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Summary 
This essay deals with topics related to environmental pollution damages 
regulated in the 32nd chapter of the Swedish Environmental Code.  
 
First in the essay, there is an introduction to the relevant sections in the 
Code, with focus on the assessment that has to be made regarding how 
common a certain pollution is within its nearby area and within the whole 
country. If the damage is not caused by intent or negligence by the part 
causing the pollution injury, the court has to decide what the suffering part 
must tolerate due to how common the pollution is. In this judging, the Court 
will take into account, amongst other things, social utility and type of injury. 
 
In the second chapter, there is a presentation of the different types of 
injuries regulated in the 32nd Chapter: personal injuries, property damage 
and pure economic loss. It is thoroughly discussed how to decide if an 
injury is to be considered an economic injury or a nonprofit injury. There is 
also a shorter discussion about the sometimes fine line between aesthetic 
and psychological injuries.  
 
Furthermore, the essay deals with questions regarding statutes of limitation 
and its effect on injuries due to environmental pollution. How are injuries 
appearing a long time after the act that caused the injury handled – and what 
is the most reasonable way to handle these injuries? Should the limitation 
period of ten years be extended in these cases? What is more important, the 
individual rights or insurance related aspects? There is also a discussion 
about in which cases the act that caused the injury should be judged as 
momentary or ongoing.  
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Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar vissa ämnesområden avseende reglerna om 
miljöskadestånd i 32 kap MB utifrån såväl ett deskriptivt som normativt 
perspektiv.   
 
I uppsatsens görs initialt en introduktion till ämnet och de relevanta 
bestämmelserna i MB tillsammans med hithörande praxis. I sammanhanget 
fokuseras främst på den orts- och allmänvanlighetsbedömning som 
domstolarna har att göra vid bedömning av miljöskadeståndsfrågor vid 
miljöstörningar. Domstolarna skall i de fall skadan inte orsakats genom 
uppsåt eller vårdslöshet avgöra vad en skadelidande skäligen bör tåla med 
hänsyn till störningarnas orts- och allmänvanlighet. Avvägningen görs med 
hänsyn till bl a samhällsnytta och typ av skada. 
 
I det följande avsnittet i uppsatsen behandlas de olika typer av skador som 
är skadeståndsgilla jämlikt 32 kap MB, d v s personskada, sakskada och ren 
förmögenhetsskada. Härvidlag diskuteras gränsdragningen mellan 
ekonomiska och ideella skador. Denna gränsdragningsproblematik visar sig 
särskilt tydligt vid marknadsvärdesskada och bruksvärdesskada. I avsnittet 
diskuteras vidare gränsdragningen mellan estetisk och psykisk skada. 
Härvid kan frågan ställas varför en kraftledning anses ful – är det för att vi 
vet att den kan medföra skadliga hälsoeffekter? Om Eiffeltornet hade varit 
starkt strömförande kanske detta inte hade ansetts vackert.  
 
Härefter avhandlas i uppsatsen preskriptionsinstitutets roll vid 
miljöskadestånd och främst olika spörsmål avseende preskriptionsfrister. 
Inledningsvis beskrivs preskriptionsinstitutets syften och hur 
preskriptionsinstitutet tillämpas vid miljöskador. I sammanhanget diskuteras 
hur skador som uppkommer mycket lång tid efter att den skadegörande 
handlingen hanteras och bör hanteras. Även vid dessa skador gäller den 
normala preskriptionstiden om tio år. Härvid diskuteras huruvida 
preskriptionstiden, i vart fall vid personskador, bör förlängas eftersom 
individens rättighet i detta avseende möjligen bör väga tyngre än t ex 
försäkringstekniska aspekter. Vidare tas frågeställningen upp i vilka fall 
som skadehandlingen bedöms eller bör bedömas som perdurerande 
respektive momentan. Härvid diskuteras, utifrån bl a MÖD 2005:21, att vad 
avser psykisk immission från kraftledning kan den bakomliggande 
skadehandlingen vara själva överförandet av el i ledningarna. Däremot är 
inte säkert att detsamma bör gälla för estetisk immission från kraftledning, 
beroende på hur man ser de bakomliggande orsakerna till den estetiska 
immissionen i enlighet med vad som beskrivs ovan.  
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1 Inledning 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att närmare utforska vissa ämnesområden 
avseende reglerna om miljöskadestånd i 32 kap MB. Härvid avser jag 
särskilt diskutera hur preskriptionsinstitutet fungerar vid miljöskadestånd 
och vidare vilka typer av skador som är avsedda att omfattas av denna 
skadeståndsreglering. Vad gäller skadetyper fokuseras på gränsdragningen 
mellan ideella och ekonomiska skador (särskilt angående bruksvärdesskada 
och marknadsvärdesskada). Jag går även mer översiktligt in på de 
grundläggande kriterierna för miljöskadestånd avseende immissions-
skadorna i 3 § 32 kap MB och i samband med detta utforskas lite närmare 
vad som kan avses med orts- och allmänvanlig störning.  
 
 

1.2 Metod och material 

Vid författandet av denna uppsats har sedvanlig juridisk metod tillämpats på 
så sätt att jag studerat lagtext, förarbeten, praxis och litteratur. Den praxis 
jag begagnat mig av innefattar även underinstanspraxis. Anledningen till att 
jag begagnar mig av denna underrättspraxis i så pass stor utsträckning i 
denna uppsats är att de fall jag valt ut visar på många intressanta 
frågeställningar. Det finns självfallet fler rättsfall från underrätterna som 
berör området, men eftersom denna uppsats inte är tänkt att vara en 
genomgång av underrättspraxis redovisas inte alla dessa fall. Jag har istället 
valt att diskutera ett mindre antal fall mer ingående för att de på ett 
intresseväckande sätt belyser mina frågeställningar och för att de, trots 
mycket liknande fallomständigheter, får helt olika utgång vid 
rättstillämpningen.  
 
Analysen av ämne och frågeställningar görs fortlöpande i texten, men även i 
vissa fall i enskilda avsnitt.  
 
 

1.3 Avgränsning 

I uppsatsen behandlas endast svensk rätt. EG-rättsliga spörsmål lämnas 
utanför denna uppsats. Vidare avgränsar jag mig till att endast diskutera 
frågor gällande utomobligatoriska skadestånd. Jag avser heller inte diskutera 
ekologiska skador,1 efterbehandlingsansvar2 eller frågor gällande 
miljöskadeförsäkring3

                                                 
1 Jfr Bengtsson 2001 s 167 ff. Vissa ekologiska skador berörs dock kortfattat bl a i avsnitt 
3.1.2. 

 i denna uppsats.  
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32 kap MB är inte den enda lag som reglerar skadeståndstalan om 
miljöskadestånd. Kompletterande regler finns bland annat i 
Skadeståndslagen (1972:207). Även om dessa kompletterande regler till viss 
del behandlas i uppsatsen avser jag inte att djupare gå in på förhållandet till 
dessa andra lagar.  
 
 

1.4 Disposition 

Uppsatsen disponeras på så sätt att inledningsvis görs en mer ingående 
introduktion till ämnet och för uppsatsen relevanta lagrum i 32 kap MB. 
Orts- och allmänvanlighetsbedömningen studeras. Härefter behandlas vilka 
typer av skador som är skadeståndsgilla jämlikt 32 kap MB – personskada, 
sakskada och ren förmögenhetsskada – och gränsdragningen mot ideella 
skador. I samband med detta görs en särskild djupdykning gällande 
marknadsvärdesskada och bruksvärdesskada samt om gränsdragningen 
mellan estetisk och psykisk skada. Sist i uppsatsen behandlas 
preskriptionsfrågor gällande miljöskadestånd. Läsaren introduceras bland 
annat för preskriptionsinstitutets syften och hur preskriptionsinstitutet 
tillämpas vid miljöskador. Härvid uppkommer diverse frågeställningar, 
bland annat om hur det förhåller sig med skador som uppkommer mycket 
lång tid efter att den skadegörande handlingen vidtagits. 

                                                                                                                            
2 Jfr Bengtsson 2001 s 77, 136 och 162. 
3 33 kap MB.  
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2 Översiktlig introduktion 

2.1 Allmänt 

Förutsättningarna för skadestånd för miljöskador orsakade av verksamhet på 
fastighet regleras väsentligen i 32 kap MB. Kapitlet motsvarar 
huvudsakligen miljöskadelagen (1986:225), vars bestämmelser arbetats in i 
MB i närmast oförändrat skick.4 De förarbeten som ligger till grund för 
MskL är således av högsta intresse även vid en diskussion gällande 32 kap 
Miljöbalken. Skadeståndsbestämmelserna i 32 kap MB kompletteras av 
skadeståndslagen (1972:207).5

 
 

32 kap MB bygger på ett i stort sett strikt ansvar för miljöskador. En 
föreställning som är tänkt genomsyra 32 kap MB är ”polluter pays 
principle”, d v s att förorenaren skall betala för den skada denna orsakar i 
miljön. Vid miljöskador är det, åtminstone vad gäller 3 § 32 kap MB, ofta 
fråga om allvarliga och utdragna skadeverkningar, vilka kan te sig 
bekymmersamma inte bara för den enskilde skadelidande utan även ur 
allmän synvinkel. Genom det strikta ansvaret tvingas verksamhetsdrivare att 
vidta åtgärder för att undvika dylika skador och får även ta risken för den 
verksamhet som får bedrivas trots att den kanske innebär ett hot mot miljön. 
Även ur ett socialt och humanitärt perspektiv ter det sig viktigt att ersätta 
skadelidande för sådana skador; det kan vara svårt för den skadelidande att 
gardera sig mot sådana, i form av till exempel försäkring.6

 
 

Principen om strikt ansvar är dock inte till fullo realiserad i lagtexten, utan 
ersättningsreglerna innehåller en del undantag från denna huvudregel. 
Undantagsreglerna bygger på en speciell intresseavvägning där allmänna 
principer om att ett skadeståndsgrundande förhållande skall medföra 
ersättning för all adekvat orsakad skada har fått ge vika för regler av mer 
allmännyttig karaktär.7 Däremot innebär inte ett tillstånd till en miljöfarlig 
verksamhet att verksamhetsutövaren slipper ifrån ersättningsskyldighet för 
miljöskador som verksamheten orsakar.8

 
 

 

                                                 
4 Se prop 1997/97:45 del 2 s 341 ff samt jfr bl a Bengtsson 2001 s135. 
5 Jfr t ex Eriksson 1995 s 27. 
6 Bengtsson 1992 s 112 ff. Jfr även Bengtsson 2001 s 76. 
7 Bengtsson 1991 s 201. 
8 Jfr dock nedan under bl a Eriksson 1995 s 27. Se 3 § 2 st 32 kap MB gällande vissa 
vattenskador, vilka orsakats av verksamhet som bedrivs i enlighet med tillstånd till 
vattenverksamhet samt härom Hellner och Radetzki 2006 s 345. Se även MÖD 2006:17.  
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2.2 Tillämpningsområde 

32 kap MB avser skador som verksamhet på fastighet orsakar i sin (d v s 
verksamhetens) omgivning9. Skador på själva arbetsområdet faller 
följaktligen inte under lagen. Så gör inte heller sjötrafik och de skador den 
kan åsamka (till exempel oljeutsläpp till havs). Verksamheten kan bedrivas 
på hela eller del av fastigheten och vara av tillfällig eller permanent art. 
Lagen omfattar mer eller mindre samtliga former av markanvändning som 
kan besvära omgivningen och är tillämplig oavsett vem som bedriver 
verksamheten (till exempel ägare eller entreprenör). Vid till exempel väg- 
eller flygtrafik är det dock inte den enskilde föraren eller enskilda 
flygbolaget som är ansvarigt för verksamheten, utan det är då från 
väghållaren/flygplatsinnehavaren som ersättning eventuellt kan krävas för 
till exempel buller. Det är till flygplatsverksamheten på fastigheten som 
flygtrafiken kan härledas.10

 
  

Det område som är tänkt innefattas i begreppet verksamhetens omgivning 
kan enligt förarbetena till MskL vara ett mycket utbrett område, särskilt 
gällande olika slags föroreningar. Störningen kan vidare ha drabbat en 
hyresgäst som uppehåller sig på samma fastighet som den störande 
verksamheten11 eller någon som befinner sig långt därifrån.12

 
  

Kapitlets första paragraf stadgar ett i huvudsak strikt ansvar för 
personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada. Bagatellartade rena 
förmögenhetsskador ersätts dock inte, enligt andra stycket, såvida skadan 
inte uppkommit genom brott. För det fall en skada bedöms vara av betydelse 
skall den enligt propositionen till MskL ersättas fullt ut.13 Paragrafens tredje 
stycke undantar även från skadeståndsansvar vissa orts- och allmänvanliga 
störningar som skäligen får tålas, såvida skadan inte orsakats genom uppsåt 
eller vårdslöshet. Närmare härom nedan under 2.6. Skada som uppkommit 
genom tillåten miljöfarlig verksamhet anses inte såsom uppsåtlig även om 
den är förutsägbar. Däremot ersätts skador som denna verksamhet orsakar 
genom vållande hos det störande företaget också i de fall som störningen 
skulle få tålas såsom orts- eller allmänvanlig.14

 
  

Skador orsakade av joniserande strålning eller av inverkan av elektrisk 
ström från elektrisk anläggning är undantagna från kapitlet enligt 2 § i fall 
då särskilda bestämmelser gäller.15 Vad gäller psykiska immissioner 
orsakade av till exempel kraftledning kan dock 32 kap MB vara 
tillämpligt.16

                                                 
9 Jfr NJA 2003 s 384. 

 Jämför vidare nedan 4.3. Vid störningar som inte har 

10 Se vidare prop 1985/86:83 s 37 f. 
11 En gränsdragningsdiskussion angående detta förs i NJA 2003 s 384. 
12 Prop 1985/86:83 s 38 f.  
13 Prop 1985/86:83 s 40. 
14 Jfr Bengtsson 2001 s 146. 
15 Istället är då atomansvarighetslagen (1968:45), lagen (1984:3) om kärnteknisk 
verksamhet och ellagen (1997:857) tillämpliga.  
16 Prop 1985/86:83 s 42 f. 
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omedelbart samband med strålnings- eller strömrisken är MB tillämplig. I 
propositionen till MskL ges exemplet att ett kylvattenutsläpp från ett 
kärnkraftverk orsakar skador i sin omgivning.17

 
  

I enlighet med allmänna skadeståndsprinciper medför inte heller som 
huvudregel tredjemansskada eller skada för någon som begagnar ett skadat 
område enligt allemansrätten ersättningsrätt.18

  
 

 

2.3 Störningar 

De typer av immissionsskador som kan vara föremål för skadestånd enligt 
32 kap MB skall vara orsakade av störning räknas upp i 3 §:  
 

1. förorening av vattenområden,  
2. förorening av grundvatten,  
3. ändring av grundvattennivån,  
4. luftförorening,  
5. markförorening,  
6. buller, 
7. skakning, eller 
8. annan liknande störning.  

 
 
Punkt 1 behandlar således föroreningar av vattenområden. Med 
vattenområde avses förutom vattendrag och sjö även öppet hav, havsvikar, 
öppna diken, kärr och myrmarker. Under punkten faller bland annat 
föroreningar som kommer sig av att mark används på ett sätt som orsakar 
förorening, exempelvis avfallstippning eller spridning av 
bekämpningsmedel över åkerfält. Vidare omfattas utsläpp medförande 
föroreningar under punkten, exempelvis utsläpp av avloppsvatten eller fasta 
ämnen. Även utsläpp som inte innehåller farliga partiklar kan falla under 
punkten då sådana kan orsaka uppslamning eller grumling, något som 
betraktas som förorening. Utsläpp som inte innebär någon förorening faller 
däremot under punkt 8. I fråga om förorening av grundvatten (punkt 2) 
förkommer sådan oftast i samband med utfällning från avfallstippar och 
andra markföroreningar. Punkt 3 behandlar förändringar av 
grundvattennivån. Sådana förändringar kan orsaka en mängd olika typer av 
skador. En höjning av grundvattennivån kan till exempel orsaka vattenskada 
på byggnad medan en sänkning av nivån kan orsaka en sättning i 
densamma. Rena översvämningar på grund av nederbörd är inte avsedda att 
falla under bestämmelsen. I fråga om punkterna 1-3 är dessa inte tillämpliga 
om verksamheten bedrivs i enlighet med tillstånd till vattenverksamhet.19

                                                 
17 Prop 1985/86:83 s 43. 

 
Vidare, med luftförorening avses i princip alla olämpliga förändringar av 

18 Se bl a prop 1985/86:83 s 39 f, Eriksson s 54 och Bengtsson 1991 s 132. 
19 Prop 1985/86:83 s 43 f. 
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luftens innehåll. Föroreningen kan vara farliga partiklar och gaser, men även 
helt ofarliga, men obehagliga, störningar såsom dålig lukt från ett 
reningsverk. Med markförorening kan menas till exempel läckage av olja 
eller gift, vilket skadar intilliggande mark. Buller omfattar allt icke önskat 
ljud vilket medför skada eller skaderisk, innefattande ultra- och infraljud. 
Vad gäller skakningsskador kan dessa emanera från såväl olika typer av 
markarbeten och sprängningsskador som från tung och intensiv trafik. Sist 
av i uppräkningen upptas skador orsakade av ”annan liknande störning”. I 
denna allmänna formulering avses en hel mängd olika störningsorsaker 
innefattas. Hit hör till exempel obehag av insekter/djur, gnistor, hetta, köld, 
starka ljussken, spridning av olika smittämnen (som till exempel bakterier 
eller virus) som kan ge ekologiska konsekvenser.20 I praxis har konstaterats 
att försvårande av tillträde till en affärslokal omfattas av formuleringen.21 
Vidare omfattas estetiska och psykiska immissioner i begreppet ”annan 
liknande störning”.22

 
  

  

2.4 Bevislättnadsregeln 

I 32:3 st 3 MB finns en särskild bevislättnadsregel angående 
vattenföroreningar och immissioner. I paragrafen föreskrivs att en skada 
skall anses vara orsakad av en viss störning om det föreligger en 
övervägande sannolikhet23 för ett sådant kausalsamband med hänsyn till 
störningens och skadeverkningarnas art, andra möjliga skadeorsaker och 
övriga omständigheter.24 Hellner och Radetzki påpekar att denna regel till 
viss del skiljer sig från vad som kan betraktas som allmänna principer.25 
Regeln berör orsaksfrågor generellt sett och avser inte endast vilken av två 
eller flera potentiella skadeorsaker som varit verksamma i det särskilda 
fallet. Det krävs inte klar övervikt, utan endast övervägande sannolikhet, 
vilket rekvisit även tillämpas när den konkurrerande skadefaktorn är 
egenskaper hos den egendom som skadas.26

 
  

Naturligtvis krävs emellertid adekvat kausalitet för att en skada skall vara 
ersättningsgill.27

 
 

                                                 
20 Prop 1985/86:83 s 44 f samt SOU 2007:21 s 118.  
21 NJA 1996 s 634. Jfr däremot MÖD 2002:87. Se även NJA 2007 s 663. 
22 Se vidare angående estetiska och psykiska immissioner nedan 4.3.  
23 För praxis kring tolkning av begreppet se exempelvis MÖD 2006:69. 
24 Det kan vara av intresse att notera att denna bevisregel inte gäller vid sprängstensskador 
och särskilda grävningsskador. Jfr Eriksson 1995 s 44. 
25 Hellner och Radetzki 2006 s 339, Michanek och Zetterberg s 409 och Rubenson s 200. 
26 Hellner och Radetzki 2006 s 339 f samt NJA 1992 s 896. Jfr även Lundquist s 91 f. 
27 Jfr SOU 2007:21 s 114, prop 1985/86:83 s 48 samt Michanek och Zetterberg s 409. 
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2.5 Särskild skadekänslighet hos den 
skadelidande 

Huruvida den skadelidande är särskilt känslig skall däremot inte påverka 
möjligheterna till miljöskadestånd (positivt). Särskild skadekänslighet kan 
utgöra grund mot ersättning, åtminstone vid mer vanliga störningar, och 
leda till nedsättning av ersättningen.28 I förarbetena till ML uttalades att 
skador som grundar sig på att drabbad fastigheten eller den person som är 
skadelidande är särskild immisionskänslig bör ”falla utanför regeln om 
strikt ersättningansvar” såsom en följd av orts- och 
allmänvänlighetsrekvisiten.29 I förarbetena till MskL uttryckes att endast en 
objektiv värdeminskning bör vara ersättningsgill och att det inte är tillfyllest 
att en personer med särskilt nervösa eller känsliga läggningar har svårt att 
klara av störningarna.30 HD har, i ett fall gällande skador på grund av 
vibrationer vid sprängningsarbete, uttalat att då det måste ”antas att en 
bidragande orsak till skadan är att fasadputsen befunnit sig i ett mindre gott 
skick och varit nära brottgränsen” så bör ”skadegöraren skäligen svara för 
hälften av den uppkomna skadan.”31

 
  

 

2.6 Orts- och allmänvanlighet 

Som nämnts ovan finns i 32:1 st 3 MB ett undantag från det strikta ansvaret 
för miljöskador gällande skador som inte orsakats på grund av uppsåt eller 
vårdslöshet. Dessa skador ersättas endast för det fall störningen som orsakat 
skadan inte skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på orten eller 
med hänsyn till dess allmänna förekomst under jämförliga förhållanden. Det 
strikta skadeståndsansvaret gäller följaktligen i dessa fall bara när 
störningen överskrider en viss toleransgräns. Helt alldagliga skador ersätts 
om de beror på ovanliga störningar.32

 
  

En ortsvanlig störning kan vara till exempel den störning som uppkommer 
på grund av en ny väg som byggs i ett område som redan är en knutpunkt 
för trafikleder. En avgränsad del av ett samhälle kan i detta sammanhang 
betraktas som ort.33 En allmänvanlig störning i sin tur kan, enligt 
förarbetena till MskL vara störningen som uppkommer när en fabrik 
förläggs till en ort som tidigare inte haft någon liknande fabrik, men som är 
allmänt förekommande under jämförliga förhållanden på annan ort.34

                                                 
28 Hellner och Radetzki 2006 s 340. 

 Denna 
förklaring av vad som avses innebära med allmänvanlig störning tycks mig 
något oklar och uttalandet motiveras inte heller närmare. Även uttalanden i 

29 NJA II 1969 s 307. 
30 SOU 1983:7 s 252. 
31 NJA 1992 s 896. 
32 Prop 1985/86:83 s 41.  
33 Jfr NJA 1977 s 424. 
34 Prop 1985/86:83 s 41. 
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praxis tyder på att innebörden av regeln om allmänvanlighet och skillnaden 
jämfört med ortsvanlighet inte är helt självklar.35

 
  

Så snart skadan beror på uppsåt eller vårdslöshet skall hänsyn dock som 
sagts inte tas till orts- eller allmänvanlighet. Detta innebär bland annat att en 
störning som annars får tålas på grund av dess orts- eller allmänvanliga 
karaktär skall ersättas om verksamhetsdrivaren, eller någon för vilken denne 
ansvarar, vållar en skada genom att exempelvis överskrida en myndighets 
skyddsföreskrift.36

 
 

 

2.6.1 Något om toleransnivåer 

Vid skador som inte orsakats genom vållande eller uppsåt skall som 
framgått dessa ersättas endast i de fall de inte skäligen behöver tålas med 
hänsyn till förhållandena på orten eller till dess allmänna förekomst under 
liknande förhållanden. Gränsen mellan vad som bör tålas och vad som inte 
bör tålas benämns härefter som toleransgränsen eller toleransnivån.  
 
Bedömningen huruvida toleransnivån är överskriden görs för att se om 
miljöskadestånd över huvud taget kan komma i fråga. Om det konstateras 
att toleransnivån överskridits kan miljöskadestånd bestämmas. 
Toleransnivån kan till exempel vara en viss bullergräns, en värdeminskning 
eller flera samverkande faktorer som den skadelidande får anses vara 
skyldig att tåla.  
 
Det finns ingen klar gräns för vad som skäligen bör tålas och som framgår 
av lagtexten skall en skälighetsbedömning göras för att fastställa denna 
gräns.37 Hänsyn tas till skadans art och vissa störningar bör sällan eller 
aldrig heller betraktas som orts- eller allmänvanliga. Det bör till exempel 
aldrig gå att hänvisa till orts- eller allmänvanlighet då den skadelidandes 
hälsa försämras, sådant bör aldrig skäligen tålas. Likaså gäller för 
förorening av mark- och grundvatten eller avseende sprängningar.38 I 
förarbetena påpekas att ribban för vad som skäligen bör tålas kan komma att 
höjas allt eftersom de tekniska möjligheterna att förebygga störningar 
ökar.39 Vid skälighetsbedömningen tas även viss hänsyn till typen av 
skadegörande verksamhet. Om verksamheten är av samhällsnyttig 
beskaffenhet kan en skadelidande enligt förarbetena till MskL eventuellt få 
tåla lite mer än annars skulle ha varit fallet.40

                                                 
35 NJA 1988 s 376. 

 Detta skulle då särskilt gälla 
vid rena förmögenhetsskador, till exempel när fastighetspriserna inom ett 
villaområde sänks till följd av uppförandet av till exempel ett daghem eller 

36 Jfr Bengtsson 2001 s 146. 
37 SOU 1983:7 s 152. 
38 Prop 1985/86:83 s 41.  
39 Prop 1985/86:83 s 41.  
40 Jfr MÖD 2002:17 samt MÖD 2004:11 där MÖD tillämpar detta resonemang. 
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ett reningsverk.41 I propositionen betonas vidare att skälighetsbedömningen 
även berör miljökrav – uppfattningen om miljöstörningar som idag ses som 
svåra att förhindra och kanske även naturliga kan komma att förändras i takt 
med våra värderingar. Myndighetsnormer gällande acceptabla störningar 
kan utgöra en indikation på en sådan värderingsförändring.42 Likaså torde 
gälla för normer vilka framgår av lagstiftning, till exempel hänsynsreglerna 
i 2 kap MB.43 Miljöskadeutredningen poängterar att det inte kan tas för 
självklart hur myndighetsnormer i fråga om olika typer av störningar skall 
påverka skadeståndsansvaret. Sådana normer anger främst vad som anses 
önskvärt och inte vad som faktiskt är vanligt. Därför torde ligga närmast till 
hands att dylika normer påverkar just skälighetsbedömningen.44

 
 

Andra saker som kan vägas in vid skälighetsbedömningen är om den 
skadegörande verksamheten var först på platsen eller om den kunnat 
förutses till exempel på grund av kommunala planer (vilket också torde ha 
betydelse för bedömningen gällande ortsvanlighet).45 Vad gäller skadans 
storlek torde denna spela in vid en skälighetsbedömning; den skadelidande 
skall inte behöva tåla en påkostande ekonomisk skada. Enligt förarbetena 
kan det härvidlag spela roll om den skadelidande är en privatperson, en 
näringsidkare, ett företag som bedrivs i form av juridisk person eller ett 
offentligt organ.46

 
  

 

2.6.2 Praxis avseende immissioner från vägtrafik  

Eftersom lagtexten inte preciserar närmare var gränsen för orts- eller 
allmänvanlig störning som får tålas går är det domstolen som får göra denna 
gränsdragning. I förarbetena till ML uttalas att det vid trafikimmissioner 
finns en benägenhet att godta en särskilt hög toleransnivå vid tillämpningen 
av orts- och allmänvanlighetsreglerna.47 Även om uttalandet nämns i 
förarbetena till MskL tas där inte ställning till huruvida så bör vara fallet.48 
Enligt Eriksson ter sig vad gäller immissioner från vägtrafik toleransnivån 
ha skärpts med tiden, vilket han menar till viss del har avspeglat sig i 
praxis.49

 
 

NJA 1975 s 155 – Solnamålet  
 
I målet bedömdes huruvida vissa sättningsskador, orsakade av skakningar 
från trafik från närliggande väg, skäligen borde tålas som orts- eller 

                                                 
41 Prop 1985/86:83 s 41.  
42 Prop 1985/86:83 s 42. 
43 Bengtsson 2001 s 146. 
44 SOU 1983 s 153. 
45 Jfr Eriksson s 75 ff och NJA 1975 s 155. 
46 Prop 1985/86:83 s 42. 
47 NJA II 1969 s 306. 
48 Prop 1985/86:83 s 38. 
49 Eriksson 1995 s 78. 
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allmänvanligt. Vägen var visserligen byggd enligt en stadsplan som var 
fastställd före husens byggande, men 1971 hade föreskrift meddelats 
innebärande i princip ett förbud mot tung trafik på vägen. Domstolen 
hänvisade i målet till de uttalanden i förarbetena till ML som talar om en 
extra hög toleransnivå vid trafikimmissioner, men kommer ändå till 
slutsatsen att dylika skador inte behöver tålas.  
 
 
NJA 1977 s 424 – Värmdöledsmålet 
 
Målet gällde ren förmögenhetsskada på grund av trafikimmissioner. I och 
med att Värmdöleden anlades minskade marknadsvärdet på några av de 
fastigheter som låg intill leden och en fråga som behandlades i målet var 
huruvida störningen kunde anses orts- eller allmänvanlig.  
 
Domstolen uttalade i målet att begreppet ”orten” inte kunde omfatta ett 
vidare område än det villaområde som berördes av den trafikled som det var 
fråga om. Området hade inte tidigare berörts av någon så stor trafikled. De 
inträffade immissionseffekterna kunde därför inte anses som ortsvanliga för 
området. De bullernivåer som drabbat fastigheterna till följd av trafiken på 
leden var inte heller så ”allmänt förekommande i de större tätorternas 
ytterområden, att dessa fastigheters ägare skäligen … borde … bära hela 
den värdeminskning som deras fastigheter undergått till följd av 
trafikimmissionerna”.  
 
Det kan vara av intresse att notera att värmdöledsmålet ingår i den 
rättspraxis till vilken det hänvisas i både propositionen och 
Miljöskadeutredningens betänkande.50

 
  

NJA 1999 s 385 – Dalarömålet 
 
Målet gällde huruvida ägare till fastigheter vilka var belägna utmed 
Smådalarövägen hade rätt till skadestånd för immissioner från byggandet av 
vägen samt från vägen i färdigt skick och trafiken på den. 
 
I målet anfördes en mängd olika grunder för störning. De grunder som kom 
att utgöra springpunkter var bullernivåer och estetiska störningar. Fråga i 
målet var bland annat hur bullerstörningen skulle beräknas. HD valde att 
använda de ekvivalenta dygnsnivåerna, inte bullertopparna, vid 
bedömningen av störningsmomentet; dock med ett visst beaktande av 
maximalnivåer. Likaså valde HD att se till årsgenomsnittet på trafiken, inte 
den tid då trafiken var som störst (sommartid). Anledningen härtill var att 
det var fråga om störning av fastighet på permanentboendebasis. Domstolen 
uttalade att MskL ”måste bygga på tanken att det är den faktiska störningen 
som skall bedömas och inte ett genomsnittsvärde”, men att en renodlat 
individualiserad metod skulle medföra (för) stora krav på olika slags 
mätningar och beräkningar. Vidare yttrade HD att bullerstörningar bara 
                                                 
50 SOU 1983:7 s 153. 
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torde kunna mätas efter det att miljöskadan uppstått, medan beräkningar av i 
förväg väntade immissioner troligen skulle erfordra en mer schablonartad 
metod.  
 
Vidare behandlades i målet den estetiska störning som vägen medförde.51

 

 
HD yttrade i samband med detta att ett delområde ”måste kunna avgränsas 
på ett naturligt sätt från orten i övrigt för att det skall vara motiverat att 
pröva ortsvanligheten med hänsyn till förhållandena i delområdet”. Vidare 
uttalade HD i fråga om allmänvanlighetskriteriet att utvecklingen på Dalarö 
följde samma mönster som många andra orter i Stockholms närhet – 
nämligen en utbyggnad av allmänna vägar avpassade efter en ökande trafik.  

Oavsett om dessa störningar borde tålas var för sig var de sammantaget (och 
även bland annat med beaktande av värdeminskning på fastigheter samt att 
de skadelidande var privatpersoner) mer än vad som skäligen borde tålas. 
Som gemensam beräkningsgrund för skadan begagnade sig HD av den 
ekonomiska betydelsen av immissionerna (fastighetens värdeminskning). 
Från denna värdeminskning avräknas sedan ett belopp motsvarande vad som 
bör tålas utan ersättning; 5 % av fastigheternas värde före 
immissionsskadan.52

 
 

 

2.6.3 Praxis avseende immissioner från kraftledning 

 
NJA 1988 s 376 – Hisingenmålet  
 
I fallet är fråga om störning av en kraftledning. Fastigheten som drabbas är 
belägen i ett relativt skyddat läge, dock tämligen närbeläget miljöstörande 
industri av väsentlig omfattning. Fastighetsägare torde i sådana omgivningar 
enligt HD få ”räkna med ett visst mått” av störningar. HD uttalar även i 
målet att orts- respektive allmänvanlighetsrekvisiten är ”två rekvisit som det 
är svårt att klart hålla isär”. 
 
Vad gäller inskränkningar i nyttjanderätten till fastigheten, buller, försämrat 
vindskydd kan dessa störningar i förevarande fall enligt HD ej ensamma 
vara tillräcklig anledning till skadestånd, men var och en för sig och 
sammantagna beaktas som förstärkning de övriga störningar som fastigheten 
utsattes för på grund av ledningsföretaget. Gällande psykiska immissioner 
och estetiska störningar i form av en förfulad omgivning antas dessa kunna 
påverka fastighetens marknadsvärde i en inte betydelselös grad.  

                                                 
51 Förändringen av landskapsbilden uppgavs i målet vara stor till mycket stor, enligt en av 
såväl kärandena som svarandena åberopad konsultfirmas analys.  
52 HD konstaterade i domskälen att värdeminskningar om 8, 10 respektive 12% 
(motsvarande 216 000, 200 000 och 75 000 kronor) förvisso får anses påtagliga, men inte 
till den grad att de blir avgörande för skälighetsbedömningen. Detta är enligt min mening 
värt att reflektera över en extra gång med tanke på att de skadelidande i målet var 
privatpersoner.  
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HD uttalar att eventuell ersättning skall utgå på grundval av fastighetens 
marknadsvärde i oskadat skick. Vidare uttalas att gränsen för vad 
fastighetsägaren bör tåla med hänsyn till vad som är orts- respektive 
allmänvanligt bör sättas tämligen högt med tanke på att psykiska och 
estetiska störningar är svårmätbara och baseras på subjektiva bedömningar. 
Fastighetsägaren skadeståndsyrkande i målet uppgick inte till mer än 7,5 % 
av vad han ansåg fastigheten vara värd i oskadat skick. En sådan 
värdeminskning ansåg inte av HD vara större än vad fastighetsägaren kunde 
anses skyldig att tåla vid inverkan av psykiska och estetiska störningar. 
Ersättning medgavs ej. 
 
 

2.6.4 Något om toleransavdrag 

I de fall toleransnivån överstigs uppstår frågan huruvida hela skadan skall 
ersättas eller endast den del som överstiger toleransnivån, d v s om ett 
toleransavdrag skall göras. I förarbetena till ML besvarades frågan aldrig 
fullt ut, utan lämnades över till rättstillämpningen då bl a 
bedömningssvårigheterna var stora i praktiken samt att situationerna som 
skulle kunna uppstå varierade alltför mycket.53

 
  

I praxis har det kommit att göras ett toleransavdrag vid ren 
förmögenhetsskada vid miljöskador.54 Toleransavdraget innebär således en 
reducering av skadeståndet. Avdraget ses som en följd av att en störning får 
tålas till en viss gräns. I NJA 1977 s 424 påtalar HD därtill att det vore föga 
rimligt att en fastighetsägare som medgivits skadestånd jämlikt MB 32 kap 
skall få ersättning även för den del som får tålas av andra utan ersättning.55 
Den praxis som kommit att växa fram har man sedermera hänvisat till i 
förarbetena till MskL och MB.56

 
  

Vad avser person- och sakskador synes Hellner och Radetzki mena att dessa 
skall ersättas fullt ut i de fall toleransnivån överstigs.57 I förarbetena till 
MskL uttalas att en försämring av skadelidandens hälsa aldrig skäligen bör 
tålas,58

 

 vilket torde betyda att något toleransavdrag aldrig kan komma i 
fråga avseende personskador. Stöd avseende att toleransavdrag ej skall 
göras vid sakskador hittar Hellner och Radetzki möjligen i NJA 1975 s 155. 

                                                 
53 Jfr NJA II 1969 s 308.  
54 NJA 1977 s 424, NJA 1988 s 376, NJA 1999 s 385 samt jfr även NJA 2003 s 619 (d v s s 
12 f i HDs dom av den 19 december 2003 i mål T 4286-00). I SOU 2008:99, som 
huvudsakligen avser ersättningsbestämmelser rörande expropriation, föreslås emellertid att 
toleransavdraget skall slopas vid miljöskador jämlikt 32 kap MB, se s 17 f, 20 och 35 f. 
55 Dock synes inte toleransavdraget korrelera med toleransnivån, vilket kan tyckas något 
inkonsekvent. En sak som tycks genomgående är dock att toleransnivån är mer omfattande 
än toleransavdraget.  
56 SOU 1983:7 s 264 f och prop 1997/98:45 s 341. 
57 Hellner och Radetzki 2006 s 342.  
58 Prop 1985/86:83 s 41. 
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Den toleransnivå den skadelidande får tåla knyter som synes an till 
störningen (och inte, som tidigare vid tiden för ML, till skadan). 
Toleransnivån för till exempel bullerstörning uppges i förarbetena vara 
särskilt hög.59 Olika toleransnivåer har ansetts kunna utgöra ett problem i 
fall att endast en viss del av skadan hänför sig till störningar som ligger över 
toleransnivån; i många fall skulle det då vara omöjligt att dela upp skadans 
värde efter fördelningen mellan de tolererbara och de inte tolererbara 
störningarna. I sådana fall har skadan ansetts kunna få ersättas i sin helhet.60

 

 
Frågan har uppmärksammats i praxis, men verkar inte ha vållat större 
problem. I NJA 1999 s 385 till exempel diskuteras hur värdeminskningen av 
fastigheten fördelar sig på buller respektive estetisk störning. I NJA 1988 s 
376 är ett liknande spörsmål för handen. Enligt mitt sätt att tolka de rättsfall 
vilka redogjorts för i detta kapitel torde man kunna betrakta de olika 
störningstyperna såsom kumulerande skadeorsaker. Härvid menas att en 
störning som inte nått upp till gränsen för vad som är icke tolererbart 
tillsammans med en annan störning som inte heller i sig själv når upp till 
denna gräns tillsammans kan anses utgöra en störning som når upp till 
denna nivå. Alternativt att en sådan tolererbar störning kan förstärka 
intrycket av en störning som redan tidigare ses som icke tolererbar. 

 

2.6.5 Kommentarer 

I förarbetena sägs, som ovan beskrivits, att skälighetsbedömningen gällande 
orts- och allmänvanlighetskriteriet kan komma att förändras allt eftersom 
normer och värderingar förändras i samhället.61 Detta verkar vara en rimlig 
utgångspunkt. En utvikning angående kraftledningar och värderingar i 
samhället kan härvid göras. Utvecklingen avseende luftburna kraftledningar 
tycks gå mot att de blir alltmer sällsynta i områden med bostadsbebyggelse. 
Ledningarna grävs ned och blir inte längre synliga för blotta ögat. 
Magnetfält kan dock likväl finnas kvar och utgöra risk för hälsan.62

 

 Den 
psykiska immissionen är emellertid i stort avhängig att fastighetsägaren är 
medveten om att ledningen finns där. Så länge fastighetsägaren inte får 
kunskap om detta faktum föreligger ingen psykisk immission. Samtidigt 
torde värderingarna i samhället gällande magnetfält ha utvecklats till att 
dessa ses som allt mer farliga i takt med att möjliga sjukdomar såsom 
elallergi dryftas i medierna. Intressant är då att utslaget verkar bli att denna 
medvetenhet i många fall inte kommer att få genomslagskraft på grund av 
ledningarnas ”osynlighet”, således tycks det vara den estetiska och ej den 
psykiska immissionen som ersätts i praktiken.  

Jag skulle vidare vilja skilja ut frågan gällande skälighetsbedömningen av 
bullerstörningar. I det ovan redovisade NJA 1999 s 385 (Dalarömålet) görs 
                                                 
59 Prop 1985/86:83 s 41. 
60 Eriksson s 77 f. 
61 Prop 1985/86:83 s 41. 
62 Huruvida magnetfältens intensitet o dyl påverkas av att de grävs ned bortses här ifrån.  
För förevarande principdiskussion är det emellertid tillräckligt att anta att så inte är fallet.  
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visserligen en helhetsbedömning av flera samverkande störningsfaktorer, 
men domstolen diskuterar även bullerstörningen av trafikleden separat. HD 
väljer att använda dygns- och årsmedelvärden, och endast i mindre grad 
beakta bullertoppar, i sin skälighetsbedömning. Här borde enligt mitt 
förmenade det vara av vikt att beakta att det ofta kan vara just de 
oregelbundna ljuden och bullertopparna som är de besvärligaste att stå ut 
med. Ett konstant surrande tänker man ofta inte på (eller lär sig hjärnan att 
”bortse från”) förrän ljudet tystnar eller ökar markant i styrka – detta är den 
mest störande delen. Vidare skulle även kunna beaktas att människor i 
allmänhet torde spendera mer tid utomhus sommartid och därvid kanske 
utsättas mer för bullret vid denna tid, då dessutom intensiteten på trafiken 
möjligen ökar. Å andra sidan upplevs buller och ljud kanske mer klara 
vinterdagar när träden inte har löv (eller barr avseende lärkträdet). Det är 
naturligtvis ett antal avvägningar som måste göras för att bestämma hur 
bullerstörningen skall bedömas. Min avsikt är endast att visa hur annorlunda 
utfallet kan bli om man ser till den faktiska störningen istället för 
medelnivåer samt peka på några ytterligare omständigheter som talar för 
respektive emot att använda medelnivåer som mått på bullerstörning.  
 
HD finner vidare i Dalarömålet att prövningen av störningarna skall ske 
med utgångspunkt i att fastigheterna används för permanentboende. Två av 
fastigheterna utnyttjades visserligen endast för fritidsboende och den tredje 
som utnyttjades för permanentboende var endast rustad för fritidsboende, 
men detta bortser HD från utan att närmare gå in på saken.63

 

 Härvidlag kan 
man diskutera huruvida fastighetens utrustning och standard skall påverka 
på vilket sätt som bullerstörning skall bedömas. Fritidshus torde användas 
mest på sommaren och bullernivåerna är naturligtvis mest intressanta den 
tid då man spenderar mest tid på sin fastighet. Att man har ett välutrustat 
eller välbyggt fritidshus gör ju inte att man blir mindre störd under den tid 
på sommaren då man spenderar tid där.  

En annan fråga som kan vara av intresse är huruvida värdeminskning 
verkligen är ett värdefullt medel att lägga till grund för miljöskadestånd till 
följd av till exempel psykisk immission eller buller. Ponera att den psykiska 
immissionen anses vara tillräcklig för att berättiga ersättning såsom 
personskada. Det torde inte vara en omöjlighet, åtminstone tycks det rimligt, 
att då även tillerkänna den skadelidande ersättning för värdeminskning på 
fastigheten till följd av en sådan psykisk immission. Vidare, för det fall en 
skada på grund av exempelvis buller skulle kategoriseras såsom sakskada 
torde det inte vara en orimlighet att se värdeminskningen som en separat 
följdskada till följd av störningen. Fråga är om det i ett sådant fall är riktigt 
att låta värdeminskningen utgöra en värdemätare för sakskadan till följd av 
bullret. Diskussionen torde som synes emellertid vara avhängig hur skadan 

                                                 
63 Möjligen hänvisar HD till tingsrättens och hovrättens domskäl i denna del, men det är 
något oklart om det är vad som avses. I tingsrätten uttalas att en fastighets marknadsvärde 
”torde konstitueras för dess användning för permanentbostadsändamål”. Detta kan 
emellertid enligt mig ifrågasättas.  
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på grund av störningen kategoriseras, såsom person-/sakskada eller såsom 
ren förmögenhetsskada. 
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3 Ersättningsgilla skador 

3.1 Allmänt 

De miljöskador som ersätts i enlighet med 32 kap MB är, som ovan 
konstaterats, person- och sakskada respektive icke bagatellartad ren 
förmögenhetsskada. Förutom vad gäller personskador är endast ekonomiska 
skador ersättningsgilla; sakskada, förmögenhetsskada i samband med 
person- eller sakskada samt ren förmögenhetsskada.64

 
 

Under följande underrubriker beskrivs först lite mer översiktligt vad som 
kan räknas till de respektive skadekategorierna personskada, sakskada och 
ren förmögenhetsskada. Syftet är att ge läsaren en bättre förståelse för den 
diskussion, angående gränsdragningen mellan ideell och ekonomisk skada 
samt därtill relaterade frågor, som förs nedan. 
 
 

3.1.1 Personskada 

Vid personskada finns möjlighet att få skadestånd för såväl ekonomiska 
förluster (såsom kostnad för sjukvård etc) som ideella skador (sveda och 
värk, lyte och men samt olägenheter i övrigt), jämför 1 § 5 kap SkstL.65 
Som personskada räknas både kroppsliga och psykiska defekttillstånd. 
Kroppsliga förändringar, såsom förgiftningar, missprydande ärr, 
funktionsstörningar i kroppens organ etc, räknas hit. Vad gäller psykiska 
besvär, vilka uppstått utan att utgöra direkt följd av fysisk skada, är 
rättsläget något oklart. Denna typ av skada ersätts enbart under särskilda, 
något oklara, förutsättningar och efter en bedömning utifrån typfall. Även 
en adekvansbedömning (d v s var skadan så pass förväntad att ersättning 
kan utgå?) görs.66 Det torde krävas medicinsk påvisbar effekt för att 
psykiska besvär skall ses som personskador.67 Om problemen är så stora att 
de medför sjukvårdskostnader o dyl ersätts självklart dessa kostnader. 
Obehag på grund av buller eller dålig lukt kan i vissa fall räknas som 
personskada om besvären kommer i form av till exempel sömnlöshet eller 
nervösa besvär. I annat fall kan de möjligen bedömas efter reglerna om ren 
förmögenhetsskada.68

 
  

I förarbetena till MskL uttalas att det torde vara sällsynt att en psykisk 
immission är av sådant slag att den går över gränsen för vad som skäligen 
bör tålas som orts- eller allmänvanligt och att det åtminstone torde krävas att 

                                                 
64 Hellner och Radetzki 2006 s 334 ff. 
65 Prop 2000/01:68 s 18. 
66 Hellner och Radetzki 2006 s 375 och 392 ff. 
67 Prop 2000/01:68 s 17. Jfr NJA 1993 s 41 (1 och 2), NJA 1971 s 78 (bilkrock). 
68 Hellner och Radetzki 2006 s 103 och 334. Mer om detta under 3.1.3. 
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den orsakat en ekonomisk skada.69 Vad gäller praxis angående psykiska 
immissioner verkar denna följa förarbetsuttalandena. I Hisingenfallet70 
uttalar HD att de (estetiska och) psykiska störningar71

 

 som orsakas av 
kraftledningen utan tvivel kan upplevas som besvärande och även måste 
antas påverka fastighetens marknadsvärde. HD tar visserligen aldrig 
uttryckligen ställning till huruvida skadestånd skulle kunna utgå utan 
ekonomisk skada, men resonemanget ger knappast utrymme för skadestånd 
enbart för den oro som käranden känner. I fallet hänvisas också till ovan 
nämnda förarbeten.  

3.1.2 Sakskada 

Till sakskadorna räknas fysiska skador på fast egendom och lösa föremål; 
till exempel förgiftade djur eller matvaror, ett hus som sätter sig på grund av 
skakningar från närliggande trafik eller repad lackering på ett fordon. 
Således omfattas egendom som försämrats genom att dess 
användningsduglighet minskat eller blivit nedsatt i ej betydlig grad. Såväl 
permanent som temporär förlust av egendom (till exempel pga stöld) 
betraktas som sakskada. Även rent estetiska skador, vilka inte minskar 
funktionsdugligheten hos det skadade föremålet, räknas till sakskadorna.72

 
  

Gällande miljöskador kan gränsdragningen mellan sakskada och ren 
förmögenhetsskada skapa problem. Ett av dessa diskutabla fall är vad som 
inte berör fastighetens materia utan endast levnadsförhållandena eller 
verksamheten på en fastighet eller i den störande verksamhetens omgivning. 
Någon uppenbar avgränsning finns här inte, utan bedömningen görs från fall 
till fall.73

 
 

Likaså är det inte klarlagt huruvida skada på den biologiska mångfalden 
skall anses utgöra sakskada eller ren förmögenhetsskada. Negativ 
förändring av den biologiska mångfalden och liknande miljöskador på ett 
område innebär en faktisk försämring (en fysisk förändring) av området och 
kan ses som en skada på dess funktion som naturmiljö. Detta resonemang 
kan appliceras inte endast om ägaren utnyttjar området ekonomiskt, utan 
även i andra fall.74 Bagatellartad påverkan på miljön kan emellertid vara 
undantagna i detta sammanhang.75

 
  

 

                                                 
69 Se prop 1985/86:83 s 45, var ekonomisk skada likställs med ren förmögenhetsskada. 
70 NJA 1988 s 376. 
71 I förevarande fall oro för påverkan av kraftlednings elektriska och magnetiska fält. 
72 Hellner och Radetzki 2006 s 103 ff och 334 f. 
73 Hellner och Radetzki 2006 s 103 ff och 334 f. 
74 SOU 2007:21 s 102.  
75 NJA 2004 s 566 samt jfr SOU 2007:21 s 102.  
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3.1.3 Ren förmögenhetsskada 

Först skall noteras att möjligheterna till ersättning för ren 
förmögenhetsskada som inte orsakats genom brott begränsas, förutom i 
enlighet med orts- och allmänvanlighetsrekvisitet, även så att endast skada 
av någon betydelse ersätts. Kravet gäller också i de fall då 
ansvarighetsgrunden enligt lagen är oaktsamhet eller uppsåt. Detta betyder 
alltså att den skadelidande endast vid fall av brott får ersättning för 
bagatellartade rena förmögenhetsskador.  
 
Att definiera vilka skador som utgör rena förmögenhetsskador är inte helt 
lätt åstadkommet. Vilka skador som skall räknas hit är delvis avhängigt hur 
man bestämmer person- och sakskadorna. I 2 § 1 kap SkstL finns en 
legaldefinition:  
 

”Med ren förmögenhetsskada förstås i denna lag76

 

 sådan ekonomisk 
skada som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller 
sakskada.”  

Gällande miljöskador bör enligt Hellner och Radetzki förhållandet mellan 
personskada och begreppet ren förmögenhetsskada i 32 kap MB rimligtvis 
förstås så att personliga besvär av ett slag som vid större intensitet skulle ha 
räknas till personskada, men som oaktat att denna ”besvärsgrad” inte uppnås 
påverkar den skadelidandes ekonomiska situation, skall räknas hit. På 
ungefär samma sätt menar de att förhållandet till sakskada kan avgränsas; 
till exempel försämrat resultat av rörelse på grund av en störande 
verksamhet som bedrivs i närheten.77 Som en konsekvens av att 
tredjemansskador enligt allmänna principer inte ersätts räknas inte indirekta 
skador till följd av att annan lidit skada till de rena förmögenhetsskadorna i 
32 kap MB.78

 
 

Definitionen ovan ger visserligen inte någon självklar avgränsning av vad 
som faller under de rena förmögenhetsskadorna, men den ger en tillräcklig 
förklaring för att det skall gå att följa den diskussion angående 
gränsdragningen mellan ekonomisk och ideell skada som förs i denna 
uppsats.  
 
 

3.1.4 Ideell skada och dess förhållande till ekonomisk skada 

I vissa fall kan det vara besvärligt att bestämma till vilken skadekategori en 
skada skall räknas. Detta gäller särskilt då en skada befinner sig i 
gränslandet mellan ideell skada och ekonomisk skada.  

                                                 
76 SkstL.  
77 Hellner och Radetzki 2006 s 335 f och 392 ff. Jfr även Kleineman s 133 ff. 
Resonemanget förefaller dock något oklart.  
78 Prop 1985/86:83 s 39 f.  
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Ideell skada som följd av personskada är, som vi sett, ersättningsgill bl a 
enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer och likaså gäller vid 
personskada vid miljöskador genom de kompletterande reglerna i 1 § 5 kap 
SkstL.  
 
Vid andra fall av ideell skada än i samband med personskada krävs någon 
annan form av stöd för att ersättning skall utgå.79

 

 Generellt sett finns det två 
sätt genom vilka sådant stöd kan finnas för att utge ersättning för skada som 
inte faller under vedertagna regler om ekonomisk skada, nämligen 

• lagstöd eller avtalsstöd påvisas för sådan rätt eller  
• den ekonomiska skadan bestäms på ett sådant sätt att även skador på 

gränsen mot icke-ekonomiska jämställs med de klart ekonomiska. 
 
I 32 kap MB saknas sådant särskilt lagstöd om rätt till ersättning för ideella 
skador. I propositionen som föregick lagen sägs också att avsikten inte är att 
ideella skador skall ersättas.80

 
  

En adekvat gränsdragning mellan ideell skada och ekonomisk skada synes 
således vara av vikt. Det är emellertid inte helt klarlagt vad som avses med 
ideell skada. Självklart skall skadan inte vara ekonomisk. Att beskriva ideell 
skada som icke-ekonomisk är dock vilseledande och kan göra 
ersättningsmöjligheterna alltför beroende av hur den skadelidande 
framställer sina ersättningsanspråk. Detta sätt att definiera begreppet ideell 
skada har emellertid föreslagits i litteraturen. Allmänt sett kan ideell skada 
sägas ha något att göra med personliga, eventuellt emotionella, 
upplevelser.81

 
 

I den utredning som föregår MskL diskuteras och föreslås en viss 
utvidgning av det ersättningsgilla området vid miljöskador till förmån för de 
närmast ideella skadorna. Härvid diskuteras obehag och irritation, vilka 
svårligen kan mätas i pengar och närmast får sitt uttryck i sömnstörningar o 
dyl. I vissa av dessa fall tar sig olägenheten betydande uttryck. Utredningen 
drar i samband med detta paralleller till vad som torde gälla vid bland annat 
hyresförhållanden under liknande omständigheter; i ett hyresförhållande 
hade en dylik störning givit rätt till nedsättning av hyran. Utredningen 
påpekar även att en utvidgning av det ersättningsgilla området vid 
miljöskador kan vara något gott ur preventionssynpunkt.82

                                                 
79 Hellner och Radetzki 2006 s 334. Jfr även SOU 2007:21. 

 

80 Prop 1985/86:83 s 19 samt se strax nedan. I SOU 1983:7 föreslogs dock att sådana 
skador till viss del skulle ersättas, se s 155 f. Jr NJA 1995 s 249 där gränsdragningen 
mellan ideell och ekonomisk skada diskuteras. I SOU 2008:99, som huvudsakligen avser 
ersättningsbestämmelser avseende expropriation, föreslås emellertid viss förändring av 
möjligheten till ersättning vid inlösen av hel eller del av fastighet jämlikt 32 kap MB 
avseende ”individuellt värde” (närmast att jämställa att jämställa med ideellt värde), se s 17 
f, 20 och 35 f.  
81 Hellner och Radetzki 2006 s 367. Jfr även Kleineman 1987 s 158 ff samt rättsfall nedan. 
82 SOU 1983:7 s 154 ff. 
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Departementschefen anför emellertid att han inte anser det finnas anledning 
att tillämpa andra regler för miljöskador i detta avseende än vad som gäller 
inom skadeståndsrätten i allmänhet i fråga om ideell skada. Ideell skada 
ersätts inte utan särskilt stöd i lag. Även om det finns vissa områden där 
sådan ersättning utgår så är dessa klart avgränsade och rör huvudsakligen 
den personliga integriteten. Att införa ”möjlighet till ersättning för sådana 
svårbedömbara olägenheter av ideellt slag”, som till exempel förfulning av 
naturen, vore något principiellt nytt angående miljöskador. Eftersom denna 
typ av skada ändå ofta medför ekonomisk skada har den skadelidande under 
vissa förutsättningar rätt till ersättning för förmögenhetsskada, vilket enligt 
departementschefen borde vara tillräckligt. En mer vidsträckt 
ersättningsmöjlighet borde inte införas.83 Bengtsson har kommenterat 
departementschefens synpunkter och synes mena att denne inte helt 
diskuterar samma fråga som utredningen, vilken varken föreslagit 
ersättningsrätt för förfulad natur eller särskilda lagregler om ideell skada.84

 
  

I litteraturen har ibland förespråkats att det till och med skulle vara rimligt 
med ersättning för ideella skador i form av störningar vilka har medfört 
minskat bruks- eller boendevärde, utan att det medfört en faktisk kostnad.85

 

 
Enligt min mening tycks detta resonemang befogat. I många fall kan den 
ideella skadan vara om inte mer kännbar än så åtminstone lika kännbar som 
den ekonomiska. En ekonomisk skada skulle kanske även gå att skapa 
genom försäljning av fastigheten, men av olika skäl önskar inte 
fastighetsägaren detta och går därigenom miste om ersättning för en skada 
denne faktiskt lidit. Då kan tyckas orimligt att denne inte skall få ersättning. 
Det bör även hållas i minnet att skadegöraren har valt att driva en mer eller 
mindre miljöfarlig verksamhet och det kan tyckas rimligt att denne får stå 
ansvaret för verksamheten i enlighet med polluter pays principle.  

 
 

3.2 Särskilt om marknadsvärdesskada och 
bruksvärdeskada 

Svårigheterna med och nödvändigheten av en adekvat gränsdragning mellan 
ekonomisk och ideell skada gör sig gällande särskilt vid en diskussion 
angående marknadsvärdesskada och bruksvärdesskada. Det synes inte råda 
några tvivel om att skada i form av marknadsvärdeminskning utgör 
ersättningsgill ekonomisk skada i form av ren förmögenhetsskada.86

                                                 
83 Prop 1985/86:83 s 19 f. Det kan vara intressant notera att allmänt obehag till följd av 
immissioner medfört ersättningsrätt vid tiden före ML, trots att ekonomisk skada inte 
styrkts, se Bengtsson 1991 s 130. 

 
Marknadsvärdet är som bekant det högsta pris en köpare är villig att betala 
under vissa givna förutsättningar. Detta värde är tämligen lätt mätbart 

84 Bengtsson 1991 s 131. 
85 Hellner och Radetzki 2006 s 336. Jfr även Bengtsson 1991 s 131. 
86 Se bl a rättsfall nedan samt Hellner och Radetzki 2006 s 336 f.  
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genom att det kan omvandlas till pengar på olika sätt, till exempel 
försäljning.  
 
För den som inte vill flytta från sitt eget hus är dock marknadsvärdet mindre 
relevant.87 Det kan verka orimligt att den skadelidande i ett sådant fall skall 
gå miste om ersättning. Ett rimligt alternativ verkar då vara att medge 
ersättning för så kallad bruksvärdesskada.88 Bruksvärdet89 är det värde som 
utnyttjandet av en fastighet genererar. Michelson har formulerat det mycket 
träffande: ”bruksvärdet för en viss period motsvarar de pengar som 
bostadsinnehavaren är beredd att avstå genom att binda sitt kapital i något 
som inte ger ekonomisk avkastning, utan i stället utdelning i form av tak 
över huvudet och ett större eller mindre mått av personlig bekvämlighet”.90

 

 
En förutsättning för att skadestånd för denna typ av skada skall utgå är 
emellertid att skadan bedöms vara av ekonomisk natur. Frågan huruvida och 
i vilka fall bruksvärdeskada skall anses vara ideell eller ekonomisk natur har 
vållat åtskilligt huvudbry.  

Bruksvärdet kan i vissa fall av naturliga skäl vara svårt att omvandla till 
pengar. I vissa fall kan den ekonomiska förlusten på grund av 
bruksvärdesskada vara direkt påvisbar, om det är fråga om en fastighet som 
genererar pengar. Ett exempel på detta är hyresfastigheter: om intäkterna 
från fastigheten minskar är detta en klar ekonomisk skada. I andra fall kan 
bruksvärdeminskning vara svårare att visa på, till exempel om fastigheten 
används som privatbostad av fastighetsägaren själv. I sådana fall kan 
minskningen av bruksvärdet vara svårpåvisbar som ekonomisk skada, även 
om det i övrigt står klart att värdet av att vistas på fastigheten har minskat 
(ett värde på gränsen till ideellt värde). Förenklat sett skulle kunna sägas att 
de skador som gränsar mot sakskadorna generellt sett är lättare att visa på än 
de skador som gränsar till personskadorna. Det torde dock inte vara omöjligt 
att visa på ekonomisk förlust även i de senare fallen. Några möjliga vägar 
för värdering av bruksvärdet torde vara till exempel att jämföra med 
kostnaden för andra alternativ, uppskatta den verkliga boendekostnaden och 
jämföra den med i övrigt likvärdiga fastigheter eller rent av utgå från 
marknadspriset (för det fall detta är möjligt) trots att förlusten inte 
realiserats.91 Hellner och Radetzki verkar anse att sådan nu dryftad skada 
bör godtas som ersättningsgrundande, om inte såsom bruksvärdesskada, så 
redan på den grunden att det annars skulle innebära en väsentlig försämring 
jämfört med ersättningsmöjligheterna enligt äldre rätt, något som inte kan 
förmodas vara avsikten.92

                                                 
87 Därtill torde marknadsvärdet vara beroende av mer tillfälliga faktorer. 

 Även Bengtsson synes mena att det bör vara 
möjligt att döma ut ersättning för betydande obehag eller vantrivsel, så 
länge det inte är av huvudsakligen subjektiv natur. Bengtsson föreslår, 

88 Hellner och Radetzki 2006 s 336. 
89 En typ av värde som i många fall kan vara nära sammanlänkat med bruksvärde är 
affektionsvärde. Affektionsvärde är dock ett renodlat ideellt värde som inte är möjligt att 
omsätta i ekonomisk vinst eller förlust. 
90 Michelson s 723. 
91 Jfr Michelson s 723. 
92 Hellner och Radetzki 2006 s 336. 
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angående minskat bruksvärde, en jämförelse med hur immissionen skulle 
kunna antas påverka vederlaget för en nyttjanderättshavare, vilken använder 
fastigheten på det aktuella sättet. Detta skulle då ge en mer direkt ledning än 
marknadsvärdet gällande huruvida bruksvärdet minskat.93

 
 

 

3.2.1 NJA 2000 s 737 

Spörsmål angående bruksvärdeskada i form av boendevärde var år 2000 
föremål för prövning i HD.94

 

 I målet behandlas frågan om tämligen 
flagranta störningar i form av maskinbuller, damm och byggtrafik under tre 
års tid. Fastigheternas uteplatser har endast kunnat utnyttjas i begränsad 
omfattning och fastighetsägarna har inte kunnat sova ostört under cirka 40 
nätter. De har även pga byggdamm behövt tvätta och städa mer än annars. 
Enligt HD utgör dessa inskränkningar i fastighetsägarnas boendemöjligheter 
och värdet av fastighetsägarnas eget arbete följdskador av ekonomisk natur, 
vilka inte kan anses sakna betydelse. Skadorna kunde följaktligen vara 
föremål för miljöskadestånd och sådant utdömdes också. 

Bruksvärdesskada torde sålunda kunna utgöra ren förmögenhetsskada 
(åtminstone i vissa fall) och således vara ersättningsgill. Värdering av 
bruksvärdeminskning kan göras till exempel genom jämförelse med 
hyresnivå för motsvarande bostäder utan störning.  
 
 

3.2.2 Danderydsfallet95

I det ovan nämnda Danderydsfallet aktualiseras på ett mycket intressant sätt 
skillnaden mellan ersättningsmöjligheter vid ideella respektive ekonomiska 
skador. Målet gäller miljöskadestånd på grund av på mark uppförd 
kraftledning med tre intill varandra befintliga högspänningsledningar, vilka 
tillkommit runt 1940. I målet är ostridigt att fastighetsägarna sedan mitten 
av 1980-talet fått en försämrad boendemiljö inbegripet obehag och 
vantrivsel på grund av kraftledningen. Kärandena menar detta berättigar 
dem till miljöskadestånd. Grunden för kärandenas förstahandsyrkande är 
ersättning på grund av bruksvärdesskada till följd av de (estetiska och 
psykiska) immissioner som kan härledas till ledningarna; kraftledningen 
orsakar skada på bostadsförhållandena, vilket resulterat i att värdet att 
användningen på fastigheterna såsom bostäder försämrats. Grunden för 
andrahandsyrkandet är värdeminskning till följd av kraftledningen. Såväl 
bruksvärdesskada som värdeminskning anser kärandena vara skada av 
ekonomisk art. 

 

                                                 
93 Bengtsson 1991 s 131 f. 
94 NJA 2000 s 737. 
95 Fastighetsdomstolens vid Stockholms tingsrätt dom 2001-04-20, mål nr F 9-70-97. Målet 
överklagades, men avskrevs efter att käranden dragit tillbaka talan. 
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Fastighetsdomstolen hänvisar i målet till det ovan nämnda rättsfallet NJA 
2000 s 737 och även till en skrift av Bertil Bengtsson.96

 

 Domstolen kommer 
dock fram till att ingen påvisbar sänkning av bruksvärdet har uppkommit, 
utan att ideell skada därför uppstått. 

• Kärandena har inte visat på några väsentliga inskränkningar i 
boendemöjligheterna och inte heller visat några som helst 
följdskador av ekonomisk natur.  

• Kraftledningen synes inte ha påverkat hyresnivåerna i området.  
 
Istället menar fastighetsdomstolen att det slag av skada, bestående i obehag 
och vantrivsel, som fastighetsägarna erfarit skulle enligt domstolen 
kategoriseras som ideell skada och därför inte vara ersättningsgill. Under 
nästa rubrik i domslutet medges emellertid ersättning på grund av 
marknadsvärdesminskning till följd av just oro och obehag, varefter en 
beräkning av marknadsvärdeminskning görs.  
 
Jag ställer mig emellertid något skeptisk till fastighetsdomstolens slutsats. 
En mer rimlig utgångspunkt är att se bruksvärdeskadan såsom ekonomisk 
skada, men att skadan i detta fall är så pass anspråkslös och subjektiv att den 
inte är möjlig att vare sig verifiera eller kvantifiera. Därför är den inte 
ersättningsgill.  
 

3.2.3 Kommentar 

Det kan tyckas diskussionen om gränsdragningen gällande ideell och 
ekonomisk skada, särskilt vid bruksvärdesskada, kommit att bli lite väl 
invecklad och orimlig. I vart fall avseende Danderydsfallet verkar 
problematiken vara att bestämma gränsen för när en bruksvärdesskada (i 
form av främst psykisk immission) skall vara så pass liten att den inte längre 
kan räknas som ekonomisk utan istället som ideell skada. Danderydsfallet 
verkar inte heller stå i något motsatsförhållande till NJA 2000 s 737. Det 
faktum att exakt samma störning, som inte medför rätt skadestånd för 
minskning av bruksvärde eftersom detta räknas såsom ideell skada, renderar 
ersättning vid en värdeminskningsskada tycks mig lite märkligt.  
 
Det måste väl anses klart att bruksvärdet i själva verket till stor del är 
styrande för marknadsvärdet. I och med att bruksvärdet av fastigheten 
minskar, minskar även det vederlag som en försäljning av fastigheten 
betingar. Således torde bruksvärdet och marknadsvärdet vara mycket intimt 
förknippat. Det kan tyckas lite inkonsekvent att ersätta den ena skadetypen, 
men inte den andra.97

                                                 
96 Bertil Bengtsson, Miljöskadelagen och oskrivna skadeståndsgrundsatser, 14 uppsatser 
1983-1991, 1992.  

 Det går i och för sig inte att bortse från att den 

97 Det kan här sägas att även om det är högst troligt att bruksvärdet påverkar 
marknadsvärdet är det omvända fallet långt ifrån självklart, vilket dock inte torde ha någon 
betydelse för förevarande diskussion. 
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skillnaden att bruksvärdeminskningen är den faktiska kostnad (inte alltid i 
pengar) som minskningen medför här och nu, medan marknadsvärdet är en 
kostnad som inte realiseras förrän fastigheten går till försäljning. De 
inverkande faktorerna är emellertid samma; samma störning som leder till 
att en köpare av fastigheten är beredd att betala mindre för den än annars 
skulle ha varit fallet torde även av fastighetsägaren uppfattas såsom 
minskande av bruksvärdet. Enligt mitt förmenade torde en rimlig väg vara 
att se minskningen av bruksvärdet som en ersättningsgill ekonomisk skada, 
men att denna ekonomiska skada i vissa fall inte är ersättningsgill på grund 
av sin ringa betydelse.  
 
Det är vidare enligt min mening inte alls orimligt att bruksvärdes- eller 
boendeskada vilken inte medfört en ekonomisk skada skulle vara 
ersättningsgill. Ett alternativ i sådana fall är att fastställa huruvida skada i ett 
sådant fall är ersättningsgill eller inte via en rättsekonomisk analys.98

 

 I 
Danderydsfallet tycks domstolen närmast ”omvandla” en bruksvärdesskada 
till värdeminskningsskada för att göra den ekonomiska förlusten mer 
åskådlig. Detta tycks mig som en vansklig väg. Ur rättssäkerhetssynpunkt är 
det, enligt min mening, önskvärt att tydligt särhålla de båda skadetyperna då 
preskriptionsstartpunkterna gällande värdeminskningsskada och 
bruksvärdesskada kan vara olika. Härvid kan emellertid en uppskattad 
marknadsvärdesminskning utgöra grund för beräkning av 
bruksvärdesskadan.  

 

3.3 Något om särskiljning av estetiska och 
psykiska immissioner 

I förarbetena uttalas, såsom ovan konstaterats, att estetiska och psykiska 
störningar är ersättningsgilla och omfattas av 3 § 32 kap MB såsom ”annan 
liknande störning”. Förfulning av landskapsbilden utgör enligt förarbetena 
en estetisk immission. För att skadan av en estetisk störning skall ersättas 
torde krävas att den orsakat en ekonomisk skada.99

 
  

En psykisk immission kan enligt propositionen till exempel vara oron som 
människor som bor intill en sprängämnesfabrik kan känna – och att denna 
oro för explosion kan leda till en värdeminskning för närliggande 
fastigheter. Samtidigt anses det vara osäkert huruvida en psykisk immission 
såsom en självständig störningsorsak kan ge rätt till ersättning. Anledningen 
till att denna slutsats dras är att man antar det vara ovanligt att en psykisk 
störning går över gränsen för vad som skäligen bör tålas såsom orts- eller 
allmänvanlig störning (jämför 1 § 3 st 32 kap MB). Enligt propositionen 
krävs ”i vart fall” att störningen har åsamkat en ren förmögenhetsskada.100

 
  

                                                 
98 För mer information om den rättsekonomiska analysen se Dahlman m fl. 
99 Jfr prop 1985/86:83 s 18 ff och NJA 1999 s 385. 
100 Prop 1985/86:83 s 45. 
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Distinktionen mellan estetisk och psykisk immission kan te sig naturlig, 
men kan dock inte hållas för självklar. Frågan kan dock ställas huruvida det 
verkligen a) är möjligt att göra åtskillnad samt b) är relevant att skilja 
mellan estetisk och psykisk immission. Benämningarna härstammar, som 
framgått, från förarbetena. I Danderydsfallet,101

 

 vilket närmare presenteras i 
avsnitt 3.2.2, hävdar käranden att de estetiska och psykiska störningarna till 
följd av kraftledningen inte är separerbara. Denna argumentation skulle jag 
vilja följa upp och diskutera vidare.  

Grunden för reglerna gällande skadeståndsskyldighet verkar vara att 
störningar (per definition) vållar obehag. Oron över att utsättas för det detta 
obehag som störningen utgör torde alltid kunna kategoriseras såsom psykisk 
störning. Den psykiska störningen som kraftledningen vållar utgörs av oron 
över att utsättas för en störning som eventuellt existerar och som heller 
kanske inte kan upplevas. Samtidigt kan konstateras att om magnetfälten 
hade bevisade skadeverkningar eller om de upplevdes på ett mer konkret 
sätt så är det mycket troligt att störningen skulle komma att inordnas på ett 
annat sätt. En intressant parallell som här kan dras är störning av buller. 
Buller anses innefatta även ohörbara infra- och ultraljud.  
 
Vad människor i allmänhet upplever torde vara utgångspunkten för 
bedömningen av vad som utgör en störning. Om ett visuellt sett så neutralt 
objekt som en kraftledning anses utgöra en estetisk störning, torde det finnas 
objekt eller företeelser som är så fula att blotta vetskapen om dess existens i 
ens närhet och risken att utsättas för synintrycket innebär en störning i sig. 
På samma sätt torde den oro som grannen till en sprängämnesfabrik 
upplever kunna utgöra en psykisk störning, även i den del där det är oro för 
det buller en explosion skulle innebära. Är det så att icke-psykiska 
störningar kan orsaka psykiska störningar och att psykiska störningar inte är 
något annat än oron för något som kan vara en icke-psykisk störning? 
 
För att driva kärandens i Danderydsmålet argument till sin spets: 
definitionen av alla störningar bygger på en negativ värdering av en 
upplevelse eller påverkan. Att starkt ljud är en störning och skall kallas för 
buller är inte en självklarhet. Definitionen på buller är enligt förarbetena 
”icke önskat ljud”.102

                                                 
101 Fastighetsdomstolens vid Stockholms tingsrätt dom 2001-04-20 i mål nr F 9-70-97. 

 Hur förhåller det sig med doften från ett bageri; är den 
en störning eller enbart angenäm? Gäller samma sak för den fräna doften av 
hjorthornssalt när det bakas mandelkubb? Att bo granne med konsertlokalen 
upplevs kanske som trevligt fram tills riskerna för hörselskador blivit kända 
– var rockmusik verkligen buller dessförinnan? Så torde knappast vara fallet 
vid en jämförelse med propositionens definition av buller. Värderingen av 
något som buller eller estetiskt störande kan i själva verket i hög grad 
påverkas av andra egenskaper hos företeelsen eller objektet. Någon skulle 
kanske till och med vilja påstå att vår känsla för vad som är vackert är 
nedärvd och inlärd; att den ursprungligen har betingats uteslutande av andra 
faktorer än det synintryck eller hörselintryck etc. som skall bedömas. I vart 

102 Prop 1985/86:83 s 44. 
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fall kan på dessa grunder argumenteras för at att oron (d v s den psykiska 
störningen) och obehaget (den estetiska störningen) orsakar varandra. 
Eiffeltornet skulle måhända inte anses vackert om det omgavs med ett 
starkt, skadligt magnetfält. Kraftledningen är ful eftersom den kan vara 
skadlig. Samtidigt innebär oron att behöva iaktta ledningens fulhet att 
fastighetsinnehavaren störs psykiskt. Synintrycket utlöser även den andra 
psykiska störningen genom att den påminner om magnetfältets existens. 
 
Min slutsats blir härvid att kategorierna visserligen inte är helt jämförbara 
och ömsesidigt uteslutande, men de har ändå visst förklaringsvärde. 
Teoretiskt sett går det att göra åtskillnad, det torde vara praktiska skäl som 
bör avgöra om man väljer att skilja på kategorierna eller inte. Det kan vara 
värt att notera att de störningar som tas upp uttryckligen i lagtexten inte förs 
till denna abstraktionsnivå. Detsamma gäller för de störningar som faller 
under punkten annan liknande störning. Variationen inom varje 
störningskategori torde också vara betydande gällande till exempel 
varaktighet och styrka. 
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4 Preskription  

4.1 Inledande 

Preskriptionstiden för utkrävande av miljöskadestånd är föremål för 
preskriptionslagens (1981:130) bestämmelser på samma sätt som andra 
typer av fordringar.103 I 1 § PreskrL stadgas att PreskrL gäller såvida inget 
annat är föreskrivet och så är ej fallet med 32 kap MB. I enlighet med 
stadgandet i 2 § PreskrL skall således miljöskadeståndsfordran preskriberas 
tio år efter dess uppkomst, såvida inte preskriptionsavbrott kommer till 
stånd före denna tidpunkt.104

 
  

PreskrL är en relativt ung lag (1981), men är trots detta föremål för såväl 
meningsskiljaktigheter som vissa oklarheter. En anledning till detta är att 
man vid lagens tillkomst har fäst vikt främst vid mer lättillängliga frågor, 
såsom preskriptionstidens längd, och mindre vikt vid mer besvärliga 
spörsmål, såsom till exempel tidpunkten då preskriptionstiden börjar löpa. 
Avsikten har heller inte varit att förändra det rättsläge som rådde under 
preskriptionsförordningen105, vilken reglerade preskriptionsinstitutet före 
PreskrL. De oklarheter som rådde under preskriptionsförordningen finns 
därför alltjämt kvar.106

 

 De har, som vi kommer att se i detta kapitel, visat sig 
inte minst vid rättstillämpningen gällande skadestånd för miljöskada. 

 

4.2 Preskriptionsinstitutets funktioner 

Preskriptionsinstitutet har en mängd olika funktioner. Syftet med reglerna är 
att skydda såväl borgenär som gäldenär, men även till exempel samhälleliga 
intressen spelar roll för hur reglerna utformats. Närmast nedan följer en 
kortare genomgång av några av de funktioner preskriptionsinstitutet har. 
 

4.2.1 Gäldenärsintresset 

Ett syfte med preskriptionsinstitutet är att skydda gäldenären. I många fall 
skulle det te sig orimligt betungande för gäldenären om inte fordringar som 
denne har på sig blev föremål för preskription, detta bland annat ur 
bevissynpunkt. Gäldenären skulle tvingas att för i all framtid spara på 
                                                 
103 Begreppet fordring torde normalt betyda ett anspråk riktat mot en eller flera specifika 
personer att utge egendom (vanligen pengar) eller viss prestation, se Lindskog 2002 s 64 f. 
104 I utredningen som föregick proposition 1985/86:83 föreslogs en preskriptionstid om 25 
år för miljöskador. Detta förslag antogs dock ej. Se prop 1985/86:83 s 30 f. I prop 
1997/98:45 del 1 s 566 f diskuteras om en preskriptionstid om 30 år skulle införas för vissa 
miljöskador, men frågan besvarades nekande. Jfr avsnitt 4.4. 
105 KF (1862:10 s 1) om tioårig preskription och om kallelse å okända borgenärer. 
106 Lindskog 2002 s 48. 
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kvitton och andra bevis om betalning. Däremot är det högst tveksamt 
huruvida enbart det faktum att en skuld är gammal skulle utgöra tillräckligt 
skäl för att det skulle anses legitimt att bli befriad från skulden, oaktat att 
gäldenären kanske glömt av skulden.107 Dock tycks mig argumentet kunna 
framföras att det vid skadeståndsfordringar gällande fördröjda skador (d v s 
skada som uppkommer en tid efter den skadegörande handlingen) inte kan 
anses legitimt att låta gäldenären långt efter en handling bli föremål för 
skadeståndsfordran, som gäldenären kanske inte hade anledning att förutse. 
Samma skäl kan emellertid anföras för motsatt hållpunkt, d v s att 
preskriptionstiden bör förlängas så att den skadelidande mycket långt efteråt 
kan få ersättning för en fördröjd skada. Lindskog påtalar att i andra fall där 
skadan är väntad eller gäldenären närmast ”väntar ut” huruvida borgenären 
kommer att söka få till stånd en betalning eller inte fyller preskriptionen en 
mer legitim funktion såsom klargörare av om skuld finns.108

 
  

 

4.2.2 Borgenärsintresset 

Borgenären har uppenbarligen ett berättigat intresse om att ha sin materiella 
rätt bevarad och följer borgenären regleringen skall inte denna rätt gå 
förlorad. Reglerna är utformade så att (den genomsnittlige) borgenären inte 
bör bli överrumplad av att preskriptionstiden gått ut. Det är även relativt lätt 
att få till stånd ett preskriptionsavbrott och inte heller i övrigt bör det vålla 
borgenären några onödiga bekymmer att ta till vara sin rätt.109

 
 

Ibland framförs argumentet att preskription är en följd av borgenärens 
försummelse att verka för fordringens erläggande. Mot detta kan emellertid 
olika motargument ställas.110

 

 Just för miljöskadornas del anser jag att detta 
argument i många fall faller platt, till exempel vad gäller till exempel skada 
som varit svår att förutse och inträffar först efter att preskriptionstiden gått 
ut.  

 

4.2.3 Bevisbegränsningsfunktionen 

Preskriptionsinstitutet spelar även en roll som bevisbegränsare. Bevisning 
tenderar att bli svagare med tiden och det är eftersträvansvärt att undvika 
processer som omfattar gammal bevisning. Likaså kan det finnas skäl att 
inte slösa samhälleliga resurser på att låta domstolarna avgöra gamla tvister 
som av någon anledning väckts till liv.111

 
 

 

                                                 
107 Lindskog 2002 s 52 f. 
108 Lindskog 2002 s 54. 
109 Lindskog 2002 s 51. 
110 Lindskog 2002 s 51. 
111 Lindskog 2002 s 55 f. 
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4.2.4 Avvecklingsfunktionen 

Det kan hävdas att det ur ett samhälleligt perspektiv finns anledning att 
verka för en snar avveckling av förfallna skulder så att skuldförhållanden 
inte förblir oreglerade, då detta väl kan sägas anses vara god ordning och till 
gagn för goda relationer mellan medborgarna.112

 
  

 

4.2.5 Anpassningsfunktionen 

Syftet bakom anpassningsfunktionen är att göra fordringssituationer o dyl 
enklare att hantera juridiskt.113

 

 Härvid utgås från en faktisk situation och en 
konstruerad situation: det abstrakta och det presumtiva rättsläget. Det så 
kallade abstrakta rättsläget är det faktiska läge där olika rättssubjekt har 
olika berättigade anspråk på andra rättssubjekt. Angående detta abstrakta 
rättsläge kan det vara svårt att dra några säkra slutsatser, särskilt om 
anspråket endast är grundat på tillfälliga rättsfakta eller bevismedel. För att 
angripa problemet konstrueras därför det så kallade presumtiva rättsläget, d 
v s ett slags nolläge där avvikelser endast får ske till den grad tillräckliga 
rättsfakta berättigar därtill. Ett exempel på detta är att fast egendom 
tillkommer den som har lagfart på egendomen.  

En utgångspunkt vid förpliktelser, inklusive skadeståndsanspråk, är att dessa 
bör ”anpassas” till detta presumtiva rättsläge. På så sätt görs de mer 
hanterbara. 
 
 

4.3  Preskriptionsstartpunkten 

I enlighet med 2 § PreskrL preskriberas en skadeståndsfordran tio år från 
dess uppkomst.114 Det är således av stor vikt att fastställa när fordran 
uppkommit och därigenom preskriptionstiden börjar löpa. Enkelt sett anses 
en fordran på grund av en skadegörande handling tillkommen i och med den 
skadeståndsgrundande handlingen, varför preskriptionstiden börjar löpa vid 
handlingstillfället. Det förhållandet att skadan eventuellt inträffat senare 
saknar betydelse.115

 
  

Ett särskilt intrikat problem som uppkommer just vid miljöskadestånd är 
dock att det ofta kan vara problematiskt att fastställa vad som är den 
skadegörande handlingen; verksamheten i sig, störningen i sig eller den 
åtgärd inom den miljöfarliga verksamheten som leder till denna störning? 

                                                 
112 Lindskog 2002 s 56 f. Denna funktion spelar dock troligen störst roll vid typiskt sett 
oklara skuldförhållanden. 
113 Detta avsnitt Lindskog 2002 s 57 ff. 
114 Tillfället för fordrans uppkomst kallas härefter preskriptionsstartpunkten. 
115 Prop 1979/80:119 s 49, Lindskog 2002 s 389 f. Jfr NJA 1967 s 577 samt Hellner och 
Radetzki s 433.  
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För att ytterligare komplicera saken går det ibland inte att särskilja skadan 
och störningen, såsom fallet torde vara med exempelvis nedskräpning.  
 
Vid en första anblick kan det tyckas självklart att det vore mest korrekt att 
bestämma preskriptionsstartpunkten till tiden för den utlösande handlingen 
för det fall en störning orsakats av ett avsiktligt eller vårdslöst handlande. 
Detta följer av att det inte torde vara särskilt svårt att bestämma 
preskriptionsstartpunkten gällande momentana (tillfälliga) skadehandlingar. 
Skadans inträdande saknar som sagt betydelse för bedömningen och det är 
själva deliktet som är avgörande. 
 
För det fall att störningen är av perdurerande (fortlöpande) slag är utgången 
inte lika given. Vid en första anblick kan det verka rimligt och mer i 
enlighet med motiven bakom miljöskadelagen att se själva störningen som 
den skadegörande handlingen och låta dess slutpunkt utgöra 
preskriptionsstartpunkt.116 Att så är fallet är emellertid inte självklart. När 
det gäller perdurerande delikt kan skiljas mellan två olika kategorier av 
skada.117

 
  

a) Det första fallet är att också skadan inträder fortlöpande (den 
”expanderar”), en perdurerande skada där ytterligare skada tillkommer 
fortgående.  

 
b) Det andra fallet är att skadan i sin helhet inträder vid en viss 
tidpunkt och sedermera består oförändrad oavsett om den 
skadegörande handlingen avbryts (fixerad skada). 

 
När det gäller expanderande skada torde regeln vara att skadeståndsanspråk 
preskriberas löpande, fram till dess att det perdurerande deliktet upphör 
varifrån en sista preskriptionsstartpunkt inträder. De tillkommande 
skadedelarna är en direkt följd av tidsförloppet.118 Gällande fixerad skada 
däremot gör Lindskog gällande att preskriptionstiden bör räknas från det att 
skadan inträffande, oavsett om det skadegörande deliktet [H] fortgår såväl 
före som efter skadan. Anledningen till detta är enligt Lindskog att 
skadeståndsfordringen måste anses uppkommen i och med den ”delhandling 
[H2]” (i det perdurerande skadegörande deliktet) som leder till att skada 
uppstår. Oaktat att det fortsatta handlandet [H3] skulle ha orsakat skadan om 
den inte redan uppkommit kan detta inte ses som preskriptionsavbrott 
gällande skadan. Lindskog jämför här med konkurrerande skadeorsaker; om 
en skada orsakas av en person A kan inte person B hållas ansvarig bara för 
att Bs handlande skulle ha orsakat samma skada. Vidare konstateras att 
preskriptionsstartpunkten inte heller bör räknas från den första handlingen 
[H1] i det perdurerande deliktet, eftersom den tidpunkten inte utgör något 
nödvändigt rättsfaktum för skadeståndsskyldighet.119

                                                 
116 Jfr Eriksson 1995 s 195 f. 

 Eriksson verkar, 

117 Lindskog 2002 s 391 ff. Jfr dock Hellner och Radetzki s 434. 
118 Jfr Lindskog 2002 s 393 samt bl a NJA 1975 s 202. 
119 Lindskog 2002 s 394. 
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åtminstone delvis, stämma in i Lindskogs resonemang och exemplifierar. 
Ponera att en verksamhet förgiftat vattnet i ett vattendrag genom långvarigt 
avloppsutsläpp. Efter att ha druckit av detta vatten har en lantbrukares kor 
dött. Det kan fastställas att korna druckit av vattnet endast under den första 
månaden som utsläppet skett. I ett dylikt fall torde det vara rimligt att 
preskriptionstiden börjar löpa från tidpunkten då korna upphörde att dricka 
av det förgiftade vattnet, inte när utsläppet upphörde. Samtidigt verkar 
Eriksson mena att om skadan upptäcks först senare och det inte går att 
fastställa tidpunkten för skadans inträffande så bör preskriptionstiden börja 
löpa först när störningen upphört.120

 
 

Efter att ha studerat litteratur och praxis är min uppfattning att rättsläget 
rimligen kan sammanfattas enligt följande. 
 

• Momentana skadeorsaker: preskriptionstiden börjar löpa omedelbart 
efter att handlingen företagits. 

• Perdurerande skadehandling med medföljande expanderande skada: 
preskription inträder löpande allteftersom skada inträffar och en sista 
preskriptionsstartpunkt vid tiden för deliktets avslutande. 

• Perdurerande skadehandling med medföljande fixerad skada: 
huvudregeln är att preskriptionsstartpunkten inträder när skadan 
inträffar. För det fall att skadetidpunkten inte kan säkerställas får det 
senaste handlande som kan ha framkallat skadan ligga till grund för 
preskriptionsstartpunkten. 

 
Det kan dock enligt min mening tyckas rimligt att skadevållaren får hållas 
ansvarig så länge handlandet fortgår, bland annat med tanke på pollutor 
pays principle. Skadevållaren låter alltjämt sin verksamhet fortgå och tiden 
för skadans inträffande kan vara mer av slumpens verk.  
 
Det kan för den fortsatta diskussionen även vara intressant att notera att i 
fråga om momentana störningar är även den tidpunkt för när en person 
utsätts för störningen av mindre vikt. Såväl skada som störning kan 
visserligen uppträda vid en senare tidpunkt än den skadegörande 
handlingen, men eftersom preskriptionstiden börjar löpa redan när den 
skadegörande handlingen företas är själva störningstidpunkten egal. Vad 
gäller perdurerande störningar kan däremot själva störningstidpunkten bli 
intressant eftersom ersättningsanspråk preskriberas viss tid efter det att den 
som begär ersättning upphörde att utsättas för störningen – oberoende av om 
upphörandet beror på att personen eller störningen avlägsnas. Den 
skadegörande handlingen kan aldrig fortgå efter att störningen avlägsnats 
(oavsett om den skadegörande handlingen anses vara själva störningen eller 
inte). 
 
Hur skador på grund av underlåtenhet skall betraktas vid miljöskadefall 
synes inte helt klart. I förarbetena till PreskrL uttalas att preskriptionstiden 
börjar löpa den dag en åtgärd senast borde ha vidtagits vid skada på grund 
                                                 
120 Eriksson 1995 s 106. 
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av underlåtenhet.121 Detta konstaterar även Eriksson. Han är dock tveksam 
till om regeln kan få genomslagskraft vid miljöskador, eftersom störningen i 
sig i princip är utgångspunkt för preskriptionstiden och lagstiftningen 
bygger på strikt ansvar. Renodlade underlåtenhetsfall torde därför enligt 
Eriksson vara svåra att finna.122 Lindskog å sin sida menar att 
underlåtenhetsfall skall bedömas såsom perdurerande delikt, så att 
preskriptionstiden börjar löpa från det ögonblick underlåtenheten orsakar 
skadan.123

 
 

Gällande fortlöpande intrång i annans rätt är anspråk på att rättskränkningen 
skall upphöra inpreskriptibla i den utsträckning den kränkta rätten är 
inpreskriptibel.124 Gällande skadestånd i anledning av brott skall 3 § 
PreskrL hindra att skadeståndsfordran preskriberas före brottet. Sist kan 
påpekas att preskriptionsinstitutets regler för preskriptionsavbrott även 
gäller för miljöskador.125

 
 

 

4.3.1 Momentant eller perdurerande delikt? 

Bedömningen huruvida en handling är av perdurerande eller momentant 
slag är inte alltid helt självklar. Enligt Lindskog är principen om 
skadeståndsregelns rekvisitinnehåll bestämmande. Innebörden av denna 
princip är att preskriptionstiden börjar löpa i och med att den första händelse 
som uppfyller något av de rekvisit som är erforderliga för 
ersättningsskyldighet inträffar. Lindskog ger härvid två jämförande 
exempel. Ponera att person A drar en väg över person Bs mark utan att ha 
rätt till detta. Enligt Lindskog torde det avgörande inte vara vägdragningen i 
sig utan i vilken mån A är skyldig att återställa Bs mark. Skulle så vara 
fallet är fråga om ett perdurerande delikt; den relevanta handlingen är 
underlåtenheten att återställa Bs mark. Om A däremot skulle ha fällt ett träd 
på Bs mark utan att ha rätt till det blir fråga om ett momentant delikt 
eftersom återställande inte är möjligt. Bedömningen i trädfallet bygger på 
att fordringsanpråket avser själva trädförlusten (och inte skada pga att trädet 
ligger kvar trots att A är skyldig att ta bort det).126

                                                 
121 Prop 1979/80:119 s 89. 

 Principen om 
skadeståndsregelns rekvisitinnehåll framkommer och förklaras tydligt vid 
en jämförelse av häleribrottet. I NJA 1984 s 564 uttalar HD att 
preskriptionstiden skall räknas från den första handling som utgör ett 
fullbordat häleri. Åtgärder som gärningsmannen företar efter detta inverkar 
inte på preskriptionsstartpunkten, oavsett om gärningsmannen tillgodogör 
sig egendomen eller försvårar dess återställande till ägaren. Undantag från 
principen är enligt rättsfallet möjliga i fall där senare hälerihandling inte kan 

122 Eriksson 1995 s 107.  
123 Lindskog 2002 s 397. 
124 Lindskog 2002 s 397 och 401. 
125 Eriksson 1995 s 108. 
126 Lindskog 2002 s 391 f (not 83). 
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ses som en naturlig följd av den första hälerihandlingen eller om andra 
särpräglade förhållanden. 
 
 

4.3.1.1 Två gränsdragningsfall från HD 
 
Två fall av intresse för gränsdragningen mellan momentana och 
perdurerande delikt är NJA 1969 s 397 och NJA 1992 s 126. Inget av dem 
behandlar miljöskadestånd, men kan ändå anses till viss del knyta an till 
förevarande rättsområde med tanke på sakinnehållet. 
 
I NJA 1969 s 397 prövades frågan om beräkning av tid för åtalspreskription 
vid förseelse mot dåvarande byggnadsstadgan (1959:612), numera plan- och 
bygglagen (1987:10). Förseelsen gällde inrättandet av ett skrotupplag utan 
bygglov. Fråga var huruvida preskriptionstiden skulle anses ha börjat löpa 
vid själva inrättandet av upplaget eller om det fortlöpande brukandet (och 
eventuella utvidgandet) skulle anses ge brottet perdurerande karaktär. HD 
fastställde den brottsliga handlingen till själva inrättandet av upplaget och 
preskriptionstiden började således löpa redan då.  

 
Med tanke på handlingens art av brottslig karaktär samt det faktum att vissa 
andra sätt att sörja för upplagets undanröjande fanns har troligen HD varit 
extra sträng i sin bedömning angående preskription. Jämför även strax ovan 
angående häleri. 
 
I NJA 1992 s 126 menade riksåklagaren att nedskräpning i naturen127

 

 är ett 
perdurerande brott, vilket pågår fram till dess att skräpandet har upphört (d 
v s skräpet bortförts). HD anslöt sig emellertid till hovrättens bedömning att 
nedskräpning är ett brott av momentan karaktär, detta då ordalydelsen av 
stadgandet inte gav stöd för att nedskräpning skulle vara ett perdurerande 
brott. Återigen är fråga om ett straffrättsligt åtal, varför för stora slutsatser 
kanske inte skall dras för miljöskadornas vidkommande.  

 

4.3.1.2 Estetisk immission 
 
I Danderydsfallet128 var bland annat fråga huruvida estetisk störning av en 
kraftledning var momentan eller perdurerande. Fastighetsdomstolen uttalade 
i målet att alla krav på grund av estetisk störning var preskriberade tio år 
efter ledningens uppförande, eftersom störningen kunde iakttas direkt vid 
denna tidpunkt. Störningen ansågs således vara momentan. Samma utgång 
fick Väröbackafallet med motiveringen att skadan uppkommit redan när 
kraftledningen restes.129

 
  

                                                 
127 23 § och 37 § 1 st 7 i dåvarande naturvårdslagen. 
128 Fastighetsdomstolens vid Stockholms tingsrätt dom 2001-04-20 i mål F 9-70-97. 
129 Miljödomstolens vid Vänersborgs tingsrätt dom 2003-09-11 i mål M 265-02. 
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Även Lindskog verkar inta denna ståndpunkt. Han tycks mena att i de fall 
en estetisk immission föranleder rätt till ersättning så skall 
preskriptionstiden räknas från det att kraftledningarna restes och 
immissionseffekterna uppstod.130

 
  

Enligt min uppfattning är det emellertid en långt ifrån självklar slutsats att 
estetisk immission skall ses som ett momentant delikt. Tunga och 
verklighetsanpassade argument kan föras mot detta sätt att se på de estetiska 
störningarna. Landskapsbilden är de facto inte återställd, utan förfulas 
alltjämt av ledningen. Det är fullt möjligt att se bibehållandet av 
kraftledningen, och inte själva uppförandet av den, som den skadegörande 
handlingen. Störningen skall i så fall ses som perdurerande. Följs denna 
tankegång blir inte endast den person som uppför ledningen 
ersättningsskyldig. Även den som bibehåller något som är så estetiskt 
störande att det inte behöver tålas blir då också ersättningsskyldig. Problem 
uppkommer visserligen med detta resonemang om det företag som är 
ansvarigt för den störande verksamheten beviljats koncession för densamma 
- den estetiska störningen torde därigenom kunna ses som sanktionerad. 
Dock kan då hållas i minnet att det endast är markägaren som fått ersättning 
för ledningsrätten och intilliggande fastighetsägare är troligen inte 
kompenserade. Enligt mitt förmenande vore det möjligen bättre att klassa 
störningen som perdurerande, men eventuellt som en sådan som skäligen får 
tålas. Utgången i målen kan inte desto mindre sägas ligga i linje med ovan 
redovisade NJA 1969 s 397, vilket dock gällde brott och principen om 
skadeståndsregelns rekvisitinnehåll. Att principen om skadeståndsregelns 
rekvisitinnehåll är tillämpbar i Danderydsfallet är dock inte givet. 
 
Psykiska immissioner kan möjligen till skillnad från estetiska immissioner 
ses såsom perdurerande delikt, se dock nedan 3.3.2. I Danderydsfallet 
hävdar käranden emellertid att den estetiska och den psykiska störningen 
inte är möjliga att särskilja, med motiveringen att ledningen upplevs som 
mer estetiskt störande i samband med att farhågorna om magnetfälts 
skadeverkningar blivit kända. Fastighetsdomstolen valde dock att skilja på 
störningarna. Ett ytterligare argument för att se estetisk immission såsom 
perdurerande störning torde dock vara att det måste anses vara svårt att 
skilja mellan estetisk immission och psykisk immission. Frågan huruvida de 
två immissionstyperna går att särskilja behandlas i avsnitt 3.3. 
 
 

4.3.1.3 Psykisk immission 
 

                                                 
130 Lindskog s 391 f. Härvid gör dock Lindskog reservationen att för det fall att en sådan 
immission medför rätt att påfordra att ledningarna tas bort eller ändras skall fordring pga 
skada till följd av underlåtenhet att vidta dessa åtgärder preskriberas successivt. Enligt min 
mening torde då dock fråga inte längre vara om själva den estetiska störningen utan om 
underlåtenheten att infria skadelidandes rätt. 
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I MÖD 2005:21131, som i MÖD handlade om psykisk immission pga 
elektrisk verksamhet i kraftledningar,132

 

 argumenterade käranden för att 
immissionen utgörs av den pågående strömföringen i kraftledningarna. 
Käranden menade att preskriptionsstartpunkten inträffar först då transporten 
av elektricitet upphör. Motparten hävdade att själva existensen av den 
uppförda kraftledningsanläggningen utgjorde immissionen. Motparten 
hävdade vidare att om immissionen var själva strömföringen skulle 
preskriptionsstartpunkten infalla omkring år 1990 då riskerna för skada p g 
a magnetfält kring kraftledningar blev kända.  

Domstolen uttalar i målet att verksamheten pågått sedan ledningarna 
uppfördes, vilket var mer än tio år sedan, och att de eventuellt skadliga 
magnetfälten har funnits där hela tiden. Domstolen uttalar att ”allmän oro 
och acceptans för att magnetfält kring kraftledningar kan vara hälsovådliga 
har funnits åtminstone sedan år 1990”. Domstolen menar därför att det 
faktum att ledningarna därefter hållits fortsatt strömförande inte kan 
innebära att preskriptionsstartpunkten för den av käranden påstådda skadan 
infaller vid en senare tidpunkt än 1990. Domstolen uttalar därvid att 
upphörandet av strömtransport i ledningarna inte skall vara utgångspunkt 
för preskriptionstartpunkten. 
 
Miljööverdomstolens avgörande kan i vissa delar diskuteras. Kärandens 
argument beträffande att den psykiska immissionen hade försvunnit om man 
fått besked om att strömmen stängts av har enligt mig en inte obetydlig 
bärkraft. Om en spekulant ser ledningarna med vetskapen om att dessa inte 
är strömförande tordes dennas intresse för fastigheten se annorlunda ut än 
om kablarna varit strömförande (framför allt i den grad som är fråga om i 
förevarande mål).  
 
Käranden argumenterar således för att det är fråga om en perdurerande 
skadehandling, d v s motparten fortsätter att föra ström genom kablarna. 
Domstolen tar emellertid aldrig ställning till detta argument. Anledning till 
detta torde vara att domstolen bedömer skadan såsom fixerad, i enlighet 
med motpartens argumentation.133

 

 Huruvida skadan är fixerad eller inte kan 
visserligen diskuteras enligt mitt förmenande.  

                                                 
131 Miljödomstolens vid Vänersborgs tingsrätt dom (mellandom) 2003-09-11 i mål nr M 
265-02, överklagat till Miljööverdomstolen MÖD 2005:21. Miljööverdomstolens dom 
överklagades till HD. Överklagandet återkallades emellertid.  
132 I miljödomstolen tvistades även om den estetiska immission som kraftledningarna 
utgjorde, men endast den psykiska immissionen var föremål för miljööverdomstolens 
prövning.  
133 Jfr Rubenson s 201. 
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Psykisk immission av kraftledning (Danderyd) 
Fastighetsdomstolens vid Stockholms tingsrätt dom 2001-04-20 i mål nr F 
9-70-97134

 
  

En av de frågor som prövades i Danderydsmålet är kraftledningens psykiska 
påverkan. Fråga var huruvida anspråk på grund av psykisk immission kunde 
anses preskriberad. Kraftbolaget menade att störningen var momentan 
eftersom återställningsskyldighet inte fanns (anläggningen var tillåten och 
koncessionsavtal fanns). Skadelidanden var av motsatt riktning; störningen 
var av perdurerande karaktär och först 1992-1993 hade den psykiska 
immissionen haft påverkan på fastighetsvärdena.  
 
Domstolen definierade emellertid inte vad som utgjorde den skadegörande 
handlingen. Istället uttalade domstolen att preskription enligt gällande regler 
inträffat successivt allteftersom störningarna ägt rum, detta oavsett om 
störningarna skulle anses perdurerande eller inte. Såsom preskriptionsgrund 
använde sig domstolen av olika tidpunkter för prispåverkan till följd av att 
förekomsten magnetfält blev kända, från 1985 till början av 1990-talet. Efter 
att ha konstaterat att sambandet magnetfält – kraftledningar var allmänt känt 
år 1990 samt att detta hade inverkan på priserna fastställde domstolen detta 
årtal till preskriptionsstartpunkt. 
 

4.3.1.4 Bullerstörning 
 
Buller från flygverksamhet (Toveryd) 
Fastighetsdomstolens vid Jönköpings tingsrätt dom 2001-03-12 i mål F 
2378-98135

 
 

Käranden yrkade i målet skadestånd för bullerstörning, psykisk immission 
(oro för olyckor) samt luftföroreningar, men endast bullerstörningen var 
föremål för domstolens vidare diskussion.136

 

 Den diskussion som fördes i 
målet angående preskription var emellertid mycket likartad den som förs i 
såväl Danderydsfallet som Toverydsfallet. Domstolen konstaterade att 
fastigheternas marknadsvärdeminskning orsakats av flygverksamheten vid 
Jönköpings flygplats. Vidare fastslog domstolen att det inte var fråga om 
bestående fysiska skador, utan att värdeminskningen kommit sig av själva 
flygverksamheten. Värdeminskningen skulle uppskattas under pågående 
samt fortsatt innehav och värderingstidpunkt vara dagen för domen. 
Preskription ifråga om ersättning för minskat marknadsvärde kunde därför, 
enligt domstolen, inte anses ha inträffat så länge den störande verksamheten 
pågick.  

                                                 
134 Målet överklagades, men avskrevs efter att käranden dragit tillbaka talan.  
135 Enligt uppgift från tingsrätten överklagades målet den 1 oktober 2001. Vid kontakter 
med hovrätten har dock denna inte kunnat återfinna akten. 
136 Anledningen till detta är att käranden, som har att styrka att skada uppkommit, inte 
presenterat någon utredning gällande oro för olyckor och luftföroreningar. 
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4.3.1.5 Kommentarer avseende Danderyds- och Toverydsfallen 
 
De ovan redovisade fallen visar på problematiken med att bestämma 
preskriptionsstartpunkten för miljöskador.  
 
Domstolen för i Danderydsmålet enligt mitt förmenande ett mindre klart 
resonemang om vad som skall anses vara preskriptionsstartpunkt. 
Domstolen verkar mena att den psykiska immissionens skadeverkan är den 
värdeminskning som fastigheterna drabbas av på grund av vetskapen om 
magnetfält. Domstolen verkar utgå från att störningen i sig utgör den 
skadegörande handlingen och avstår även från att säga huruvida den 
skadegörande handlingen är momentan eller perdurerande. Detta gör att 
domstolens resonemang kan uppfattas som något oklart.  
 
För det fall man bortser från domstolens uttalande om att den inte ämnar 
bestämma huruvida störningen skall anses perdurerande eller inte, verkar 
den princip som gäller för perdurerande skadeorsaker med fixerad skada 
(preskriptionsstartpunkten är beroende av när skadan inträffar) bäst 
överensstämma med domstolens resonemang. Detta förhållningssätt är i 
förevarande fall i och för sig problematiskt på många sätt. Först kan fråga 
ställas huruvida fråga verkligen är om en perdurerande skadehandling. För 
det fall skadehandlingen anses vara överförandet av el (detta tycks ju i detta 
fall vara en förutsättning för att magnetfält skall uppstå) kan man 
argumentera för att det är fråga om en perdurerande skadehandling (så är 
dock troligen inte den gängse uppfattningen137

 

). Huruvida det faktum att 
kraftbolaget bibehåller själva ledningen kan utgöra grund för en 
perdurerande skadehandling är däremot inte säkert. Domstolen utgår, liksom 
miljööverdomstolen i MÖD 2005:21, från att skadan är av fixerad art (sista 
möjliga skadetillfället är enligt domstolen 1990). Ett annat sätt som man 
dock skulle kunna se på det är att se skadan såsom expanderande. Även om 
oron för magnetfältens verkan inte verkar ha ökat de senare åren med 
ytterligare marknadsvärdeminskning som följd är det mycket möjligt att så 
kommer att bli fallet i framtiden, scenariot kan åtminstone inte uteslutas. Att 
skadan kommer att expandera är således möjligt.  

Den skadegörande handlingen kan således utgöras av antingen uppförandet 
av ledningen, bibehållandet av ledningen eller det faktum att det överförs el 
i ledningen. Det kan emellertid enligt mig diskuteras huruvida pågående 
verksamhet som kontinuerligt medför störningar borde ses som momentan 
skadehandling. Det kan argumenteras för att det skall vara skillnad på om 
verksamheten vid ett enskilt tillfälle företar en skadegörande handling eller 
om den kontinuerligt fortsätter att utföra den skadegörande handlingen. I 
sammanhanget kan poängteras att den psykiska immissionen också är helt 
beroende av att el överförs i ledningarna. Om man slutar föra el i 
                                                 
137 Även om det enligt min mening inte alls är ett orimligt sätt att resonera. Om ledningen 
inte var i bruk skulle en psykisk immission inte kunna vara för handen, förutsatt att den inte 
längre skadelidande får denna vetskap. 
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ledningarna kan den psykiska immissionen inte kvarstå i den form som är 
vid tiden för kraftöverföringen. Störningen består således så länge den 
allmänna uppfattningen inte förändras eller elöverföringen avslutas.  
 
Vad gäller Toverydsmålet tycks domstolen ha tillämpat den princip som 
gäller för perdurerande skadehandling med expanderande skada. Denna 
utgång ter sig rimlig, dels ur ett polluter pays-perspektiv och dels med tanke 
på hur skadan ser ut. Störningen från flygverksamheten kan dessutom 
minska eller öka beroende på antal flyg, teknisk utveckling m m. Skadan 
kan komma att bli större i framtiden och preskriptionsstartpunkter torde bli 
respektive tidpunkter för beviljande av utökad flygverksamhet.  
 
 

4.4 Särskilt om fördröjd skada 

PreskrLs preskriptionstid om tio år kan uppfattas otillfredsställande för det 
fall att en skada inträffar först efter att preskription inträtt. I dylika fall kan 
det kännas motiverat med undantag från tioårsregeln. Med anledning härav 
har olika alternativ för att beräkna preskriptionstiden för anspråk grundande 
på delikt framförts och diskuterats.  
 

• Ett alternativ är att gå ifrån tillkomstrekvisitet samt det första 
rättsfaktumets princip och istället låta preskriptionstiden löpa från 
tiden då borgenären blev aktivlegitimerad för fordringen.  

 
• Ett annat alternativ är att skilja ut de fordringar som typiskt sett 

medför fördröjda skador (exempelvis miljöskador) och införa 
särskilda regler för dessa fordringar. 

 
Problemet med det första alternativet är att detta inte kan anses fullgott ur 
ett rättssäkerhetsperspektiv. Till exempel skulle preskriptionsinstitutets 
bevisbegränsningsfunktion utarmas, bland annat med tanke på att bevis 
generellt sett blir svagare med tiden. Även avvecklingsfunktionen synes 
sättas ur spel, något som dock eventuellt kan tyckas som en rimlig 
uppoffring. Detta alternativ har dock inte ansetts vara en framkomlig väg.138

 
 

Vad gäller alternativet att skilja ut vissa typer av fordringar kan detta kännas 
närmare till hands. Emellertid kan även här ett rättssäkerhetsproblem, denna 
gång främst ur gäldenärssynpunkt, konstateras. Det kan inte anses självklart 
att gäldenären skall behöva underkastas osäkerhet under så lång tid som det 
kan bli fråga om.139

 

 Samtidigt kan man enligt mitt förmenande argumentera 
för, åtminstone gällande miljöskador, att en presumtiv skadevållare i många 
fall har valt att utöva verksamhet av sådant slag att denne oftast torde vara 
medveten om att skada kan komma att framkallas.  

                                                 
138 Jfr Lindskog 2002 s 55 ff och s 390. 
139 Lindskog 2002 s 390 f. 
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I förarbetena till PreskrL diskuteras hur beräkningen av preskriptionstiden 
för skadeståndsfordringar skall göras; huruvida preskriptionsstartpunkten 
bör beräknas annorlunda vid skadestånd. I propositionen konstateras att 
huvudregeln för utomobligatoriska skadestånd är att preskriptionen börjar 
löpa från tidpunkten för den skadegörande handlingen och att denna ordning 
bör behållas. Det uttrycks att eventuella längre preskriptionstider för 
ersättningsanspråk inom områden där det typiskt sett föreligger risk för 
fördröjda skador bör regleras i speciallagstiftning för respektive område.140 
Senare, vid tiden för MBs tillkomst diskuterades just huruvida 
preskriptionstiden för personskada till följd av vatten-, mark- eller 
luftförorening eller strålning skulle förlängas till 30 år.141

 

 Regeringen ansåg 
det vara positivt att ge företagen ett utökat ansvar för skador som de 
åsamkar och att skälen för att skadelidande skall få ersättning även för sena 
skador är starka. Särskilt gällde detta då miljöskador i ett stort antal fall 
visar sig först efter lång tid. Samtidigt konstaterades dock att en förlängd 
preskriptionstid enligt försäkringsbranschen orsakar stora svårigheter av 
försäkringsteknisk natur. Kostnaden för en sådan försäkring blir orimligt 
hög och risk finns även att försäkringen inte längre är i kraft när skadan 
anmäls. Den svenska miljöskadeförsäkringen ansågs vara tillfyllest, varvid 
den tioåriga preskriptionstiden behölls. 

Enligt mitt förmenande bör möjligen försäkringstekniska aspekter inte väga 
lika tungt som skadelidandens möjligheter till skadestånd enligt 32 kap MB. 
Detta torde gälla speciellt för personskador. En längre preskriptionstid 
skulle kanske därtill i förebyggande syfte medföra att presumtiva 
skadevållare i än högre grad vinnlägger sig om att tillse att alla tänkbara 
försiktighetsmått och undersökningar av eventuella möjliga skador vidtas?  
 
 
 

                                                 
140 Prop 1979/80:119 s 38 ff. 
141 Prop 1997/98:45 del 1 s 566 f. I prop 1985/86:83 föreslogs en preskriptionstid om 25 år 
för miljöskador, prop 1985/86:83 s 30. 
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5 Avslutande kommentar 
Under arbetet med uppsatsen har jag undersökt reglerna om miljöskadestånd 
i 32 kap MB. Min ansats har varit att se hur det fungerar idag samt även att 
undersöka vilka brister som kan finnas med lagstiftningen. Den grund som 
själva 32 kap MB utgör förfaller väl övervägd och anpassningsbar med 
samhällsutvecklingen. Exempelvis förändras vad en skadelidande skäligen 
bör tåla utifrån orts- och allmänvanlighet naturligt med att normer och 
värderingar i samhället ändras. Samhällsnytta vägs in, liksom även bl a 
vilken typ av skada det är fråga om. En sådan lagstiftning kräver naturligtvis 
en hel del av domstolarna vid utvecklingen av praxis.  
 
Ett område som till stor del påverkas av praxis är gränsdragningen mellan 
ekonomiska och ideella skador. I uppsatsen har jag särskilt fördjupat mig i 
rättsutvecklingen avseende marknadsvärdesskada och bruksvärdesskada. En 
störning som inte medför rätt till skadestånd för minskning av bruksvärde 
(som är en ideell skada) har i praxis medfört rätt till ersättning såsom 
värdeminskningsskada. Denna gränsdragning tycks mig möjligen inte ha 
full bärkraft i verkligheten. Bruksvärdet utgör naturligtvis en mycket stor 
del av marknadsvärdet. Köparen av fastigheten är beredd att betala mindre 
för fastigheten än skulle ha varit fallet om bruksvärdet varit fullt (d v s utan 
störningen). En uppskattad marknadsvärdesminskning är naturligtvis därför 
ett adekvat sätt att beräkna bruksvärdesskadans ekonomiska värde, däremot 
bör skadan fortfarande kunna ses som bruksvärdeskada. Ett av de skäl jag 
anfört för att det är önskvärt att särskilja de två skadetyperna 
värdeminskningsskada respektive bruksvärdesskada är att de kan ha olika 
preskriptionsstartpunkter. Därtill kommer att även en bruksvärdesskada som 
inte inneburit ekonomisk skada i vissa fall bör vara ersättningsgill enligt 
mitt förmenande, naturligtvis efter en avvägning om vad den skadelidande 
bör tåla bl a utifrån samhällsnytta m m.  
 
När det gäller värderingar och medvetenhet i samhället finns också en annan 
sida av saken. I uppsatsen har en diskussion avseende kraftledningar och 
förändringar i samhällsvärderingarna förts. Den psykiska immissionen är 
avhängig om fastighetsägaren är medveten om att ledningen existerar, vilket 
fastighetsägaren inte behöver vara om ledningen är nedgrävd. En 
konsekvens härav blir då att värderingen och medvetenheten i samhället 
ibland inte får genomslagskraft eftersom kraftledningen inte syns. 
 
I uppsatsen har även diskuterats hur preskriptionsinstitutet tillämpas vid 
miljöskador jämlikt 32 kap MB. Preskriptionsfrågorna vid miljöskadestånd 
är komplicerade och det finns många frågor som uppkommer vid en 
genomgång av praxis på området. Miljöskada kan skada uppkomma långt 
efter att den skadegörande handlingen avslutats. Skadan kan vara betydande 
och allvarlig för den drabbade. I svensk rätt har man trots detta bedömt att 
fordringar i anledning av miljöskadestånd skall behandlas som andra 
skadestånd, d v s med en preskriptionstid om tio år. Som jag beskrivit i 



 44 

uppsatsen bedöms även preskriptionsstartpunkten vid miljöskadestånd på 
samma sätt som vid andra typer av skadestånd. Detta är en del som möjligen 
bör ses över enligt mitt förmenande, då miljöskador kan vara betungande för 
den drabbade oaktat att själva skadan inte uppkommit eller blivit känd 
förrän lång tid efter den skadegörande handlingen. Därtill är det ofta företag 
som företar den skadegörande handlingen och privatpersoner som drabbas. 
Framför allt vad avser perdurerande skadehandlingar finns skäl att diskutera 
en förändring av rättsläget. Det tycks mig inte som en orimlig ståndpunkt att 
preskriptionsstartpunkt aldrig skall inträffa så länge skadevållaren faktiskt 
fortsätter sitt agerande, även om skadan redan inträffat. Skadans inträffande 
kan dessutom i många fall vara beroende av tillfälligheter, medan agerandet 
från skadevållarens sida är konstant och medvetet. Vid utformningen av 
praxis är det även av vikt att noga överväga huruvida en immission skall 
bedömas som momentan eller perdurerande. Här finns stort 
tolkningsutrymme och praxis lämnar möjligen en del att önska. I 
preskriptionshänseende kan olika utfall av bedömningen göra betydande 
skillnad.  
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