT-
Kemis fabrik stod. Föroreningsgraden är tämligen låg på denna plats. Istället finns
det mesta av föroreningarna i marken mellan två järnvägsspår. Denna mark
kommer aldrig att användas till någonting eftersom det ligger mellan spåren. Att
gräva bort den förorenade marken är således ingen lämplig lösning.

I dagsläget finns det funderingar på att modellera om topografin, att allmänt höja
marken och fylla ut håligheter. På så sätt skulle mindre mängder regnvatten tränga
ner genom marklagren vilket innebär att betydligt mindre mängder regnvatten
skulle behöva pumpas till reningsverk. Närmaste deponianläggning ligger i Kumla
och det är orimligt att forsla tusentals kubikmeter massor så lång väg. Man anser
inte heller att det är möjligt att behandla massorna på plats. En sådan
jordtvättsanläggning är så dyr att kostnaden bara kunde motiveras under
förutsättning att den även tog emot förorenad jord från annat håll vilket man anser
vara orimligt.

Saneringen av BT-Kemi har hittills kostat samhället 60 miljoner kronor.
Ytterligare 100 miljoner kronor skulle inte räcka om jordmassorna grävdes upp
och behandlades. Politikerna anser att området bör totalsaneras och kan endast
acceptera att mycket små mängder gift finns kvar i marken. Det gäller dock att nå
ett bra resultat till rimliga kostnader.

1.2. Syfte

Målet med efterbehandling är att avhjälpa risk för skador på människors hälsa
och miljö. Innan myndigheten kan ålägga den ansvarige att vidta
efterbehandlingsåtgärder skall en skälighetsbedömning göras. I denna uppsats
undersöks vilka kriterier i miljöskyddslagen och miljöbalken som skall beaktas vid
denna bedömning. Vidare undersöks vilka kriterier som har haft betydelse i
miljöskyddslagens och miljöbalkens praxis och huruvida dessa kriterier har
uppfyllt målet med efterbehandlingen.
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1.3. Avgränsning

I studien undersöks vilka kriterier som kan bli relevanta i skälighetsbedömningen
när man fastställt att någon är ansvarig för efterbehandling av ett förorenat
område. Efterbehandlingsansvaret har avgränsats tidsmässigt i 8§ införandelagen
till miljöbalken.20 Den tidsmässiga avgränsningen avgör vem som är rätt adressat
för krav på efterbehandling. Avgränsningen av ansvaret i tid påverkar i sin tur
tidsaspekten i skälighetsbedömningen enligt 10 kap. 4 § MB. Det är därför
nödvändigt att diskutera ansvarets avgränsning i tid men detta görs endast i
begränsad utsträckning.

För att kunna analysera huruvida målet med efterbehandlingen uppnås i de
praktiska fallen är det nödvändigt att även diskutera omfattningen av
efterbehandlingsåtgärder. Den komparativa analysen är dock inriktad på att
diskutera skillnader vad avser kriterier och inte efterbehandlingsåtgärder.

1.4. Metod och material

Den komparativa studien görs utifrån såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv.
Den teoretiska studien görs med stöd av lagstiftning, doktrin och förarbeten. Den
praktiska studien baseras på den praxis som utvecklats under ML:s och MB:s tid.

Beslut om efterbehandling som tagits under ML:s tid har inhämtats genom besök
på bibliotek och regeringsarkivet. Praxis efter MB:s tillkomst har samlats in
genom kontakt via elektronisk post till samtliga länsstyrelser, 21 stycken, i Sverige
och till 50 kommuner. Svarsprocenten från länsstyrelserna var 85,7 procent. Av
85,7 procent utgjorde 11,1 procent beslut om efterbehandling.21 Svarsfrekvensen
när det gäller kommunerna var 36 procent, varav 44,4 procent avsåg beslut om
efterbehandling.22 Material till fallstudien har även hämtats från intervjuer via
elektronisk post samt telefonintervjuer och personliga besök hos miljönämnd.23

Den praxis som utvecklats efter miljöbalkens tillkomst är ganska sparsam. Detta
har flera orsaker. Den främsta förklaringen är att miljöbalken endast varit ikraft ca
2,5 år. En annan orsak är att det inte finns tillräckligt med personal som kan
undersöka om det finns någon ansvarig verksamhetsutövare.24 Ärenden om

                                                
20 Hela lydelsen av 8§ Promulgationslagen framgår i bilaga A.
21 Se rättsfallsförteckning.
22 Se rättsfallsförteckning.
23 Se käll- och litteraturförteckning.
24 Intervju via elektronisk post med Tobias Berglin på länsstyrelsen i Västerbottens län,
2001-05-30.
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efterbehandling tar lång tid att hantera och i flera fall har man endast påbörjat
undersökningar av områden som misstänks vara förorenade. Det har därför i
dessa fall ännu inte kunnat fastställas vilka åtgärder som bör vidtas för att
undanröja framtida risk för skador på människors hälsa och miljön. Exempelvis
har länsstyrelsen i  Gotlands län endast beslutat om att markundersökningar skall
inledas för att klarlägga om efterbehandling är nödvändig.25

1.5. Disposition

Inledningsvis undersöks de kriterier som återfanns i ML samt vilka kriterier som
har haft betydelse i ML:s praxis och huruvida dessa kriterier uppfyller målet med
efterbehandlingen. Därefter undersöks vilka kriterier som återfinns i 10 kap. och 2
kap. MB. I avsnitt  4 undersöks vilka kriterier som varit relevanta i praxis efter
MB:s tillkomst och huruvida dessa kriterier uppfyller målet med
efterbehandlingen. Uppsatsen avslutas med en diskussion.

1.6. Definitioner

1.6.1. Efterbehandling

Med efterbehandling menas i denna uppsats sådana åtgärder som syftar till att
förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors
hälsa eller miljön på grund av en förorening som redan uppstått.26

1.6.2. Miljöfarlig verksamhet och adressater

Enligt 2 kap. 8 § MB skall alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller
vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvara till dess
skadan eller olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det
kan anses skäligt enligt 10 kap. MB. Begreppet miljöfarlig verksamhet återfinns i
9 kap.1 § MB.27 I likhet med ML behöver en verksamhet inte vara farlig bara för
att den har betecknats som miljöfarlig verksamhet. Definitionen av begreppet
miljöfarlig verksamhet är uppfylld ifall miljön påverkas eller kan påverkas på
något av de sätt som anges i 9 kap.1 § MB. Det behöver inte bedrivas någon
form av mänsklig verksamhet. En person anses utöva miljöfarlig verksamhet ifall
förutsättningarna i någon av punkterna i 1-3 i 9 kap.1 § MB är uppfyllda.28 Innan

                                                
25 Undersökning av förorenad jord på fastigheten Valnöten, 2001-04-04, Dnr 25-2771-99.
26 Se 10 kap. 4§ 1 st 1 men. MB.
27 Se bilaga A.
28 Prop. 97/98:45, s. 385.
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MB:s tillkomst definierades miljöfarlig verksamhet i 1 § ML.29 Definitionen av
begreppet har överförts praktiskt taget bokstavligt från 1 § ML till 9 kap. 1§ MB.

Med begreppet verksamhetsutövare avses i denna uppsats förorenare och
exploatör. Förorenarens ansvar regleras idag i 10 kap. 2 § MB.30 En exploatör
av ett förorenat område kan bli efterbehandlingsansvarig enligt 10 kap. 2 § MB
eftersom denne utövar miljöfarlig verksamhet genom att gräva i marken som kan
leda till att föroreningen sprids till omgivningen.31 En markägare kan bli ansvarig
enligt 10 kap. 3 § MB.32

1.6.3. Efterbehandlingsobjekt

Med efterbehandlingsobjekt menas att ett område, en deponi, mark, byggnader
och anläggningar, grundvatten och sediment är förorenat.33

1.6.4. Förorening

Ett område kan anses vara förorenat så snart ett främmande icke naturligt  ämne
tillförts området.34 Föreningarna kan bestå av exempelvis tungmetaller.35

                                                
29 Se bilaga B.
30 Se bilaga A.
31 Bengtsson, Miljöbalken 1-15 kap. En kommentar. Del 1, 2000, s. 10:11.
32 Se bilaga A.
33 Darpö, Naturvårdsverkets stencil 1996-02-06, s. 20. Naturvårdsverket har utarbetat
generella riktvärden som definierar vad som är förorenat, se bilaga D.
34 Bengtsson, 2000, s. 10:6.
35 Se bilaga D.
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2. Kriterier för efterbehandling i
ML och praxis

2.1. Tidigare regleringar

1880 års vattenrättsförordning (VRF) var den första generellt giltiga lagstiftningen
för kontroll av vattenföroreningar. Enligt 12 § VRF var ägare till sågverk eller
annan inrättning skyldiga att se till så att avfall inte släpptes ut i vattnet eller annan
olägenhet uppkom. Vid sidan av 1919 års hälsovårdsstadga blev 12 § VRF den
huvudsakliga regleringen för samhällets kontroll av miljöstörande verksamheter
ända fram till 1942. Detta år reformerades 1918 års vattenlag (1918:523) (ÄVL).
Reformen innebar att uttryckliga kravregler för verksamheter som kunde orsaka
vattenföroreningar infördes i 8 kap. ÄVL. Dessutom byggdes ett
koncessionssystem upp. Kravregeln i 5 § ML kan karakteriseras som en
kodifiering av den praxis som hade utvecklats i vattendomstolarna sedan 1942.36

2.2. 5 § ML – 3 kriterier

2.2.1. Allmänna anmärkningar

Miljöskyddslagen trädde i kraft den 1 juli 1969. Enligt 5 § 1 st ML skulle den
som utövar eller ämnar utöva miljöfarlig verksamhet vidtaga de skyddsåtgärder,
tåla den begränsning av verksamheten och iakttaga de försiktighetsmått i övrigt
som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa olägenhet. Det var
dock brukligt att jämställa uttrycket olägenhet med skada.37  Målet med
efterbehandlingen var enligt 5 § 1 st ML att avhjälpa eller förebygga olägenhet.
Kraven att avhjälpa olägenheter skulle  i skälig omfattning uppfyllas av alla som
utövar eller ämnar utöva miljöfarlig verksamhet.38 Efterbehandling av ett mark-
eller vattenområde där miljöfarlig verksamhet tidigare bedrivits betraktades i 5 §
ML som ett speciellt försiktighetsmått.39

Vid bedömningen av vad som utgör skäliga åtgärder skulle tre kriterier beaktas.
Dessa var vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt samt ekonomiskt
möjligt.40 Kriterierna kan beskrivas som staplar som ligger på varandra.
Skälighetsramen begränsas av den högsta gemensamma höjden av dessa staplar.

                                                
36 Darpö, Retroaktiv rättsprövning. Regeringsrättens dom i Klippanmålet.
Förvaltningsrättslig tidskrift 1997, s. 283-285.
37 Darpö, Miljörättslig tidskrift 1996:2, s. 192.
38 Bjällås/Rahmn, Miljöskyddslagen – Handbok i miljörätt, 1991, s. 141.
39 Michanek, Svensk miljörätt, 1993, s.131.
40 Michanek, 1993, s. 134.
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Normalt kan ej ramen gå utöver vad som är tekniskt möjligt eller vad den
branschtypiska ekonomin tål.41 I allmänhet är det svårare att bedöma vad som är
ekonomiskt rimligt än att bedöma vad som är tekniskt möjligt eller miljömässigt
motiverat. Detta gäller särskilt då produktionen i företaget har upphört. Orsaken
är att produktionen måste vara igång för att betala miljökostnaderna.42

2.2.2. Miljömässigt motiverat

Enligt 5 § 3 st ML skulle man beakta beskaffenheten av området som kan bli
utsatt för störningen, liksom betydelsen av störningens verkan. Man skulle således
ta ställning till vad som är miljömässigt motiverat att kräva. Områdets känslighet
jämförs med kostnaden för åtgärder. Om miljön är känslig är det motiverat att
kräva åtgärder som kostar mer jämfört med en mindre känslig miljö. Kostnaderna
får således inte vara orimliga i förhållande till miljövinsten.43

2.2.3. Tekniskt möjligt

Med tekniskt möjligt menas att man skall uppfylla en standard som motsvarar
resultatet av den bästa teknik som används i full skala någonstans i världen i
liknande verksamhet. Tekniken skall alltså vara i kommersiellt bruk men behöver
inte finnas i Sverige. En modern teknik som fortfarande är på projekt- eller
experimentstadiet torde däremot överskrida ambitionsnivån för vad som avses
med tekniskt möjligt enligt 5 § 2 st ML.44   Tanken med att tillämpa bästa
tillgängliga teknik är dock att verksamhetsutövaren skall ha full frihet att välja
vilken efterbehandlingsmetod som skall användas så länge de når upp till
miljömålen.45 Valfrihet är också något som förespråkas av industrin.46 Denna
valfrihet möjliggör för företagaren att med egna metoder förbättra
miljöskyddstekniken och på det sättet sänka sina kostnader och samtidigt nå
miljöskyddsnivån. Dessutom är det vanligen tecken på en bättre och effektivare
teknik om man kan nå samma resultat till lägre kostnader.47

Det kan särskiljas två huvudgrupper av efterbehandlingsmetoder, in situ och ex
situ.  Med ”in-situ-metoder” menas att föroreningarna åtgärdas när de är kvar i
marken, dvs de förorenade massorna grävs inte upp.48 I ML:s praxis har flera in

                                                
41 Darpö, Naturvårdsverkets rapport 4354, Vem har ansvaret? Rättsläget idag och inför
framtiden , 1994, s. 38.
42 Bjällås/Rahmn, 1991, s. 144.
43 Michanek, 1993, s. 134.
44 Westerlund, Miljöskyddslagen – en analytisk lagkommentar, 1990, s. 140.
45 Westerlund, 1990, s. 141.
46 Darpö, Miljörättslig tidskrift 1996:2, s. 215-216.
47 Westerlund, 1990, s. 141.
48 Helldén, Naturvårdsverkets rapport 4232, 1996, s. 50.
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situ metoder tillämpats. Dessa är dränering och täckning49 samt kalkning50 av det
förorenade området

Ex situ innebär att förorenad jord eller förorenat vatten grävs upp och behandlas
antingen på plats, on site, eller också kan de förorenade massorna transporteras
iväg till annan plats för behandling, off site.51

2.2.4. Ekonomiskt möjligt

Vid valet av bästa tillgängliga teknik måste man beakta vad som vad som är
företagsekonomiskt möjligt. Vad som är företagsekonomiskt möjligt bedöms
utifrån vilken typ av bransch företaget är involverad i.52 Motiveringen är att det
enskilda företagets ekonomi inte skall gynnas på miljöns bekostnad.53

För att fastställa det ekonomiska utrymmet skall en objektiv bedömning göras.
Den berörde företagarens subjektiva omständigheter skall inte beaktas. Istället
skall man se till omständigheter som är normala och typiska för företag i den
aktuella branschen. Därför skall myndigheten bortse från det faktum att
verksamheten ingår i ett stort multinationellt företag eller av andra orsaker har god
ekonomi. Att företaget har en ovanligt dålig ekonomi därför att det är dåligt skött
eller på grund av andra, subjektiva omständigheter är inte heller intressanta vid
bedömningen av EM-nivån. Istället torde måttstocken vara ett typiskt, välskött
företag i branschen i Sverige.54

Det finns inga detaljerade riktlinjer för att bestämma vad som är ekonomiskt
rimligt. Detta gäller i synnerhet de objektiva. Här finns istället utrymme för
myndighetens skönsmässiga bedömningar. Nivån får inte bestämmas godtyckligt
från fall till fall. Riktpunkten torde dock vara följande. Åtgärderna skall
kostnadsmässigt vara så omfattande som möjligt inom ramen för vad som är
motiverat ur miljöskyddssynpunkt men de får inte överskrida den gräns som
innebär att ett genomsnittligt företag av liknande typ och storlek inte längre skulle
bära sig. En sådan gräns gäller oavsett vilken verksamhet det handlar om.55

                                                
49 Se avsnitt 2.3.3.
50 Se avsnitt 2.3.2.
51 Helldén, Naturvårdsverkets rapport 4232, 1996, s. 50.
52 Westerlund, 1990, s. 144.
53 Darpö, Naturvårdsverkets rapport 4354, 1994, s. 38.
54 Westerlund, 1990, s. 144.
55 Westerlund, 1990, s. 145-146.
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2.3. Miljöskyddslagens praxis

2.3.1. Instansordningen

I de ärenden som redovisas är länsstyrelsen och naturvårdsverket
tillsynsmyndigheter. I ett beslut har länsstyrelsen med stöd av 40 § 3 st ML56

förelagt verksamhetsutövare att vidta efterbehandlingsåtgärder. Beslutet har sedan
överklagats  till regeringen som varit slutinstans. I övriga beslut har
naturvårdsverket, med stöd av 41 § ML57, begärt hos koncessionsnämnden att
verksamhetsutövaren skall vidta åtgärder. Därefter har besluten, utom i ett fall,
överklagats till regeringen. I ett fall har regeringens beslut överklagats till
regeringsrätten.

2.3.2. Gruva -  Boliden Metall – KN 263/84, JoD 1985-12-
19:47

Sedan 1957 hade Boliden AB bedrivit gruvverksamhet i Garpenberg. 1979 sökte
företaget tillstånd enligt ML för nuvarande och planerad gruvbrytning och
anrikning (KN118/79). I samband härmed ansökte Naturvårdsverket hos
koncessionsnämnden, med stöd av 41 § ML, att Boliden skulle åläggas att
efterbehandla tre sandmagasin. De magasin som omnämns nedan var alltså
föremål för prövning i detta ärende. De tre magasinen bidrog med ökad
metallbelastning i Gruvsjön genom att lakvatten från dessa magasin rann ner till
denna sjö. Nederbörd orsakade att lakvatten bildades.

Enligt Naturvårdsverket borde upplagen täckas över så att
nederbördsinfiltrationen i upplagen reducerades. Täckningen skulle bestå av flera
skikt. För att skapa gynnsamma förutsättningar för växtetablering på upplaget
borde även ett högt PH - värde gälla för lång tid framöver. Kalk skulle nedharvas
i magasinens överyta i syfte att säkerställa ett högt PH-värde. Enligt
Naturvårdsverket var det en teknisk möjlig metod enligt 5 § 2 st ML  och
ekonomiskt rimligt enligt 5 § 3 st. ML. Kostnaden skulle bli mycket hög, 75
miljoner kronor, men inte oskälig om åtgärderna genomfördes i rimlig takt och
under planerade förhållanden. Metoden innebar en på lång sikt kraftigt minskad
metallutlakning och en avsevärt förbättrad recipientsituation.

                                                
56 Se bilaga A.
57 Se bilaga A.
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Koncessionsnämnden ansåg att Boliden inte var efterbehandlingsansvarig
eftersom verksamheten, som genererade föroreningen, hade upphört.
Koncessionsnämnden menade att det klart måste framgå i 5 § ML att
efterbehandlingsansvar kvarstår även efter att verksamheten avslutats. Eftersom
koncessionsnämnden ansåg att Boliden inte var ansvarig blev det inte relevant att
diskutera vilka kriterier som skulle beaktas i skälighetsbedömningen. Beslutet
överklagades av Naturvårdsverket till regeringen.

I samband med prövningen av ärende 263/84 ansökte Boliden  om tillstånd till
gruvbrytning (KN 264/84). Koncessionsnämnden menade att regeringen skulle
pröva frågan om tillstånd till gruvbrytning eftersom det var fråga om stora
samhällsintressen. Regeringen prövade ansökan om gruvbrytning och
överklagandet av koncessionsnämndens beslut 263/84 i ett sammanhang. I sitt
beslut (JoD 1985-12-19:47) biföll regeringen ansökan om gruvbrytning och
meddelade ett antal särskilda villkor för verksamheten. Bland dessa villkor ingick
efterbehandling av de gamla avfallshögarna varom var fråga i KN 263/84.
Regeringen ansåg att Boliden var efterbehandlingsansvarig, även om det inte
uttryckligt framgick i 5 § ML. Efterbehandlingen av dessa avfallshögar skulle
utföras i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar som beskrevs i ärende KN
263/84. Kostnaden på 75 miljoner kronor ansågs rimlig enligt 5§ 3 st. ML och
det var miljömässigt motiverat enligt 5§ 3 st ML eftersom det på lång sikt skulle
leda till en kraftigt minskad metallutlakning och därmed skulle vattenkvaliteten
förbättras.

2.3.3. Metallverk - Fagersta Stainless – KN 193/92 och
MED 1994-05-26:5

Under åren 1962 till 1967 användes Dammsjön som avfallsdamm för ett
malmanrikningsverk. Mellan åren 1967 och 1988 fungerade sjön som
neutraliseringsbassäng för förbrukade betbad. Det förbrukade betbadet
neutraliserades med kalk för att upprätthålla ett högt PH-värde i deponin.
Orsaken till att betbad hade skapats var att Fagersta Stainless AB hade tillverkat
specialstål. Deponin innehöll metaller, ca 4000 ton vardera av krom och nickel.
På grund av den stora förekomsten av metaller var efterbehandling nödvändig.
Lakvatten, som innehöll metaller, läckte ut från deponin. Vattnet leddes till
Klarningsdammen (som låg nedströms Dammsjön) och vidare till en bäck som
sedan anslöt till Kolbäcksån. Utsläppen från deponin utgjorde en icke försumbar
ökning av metallbelastningen i Kolbäcksån. Olägenheterna skulle avhjälpas genom
att minska lakvattenflödena. Vilken mängd som läckte ut från deponin var
beroende av dels lakvattenflödet och dels metallhalten. Lakvatten som uppkom
från deponin härrörde dels från grundvatten och ytvatten som transporterades in
till deponin från områden runt omkring, dels från nederbörd.

Länsstyrelsen  och bolaget var överens om att deponin skulle täckas. Däremot
var de ej överens om täckskiktets tjocklek och täthet. Länsstyrelsen ansåg att det
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först skulle läggas ett tätande skikt med låg vattengenomsläpplighet, s.k.
permeabilitet. Därefter skulle ett dräneringsskikt läggas över innan täckning på 0,5
meter skulle ske med morän. Företaget ansåg dock att det räckte med täckning
på 0,3 meter, varvid kostnaden skulle uppgå till 600 000 kronor, och att det inte
var miljömässigt motiverat med sådan täthet som länsstyrelsen föreslog.
Naturvårdsverket ansåg att diken skulle grävas runt sjön i syfte att begränsa
inkommande grund- och ytvatten från omkringliggande områden samt från
regnvatten. Ett alternativ var, enligt Naturvårdsverket, att gräva ur sjön och
deponera avfallet på annan plats.

På grund av att bolaget och länsstyrelsen inte var överens om vad som var
miljömässigt motiverat att kräva ansökte bolaget om prövning hos
koncessionsnämnden.

Koncessionsnämnden fastslog i sitt beslut (KN 193/92) att dikesgrävning runt
sjön var orealistiskt och överskred kravet på  vad som var tekniskt möjligt enligt
5§ 2 st. ML. Om metoden hade varit genomförbar skulle det uppgå till så höga
kostnader (ca 6 miljoner kronor) att det med hänsyn till miljönyttan enligt 5 § 3 st
ML inte kunde anses skäligt. KN ansåg  att det var tekniskt möjligt att anlägga
ytvattendiken med tät botten genom upplaget. Detta skulle förhindra att vatten
urlakades från deponin genom att samla upp ytvattnet från omkringliggande
områden och avleda det till Klarningsdammen utan att det kom i kontakt med de
deponerade massorna.

Dikesåtgärderna innebar att grundvatteninströmningen även i fortsättningen skulle
ge upphov till en viss mängd lakvatten som måste kontrolleras och eventuellt
åtgärdas. Därför var det inte nödvändigt med sådan täthet på dräneringsskiktet
som länsstyrelsen föreslog. Täckskiktets tjocklek skulle dock vara minst 0,5
meter för att möjliggöra trädplantering i skälig omfattning på upplaget, vilket skulle
vara positivt ur landskapsbildssynpunkt och dessutom medföra en ökad
vattenupptagningsförmåga och stabilitet inom området. Utförda åtgärder skulle
besiktigas en gång per år och lakvattnet  omhändertas vid behov. Metoderna
beräknades kosta 2 miljoner kronor. Koncessionsnämnden fastslog att denna
kostnad var ekonomiskt rimlig enligt 5 § 3 st ML.

Beslutet överklagades av Naturvårdsverket till regeringen. Naturvårdsverket
ansåg att täckningen av deponin inte skulle leda till att metallutlakningen upphörde
och på lång sikt förelåg risk att omgivningen skulle skadas eftersom
metallutlakningen inte upphörde helt om man grävde diken genom deponin, såsom
koncessionsnämnden beslutat. Bolaget föreslog att deponin skulle täckas med ca
0,2 meter tjock tätande skikt med låg vattengenomsläpplighet samt ovanpå
skiktet lägga ut jordmassor om 0,3 meter.

I beslut sitt beslut (MED 1994-05-26:5) fastslog regeringen att täckningen skulle
utföras enligt bolagets förslag. Dessa åtgärder var tillräckliga för att skydda
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omgivningens känslighet, det vill säga vad som är miljömässigt motiverat enligt 5 §
3 st ML. Regeringen fastställde i övrigt koncessionsnämndens beslut.

2.3.4. Pappersbruk

2.3.4.1. Allmänna anmärkningar

Ärendena i avsnitt 2.3.4.2.- 2.3.4.4. handlar om vattendrag som förorenats på
grund av fiberbankar. Dessa fiberbankar har bildats genom utsläpp av
avloppsvatten från pappersbruk. Fiberbankarna innehåller giftiga ämnen som t ex
PCB och kvicksilver.58 Naturvårdsverket har i dessa ärenden inför KN begärt att
pappersbruken skall åläggas att avlägsna fiberbankarna.

2.3.4.2. Norrlands Skogsägares Cellulosa, KN 34/87, 60/90, 141/91, MED
1988-03-24:4

Ärendet gällde Norrlands Skogsägares Cellulosa AB:s (härefter kallat Ncb)
anläggning i Hörnefors, Umeå Kommun. 1906 byggdes en pappersfabrik i
Hörnefors. 1951 uppförde MoDo på samma plats en ny anläggning. 1955 fick
MoDo tillstånd enligt ÄVL att släppa ut avloppsvatten i havsviken utanför bruket.
Verksamheten övertogs av Ncb 1961. Verksamheten upphörde 1982.
Tillverkningen av massa och papper orsakade bildande av fiberbankar i sundet
mellan områdena Festholmen och Skatan. Dessa fiberbankar resulterade i kraftiga
föroreningar i sundet. Det hade skett  betydande överutsläpp av fibrer.
Fiberbankarna blockerade sundet och stränderna var helt övertäckta av
fiberrester. Vidare förekom stark lukt av svavelväte och metan från dessa
fiberavfall. Fiberbankarna gav upphov till så allvarliga olägenheter att de måste
åtgärdas. På grund härav begärde Naturvårdsverket att Ncb skulle muddra
sundet. En sådan totalsanering skulle kosta 7-8 miljoner kronor.
Naturvårdsverket ansåg att denna kostnad rymdes inom skälighetsramen för vad
som är ekonomiskt rimligt enligt  5 § 3 st ML med tanke på de allvarliga
olägenheterna som fiberbankarna orsakade. Dessutom var området attraktivt för
friluftslivet. T. ex. badade människor i sjön. Koncessionsnämnden menade att
bolaget inte kunde åläggas efterbehandlingsansvar eftersom det inte klart framgick
av 5 § ML att ansvar kvarstod efter avslutad verksamhet. Därför blev det inte
aktuellt att göra en skälighetsbedömning. Naturvårdsverket överklagade beslutet
till regeringen som  i sitt beslut (MED 1988-03-24:4) konstaterade att Ncb var
ansvarig även om det inte framgick av 5 § ML. Regeringen återförvisade ärendet
till koncessionsnämnden.

                                                
58 Helldén, Naturvårdsverkets rapport 4232, 1996,  s. 46.
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Koncessionsnämnden tog sitt beslut 1990 (KN 60/90).  Vid denna tidpunkt hade
5 § ML försetts med ett tillägg av följande lydelse: ”Skyldigheten att avhjälpa
olägenheter kvarstår även efter det att verksamheten upphört”. I förarbetena sägs
att det är orimligt ifall den som orsakat föroreningen går fri från ansvar enbart på
grund av  att verksamheten är avslutad.  Det var nödvändigt att klargöra detta
genom ett tillägg i 5 § ML.59  Koncessionsnämnden tillämpade 5 § ML i dess nya
lydelse60 och fastslog att Ncb var ansvarig, varvid kriterierna i 5 § ML beaktades.
Efterbehandlingsåtgärderna skulle underlätta vattenomsättningen i sundet och
motverka den starka lukten från fiberbankarna. Naturvårdsverket ansåg att
efterbehandlingen skulle utföras genom muddring.61 Koncessionsnämnden
konstaterade att det troligtvis fanns en metod som var mer ekonomisk rimlig enligt
5 § 3 st ML. En sådan metod var grävning  av en kanal genom fiberbankarna och
täckning av kanalen med jord och gräs. Därför beslutade KN att Ncb skulle
utreda effekter och kostnader av både Naturvårdsverkets förslag och andra,
alternativa åtgärder. Utredningen visade att metoden med grävd kanal och
täckning underlättade vattenomsättningen och motverkade den starka lukten. KN
fastslog i sitt beslut (KN 141/91) att dessa metoder skulle användas och att 1
miljon kronor var ekonomiskt rimligt enligt 5 § 3 st ML.

2.3.4.3. Norrsunds Bruk - JoD 1983-06-02:17

Ett fall där verksamhetsutövaren ålagts att åtgärda fiberbankar är
regeringsbeslutet (JoD 1983-06-02:17) om Norrsundets Bruks AB anläggning i
Gästrike-Hammarby, Sandvikens kommun. Verksamheten hade bedrivits med
tillstånd. Bolaget hade dock överskridit den tillåtna utsläppsmängden. På grund av
detta förelade länsstyrelsen bolaget att vidta rättelse med stöd av 40 § 3 st ML.
Bolaget överklagade föreläggandet till regeringen. Enligt regeringen hade bolaget
överskridit villkoren i tillståndsbeslutet. Störningarna i ån hade därför blivit större
än vad som skäligen borde tålas. Störningarna bestod av att vattenkvaliteten hade
försämrats. Regeringen fastslog därmed att rättelse skulle ske och ålade bolaget
att avlägsna den mängd fibermassor som motsvarade överutsläppen under åren
1979 - 1982. Det kriterium som beaktades i denna skälighetsbedömning var
alltså huruvida verksamhetsutövaren följt angivna tillstånd.

2.3.4.4. Klippan Finpappersbruk – KN 144/92, MND 1994-04-14, dnr
M92/3775/B, RÅ 1996 ref 57

                                                
59 Prop. 1987/88:85, s. 215.
60 5 § ML i dess nya lydelse trädde i kraft den 1 juli 1989, Darpö, Eftertanke och förutseende,
2001, s. 84.
61 Metoden innebär att man suger upp fibermassorna.
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Mellan 1965 och 1975 bedrev Klippan pappersbruk vid Nybroholms Bruk i
Hultsfreds kommun. 1973 gavs tillstånd enligt ML. Verksamheten orsakade
omfattande fiberbankar i Järnsjön, en del av Emån. 1975 övertogs verksamheten
av MoDo. Klippan AB hade dock vidtagit skyddsåtgärder enligt 5 § ML och följt
angivna tillståndsvillkor. 1989 sålde MoDo verksamheten vidare till ett finskt
företag. Föroreningarna i Emån uppmärksammades härefter och ett
saneringsarbete inleddes. Klippan bestred ansvar för de uppkomna
föroreningarna men Naturvårdsverket ansåg att ansvar kunde utkrävas.

Koncessionsnämnden ansåg dock att Klippan inte kunde åläggas ansvar eftersom
bolaget avslutade sin verksamhet innan tillägget infördes i 5 § ML. Därför blev det
inte relevant att diskutera kriterierna i 5 § ML. Ordföranden var skiljaktig och
menade att bolaget var ansvarig även om verksamheten avslutats innan tillägget
infördes. Denne gjorde sedan en skälighetsbedömning. Ordföranden konstaterade
att företaget hade iakttagit gällande lagregler och tillståndsvillkor. På grund av
detta ansåg han att det vore obilligt att kräva att Klippan skulle delta i
efterbehandlingen. Avslutningsvis ansåg ordföranden att tidsaspekten var
avgörande för ett avslag på Naturvårdsverkets ansökan. Ordföranden menade att
det hade gått 16 år sedan verksamheten avslutades och därför var det inte skäligt
att ålägga Klippan ansvar. Koncessionsnämndens beslut överklagades av
Naturvårdsverket till regeringen.

Regeringen fann i sitt beslut (MND 1994-04-14, dnr M92/3775/B) att
Klippanbolaget var ansvarigt för efterbehandlingen med samma motivering som
koncessionsnämndens ordförande. Vidare uttalade regeringen att tidsaspekten
spelade roll i skälighetsbedömningen. Detta kunde resultera i att
återställningsskyldigheten helt bortföll. Regeringen ville inte ta ställning till
efterbehandlingsskyldigheten i detta fall och återförvisade ärendet och den
närmare skälighetsavvägningen till koncessionsnämnden. Därefter ansökte
Klippan om rättsprövning hos regeringsrätten.

I regeringsrättens dom (RÅ 1996 ref 57) fastslogs att Klippan avslutat
verksamheten innan tillägget infördes i 5 § ML och därför kunde inte ansvar
utkrävas. Att ålägga bolaget ansvar skulle enligt regeringsrätten leda till en tidigare
och oförutsebar belastning för företaget. Det blev därmed inte nödvändigt att
beakta vilka kriterier som var relevanta i skälighetsbedömningen.

2.3.4.5. Kritik av Klippandomen

Domen ledde till kritik. Vissa menade att regeringsrättens tolkning av det
dåvarande rättsläget var verklighetsfrämmande, eftersom man i praxis innan
domen, hade ansett att ansvar kunde utkrävas trots att verksamheten upphörde
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innan tillägget infördes i 5 § ML.62 Domslutet ansågs inte kontroversiellt däremot
domskälen. Regeringsrätten skulle istället ha kunnat motivera domslutet med att
det inte skulle vara skäligt att ålägga företaget ansvar eftersom det hade gått så
lång tid sedan föroreningen inträffade och företaget följt angivna villkor i tillstånd.63

2.4. Analys och diskussion

I ML:s praxis har man först och främst gjort en skälighetsavvägning utifrån de
kriterier som reglerades i 5 § ML. Det har dock inte skett någon djupare analys
av kriteriet miljömässigt motiverat. I besluten framgår inte hur farliga
föroreningarna är och vilka mängder som kan skada omgivningen.

I beslutet om Fagersta Stainless kan man ifrågasätta om man valde den teknik
som inryms inom ramen för vad som är tekniskt möjligt enligt 5 § 2 st ML.
Eftersom föroreningarna låg i vatten fanns det risk för spridning till
omkringliggande vattenområden. Om man hade grävt upp föroreningarna, såsom
Naturvårdsverket föreslog, är det enligt min mening möjligt att målet med
efterbehandlingen hade varit mer hållbar i ett långsiktigt perspektiv.
Metallutlakningen hade upphört. Det borde ha undersökts  om denna metod
rymdes inom ramen för vad som är tekniskt möjligt enligt 5 § 2 st ML och
ekonomiskt rimligt enligt 5 § 3 st ML. Koncessionsnämnden menade att dränering
skulle leda till minskad metallutlakning och den förorening som ändå uppstod
skulle tas om hand vid behov. Även små föroreningsmängder kan dock innebära
risk för skador om de ligger nära känslig omgivning. I detta fall låg föroreningarna
i vatten och området var således känsligt ur miljöskyddssynpunkt. Det verkar
således som om kostnadsaspekten ansågs vara viktigare än att uppnå målet med
efterbehandlingen.

I ärendet om Ncb betonade koncessionsnämnden att mesta miljövård skulle
uppnås till lägsta kostnad. Det kan ifrågasättas om målet med efterbehandlingen
uppnåddes med hänsyn till den valda efterbehandlingsmetoden. Muddring av
sundet hade, enligt min mening, varit en effektivare metod ur miljömässig
synpunkt. Området var attraktivt för friluftslivet och det förelåg risk för att
omgivningen kunde skadas på grund av föroreningarna. Muddring skulle, enligt
koncessionsnämnden, kosta för mycket. Min uppfattning är att kostnaderna för
denna metod skulle  rymmas inom ramen för vad som är ekonomiskt rimligt enligt
5 § 3 st. ML.

I vissa beslut har ingen sammanvägning skett av de tre kriterier som anges i 5 §
ML. Istället har man ansett att andra kriterier är viktigare, såsom

                                                
62 Darpö, Regeringsrätten och ansvaret för tidigare förorening. Ett åsiktsutbyte. Miljörättslig
tidskrift 1996:2, s. 240-244.
63 Darpö, Förvaltningsrättslig tidskrift 1997, s. 296.
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verksamhetsutövarens följsamhet med villkor i tillstånd och tidsaspekt. Enligt min
mening kan det ifrågasättas om målet med efterbehandlingen uppnåddes i ärendet
om Norrsundets Bruk AB.  I detta fall tog regeringen inte ställningen till vilka
föroreningsmängder som kunde utgöra risk för skador på människors hälsa eller
miljön. Istället konstaterade regeringen utan vidare kommentar att föroreningen
motsvarade överutsläpp som gjorts under vissa år.

I Klippanärendet ansåg ordföranden det vara obilligt att Klippan skulle åläggas
efterbehandlingsansvar. Motiveringen var att bolaget lojalt hade iakttagit lagregler
och tillståndsvillkor under de år som det bedrev verksamheten samt att det gått så
lång tid sedan föroreningarna ägde rum. Regeringen uttalade också att
tidsaspekten kan leda till att det inte är skäligt att ålägga verksamhetsutövaren
ansvar för efterbehandlingen. Regeringsrätten motiverade sitt domslut med att
Klippan inte var rätt adressat för kraven men detta har inget med den
skälighetsbedömning som skall göras. Att beakta sådana kriterier såsom
tidsaspekt och verksamhetsutövarens följsamhet av villkor i tillstånd kan leda till
att målet med efterbehandlingen inte uppnås. Enligt min mening måste man först
och främst undersöka hur omgivningen kan påverkas av föroreningarna och
vidtaga nödvändiga åtgärder utifrån vad som är ekonomiskt rimligt enligt 5 § 3 st
ML.

I förarbetena till ML framgår dock att det noga bör övervägas om  det är skäligt
att ställa krav på efterbehandling ifall verksamhetsutövaren lojalt skaffat sig
tillstånd och följt de villkor som föreskrevs vid tillståndsbeslutet.64

Departementschefen i propositionen till ML konstaterade att industrins
konkurrenskraft på det internationella planet måste främjas och därför kan
konkurrensen försvagas genom alltför omfattande ansvar. Departementschefen
betonade dock att man inte bör ha alltför stor förståelse för att
verksamhetsutövaren har ekonomiska problem eftersom det skulle kunna
motverka en angelägen sanering av miljön.65

Enligt doktrinen kan det dock vara ett problem att ålägga en verksamhetsutövare
ansvar för efterbehandlingen om denne redan vidtagit andra kostsamma
skyddsåtgärder i enlighet med de villkor som föreskrevs när verksamheten fick
tillstånd. Utrymmet för ytterligare kostnader  den närmaste tiden har så att säga
ätits upp av tidigare åligganden, dvs sådana skyldigheter som inte har något att
göra med de efterbehandlingsåtgärder som är nödvändiga på grund av att en
förorening uppstått.66 Att beakta företagets personliga ekonomi kan leda till att
målet med efterbehandlingen inte uppnås.

Själva återskapandet av ekonomiskt utrymme för ytterligare försiktighetsåtgärder
kan dock liknas vid en avskrivningsprocess, vilket innebär att utrymme för

                                                
64 SOU 1966:65, s. 321.
65 Prop. 1969:28, s. 215.
66 Westerlund, 1990, s. 214-215.
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ytterligare miljöskyddskostnader återskapas för varje år som går.67 Enligt
departementschefen i prop. till ML68 kunde den ekonomiska belastningen för
företaget minska om efterbehandlingsåtgärder inte genomfördes i full utsträckning
på en gång utan istället slogs ut på en tidsperiod av lämplig längd. Åtgärder skulle
således vidtas inom det  utrymme som återskapas efterhand. I ärendet om
Boliden Metall AB i Garpenberg tog man hänsyn till företagets ekonomi.
Efterbehandlingsåtgärderna skulle kosta 75 miljoner kronor. Kostnaderna kunde
dock hållas på skälig nivå om åtgärderna utfördes i rimlig takt.
Genomförandetiden var mellan 15 och 20 år. Målet med efterbehandlingen kunde
uppnås,  inom ramen för vad som var ekonomiskt rimligt enligt 5 § 3 st ML, trots
att den totala kostnaden blev mycket hög.

                                                
67 Westerlund, 1990, s. 215.
68 Prop. 1969:28, s. 216.
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3. Kriterier för  efterbehandling i
MB – 10 kap. 4§, 2 kap. 3 samt 7§§

3.1. Inledande anmärkningar

MB (SFS 1998:808) trädde i kraft den 1 januari 1999.69 Denna kan
karakteriseras som en sammansmältning av 15 olika  lagar.70 En stor nyhet är 10
kap. MB. I 10 kap. 4§ 1 st 1 men. MB sägs att den ansvarige skall vidta
efterbehandlingsåtgärder som på grund av föroreningen behövs för att undanröja,
motverka och hindra att skador på människors hälsa eller miljö uppstår. Målet
med efterbehandlingen har således förtydligats. I 5 § ML framgick endast att
skyddsåtgärder skulle vidtas för att undanröja eller minska olägenhet.

Kriteriet bästa möjliga teknik finns intaget i 2 kap. 3 § MB och har modifierats.
Detta kriterium reglerades tidigare i 5 § 2 st. ML där det framgick att man skulle
bedöma vad som var tekniskt möjligt. Kriterierna miljömässigt motiverat och
ekonomiskt rimligt, som reglerades i 5 § 3st ML, regleras idag i 2 kap.7 § MB. I
sistnämnda lagrum skall man väga miljönytta mot kostnader. Kriterierna bästa
tillgängliga teknik och ekonomiskt möjligt har, enligt doktrinen71, samma innebörd
i miljöbalken som under miljöskyddslagens tid. För att undvika upprepningar om
innebörden av dessa kriterier hänvisas till framställningen i avsnitt 2.2.3. och
2.2.4.  Kriteriet miljömässigt motiverat  innehåller, enligt doktrinen flera
delkriterier72, vilka inte framgår av 2 kap. 7 §. Naturvårdsverket har publicerat en
rapport som beskriver dessa kriterier, se avsnitt 3.3.4.

I 10 kap. 4 § 1 st 2 men. MB regleras kriterier som inte fanns i 5 § ML.
Kriterierna i denna bestämmelse avgör om det över huvudtaget är skäligt att
kräva att verksamhetsutövaren utför efterbehandlingen. Innan dessa kriterier
beaktas i 10 kap. 4 § MB bör hänsyn tas  till kriterierna som regleras i 2 kap. 3
och 7 §§ MB. Enligt doktrinen bör två olika proportionalitetsbedömningar göras
för att fastställa vad som är skäligt att kräva av verksamhetsutövaren. I dessa
bedömningar ingår olika kriterier.73

                                                
69 Darpö, Verksamhetsutövare, markägare och konkursbon i miljöbalken, Svensk
juristtidning, 2000, s. 481.
70 Rubenson, Miljöbalken – Den nya miljörätten, 1998, s. 16-17.
71 Se Westerlund, Delkommentar till miljöbalken, Miljörättslig tidskrift 1999:23, s. 407-408,
412-413.
72 Darpö, Eftertanke och förutseende, 2001, s. 71.
73 Darpö, Eftertanke och förutseende, 2001, s. 71 och 220.
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3.2. 10 kap. MB - Tillämpningsområde och adressater

I 10 kap. 1 § MB anges kapitlets tillämpningsområde. För att 10 kap. MB skall
kunna tillämpas förutsätts att mark- eller vattenområden, byggnader eller
anläggningar är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. När det är oklart om ett område är förorenat eller
inte är det alltså omöjligt att med stöd av 10 kap. MB kräva åtgärder. Om det
däremot är klart att området är förorenat så är det tillräckligt att kunna visa på att
föroreningen medför en risk för skada och olägenhet.74 Den ansvarige blir då
skyldig att vidta åtgärder efter att skälighetsbedömningen utförts enligt 10 kap. 4
§ MB, 2 kap. 3 och 7 §§ MB.

Innan kriterierna som återfinns i 2 och 10 kap. MB behandlas bör något nämnas
om adressatfrågan. Förorenaren kan bli ansvarig enligt 10 kap. 2 § MB och
markägare enligt 10 kap. 3 § MB. Under 10 kap. 2 § MB hamnar även
exploatörer som genom grävning i marken ökar risken för att föroreningarna
sprider sig. För att förorenaren skall betraktas som adressat för krav på
efterbehandling måste vissa förutsättningar i 8 § promulgationslagen vara
uppfyllda. Denna bestämmelse berör endast adressatfrågan och är inte tillämplig
vid skälighetsbedömningen i 10 kap. 4§ MB.75 I 8 § promulgationslagen framgår
att efterbehandlingsansvar ej kan utkrävas om verksamheten avslutades innan
miljöskyddslagen trädde i kraft. Detta innebär att exempelvis avfall skall ha
deponerats efter den 30 juni 1969 för att den som deponerat avfallet skall
betraktas som rätt adressat.76 Ansvaret har således avgränsats tidsmässigt. Syftet
med bestämmelsen var att återställa rättsläget som allmänt ansågs gälla före
Klippandomen (se avsnitt 2.3.4.3.) ifråga om avslutade verksamheter.77 8 §
promulgationslagen är alltså tillämplig om någon är ansvarig enligt 10 kap. 2 §
MB, det vill säga den som stod för föroreningen. Markägaren kan bli
efterbehandlingsansvarig enligt 10 kap. 3 § MB. Förutsättningen är dock att
markägaren förvärvat fastigheten efter MB:s ikraftträdande och att denne vid
köpet hade vetskap om att fastigheten var förorenad.

                                                
74 Prop. 1997/98:45, s. 118.
75 Darpö, Förvaltningsrättslig tidskrift 1997, s. 314.
76 Rubenson, 1998, s. 72.
77 Darpö, Om ansvar för gamla miljöskador, Svensk  juristtidning 1998, s. 891.
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3.3. Kriterier vid första proportionalitetsbedömningen i 10
kap. 4 § MB

3.3.1. Allmänna anmärkningar

I den första proportionalitetsbedömningen ingår tre relevanta kriterier. Dessa är
miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt samt ekonomiskt möjligt. Dessa kriterier
är av objektiv natur, dvs det rör sig om kriterier som har att göra med den
förorenade miljön. Angående kriterierna tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt,
se avsnitt 2.2.3. och 2.2.4.

3.3.2. Miljömässigt motiverat

Vad som är miljömässigt motiverat regleras i 2 kap.7 §. Myndigheten bör ta
ställning till ”huruvida kostnaden står i rimlig proportion till den effekt åtgärden kan
beräknas få”. De miljömål som antagits av riksdagen skall vara styrande vid
bedömningen av vilka åtgärder som är nödvändiga att vidta för att uppnå
miljönyttan, dvs människors hälsa och miljö skall skyddas.78 Utgångspunkten i en
efterbehandlingssituation är således att bedöma vilken risk för skada på
människors hälsa och miljö som föroreningarna medför.79 Det kan alltså inte alltid
krävas att den ansvarige skall fullständigt avlägsna de förorenade massorna.
Efterbehandlingsansvaret kan inte gå längre än till den punkten att föroreningen
har upphört att kunna medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön.80

2 kap. 7 § MB ger dock i sig inte mycket ledning. Vad som är miljömässigt
motiverat att kräva har således fått sin närmare innebörd i Naturvårdsverkets
rapport och den praxis som utvecklats under miljöbalkens tid. Naturvårdsverket
har utarbetat generella riktvärden för förorenade områden som anger vilka
föroreningshalter som får finnas kvar i marken efter avslutad efterbehandling.

Rikvärdena är dock rekommendationer och inte juridiskt bindande.81 Riktvärdena
varierar mellan olika markanvändningsalternativ. För att avgöra om dessa
riktvärden kan användas på aktuellt efterbehandlingsobjekt måste man göra en
individuell riskbedömning. Faktorer såsom föroreningarnas typ, grad och farlighet,

                                                
78 Prop. 1997/98:45, s. 24
79 Darpö, Eftertanke och förutseende, 2001, s. 71.
80 Nilsson, Om ansvaret för gamla miljöskador, Svensk juristtidning 1999, s. 1006.
81 Norman, Naturvårdsverkets rapport 4638, Generella riktvärden för förorenad mark, 1997, s.
7.
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spridningsförutsättningar och omgivningens känslighet kan vara relevanta i detta
sammanhang. Riktvärden och riskbedömningar behandlas i avsnitt 3.3.3. och
3.3.4.

3.3.3. Generella riktvärden för markanvändning - tre
alternativ

Generella riktvärden har utarbetats för tre olika typer av markanvändning.82

Exponeringsvägar och exponerade grupper samt skyddsvärdet för miljön varierar
mellan de olika markanvändningsalternativen. Vilken av de tre alternativen som
skall användas för det enskilda efterbehandlingsobjektet (härefter kallat objekt)
avgörs efter en bedömning som baseras på dagens och den framtida situationen.83

Det finns 7 typer av exponeringsvägar som skall beaktas vid beräkningen av
generella riktvärden.84 Vilka av dessa exponeringsvägar och exponerade grupper
som är aktuella vid beräkningen av generella riktvärden varierar mellan de olika
markanvändningsalternativen.85 Dessutom skall ekotoxikologiska data tas med i
beräkningen, dvs skydd för djur och växtlivet samt mikrorganismer i jorden samt
skydd för det akvatiska livet i ett närbeläget ytvatten.86

Med KM avses känslig markanvändning. Vid KM kan marken exempelvis
användas för bostäder, daghem, odling, djurhållning och grundvattenuttag samt
parkmark, grönområden, naturmark och skog. Barn, medelålders och äldre som
är permanent bosatta inom området under en livstid antas vara de exponerade
grupperna. Dessa gruppers levnadssätt antas vara normalt vad gäller t ex
kostvanor och aktiviteter. Barns exponering är ofta gränssättande. Vid denna
markanvändning skyddas de flesta typerna av markekosystem. Dessutom
skyddas ekosystemet i närbeläget ytvatten.87

MKM GV betyder mindre känslig markanvändning med grundvattenskydd. Val
av markanvändning begränsas av markkvaliteten och grundvattnet skall skyddas.
Exempelvis kan marken användas för kontor, industrier och vägar. Uttag av
grundvatten skall kunna ske vid ett visst avstånd från föroreningen.  Vid mindre
känslig markanvändning antas de exponerade grupperna vara de som vistas inom
området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas där
tillfälligt. Markmiljön skall skyddas i den utsträckning att marken kan användas till
exempelvis odling av prydningsväxter och att djur kan vistas tillfälligt på området.
Dessutom skall ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas.88

                                                
82 Se bilaga D angående generella riktvärden för olika ämnen.
83 Norman, Naturvårdsverkets rapport 4638, 1997, s. 18.
84 Se bilaga C.
85 Norman, Naturvårdsverkets rapport 4638, 1997, s.18.
86 Norman, Naturvårdsverkets rapport 4638, 1997, s. 26.
87 Norman, Naturvårdsverkets rapport 4638, 1997, s. 18.
88 Norman, Naturvårdsverkets rapport 4638, 1997, s. 18.
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MKM betyder mindre känslig markanvändning och har samma innebörd som
MKM GV men det sker inget grundvattenuttag.89

3.3.4. Riskbedömning

3.3.4.1. Förenklad riskbedömning

För att avgöra om Naturvårdsverkets generella riktvärden kan användas på det
aktuella objektet måste det göras en bedömning av vilka risker för människor och
miljö som föroreningarna kan ge upphov till.90 För att göra en sådan
riskbedömning måste två centrala frågeställningar besvaras. Den första
frågeställningen är att bedöma vilka och hur omfattande riskerna är med dagens
och framtidens situation om inga åtgärder vidtas. Den andra frågan som skall
besvaras är hur låga nivåerna bör vara på objektet efter att åtgärderna avslutats
för att inte utgöra någon risk för människors hälsa eller miljön. I riskbedömningen
ingår identifiering av risksituationer på objektet, varvid konsekvenserna av dessa
bedöms. Fyra kriterier skall beaktas och vägas samman.91

1) Föroreningarnas farlighet, som kan indelas i fyra riskgrupper. Dessa är låg,
måttlig, farlig och mycket hög farlighet. Bedömningen skall göras av hur hälso-
och miljöfarliga de föroreningar är som förekommer på objektet.92 De generella
riktvärdena blir  lägre desto farligare föroreningen är.93 Vilka föroreningar som
hör till respektive riskgrupp diskuteras i de praktiska fallen i avsnitt 4.

2) Föroreningsnivå, dvs en bedömning skall göras av hur förorenat objektet är av
förekommande föroreningar i halter och mängder.

3) Bedömning av dagens utbredning och förutsättningarna för vidare spridning i
miljön. Föroreningarna från kärnområdet kan spridas till omgivningen, ett så kallat
påverkansområde. Normalt beräknas det senare området påverkas av
föroreningarna inom 20-30 år.94 Detta tidsperspektiv kan naturligtvis variera
beroende på markförhållanden. Om jorden har hög genomsläpplighet kan det
innebära att föroreningarna sprider sig snabbare.95

                                                
89 Norman, Naturvårdsverkets rapport 4638, 1997, s. 18.
90 Norman, Naturvårdsverkets rapport 4638, 1997, s. 34.
91 Norman, Naturvårdsverkets rapport 4638, 1997, s. 12-13.
92 Gullbring, Naturvårdsverkets rapport 4918, Metodik för inventering av förorenade
områden, 1999, s. 20.
93 Se bilaga D och E.
94 Darpö, Eftertanke och förutseende, 2001, s. 208.
95 Beslutet om Valsgravyr är ett exempel, se avsnitt 4.7.
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4) Slutligen skall bedömas hur människor, växter och djur kan exponeras och hur
allvarlig denna exponering är. Bedömning av riskerna skall ske inom hela det
område som kan komma att påverkas, vilket kan betyda att riskerna för ett
förorenat markområde skall bedömas med avseende på såväl mark, grundvatten,
ytvatten och sediment. Generella riktvärden är beräknade för tre
markanvändningsalternativ där olika typer av exponeringar antas, se avsnitt 3.3.3.
Riskbedömningen tar sikte på både människor och miljön och riskerna bedöms i
ett tidsperspektiv på mellan 100-tals och 1000-tals år.96

Oavsett ambitionsnivå och dataunderlag bör samma principiella bedömningar och
kriterier ligga till grund för riskbedömningarna. Ju osäkrare underlaget är desto
strängare riskbedömningar bör göras. I dessa sammanhang bör man arbeta efter
principen ”hellre fälla än fria”.97

Den förenklade riskbedömningen består alltså i att först och främst väga samman
kriterierna 1, 3 och 4 för att avgöra om generella riktvärden kan användas och
därefter jämförs sammanvägningen av dessa kriterier med föroreningsnivån på
aktuellt objekt, det vill säga kriterium 2.

3.3.4.2. Fördjupad riskbedömning

En fördjupad riskbedömning kan vara motiverad om det på objektet finns en
viktig exponeringsväg som inte beaktats vid utarbetandet av de generella
riktvärdena. Likaså kan en fördjupad riskbedömning vara nödvändig om någon
exponeringsväg som tagits med i beräkningen av det generella riktvärdet aldrig
kommer att bli aktuell på objektet.98

3.4. Kriterier  vid andra proportionalitetsbedömningen - 10
kap. 4 § MB

Den andra proportionalitetsbedömningen gäller de bakomliggande
omständigheterna som ledde till skadorna.  Kriterierna regleras i 10 kap. 4 § 1 st
2 och 3 men. MB. Dessa kriterier har att göra med förorenaren och utsläppet.
Här är det således fråga om att fastställa verksamhetsutövarens andel i ansvaret
utifrån olika kriterier, vilka är tidsaspekten, verksamhetsutövarens skyldigheter vid
tidpunkten för utsläppet, verksamhetsutövarens andel i föroreningarna samt
omständigheterna övrigt. Kriterier som avgör det miljömässigt motiverade i
åtgärderna, i den första bedömningen, skall alltså vägas mot de kriterier som ingår
i andra bedömningen.99 Av de kriterier som pekas ut i 10 kap. 4 § MB är

                                                
96 Norman, Naturvårdsverkets rapport 4638, 1997, s. 13.
97 Norman, Naturvårdsverkets rapport 4638, 1997, s. 13-14.
98 Norman, Naturvårdsverkets rapport 4638, 1997, s. 37.
99 Darpö, Eftertanke och förutseende, 2001, s. 71.
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tidsaspekt och följsamheten med dåtidens krav de viktigaste.100 Tidsaspekten är
viktig på så sätt att ju närmare tidsgränsen 1969 den förorenande åtgärden
vidtogs eller verksamheten avslutades, ju mindre ansvar.101 Den tidsmässiga
avgränsningen i 8 § promulgationslagen inverkar således på tidsaspekten i 10 kap.
4 § MB. Enligt doktrinen är det inte förenligt med principen om att förorenaren
betalar att minska ansvaret för sådana föroreningar som inträffat en tid efter
miljöskyddslagens ikraftträdande.102

Det andra kriteriet är verksamhetsutövarens skyldigheter att förhindra framtida
skadeverkningar. I detta sammanhang är det väsentligt att undersöka villkoren i
eventuella tillstånd. Myndigheten skall även ta hänsyn till om verksamhetsutövaren
vidtog allmänna aktsamhetsnormer vid tiden för utsläppen. Den allmänna
aktsamheten skall bedömas utifrån vad som kunde krävas av ett sådant företag i
enlighet med dåtidens kunskaper, branschpraxis och forskningsresurser samt
företagets ekonomi. Att denna aktsamhetsbedömning skall göras strider mot
principen om att förorenaren betalar, som innebär att miljövårdskostnaderna
internaliseras i priset för en vara oavsett verksamhetsutövarens subjektiva ansvar.
Att ett företag har följt villkor i tillstånd är ingen garanti för att ett företag går fri
från ansvar. Motivet är att villkoren kan behöva omprövas om det uppstår någon
olägenhet som inte kunde förutses vid tillståndsgivningen.103

Enligt 10 kap. 4 § 1 st 3 men. MB skall man även ta hänsyn till att en
verksamhetsutövare bidragit till föroreningen endast i begränsad mån. Det kan
vara så att flera verksamhetsutövare har bidragit till föroreningen men det är
klarlagt att en viss verksamhetsutövares bidrag är begränsat. Ett exempel på en
sådan situation är en fiberbank i ett vattendrag utanför en massafabrik som är
förorenad av PCB. Det framgår av utredningen att ett företag som drivit
massafabriken inte använt PCB  i sin produktion eller i mycket begränsad
omfattning. Med stöd av dessa uppgifter bör en tillsynsmyndighet inte rikta krav
mot denne, åtminstone inte om det finns flera utövare med större ansvar.104

Enligt 10 kap.4 § 1 st 2 men. MB skall man vidare beakta ”omständigheter i
övrigt” i skälighetsavvägningen. Lagmotiven ger ingen vägledning vad detta
innefattar.105 Enligt doktrinen bör man kunna ta viss hänsyn till adressatens person
och ekonomi. Exempelvis torde det vara rimligt att minska på kraven om det
skulle leda till orimliga konsekvenser för den enskilde.106 ”Den enskilde” kan
exempelvis vara en småföretagare eller en fastighetsägare.107

                                                
100 Darpö,  Svensk juristtidning, 1998, s. 886.
101 Darpö, Eftertanke och förutseende, 2001, s. 71.
102 Darpö, Eftertanke och förutseende, 2001, s. 71.
103 Darpö, Eftertanke och förutseende, 2001, s. 72.
104 Bengtsson, 2000, s. 10:21.
105 Bengtsson, 2000, s. 10:16.
106 Darpö, Eftertanke och förutseende, 2001, s. 72.
107 Bengtsson, 2000, s. 10:15.
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Syftet med skälighetsavvägningen är att göra en samlad bedömning av ansvarets
omfattning i varje enskilt fall, varvid kriterierna som ingår i första
proportionalitetsbedömningen skall vägas mot kriterierna som ingår i andra
proportionalitetsbedömningen. Bedömningen avser således en objektiv och en
subjektiv sida.

Resultatet av denna bedömning kan bli att en adressat får utföra samtliga åtgärder
som är miljömässigt motiverade. Alternativt kan bedömningen resultera i att denne
blir skyldig att stå för endast en del av dem eller så går denne helt fri från
ansvar.108

                                                
108 Darpö, Eftertanke och förutseende, 2001, s. 73.



34

4. Praxis efter miljöbalkens
tillkomst

4.1. Inledande anmärkningar

Föroreningsproblem i mark uppdagas många gångar i samband med förändrad
markanvändning. Exempel på förändrad  markanvändning är bebyggelse och
trädgårdsodling.109 Att bygga bostäder är ofta utesluten på grund av
miljöbelastningarna. Med tanke på uppträngande gaser och gifter i marken kan
möjligheten att bygga bostäder i ett sådant område vara begränsad.110 I takt med
samhällsutvecklingen tas allt mer mark i anspråk för bebyggelse. Om föroreningen
i marken bedöms utgöra en risk för skada för människors hälsa eller miljön är det
viktigt att efterbehandla marken innan man kan bygga bostäder. I MB:s praxis har
förändrad markanvändning lett till att efterbehandling blivit nödvändig.

4.1.1. Urval av ärenden och instansordning

Myndigheterna har efter skälighetsbedömningen förelagt111 verksamhetsutövaren
att vidta efterbehandlingsåtgärder. Efterbehandlingen har, i de beslut som
redovisas, utförts genom uppgrävning och transport till deponi. Rena  massor har
tagits från en annan deponianläggning som inte haft något samband med den
anläggning dit föroreningarna transporterades. Myndigheterna har ansett att detta
uppfyller kravet på bästa möjliga teknik enligt 2 kap. 3 § MB.  9 beslut redovisas.
Fallstudien bygger på den stickprovsundersökning som genomförts, se avsnitt 1.4.
Första instans är miljönämnden. Tre beslut har överklagats till länsstyrelsen. Två
av länsstyrelsens beslut har överklagats till miljödomstolen.

4.1.2. Adressater

I 5 beslut har myndigheten betraktat verksamhetsutövaren  som adressat enligt 2
kap. 3 § MB (se besluten i avsnitt 4.2.1, 4.2.2, 4.3, 4.4, 4.6)  Genom att gräva i
marken föreligger risk för att föroreningarna sprider sig och då måste
verksamhetsutövaren vidta skyddsåtgärder för att skydda människors hälsa och
miljö från skador. I ett fall har verksamhetsutövaren ansetts som adressat enligt
10 kap. 2 § MB. I detta fall var det fråga om exploatering av mark precis som i
de 5 ovannämnda besluten. (se beslut i avsnitt  4.5). I två beslut har man betraktat
verksamhetsutövaren  som adressat enligt 10 kap. 2 § MB (se beslut, avsnitt 4.7
och 4.9). I ett beslut har markägare blivit ansvarig enligt 10 kap. 3 § MB (se

                                                
109 Darpö, Stencil Naturvårdsverket,  1996-02-06, s. 21.
110 Darpö, Miljörättslig tidskrift 1996:2, s. 153.
111 Lagstöd för ett föreläggande finns i 26 kap. 9 § MB. Se bilaga A.
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beslut i avsnitt 4.8). Det kan ifrågasättas varför myndigheterna tillämpar olika
kapitel för krav på efterbehandling. Denna fråga skall dock inte behandlas i detta
avsnitt.

4.2. Anneberg – inledande anmärkningar

Under 1900-talets första hälft använde kommunen en del av området Anneberg,
som tipp för hushållsavfall. Avfall brändes i ugnar. Det brända avfallet
deponerades inom området. Därefter har delar av området använts som
upplagsplats för anläggningsfirmor. Exempelvis hade det funnits smörjgrop för
fordon, där olja runnit ut. Det hade förekommit tjuvtippning. Kommunen eldade
skräp som tändes med hjälp av diesel. Det skulle byggas parhus på den del av
området där tippen och upplagsplatsen varit belägna. En kabel skulle också
grävas ner i en del av området. I samband med markarbeten fann man att jorden
var förorenad. Vidare hittades bilvrak, avloppstank och asfalt.112

4.2.1. Anneberg  – bostäder och grönområde, dnr 0243

HSB skulle bygga bostäder och avsikten var att det skulle finnas möjlighet för de
boende i området att odla grönsaker och frukt på sin egen mark. Jorden var
förorenad av  bly, kadmium, arsenik, koppar, zink och nickel. Enligt
Naturvårdsverkets rapport 4918 klassas bly, kadmium och arsenik som mycket
hög farlighet. Koppar, nickel och petroliumprodukter klassas som hög farlighet.113

Den största delen av området överskred Naturvårdsverkets riktvärde för känslig
markanvändning. Detta riktvärde gäller för bostadsområden. VBB VIAK
upprättade förslag för platsspecifika riktvärden och en handlingsplan för område
C. Genom avsedd markanvändning skulle barn och vuxna exponeras under en
stor andel av sin tid, vilket ställde höga krav på skydd av hälsa och miljö. Enligt
VBB VIAK minskade i vissa fall exponeringsrisken med djupet i marken och
därför antogs olika exponeringsvägar för olika djup med i beräkningen. Detta
medförde att förslag till platsspecifika riktvärden beräknades för två olika djup.
Enlig handlingsplanen skulle riktvärdena för KM gälla från 0,0 m till 0,7 m och
riktvärdena för  MKM gälla mellan 0,7 m till 2,0 m.  5 av 7 exponeringsvägar
beaktades för att fastställa de platsspecifika riktvärdena.114

                                                
112 Prima, Anneberg – från soptipp till bostadsområde, Hemuppgift i kursen Marksanering.
113 Föroreningarnas indelning i riskgrupper, se bilaga E.
114 Exponeringsvägar för intag av grundvatten togs ej med i beräkningen eftersom vattnet
inte skulle användas som dricksvatten. Intag av fisk var inte heller aktuellt inom området.
Angående exponeringsvägar, se bilaga C.
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Enligt miljönämnden var det inte osannolikt att det skulle förekomma grävning
inom fastigheter med trädgård som kunde leda till markomblandning. Detta
kunde medföra att föroreningarna aktiverades och på grund av föroreningarnas
farlighet förelåg risk för att människor skulle skadas.  På grund av denna
omständighet var det, enligt miljönämnden miljömässigt motiverat enligt 2 kap.7§
MB att föreslagna platsspecifika riktvärden  ner till 0,7 m skulle gälla även ner till
2 m.

Rena massor som klarade platsspecifika riktvärden ner till 2 meter skulle kosta
ytterligare 0,5 miljoner kronor. Nämnden ansåg att denna merkostnad var
ekonomiskt rimlig enligt 2 kap. 7§ MB.

4.2.2. Anneberg  – kabelstråket, dnr 0427

Danderyds kommun planerade att i kabelstråket gräva ner bl a elkabel och
värmerör till ett djup av ca 1 meter.  Markundersökning utfördes av VBB VIAK.
Området delades in i 7 provtagningsrutor à 10m x 10 meter och prov togs ner till
1 meter. Ruta 7 klarade inte Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig
markanvändning.

VBB upprättade ett förslag för platsspecifika riktvärden och en handlingsplan för
ruta 7. De platsspecifika riktvärdena gällde 0-1 meter. Värdena omräknades med
hänsyn till Naturvårdsverkets hälsobaserade riktvärden, s.k. humantoxikologiska
data. Ekotoxikologiska, dvs skydd för miljön, togs inte med i beräkningen.115

Enligt VBB VIAK skulle större delen av den 10 meter breda rutan nr 7 schaktas
upp på grund av nedgrävning av b la elkabel och värmerör, vilket skulle lämna
kvar ett  4 meter brett stråk närmast området där bostäder skulle byggas.
Bostäderna skulle ligga endast ett fåtal meter från det  4 meter breda stråket. De
förorenade massorna som schaktades upp på grund av nedgrävning av elkabeln
m m i ruta 7 skulle enligt handlingsplanen transporteras till godkänd mottagare.
Transport och omhändertagande av alla dessa massor skulle uppgå till 300.000
kr. Enligt VBB VIAK:s förslag  skulle kostnaderna minska med 100.000 kr. om
den förorenade remsan på 4 meter lämnades kvar.

Miljönämnden konstaterade att bly, kadmium och arsenik klassas som mycket
hög farlighet, samt koppar och nickel  som hög farlighet.116 Med hänsyn till
föroreningarnas farlighet skulle, enligt miljönämnden, ekotoxikologiska data tas
med i beräkningen. Om sådana data togs med i beräkningen skulle riktvärdet för
MKM bli tillämpligt. Det var miljömässigt motiverat enligt 2 kap. 7§ MB att
MKM skulle gälla istället för de platsspecifika riktvärdena eftersom miljön kunde

                                                
115 Angående human- respektive ekotoxikologiska data, se bilaga C.
116 Se bilaga E.
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skadas. MKM skulle således gälla i ruta 7 och de förorenade massorna skulle
grävas upp och transporteras till deponi.

Miljönämnden ansåg dock att företaget inte kunde lämna kvar den kraftigt
förorenade markremsan så nära framtida husbebyggelse, för att spara 100.000
kr.  Därför var det miljömässigt motiverat, enligt 2 kap. 7§ MB att de förorenade
massorna som låg i denna remsa grävdes upp och transporteras till deponi.
Miljönämnden fastslog att merkostnaden på 100 000 kronor var ekonomisk
rimlig enligt 2 kap. 7§ MB.

4.3. Stocksunds småbåtshamn – dnr 2000-0498

Sedan 1904 hade Stocksunds småbåtshamn varit plats för båtupptagningar .
Fram till 1948 lossade vedskutor och kolångare sin last i hamnen. Idag är
området en småbåtshamn med en pråm och några pontonbryggor. En träkaj ligger
i mitten av området och på sidorna finns grusade uppställningsplatser för båtar. I
samband med renovering av hamnen togs markprover och man hittade 650 kg
bly, 1,1 ton zink och 400 kg koppar samt kvicksilver och cancerogena PAH.
Efterbehandlingen skulle kosta 3-4 miljoner kronor.

Området skulle i framtiden komma att användas till hamnverksamhet och
markanvändningen bedömdes som mindre känslig, det vill säga MKM.
Tekniska kontoret, som var verksamhetsutövare,  föreslog därför att
Naturvårdsverkets riktvärden för MKM skulle gälla mellan 0-0,7 meter.
Verksamhetsutövaren menade att det var viktigt att föroreningsnivån var så låg att
direkt exponering, via intag av förorenad jord och partiklar, inte var skadlig och
att föroreningsinnehållet inte hindrade etablering av växlighet. Det andra djupet var
mellan 0,7 - 2 meter och skulle klara 1,5 MKM, dvs 1,5 ggr riktvärdet. Att
tillämpa MKM ner till 2 meters djup skulle innebära en kostnad på 400 000 kr,
utöver saneringskostnaderna på 3-4 miljoner kronor. Verksamhetsutövaren
bedömde risken för exponering via mun, hud och inandning av damm som liten
vid normal vistelse inom området. Exponering var framförallt aktuell vid
markarbeten, t ex ledningsdragningar, inom området. Därför erfordrades visst
skydd för miljön för att upprätthålla markprocesser och relativt fri etablering av
växter med omfattande rotnedträngning. Risken för att människor eller djur och
växter skulle exponeras för föroreningar som låg djupare än 2 meter bedömdes
vara mycket liten. Tekniska kontoret ansåg därför att 3  MKM  (det vill säga 3
ggr riktvärdet) skulle gälla under 2 meters djup.

Miljönämnden vägde miljönytta mot kostnad. Miljönämnden hänvisade till 2
kap.7§ MB och konstaterade att nyttan för miljön har företräde vid avvägningen.
Bly, kvicksilver och arsenik klassas som mycket hög farlighet, koppar som hög
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farlighet och zink som måttligt farlig.117 Med hänsyn till föroreningarnas farlighet
ansåg miljönämnden det vara miljömässigt motiverat att kräva att MKM skulle
gälla ner till 2 meter. Denna reningsnivå skulle uppnås till kostnader som rymdes
inom ramen för  vad som är ekonomiskt rimligt enligt 2 kap. 7 § MB.

1.1.1 Föreslagna riktvärden på 3 MKM för mark under 2 meter bygger på
kanadensiska värden. De kanadensiska värdena medger att höga
föroreningshalter kan ligga kvar utan att det skadar ytvattenrecipienten.
Miljönämnden ansåg det inte vara miljömässigt motiverat att använda de
kanadensiska värdena. I Sverige skulle istället Naturvårdsverkets riktvärden styra
hur höga föroreningshalter som bör lämnas kvar i marken.

Verksamhetsutövaren accepterade större delen av innehållet i miljönämndens
beslut men ansåg att 3 MKM  under 2 meters djup var tillräckligt ur miljömässig
synpunkt. Enligt verksamhetsutövaren hade inte miljönämnden motiverat varför
det inte skulle gå att använda de kanadensiska riktvärdena.  Högre halter djupare
ned kunde tillåtas eftersom människor skulle komma att exponeras i allt lägre grad
med ökat jorddjup liksom att ekologiska processer pågår i allt mindre
utsträckning. Vidare uttalade kontoret att miljönämnden inte hade preciserat vad
den avsåg med miljömässigt motiverat. Förhöjda miljökrav skulle, enligt Tekniska
kontoret, inte leda till  någon förbättrad  miljösituation efter saneringen. Till slut
accepterades miljönämndens beslut att riktvärde för MKM skulle gälla även
under 2 meters djup.

4.4. Järnvägsdalens gång- och cykelstråk, dnr 2000-
0300

I Järnvägsdalen, där det varit banvall, påvisades höga halter av  arsenik och
koppar. Markägaren planerade att använda området som grönyta med en gång-
och cykelväg. Människor och djur skulle vistas där tillfälligt. Det skulle finnas gräs
och prydnadsväxter men ingen regelrätt odling skulle förekomma. Det skulle inte
bebyggas bostäder eller andra byggnader och det skulle inte ske något
grundvattenuttag. Anlitad miljöexpert, Tyréns,  föreslog att jord  med metallhalter
som översteg det generella riktvärdet för MKM skulle efterbehandlas.

Enligt Tyréns var spridningsrisken inte särskilt hög. Gång- och cykelvägen skulle
täckas med asfalt efter att föroreningar som översteg riktvärde för MKM hade
efterbehandlats, vilket skulle ske med uppgrävning och borttransport till deponi.
Vidare föreslog Tyréns att jorden, där det var grönytor (parkmark), skulle
schaktas ner till 0,5 meter och transporteras till deponi. Parkmarken skulle
därefter täckas  med 0,5 meter rena massor. De rena massorna skulle uppfylla
                                                
117 Se bilaga E.
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riktvärdena för känslig markanvändning. MKM skulle alltså gälla under 0,5 meter
trots att KM gäller för denna typ av markanvändning, det vill säga för grönytor.

Miljönämnden konstaterade att arsenik klassas som mycket hög farlighet och
koppar som hög farlighet.118 Med hänsyn till föroreningarnas farlighet ansåg
miljönämnden det vara miljömässigt motiverat, enligt 2 kap. 7 § MB, att KM
under 0,5 meter borde gälla för grönytor. Människor och djur skulle vistas på
området. Om Tyréns förslag skulle godkännas krävde miljönämnden att en del av
de rena massorna täcktes med geotextilduk. Risken för att föroreningarna spreds
förhindrades därmed. Resterande delar av de rena massorna skulle därefter
täckas över duken. Miljönämnden fastslog  att MKM skulle gälla där gång- och
cykelstråket var avsett att ligga eftersom det skulle täckas med asfalt. På så sätt
kunde människor och miljö skyddas från de mycket giftiga föroreningarna.

4.5. Brandholmen 1:7, dnr  2001/120

På fastigheten Brandholmen 1:7 tillverkades betongpontoner, vilka sjösattes som
fartyg genom att de gled ner i vattnet på sliprar. Dessa sliprar smordes in med
paraffin, såpa och talg. Före sjösättning tjärade man in betongpontonerna. I
dagsläget planerade NCC Boende att uppföra bostäder. I samband med detta
fann man att marken på fastigheten var förorenad. Föroreningarna bestod av
arsenik, bly, kadmium, koppar, krom zink, kobolt, vanadin, cancerogena PAH
samt övriga PAH.119

Bolaget föreslog att platsspecifika riktvärden skulle delas in i två olika djupnivåer.
För gårdsmark skulle ett platsspecifikt riktvärde (härefter kallat RVK1) gälla ner
till 0,7 meter. Ett högre platsspecifikt riktvärde (härefter kallat RVK2) skulle gälla
för parkeringsplatser, vägar och bebyggd mark. Vad gällde gårds- och parkmark
bedömdes intag av jord, hudkontakt, inandning av damm och visst intag av
grönsaker120 och fisk utgöra viktiga exponeringsvägar. Intag av ångor ansågs
dock utgöra en relativt oviktig exponeringsväg eftersom det inte fanns någon
byggnad som samlade upp ångorna ovan marken. Ekotoxikologiska data togs
även med i beräkningen för RKV 1.  För bebyggd mark bedömdes intag av jord,
hudkontakt och inandning av damm ha relativt låg exponering. Detta berodde på
att den enda exponeringen fanns under den tiden huset byggs. Intag av ångor
bedömdes utgöra en viktig exponeringsväg eftersom byggnaden kunde samla upp
ångor ovan mark.121

                                                
118 Se bilaga E.
119 Se  bilaga E.
120 Möjlighet att odla grönsaker ansågs vara begränsad.
121 Se bilaga C angående exponeringsvägar.
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Miljönämnden i Nyköpings kommun hänvisade till 10 kap. 4§ MB i
skälighetsbedömningen och vägde miljönytta mot kostnad. Med hänsyn till att
området innehöll föroreningar med mycket hög farlighet, var det miljömässigt
motiverat enligt 2 kap. 7§ MB med ett lägre riktvärde för gårdsmark. Människor
kunde utsättas för viktiga exponeringsvägar, se ovan. Ett högre riktvärde för
bebyggd och hårdgjord mark var tillräckligt ur miljömässig synpunkt eftersom
människor inte skulle utsättas för de exponeringsvägar som blev aktuella för
gårdsmark. Jorden skulle grävas upp och transporteras till deponi. Utförda
åtgärder innebar en kostnad på 6-8 miljoner. Miljönämnden fastslog att detta var
ekonomiskt rimligt enligt 2 kap. 7§ MB.

4.6. Industrispåret, Dnr 1219/2000

Banvallsmassor med förhöjda halter arsenik påträffades längs delar av
industrispåret Eskilstuna - Nyby, som skulle ersättas med ett dubbelspår. Slipers
hade impregnerats på området. Impregneringen innehöll arsenik. Dessa slipers
hade lagts ut innan de torkat ordentligt och föroreningarna hade därför spritt sig till
omgivande mark. Spåret delades in i två sträckor. En sträcka skulle ligga inom en
skyddszon, som låg nära grundvatten och hus där människor bodde permanent.
Den andra skulle ligga utanför skyddszonen.

Arsenik klassas som mycket hög farlighet.122 Därför ansåg miljönämnden  det
vara  miljömässigt motiverat, enligt 2 kap. 7§ MB, att ett lägre riktvärde (15 mg
arsenik/kg) skulle gälla inom skyddszonen eftersom föroreningarna låg nära
grundvatten och  hus där människor bodde permanent. Utanför skyddszonen var
det tillräckligt ur miljöskyddssynpunkt med ett högre riktvärde (40 mg arsenik/kg)
eftersom omgivningen inte var lika känslig. Jorden skulle grävas upp och
transporteras till deponi. Kvarlämnade massor skulle kontrolleras för att bekräfta
att de inte översteg  riktvärdena. Transporter av förorenade massor skulle täckas
över i syfte att skydda omgivningen från skador. Vid risk för damning skulle detta
åtgärdas genom t ex försiktig vattning. Kriteriet ekonomiskt rimligt i 2 kap. 7 §
MB beaktades inte i beslutet eftersom kostnaderna för efterbehandlingen inte
hade fastställts.

4.7. Valsgravyr, dnr 99-2066

Valsgravyr i Borås AB planerade att flytta sin verksamhet från Rydboholm till
Borås. Sedan 1913 hade fastigheten Rydboholm använts för tillverkning av valsar.
Från början var tillverkningsprocessen mekanisk gravering av valsar, men
graveringen skedde sedan 1950-talet genom kemisk etsning.  De ämnen som
                                                
122 Se bilaga E.
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huvudsakligen användes vid graveringen var järn, nickel och kromsalter,
kromoxider, kopparsulfat och xylen. FB Engineering gjorde en
markundersökning. Av denna framkom att ett prov av elva jord-, betong- och
vattenprover uppvisade kopparförorening, som översteg Naturvårdsverkets
riktvärde för mindre känslig markanvändning. Marken på fastigheten består av
rullstenar, sand och grus, vilket medför att marken har hög permeabilitet.123  Med
hänsyn till dessa markförhållanden menade FB Engineering AB att det förelåg risk
för att föroreningarna i markytan skulle komma att infiltreras till grundvattnet och
den s k geggiga massan vid provpunkt 10 borde därför grävas upp och
transporteras till deponi.

Miljönämnden ansåg det vara skäligt enligt 10 kap. 4§ MB att Valsgravyr
efterbehandlade området enligt FB Engineerings förslag. Miljönämnden förelade
företaget att gräva bort kopparförorenad jord på fastigheten. Föreläggandet
förenades med ett vite124 på 100.000 kronor, vilket skulle utkrävas om
åtgärderna inte var utförda senast 2001-04-30. Som grund för föreläggandet
anförde  miljönämnden att ett och samma företag, det vill säga Valsgravyr AB,
hade bedrivit verksamhet på fastigheten sedan 1913. Därför förelåg ingen
anledning att göra ytterligare efterforskningar efter andra ansvariga.

Företaget överklagade miljöskyddsnämndens beslut till länsstyrelsen.
Bolaget anförde att miljönämnden  endast hade utgått från ett strikt ansvar för
bolaget och inte redovisat någon skälighetsbedömning enligt 10 kap.4 § MB.
Beslut har vid tidpunkten för denna uppsats inte tagits.125

4.8. Forsen 10, dnr 2000/1518 och 25-9416-2000

År 2000 förvärvade SB International AB fastigheten Forsen 10. I samband med
förvärvet undersöktes marken på fastigheten. SB International anlitade
Scandiakonsult Sverige AB  som utförde markundersökningar. Dessa
undersökningar visade att marken i ett område i anslutning till Eskilstunaån var
kraftigt förorenad. Föroreningarna överskred Naturvårdsverkets riktvärden för
MKM med 20 ggr för bly, 3 ggr för nickel, 40 ggr för koppar, 4 ggr för zink.126

Volymen förorenade massor uppskattades till ca 50 m3.

Efter att föroreningarna upptäcktes grävde företaget upp jord och lade om
dräneringen av grunden för en byggnad. Risken för att föroreningarna skulle
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön hade ökat
avsevärt genom att den förorenade jorden hade frilagts vid de utförda arbetena.

                                                
123 Vattengenomsläpplighet. Se rapport 4232, 1996, s. 121.
124 Med stöd av 3 § viteslagen.
125 Intervju via elektronisk post med Jonas Edin på Borås kommun 2001-07-20.
126 Föroreningarna översteg kraftigt de generella riktvärdena, se bilaga D.
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Regnvatten riskerade att laka ur föroreningarna ur den uppluckrade jorden och
dessutom dra med sig förorenade jordpartiklar ut i den angränsande ån. Bolaget
föreslog att marken skulle täckas med plast som fixerades med ett lager mosand.
Dessa åtgärder utfördes. Miljönämnden gjorde en skälighetsbedömning med
utgångspunkt från 10 kap. 4 § MB och beaktade därefter kriterierna i 2 kap. 3
och 7 §§ MB. Miljönämnden ansåg det vara miljömässigt motiverat att kräva
ytterligare åtgärder eftersom  föroreningarna kraftigt översteg Naturvårdsverkets
riktvärden. Tungmetallerna kunde lakas ut till grundvattnet och ån och det förelåg
därför risk för skada eller olägenhet på människors hälsa eller miljön.
Övertäckningen var således inte tillräcklig för att motverka denna risk. Eftersom
föroreningarna var av begränsad omfattning ansågs det som ekonomiskt rimligt
enligt 2 kap. 7 § MB att bolaget efterbehandlade denna mängd. Efter åtgärderna
skulle marken uppfylla generella riktvärden för mindre känslig markanvändning.
Bolaget menade att de åtgärder som redan vidtagits var tillräckliga. SB
International överklagade miljönämndens beslut (dnr 2000/1518) till länsstyrelsen.

SB International menade att möjligheten till urlakning minskade avsevärt genom
den effektiva inkapsling som skett genom att täcka ytskiktet med plast och
därefter sand. Bolaget hade även placerat grundmurar på båda sidor.
Länsstyrelsen avslog (i sitt beslut, dnr 25-9416-2000) överklagandet och menade
att inkapslingen ej var tillräcklig ur miljömässig synpunkt enligt 2 kap. 7§ MB
eftersom det fortfarande fanns risk för att föroreningarna skulle utlakas till
grundvattnet och ån och därmed skada människors hälsa eller miljön. Att avlägsna
de förorenade massorna  ansågs ekonomiskt rimligt enligt 2 kap. 7§. MB. SB
International AB överklagade länsstyrelsens beslut till miljödomstolen. Beslut har
vid tidpunkten för denna uppsats inte tagits.

Efter att länsstyrelsen tagit beslut i detta ärende framkom att mängden förorenade
massor i dagsläget kunde uppgå till 100 m3 istället för 50 m3. Enligt länsstyrelsen
är det ekonomiskt rimligt enligt 2 kap. 7§ MB att efterbehandla en sådan mängd.
Miljödomstolens dom kommer att bli principiellt viktig.127

4.9. Karlskronas oljehamn, dnr 25-3431-99

Pol Transport hade avvecklat en oljedepå i Karlskronas oljehamn. Verksamheten
hade orsakat oljeföroreningar och miljönämnden i Karlskrona kommun förelade
verksamhetsutövaren att efterbehandla området. Miljönämnden ansåg, utan
motivering, att resthalterna efter avslutad sanering ej skulle överstiga riktvärdena
för känslig markanvändning.128 Pol Transport ansåg det vara tillräckligt att
resthalterna ej översteg riktvärdena för MKM. Beslutet överklagades av bolaget
till länsstyrelsen i Blekinge län. I sitt beslut (dnr 25-3431-99) upphävde och

                                                
127 Intervju via elektronisk post med Annette Källman på länsstyrelsen i Södermanlands län.
128 Naturvårdsverkets rapport 4889, Förslag till riktvärden för förorenade bensinstationer,
1998, s. 24.
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återförvisade länsstyrelsen  beslutet till miljönämnden. Motiveringen var att
miljönämnden inte hade gjort någon skälighetsbedömning med stöd av 10 kap. 4
§ MB.  Kommunen har överklagat länsstyrelsens beslut till miljödomstolen.129

Beslut har vid tidpunkten för denna uppsats inte tagits.

                                                
129 Intervju via elektronisk post med Bo Karlson på Karlskronas kommun, 2001-08-28.
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5. Analys och diskussion

Målet med efterbehandlingen har förtydligats i 10 kap. 4 § MB där det framgår
att efterbehandlingsåtgärder skall vidtas i den omfattning som på grund av
föroreningarna behövs för att undanröja risk för skador på människors hälsa eller
miljön. Av 5 § ML framgick endast att olägenheter skulle avhjälpas och
förhindras. Att människors hälsa och miljön skall   skyddas var en självklarhet
redan under ML:s tid men att det har skrivits in i lagstiftningen skapar en slags
medvetenhet om allvarligheten i miljöproblemet, vilket också praxis efter
miljöbalkens tillkomst visar. Detta är också i enlighet med principen om hållbar
utveckling som har lagfästs i 1 kap.1§ MB.

Kriterierna i 5 § ML har, med vissa förtydliganden och modifikationer, införts i 2
kap. 3 och 7 §§ MB. Särskilda kriterier har införts i 10 kap. 4, vilket är en nyhet.

För den enskildes rättssäkerhet är det väsentligt att uttryckliga kriterier har införts
i 10 kap. 4 § MB. Lagtexten väger tyngre än praxis, doktrin och förarbeten
eftersom den är juridiskt bindande. Därför är myndigheterna skyldiga att beakta
de kriterier som framgår av 10 kap.4§ MB, om de är relevanta i det aktuella
fallet.

Det finns ännu inget prejudikat från miljööverdomstolen där man har beaktat
kriterierna i 10 kap. 4 § MB.130 Detta beror på att miljöbalken endast har varit i
kraft i ca 2,5 år.  Istället har myndigheterna i miljöbalkens praxis beaktat vad som
är miljömässigt motiverat, bästa möjliga teknik samt ekonomiskt rimligt. Dessa
kriterier har även beaktats i miljöskyddslagens praxis.

Kriteriet miljömässigt motiverat har fått en ny innebörd genom miljöbalkens praxis
jämfört med miljöskyddslagens praxis. Naturvårdsverkets generella riktvärden för
olika markanvändningsalternativ är vägledande för vad som är miljömässigt
motiverat att kräva eftersom de anger vilka resthalter av olika föroreningar som
kan lämnas kvar i marken utan att det föreligger risk för skador på människors
hälsa eller miljö. Utifrån dessa riktvärden har man i miljöbalkens praxis gjort en
riskbedömning för att fastställa vad som är miljömässigt motiverat att kräva på
aktuellt efterbehandlingsobjekt. I denna bedömning har olika kriterier beaktats.
Dessa är föroreningarnas farlighet, mängd, spridningsförutsättningar och
omgivningens känslighet. Därmed har förutsättningarna för att nå målet med
efterbehandlingen ökat. Riktvärdena är dock inte juridiskt bindande men att de
har beaktats i rättstillämpningen visar att de har stor betydelse.

                                                
130 Intervju via elektronisk post med Leif Karlson på länsstyrelsen i Kronobergs län, 2001-05-
16.
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Dessa riktvärden  fanns inte att tillgå i den praxis som utvecklades under
miljöskyddslagens tid. På grund av detta gick det inte att fastställa olika ämnens
farlighet och vilka föroreningsmängder som kunde skada människors hälsa och
miljön. Det var således inte möjligt att göra en fullständig riskbedömning. Det kan
därför ifrågasättas om målet med efterbehandlingen uppnåddes i
miljöskyddslagens praxis.

Kostnadsaspekten har varit av underordnad betydelse i miljöbalkens praxis. Den
troliga förklaringen är att marken i de flesta fall exploaterats för egna vinstintressen
och då har myndigheten ansett det vara skäligt att ålägga den ansvarige
omfattande åtgärder.

Det kan ifrågasättas om myndigheterna i miljöbalkens praxis har beaktat vad som
är bästa möjliga teknik enligt 2 kap. 3 § MB. Bästa möjliga teknik skall uppnå
målet med efterbehandlingen. I praxis har man ansett att uppgrävning och
transport till deponianläggning uppfyllt kravet på bästa möjliga teknik. En stor
fördel med den s.k. bortgrävningsmetoden är den höga kapaciteten. I de flesta fall
sker bortgrävning inom några dagar eller veckor. Att använda in situ metoder tar
mellan flera månader och flera år att nå samma resultat.131 I beslutet om Boliden
Metall var genomförandetiden  mellan 15 och 20 år, se avsnitt 2.3.2. En nackdel
med bortgrävningsmetoden är att ju längre ner man schaktar i marken desto högre
kostnader. Bortgrävningsmetoden är mest ekonomisk att använda när det rör sig
om små spill och små jordvolymer.132

Kostnad för deponering varierar mellan olika avfallsdeponier. Om platsen,
varifrån de förorenade massorna grävs upp, ligger långt från godkänd
deponeringsanläggning ökar transportkostnaderna.133 Transporterna leder
dessutom till nya avgaser som innebär ytterligare miljöbelastningar.134

Enligt min mening är det tveksamt om målet med efterbehandlingen uppnås på
lång sikt om man använder uppgrävnings- och deponeringsmetoden.
Föroreningarna  förflyttas från en plats till en annan. Om det är fråga om stora
mängder förorenad jord måste man använda flera lastbilar för att transportera
bort all jord, vilket ökar avgaserna avsevärt. Vid intervju med miljönämnden i
Danderyds kommun, vad gällde ärendena med dnr 0243 och 2000-0498,
framkom att deponering av förorenade massor inte var den lämpligaste metoden
ur miljöskyddssynpunkt. Å andra sidan var det viktigt att byggplanen följdes och
därför var uppgrävning och deponering den enda tänkbara metoden.135

                                                
131 Lindmark, Naturvårdsverkets rapport 4445, Åtgärdsteknik för oljeförorenad mark, 1995, s.
84.
132 Lindmark, Naturvårdsverkets rapport 4445, 1995, s. 84.
133 Lindmark, Naturvårdsverkets rapport 4445, 1995, s. 84.
134 Lindmark, Naturvårdsverkets rapport 4445, 1995, s. 81.
135 Intervju via elektronisk post med Malin Prima på Danderyds kommun, 2001-06-08.
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Genom att använda metoder on site undviker man ytterligare miljöbelastningar. Ett
exempel är jordtvätt som innebär att en jordtvättsanläggning ställs upp inom det
förorenade området. I anläggningen tvättas föroreningen ur den förorenade
jorden. Resultat har visat att reningseffekten är hög. Metoden har använts
utomlands136  men i Sverige spelar den fortfarande blygsam roll.137  Pilotförsök,
borde enligt min mening, utföras i större skala vad gäller exempelvis
jordtvättmetoden. Teknologin har nått långt inom andra områden och bör även få
genomslag inom miljöområdet.

Bortgrävning och deponering är idag den vanligaste efterbehandlingsmetoden.138

Många områden behöver efterbehandlas och därför är det viktigt att anläggningar
för deponering av avfall använder bästa tillgängliga teknik vad avser
omhändertagandet av avfallet.139 Den 16 juli 2001 utkom Förordningen (SNF
2001:512) om deponering av avfall. I denna förordning ställs högre krav på
deponiägarna vad gäller omhändertagande av avfall.140 Eftersom förordningen
nyligen har trätt i kraft kommer det att ta lång tid innan alla deponianläggningar har
uppfyllt de hårda kraven.

MB:s praxis visar att de flesta beslut inte har överklagats, vilket kan tyda på att
verksamhetsutövarna har insett sitt ansvar för miljön. Mer troligt är dock att det
ligger ekonomiska aspekter bakom verksamhetsutövarnas vilja att samarbeta.
Ärenden om efterbehandling tar lång tid att hantera, vilket leder till att företagen
under denna tid inte kan bedriva någon verksamhet på området. Om ärendet
hamnar i högre instans måste myndigheten sätta sig in i materialet som kan vara
omfattande och därför tar mycket tid. Det kan inträffa att beslutet i den högre
instansen överklagas till nästa instans eller återförvisas till en lägre instans för ny
handläggning. Återförvisning till lägre instans kan t ex bero på att föreläggandet
om efterbehandling i den lägre instansen är alltför opreciserat. Ett exempel på
detta är Länsstyrelsens återförvisning av miljönämndens föreläggande i ärendet
om Karlskronas oljehamn.

I de fall där marken skall utnyttjas för bebyggelse torde det vara bråttom att vidta
åtgärder eftersom man måste följa eventuella byggplaner. Om dessa planer
försenas leder till det högre kostnader. I sådana fall torde företagen inte ha tid
med att överklaga besluten utan vidtager de åtgärder som bedömts som
nödvändiga ur miljöskyddssynpunkt. Huvudorsaken till att beslutet om Anneberg,
dnr 0243, ej överklagades  var att HSB inte hade tid att vänta på ett beslut i
högre instans. Enligt företaget skulle det kosta 100.000 kr per dag att vänta på ett
beslut från Länsstyrelsen.141

                                                
136 Helldén, Naturvårdsverkets rapport 4232, 1996, s. 62 och 63.
137 Darpö, Eftertanke och förutseende, 2001, s. 22.
138 Darpö, Eftertanke och förutseende, 2001, s. 22.
139 Andersson, Naturvårdsverkets rapport 4953, Mottagningsanläggningar för förorenade
massor, 1998, s. 17.
140 Telefonintervju med Annette Källman på länsstyrelsen i Södermanlands län 2001-08-20.
141 Intervju med Malin Prima, personligt besök på Danderyds kommun,  2001-07-06.
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De ärenden som överklagats visar på vikten av att myndigheterna gör
välmotiverade skälighetsbedömningar där relevanta kriterier beaktas och vägs
samman. Det räcker alltså inte att konstatera att verksamhetsutövaren är ansvarig
för efterbehandlingen. Enligt 20 § Förvaltningslagen är en myndighet skyldig att
motivera sina förelägganden. Det är dock viktigt att myndigheterna begär in
kostnadskalkyler för alternativa åtgärder som är relevanta. Om inte sådana
alternativ presenteras blir det svårare för myndigheten att göra en rättvis
bedömning inom ramen för vad som är ekonomiskt rimligt enligt 2 kap. 7 § MB.
Ur miljöskyddssynpunkt är det viktigt att föreläggandena är välmotiverade.
Föroreningar kan spridas till känslig omgivning. Om ärendet överklagas kan det ta
lång tid innan beslut fattas. Under denna tid kan föroreningarna medföra skador
på människors hälsa och miljö.

Om myndigheten i framtiden skulle anse att kriterierna i 10 kap. 4§ MB är
relevanta i skälighetsbedömningen kan vägledning hämtas från ML:s praxis. Vad
gäller tidsaspekten kan myndigheten beakta vad ordföranden uttalade i
Klippanmålet. Denne konstaterade att det hade gått 16 år sedan Klippan
avvecklade verksamheten och därför var det oskäligt att ålägga bolaget ansvar för
efterbehandling. Genom miljöbalkens tillkomst har ansvaret  avgränsats
tidsmässigt i 8 § promulgationslagen. Om den ansvarige avslutat sin verksamhet
för 16 år sedan kan myndigheten kräva att denne vidtar samtliga åtgärder som är
miljömässigt motiverade. I en sådan situation kan ansvaret jämkas delvis eftersom
det gått så lång tid sedan verksamheten avslutades.

Regeringsbeslutet om Norrsunds Bruk är ett praktiskt fall som illustrerar
innebörden av kriteriet verksamhetsutövarens skyldigheter att förhindra framtida
skadeverkningar i 10 kap. 4 § MB. I detta beslut hade företaget överskridit
villkoren i tillståndet och regeringen fastslog att det var skäligt att företaget skulle
avhjälpa den skada som motsvarade överutsläppet. Om detta kriterium beaktas
vid skälighetsbedömningen i 10 kap. 4 § MB bör myndigheten inte enbart beakta
vilka överutsläpp som har gjorts utan även ta hänsyn till vad som är miljömässigt
motiverat att kräva i den aktuella situationen.

Nästa kriterium i 10 kap. 4 § MB som kan bli aktuellt att beakta är att den
ansvarige har bidragit till föroreningen endast begränsad mån. Ett praktiskt fall på
detta redovisades i avsnitt 3.

Vad som inbegriper  omständigheter i övrigt i 10 kap. 4 § 1 st 2 men. MB är det
ingen som exakt vet.  Övriga omständigheter skulle enligt min mening kunna vara
att man tar hänsyn till företagets personliga ekonomi som man gjorde i beslutet om
Boliden Metall, se avsnitt 2.3.2. I detta beslut slogs efterbehandlingsåtgärderna ut
på en tidsperiod eftersom det annars skulle bli oskäligt betungande för bolaget.
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Jag anser att kriterierna, som regleras i 10 kap. 4§ 1 st 2 men. MB, bör spela en
liten roll  i praktiken. Förorenade områden är idag ett mycket allvarligt och
långsiktigt miljöproblem som måste lösas. Principen om hållbar utveckling har
lagfästs i miljöbalken, se 1 kap. 1 § MB, och är därmed rättsligt bindande. För att
kunna skapa ett hållbart samhälle är det mycket viktigt att denna princip efterlevs.
Målet med efterbehandlingen är att undanröja risk för skador på människors hälsa
och miljö. Att beakta kriterier såsom tidsaspekt och verksamhetsutövarens
följsamhet av dåtidens krav kan enligt min mening leda till att detta mål inte
uppnås. Om exempelvis tidsaspekten beaktas kan myndigheten komma fram till
att det är oskäligt att adressaten skall åläggas ansvar. Enligt min uppfattning bör
man först och främst undersöka vilka åtgärder som är miljömässigt motiverade att
kräva. Miljödomstolens dom i ärendet om Forsen blir intressant. Troligtvis
kommer inte miljödomstolen att beakta kriterierna i 10 kap. 4 § 1 st 2 men. MB.
Det var en liten mängd jord som skulle efterbehandlas och kostnaden för dessa
åtgärder torde rymmas inom ramen för vad som är ekonomiskt rimligt enligt 2
kap. 7 § MB. Huruvida kriterierna i 10 kap. 4 § MB kommer att beaktas i
praktiken får framtiden utvisa.
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Bilaga A

Miljöskyddslagens bestämmelser

5§ Den som utövar eller ämna utöva miljöfarlig verksamhet skall vidtaga de
skyddsåtgärder, tåla den begränsning av verksamheten och iakttaga de
försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa
olägenheten. Skyldigheten att avhjälpa olägenheter kvarstår även efter det att
verksamheten har upphört.

Omfattningen av åliggandet enligt första stycket bedömes med
utgångspunkt i vad som är tekniskt möjligt vid verksamhet av det slag som är i
fråga och med beaktande av såväl allmänna som enskilda intressen.

Vid avvägningen mellan olika intressen skall särskild hänsyn tagas
till ena sidan beskaffenheten av område som kan bli utsatt för störning och
betydelsen av störningens verkningar, å andra sidan nyttan av verksamheten samt
kostnaden för skyddsåtgärd och den ekonomiska verkan i övrigt av
försiktighetsmått som kommer i fråga.

40§ 3 st Om en tillståndshavare åsidosätter villkor som angivits i tillståndsbeslutet,
får en tillsynsmyndighet förelägga honom att vidta rättelse.

41§ Har tillstånd enligt denna lag icke meddelats, äger koncessionsnämnden på
hemställan av statens naturvårdsverk besluta om förbud mot miljöfarlig
verksamhet, som ej är tillåtlig enligt denna lag, eller meddela föreskrift om
försiktighetsmått.

Miljöbalkens bestämmelser

9 kap. 1§ Med miljöfarlig verksamhet avses
1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark,

byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller
grundvatten,

2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som
kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom
annat utsläpp än som avses i 1 eller genom  förorening av mark, luft,
vattenområden eller grundvatten, eller

3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som
kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar,
ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

26 kap.9§ 1 st En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud
som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra
beslut som har meddelats med stöd av balken skall efterlevas.
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2 kap. 3§ Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet använda bästa
möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta
att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön.

2 kap. 7§ Kraven på hänsyn enligt 2-6§§ gäller i den utsträckning det inte kan
anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan
av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för
sådana åtgärder.

Promulgationslagen

8§ Bestämmelserna i 2 kap. 8§ och 10 kap. 2§ miljöbalken skall tillämpas i fråga
om miljöfarlig verksamhet vars faktiska drift har pågått efter den 30 juni 1969, om
verkningarna av verksamheten alltjämt pågår vid tiden för miljöbalkens
ikraftträdande enligt 1§,  och det föreligger behov av att avhjälpa skador eller
olägenheter som har orsakats av verksamheten.

10 kap. Förorenade områden

2 § Ansvarig för efterbehandling av sådana områden, byggnader eller
anläggningar som anges i 1 § är den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet
eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till föroreningen (verksamhetsutövare).

3 § Kan inte någon verksamhetsutövare utföra eller bekosta efterbehandling av en
förorenad fastighet är var och en efterbehandlingsansvarig som förvärvat
fastigheten och vid förvärvet känt till föroreningarna eller då borde ha upptäckt
dem. Avser förvärvet en privatbostadsfastighet enligt 1 kap. 5 §
kommunalskattelagen (1928:370) ansvarar endast en förvärvare som känt till
föroreningen.

4§ Efterbehandlingsansvar innebär att den ansvarige i skälig omfattning skall
utföra eller bekosta de efterbehandlingsåtgärder som på grund av föroreningar
behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår
för människors hälsa eller miljön. När ansvarets omfattning skall bestämmas skall
det beaktas hur lång tid som har förflutit sedan föroreningarna ägt rum, vilken
skyldighet den ansvarige hade att förhindra framtida skadeverkningar och
omständigheterna i övrigt. Om en verksamhetsutövare visar att han bidragit till
föroreningen endast i begränsad mån skall även detta beaktas vid bedömningen
av ansvarets omfattning. Preskriptionslagen (1981:130) är inte tillämplig på
efterbehandlingsansvar.
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Bilaga B

Jämförande paragrafregister

Miljöskyddslagen Miljöbalken

1 § 1 och 3 st 9:1
1 § 2 st   -
5 § 1 st 2:3, 2:8 8 § Införandelagen

2 st 2:3
3 st 2:7

40 § 3 st 26:9 1 st
41 § 26:9
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Bilaga C

Exponeringsvägar vid de olika markanvändningsalternativen.142

Exponeringsväg KM MKM GV MKM

Människor: Human-
toxikologiska data

Intag av jord   X         X       X
Hudkontakt   X         X       X
Inandning av damm   X         X       X
Inandning av ångor   X         X       X
Intag av grundvatten   X         X
Intag av grönsaker   X
Intag av fisk   X

Miljön: Ekotoxiko-
logiska data

Effekter inom området   X         X       X
Effekter i ytvattenrecipient   X         X       X

X innebär att exponeringsvägen kan bli relevant vid markanvändningen.

                                                
142 Norman, Naturvårdsverkets rapport 4638, s. 19.
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Bilaga D

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark redovisas nedan.143

Halterna är angivna i mg/kg TS (TS är förkortningen på torrsubstans).  För att
kunna få reda på mängden föroreningshalter måste jorden standardiseras så att
den blir torr. De förorenade massorna är oftast inte snustorr när de skall
analyseras och ifall jorden analyseras utan att ta reda på halten TS, kan resultaten
bli för ”snälla”= låga, på grund av vätskeinnehåll.144

Ämne                  KM                   MKM GV                   MKM
                 mg/kg TS  mg/kg TS                     mg/kg TS

Metaller

Arsenik                          15                       15                                     40

Bly     80                        300                                300

Kadmium     0,4                        1                                     12

Koppar     100             200                               200

Krom     120             250                            250

Kvicksilver         1               5         7

Vanadin     120            200      200

Zink     350                       700                                700

Polycykliska Aromatiska
Kolväten

Cancerogena PAH     0,3              7            7
Övriga PAH     20             40           40

                                                
143 Norman, Naturvårdsverkets rapport 4638, s. 30-31.
144 Intervju via elektronisk post med Malin Prima, Danderyds kommun 2001-06-19.
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Bilaga E

Föroreningar indelade i riskgrupper.145

Här redovisas endast de ämnen som är relevanta i fallstudien i avsnitt 4.

        Måttlig Hög Mycket hög

         Zink Koppar Arsenik
Krom Bly
Vanadin Kadmium

 Nickel Kvicksilver
Petrolium PAH
produkter

                                                
145 Gullbring, Naturvårdsverkets rapport 4918, 1999, s. 22.
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