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Summary 
The Environmental Code (Miljöbalken) came into force 1 January 1999. 
Since then, there have been several legal cases that concern the operator’s 
liability for contaminated land. Some of these cases concern pollution that 
have occurred before 1 July 1969, when the Environmental Law 
(Miljöskyddslagen) came into force.  
 
The Environmental Code and the Promulgation Law sets out clear 
conditions of liability for contaminated land that have occurred before 1 
July 1969; the operator is liable if there have been some activity after 30 
June 1969 that is harmful to the environment, if the effect of the activity was 
ongoing when the new Environmental Code came into force and if there is a 
need for taking remedial actions.  
 
In case law, however, the application has not been as clear. In a number of 
court cases, the court has answered the question “Under what conditions is 
the operator liable for old contaminations?” 
 
The question of the operator´s liability for old contaminations has been 
discussed several times before, in connection with “Klippanmålet” (Klippan 
case). The case came in 1996 when the new Environmental Code was 
created and many people were surprised by the outcome of the case. The 
Court decided that the operator would not be liable for old contaminations, 
even though the law stipulated that the operator should be liable even after 
the activities have been closed. A couple of years earlier, in 1989, the law 
had been changed and a new part was introduced. The new text implied that 
the liability to take remedial actions would remain even after the activity 
had been closed. However, the majority believed that this rule had existed in 
case law before and that the aim of the amendment was merely to make a 
clarification. The Court in “Klippanmålet” believed that an application of 
the new law would constitute an impermissible retroactive application of the 
law. For this reason, they chose to apply the old law.  
 
Lawyers began to discuss the outcome of the case. They wondered if the 
operator of a closed activity or an activity that had been sold, would be 
released, if the contamination could be derived from an earlier date than the 
day the law was changed.  
 
The Government responded to the judgement by introducing a rule in the 
Promulgation Law (described above), to clarify the legal position. The 
Council of Legislation (Lagrådet) criticized the proposal made by the 
Government and referred to the grounds of the judgement in 
“Klippanmålet”. However, the comments made by the Council of 
Legislation did not affect the Government.  
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The Environmental Code came into force 1 January 1999. A few years later, 
“Klosterfallet” (Kloster case) came. The operator, Kloster, had practiced 
environmental hazardous activities from the beginning of the 20th century to 
1974 and the focus of the production had been changed several times during 
this period. Contaminations were found in the 1980s and the Court found 
that Kloster was liable even though the contaminations could be derived 
from activities that were in use before 1961. 
 
After this case there were several cases with the same grounds of the 
judgement, but in 2009 there was a new case called “Stora Enso” with a 
different outcome. The operator, Stora Enso, had practiced environmental 
hazardous activities from 1914 to 1984. In 1966, the focus of the production 
changed. In 2007, soil pollution was found which could be derived from the 
activity that was in use before 1966. The Court came to the conclusion that 
the activities that were in use before and after 1966 were different from a 
technical perspective and affected the soil with different kinds of pollution. 
Consequently, Stora Enso would not be responsible. 
 
In my opinion, these court cases are contradictory and that is why I choose 
to write this essay and answer the question; under what conditions is an 
actor liable for pollution that has occurred before 1 July 1969?  
I will also discuss how extensive the liability is. 
 
 
 
 
 
 



 3 

Sammanfattning 
Sedan miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 har ett antal rättsfall 
kommit vilka behandlar verksamhetsutövares ansvar för föroreningar som 
har skett före det datum då miljöskyddslagen trädde i kraft den 1 juli 1969. I 
8§ i lagen om införande av miljöbalken är frågan om under vilka 
förutsättningar en verksamhetsutövare är ansvarig för gamla föroreningar 
tydlig; utövaren är ansvarig om den miljöfarliga verksamhetens faktiska 
drift pågått efter den 30 juni 1969 och verkningarna av verksamheten 
alltjämt pågår vid tiden för miljöbakens ikraftträdande samt att det finns ett 
behov att vidta avhjälpandeåtgärder. 
 
I praxis har dock tillämpningen av denna regel inte varit lika tydlig. I ett 
antal rättsfall som har kommit sedan miljöbalken trädde i kraft har 
domstolen tagit ställning till i vilken utsträckning verksamhetsutövare skall 
bli ansvariga för gamla föroreningar.   
 
Frågan om verksamhetsutövares ansvar för gamla föroreningar har varit 
uppe till diskussion flera gånger tidigare t.ex. i Klippanmålet som kom 
1996, i samband med att man arbetade med att ta fram miljöbalken. I 
Klippanmålet blev utgången överraskande för många eftersom domstolen 
valde att låta en verksamhetsutövare gå fri från ansvar för gamla 
föroreningar trots att lagen vid den tiden sa att verksamhetsutövare var 
skyldiga att vidta avhjälpandeåtgärder även efter det att verksamheten hade 
upphört. Lagen hade några år tidigare ändrats och ett nytt stycke som 
uttryckligen sa att avhjälpandeansvaret kvarstår även efter det att 
verksamheten upphört, hade lagts till. Många menade dock att detta hade 
gällt i praxis tidigare och att tillägget endast utgjorde ett förtydligande av 
gällande rätt.  Domstolen menade däremot att det skulle innebära en 
otillåten retroaktiv lagtillämpning om man tillämpade den nya lydelsen av 
lagen på fallet i fråga och valde att tillämpa den gamla lydelsen.  
 
Jurister runt om i Sverige debatterade kring Klippandomen och ställde sig 
frågan om verksamhetsutövare till avslutade eller överlåtna verksamheter nu 
skulle vara fria från ansvar för de föroreningar som skett före det datum då 
lagen hade förtydligats? 
 
Regeringen reagerade på Klippandomen och för att markera vad som skulle 
gälla införde de en övergångsbestämmelse till miljöbalken, vilken beskrivs 
ovan. Lagrådet kritiserade lagförslaget och hänvisade till domstolens 
resonemang i Klippandomen men fick inte något gehör av regeringen.  
 
Den första januari 1999 trädde miljöbalken i kraft, vilken i princip utgjordes 
av en sammanställning av de gamla miljölagarna. Några år senare kom 
Klosterfallet där verksamhetsutövaren Kloster hade bedrivit miljöfarlig 
verksamhet på en fastighet från början av 1900-talet fram till 1974. 
Inriktningen på produktionen hade förändrats flera gånger under denna 
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period men man kunde konstatera att verksamheten hade givit upphov till 
föroreningar fram till 1961. Trots att den del av verksamheten som gav 
upphov till föroreningarna hade upphört före 1969 kom Miljööverdomstolen 
fram till att Kloster var ansvarig för att utföra markundersökningar. 
 
Efter Klosterfallet kom flera rättsfall där domstolen förde liknande 
resonemang i domskälen. År 2009 kom dock ett rättfall med en annan 
utgång. Stora Enso hade bedrivit verksamhet mellan åren 1914 och 1984. 
1966 ändrades produktionsinriktningen från tillverkning av sulfitmassa till 
spånskivetillverkning. År 2007 upptäckte man att sulfitmassetillverkningen 
hade förorenat marken. Miljööverdomstolen menade att 
sulfitmassetillverkning och spånskivetillverkning utgjorde två skilda 
tekniska processer och att det därför inte var fråga om en och samma 
verksamhet. Därmed skulle den faktiska driften av verksamheten som 
orsakat föroreningarna inte ansetts ha pågått efter den 30 juni 1969 och 
Stora Enso skulle gå fri från ansvar.  
 
Dessa, för mig något motsägelsefulla, rättsfall ledde till denna uppsats vars 
syfte är att beskriva under vilka förutsättningar en verksamhetsutövare är 
ansvarig för  föroreningar som har skett före den 1 juli 1969. Jag har också 
undersökt omfattningen av ansvaret för föroreningar som har skett före detta 
datum. 
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Förord 
 
Jag vill tacka min handledare Annika Nilsson samt miljögruppen på 
Advokatfirman Vinge i Stockholm för bra tips under min uppsatspraktik.  
 
Stockholm, augusti 2010 
 
Matilda Gustafsson 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Naturvårdsverket bedriver, tillsammans med länsstyrelser och kommuner, 
ett omfattande arbete med att inventera mark och efterbehandla förorenade 
områden runt om i Sverige. Inte sällan är föroreningarna mycket gamla och 
härstammar från verksamheter som bedrivits i början av förra seklet. På 
många fastigheter har flera verksamheter bedrivits, ofta av olika utövare. 
Arbetet med att fastställa vem som är ansvarig för avhjälpandet och i vilken 
omfattning kan därför bli mycket komplicerat, i synnerhet när det är fråga 
om gamla föroreningar.  
 
Hur lång tid som har förflutit sedan föroreningen ägde rum har betydelse när 
man fastställer vem som är ansvarig och det påverkar också 
skälighetsbedömningen där omfattningen av ansvaret bestäms.  
 
I 8 § MP sägs att reglerna om avhjälpande är tillämpliga på föroreningar 
som har skett före den 30 juni 1969 om verksamhetens faktiska drift har 
pågått efter detta datum, verkningarna av verksamheten har pågått den 1 
januari 1999 samt att det föreligger ett behov av att avhjälpa skador eller 
olägenheter som orsakats av verksamheten. Att datumet är satt till den 30 
juni 1969 beror på att miljöskyddslagen trädde i kraft den 1 juli 1969.  
 
Under de senaste åren har flera rättsfall kommit vilka behandlar 
verksamhetsutövares ansvar för gamla föroreningar. Utgången i dessa mål 
har varit skiftande och då jag upplever att tillämpningen av 8 § MP inte har 
varit helt klar har jag valt att behandla denna fråga i min examensuppsats.   

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att undersöka vilket ansvar verksamhetsutövare har för 
föroreningar som har skett före den 1 juli 1969.  
 
Min frågeställning lyder:  
 
Under vilka förutsättningar är en verksamhetsutövare ansvarig för 
föroreningar som har skett före den 1 juli 1969? 
 
Hur omfattande är ansvaret för de föroreningar som har skett före den 1 juli 
1969? 
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1.3 Metod och material 

Arbetet bygger på en juridisk metod med studier av lagtext, praxis, 
förarbeten och doktrin. Jag har även använt mig av Naturvårdsverkets 
rapporter om efterbehandling av förorenade områden då det ger en bra 
beskrivning av gällande rätt, läget i landet samt hur arbetet med 
efterbehandlingen går till. 
 
Den praxis jag har tagit upp är domar från Miljööverdomstolen från 2003 
fram till idag. Jag har även valt att ta med äldre praxis bl.a. Klippanmålet, 
för att beskriva hur rättsläget såg ut före miljöbalkens tillkomst. Den 
historiska tillbakablicken är relevant då den ger en bild av hur rättsläget såg 
ut tidigare och hur diskussionen var angående hur stort ansvar 
verksamhetsutövare borde ha för gamla föroreningar. Denna diskussion 
fördes bl.a. i Förvaltningsrättslig tidskrift och jag har därför använt mig av 
några artiklar därifrån. 
 
Jag har även talat med miljörådet Anna-Lena Rosengardten som har varit 
med och avgjort flera av de fall jag tar upp i arbetet.  

1.4 Avgränsningar 

I framställningen kommer jag endast att ta upp svensk rätt. En komparativ 
studie hade varit mycket intressant men av utrymmesskäl har jag inte haft 
möjlighet att göra några sådana utsvävningar.  
 
År 2004 kom Miljöansvarsdirektivet vilket behandlar allvarliga miljöskador. 
Med anledning av direktivet gjordes vissa ändringar i 10 kap. MB år 2007 
och man införde bl.a. begreppet ”allvarlig miljöskada”.1 I denna uppsats 
kommer jag inte att ta upp de särskilda regler2

 

 som berör allvarliga 
miljöskador och därmed kommer inte heller direktivet att tas upp.  

I 10 kap. MB finns bestämmelser kring verksamheter som orsakar 
miljöskador samt avhjälpandeansvar. Det finns både offentligrättsliga och 
civilrättsliga regler om avhjälpandeansvar. De offentligrättsliga reglerna 
återfinns i 10 kap. och de civilrättsliga reglerna i 32 kap. Arbetet berör 
endast det offentligrättsliga ansvaret som innebär att det allmänna kan ställa 
krav på den eller de som har förorenat.  
 
I de rättsfall som jag har analyserat är det i vissa fall frågan om 
förelägganden som gäller undersökningar av markföroreningar och i andra 
fall efterbehandlingsåtgärder. Det som är relevant för att besvara min 
frågeställning är under vilka förutsättningar man kan göra en 
verksamhetsutövare ansvarig och det har därför inte någon betydelse om 
föreläggandet avser undersökningar eller efterbehandling.  

                                                
1 Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2008, s. 270 f. 
2 10 kap. 15 – 18 §§ MB.  
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Jag beskriver även problemet med retroaktiv lagstiftning. Detta gör jag då 
frågan om huruvida 8 § MP utgör en otillåten retroaktiv lagstiftning är 
återkommande i arbetet. Av utrymmesskäl har jag valt att hålla mig kort och 
endast ta upp det som jag anser vara viktigast.  

1.5 Terminologi 

Enligt 10 kap. 1 § 3 st. MB omfattar begreppet ”avhjälpande” utredning, 
efterbehandling och andra åtgärder för att avhjälpa en föroreningsskada eller 
en allvarlig miljöskada. Tidigare användes termen ”efterbehandling” i 
lagtexten och det är fortfarande vanligt att man använder detta uttryck när 
man i själva verket menar allt det som omfattas av begreppet ”avhjälpande”. 
Jag har så långt som möjligt använt mig av den korrekta terminologin men 
då jag refererar till äldre rättsfall eller förarbeten gäller den gamla 
terminologin.  
 
En central bestämmelse som jag nämner ett flertal gånger i denna uppsats är 
8 § MP. På vissa ställen i arbetet kommer jag istället att benämna denna 
paragraf ”övergångsbestämmelsen”. 

1.6 Disposition 

Inledningsvis kommer jag att gå igenom gällande rätt vilket innebär en 
beskrivning av grundläggande miljörättsliga regler och relevanta 
bestämmelser i 10 kap. MB och 8 § MP. 
 
I kapitel tre görs en genomgång av hur rättsläget såg ut före miljöbalkens 
tillkomst samt hur debatten kring verksamhetsutövarens ansvar i tiden var i 
samband med att miljöbalken och dess promulgationslag togs fram.  
 
I kapitel fyra beskrivs rättsliga principer kring retroaktiv lagstiftning och om 
8 § MP överensstämmer med dessa principer. 
 
I kapitel fem följer en genomgång av ett antal rättsfall från de senaste fem 
åren som behandlar verksamhetsutövarens ansvar för föroreningar som skett 
före den1 juli 1969.  
 
Sist men inte minst kommer analysen där jag besvarar mina frågeställningar.  
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2 Den svenska miljörätten 
Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en grundläggande förståelse för de 
bestämmelser i miljöbalken som är relevanta för arbetet. Inledningsvis 
beskrivs miljöbalken översiktigt och sedan görs en fördjupning av 10 kap. 
MB vilket behandlar verksamheter som orsakar miljöskador. 

2.1 Allmänt om miljöbalken 

Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 och utgör den centrala 
miljölagstiftningen i Sverige. I det första kapitlet beskrivs miljöbalkens mål 
och tillämpningsområde. Enligt 1 kap. 1 § MB är syftet med miljöbalken att 
främja en hållbar utveckling. Detta mål återfinns på andra ställen i svensk 
och internationell rätt som t.ex. regeringsformen och EU-fördraget. 3

 
  

I 1 kap. 1 § MB sägs vidare att balken ska tillämpas så att en rad objekt 
skyddas. Listan är inte uttömmande men tar bland annat upp människors 
hälsa, miljön, den biologiska mångfalden samt värdefulla natur- och 
kulturmiljöer. 
 
I det andra kapitlet finner man materiella kravregler, de så kallade allmänna 
hänsynsreglerna. De är till för att skydda miljön och på så sätt främja en 
hållbar utveckling. Reglerna är tillämpbara på alla åtgärder och 
verksamheter som enligt 1 § 2 st. ”…inte är av försumbar betydelse i det 
enskilda fallet”. Det som är avgörande vid bedömningen av huruvida en 
viss verksamhet eller åtgärd omfattas av reglerna är dess effekt på 
människor och miljö. Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd 
är ansvarig för att reglerna är uppfyllda och har även bevisbörda för detta. 4
 

 

Vidare ställs krav på verksamhetsutövaren som ska ha nödvändig kunskap, 
vidta försiktighetsmått, använda bästa möjliga teknik, välja bästa möjliga 
produkter, hushålla med råvaror och energi och välja den mest lämpliga 
plats att bedriva verksamhet på. Dessa regler ska följas under förutsättning 
att det inte är orimligt enlig 7 §. Vid orimlighetsbedömningen vägs 
kostnaden mot miljövårdsnyttan. I 8 § stadgas att den som har skadat miljön 
är ansvarig för att skadan avhjälps och att det ska ske i den utsträckning det 
är skäligt enligt 10 kap. 5

 
  

Ovan nämndes att 2 kap. har ett brett tillämpningsområde då det omfattar 
alla verksamheter och åtgärder som inte har en försumbar betydelse i det 
enskilda fallet. I 9 kap. finns regler som endast är tillämpbara på miljöfarliga 
verksamheter. En miljöfarlig verksamhet definieras i 1 § som: 
 

                                                
3 Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2008, s. 22 f. 
4 Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2008, s. 116. 
5 Darpö, Rapport 5242, Om ansvar för miljöskulder i miljö och vatten, 2003, s. 16 f. 
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”p.1 utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader 
eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten, p.2 
användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan 
medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp 
än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller 
grundvatten, eller p.3 användning av mark, byggnader eller anläggningar 
på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, 
skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat 
liknande.” 
 
Till punkt två hör bland annat de s.k. förvaringsfallen. Det kan exempelvis 
vara frågan om nedgrävda tunnor som innehåller miljöfarliga ämnen där det 
finns en risk att föroreningen sprids. I ett sådant fall bedrivs inte någon aktiv 
verksamhet men det omfattas ändå av 9 kap. och fastighetsägaren kan bli 
förelagd att vidta preventiva åtgärder som att forsla bort tunnorna. Ansvaret 
är oberoende av när fastigheten förvärvades eller när den aktiva 
verksamheten bedrevs. Om en skada redan har inträffat blir fastighetsägaren 
ansvarig enligt 10 kap. såsom verksamhetsutövare, mer om detta nedan. 6
 

 

I 9 kap. regleras bl.a. anmälnings- och tillståndsplikt för miljöfarliga 
verksamheter. Genom att följa dessa regler medverkar man till att 
hänsynsreglerna i 2 kap. uppfylls. 7

2.2 Förorenade områden 
 

De flesta bestämmelser i miljöbalken har ett preventiv syfte, d.v.s. 
meningen med reglerna är att motverka att skador på miljön uppstår. Om en 
skada redan har skett, t.ex. om en industri har förorenat ett markområde, blir 
de reparativa reglerna om avhjälpande i 10 kap. tillämpliga. Med 
avhjälpande menas ”…utredning, efterbehandling och andra åtgärder för 
att avhjälpa en föroreningsskada eller en allvarlig miljöskada”.8

 
 

I 2 kap. 8 § finns en grundläggande regel om avhjälpande som lyder: 
 
”Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd 
som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller 
olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan 
anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det föreskrivs i denna balk kan i 
stället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma…” 
 
Regeln bygger på principen om att ”förorenaren betalar” vilket innebär att 
den som har förorenat ett område ska bekosta eventuella utrednings- och 
efterbehandlingsåtgärder. Principen går att finna i flera internationella 
sammanhang som Rio-deklarationen och Romfördraget.  

                                                
6 Darpö, Rapport 5242, Om ansvar för miljöskulder i miljö och vatten, 2003, s. 9. 
7 Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2008, s. 245f. 
8 10 kapitel 1 § 3 st. MB. 
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Ansvaret finns kvar till dess att skadan är avhjälpt och i 10 kap. 8 § kan man 
se att avhjälpandeansvaret inte kan bli föremål för preskription.9

 
 

2 kap. 8 § hänvisar till 10 kap. som innehåller detaljerade bestämmelser 
kring ansvarsfördelningen och ansvarets omfattning m.m. Kapitlet är 
tillämpbart på föroreningsskador och allvarliga miljöskador. En 
föroreningsskada är enligt 10 kap. 1 §: ”… en miljöskada som genom 
förorening av ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller 
en anläggning kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön”. 
 
10 kap. skall alltså tillämpas om man kan konstatera att en föroreningsskada 
existerar samt att det finns en risk för skada eller olägenhet. För att visa att 
en risk föreligger räcker det att hänvisa till allmänna erfarenheter om 
föroreningens spridning, förutsättningarna för spridning i området samt 
föroreningens påverkan på människor och miljö. 10

 
 

Målet med avhjälpandet är olika beroende på vad marken används till och 
vad man planerar att använda den till i framtiden. Naturvårdsverket talar om 
två olika typer av markavändning; ”känslig markanvändning” och ”mindre 
känslig markanvändning”.11

 

 Om ett industriområde skall byggas är det 
oftast frågan om mindre känslig markanvändning men om det däremot ska 
byggas bostäder på marken är det känslig markanvändning.  

Syftet med reglerna om avhjälpande innebär oftast inte att återställa marken 
till ett sådant skick som det var innan föroreningen ägde rum. I vissa fall 
väljs en åtgärd där markområdet saneras och i andra fall lämpar det sig 
bättre med att kapsla in föroreningen för att hindra att den sprids och 
därmed skadar omgivningen.12

2.3 Ansvarskretsarna 
  

Miljöbalken delar in de ansvariga i två kretsar. I den första kretsen ingår 
verksamhetsutövare, personer som har brukat marken, konkursbon och i 
vissa fall fastighetsägare (i de s.k. förvaringsfallen), enligt 10 kap. 2 §. I 
förvaringsfallen blir fastighetsägarna ansvariga såsom verksamhetsutövare. 
Bestämmelsen kan endast bli tillämplig för de verksamheter vars faktiska 
drift har pågått efter den 30 juni 1969 enligt 8 § MP, mer om detta nedan.  
 
Ansvaret i den andra kretsen är subsidiärt och blir aktuellt om man inte kan 
ställa någon till svars i den första kretsen. I den andra kretsen ingår 
fastighetsägare enligt 10 kap. 3 § MB. Fastighetsägaren blir ansvarig om 
han kände till eller borde ha känt till föroreningen. I de fall fastighetsägaren 
är en privatperson ansvarar han endast om han kände till föroreningen vid 

                                                
9 Mahmoudi och Rubensson, Miljörättens grunder, 2004, s.77. 
10 Darpö, Rapport 5242, Om ansvar för miljöskulder i miljö och vatten, 2003, s 22. 
11 Rapport 5978, Att välja efterbehandlingsåtgärd, 2009, s. 42 f.  
12 Reparation pågår - om sanering av förorenad miljö, 2003, s.21 f. 
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tidpunkten för förvärvet. Ansvar enligt den andra ansvarskretsen blir enligt 
15 § MP endast aktuellt om förvärv13 av fastigheten skedde tidigast den 1 
januari 1999, då MB trädde i kraft. 14

 
 

Vid företagsförvärv blir den nya verksamhetsutövaren ansvarig för 
eventuella miljörättsliga förpliktelser som härrör från tiden före förvärvet. 
Detta innebär dock inte att den förre verksamhetsutövaren blir fri från 
ansvar. 15

 
 

Flera verksamhetsutövare kan bli solidariskt ansvariga och myndigheterna 
kan vända sig mot vem de vill. Enligt förarbetena16 bör förelägganden i 
första hand riktas mot den som bedriver verksamheten och om denne inte 
kan utföra avhjälpandeåtgärderna skall tidigare verksamhetsutövare ställas 
till svars. Om myndigheten väljer att endast rikta förelägganden mot en av 
de ansvarige kan denne föra regresstalan mot de andra. Vid företagsförvärv 
finns möjlighet för köpare och säljare att avtala om vem som ska bekosta de 
miljörättsliga förpliktelserna. Ett sådant avtal är dock endast giltigt rent 
civilrättsligt, inte offentligrättsligt, och beaktas alltså inte av 
myndigheterna.17

 
 

Om det inte går att finna någon ansvarig eller om den ansvarige saknar 
betalningsförmåga får samhället bekosta avhjälpandet. Medel för detta kan 
sökas hos Naturvårdsverket.18

2.4 Ansvarets omfattning 
   

Om man har funnit en ansvarig verksamhetsutövare blir nästa steg att utreda 
i vilken omfattning denne är skyldig. Detta regleras i 10 kap. 4§ som lyder: 
 
”Den som är ansvarig för att avhjälpa en föroreningsskada skall i skälig 
omfattning utföra eller bekosta det avhjälpande som på grund av 
föroreningen behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller 
olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön. När ansvarets 
omfattning bestäms skall det beaktas hur lång tid som har förflutit sedan 
föroreningen ägde rum, vilken skyldighet den ansvarige hade att förhindra 
framtida skadeverkningar och omständigheterna i övrigt. Om en 
verksamhetsutövare visar att den har bidragit till föroreningen endast i 
begränsad mån, skall även detta beaktas vid bedömningen av ansvarets 
omfattning. Om föroreningsskadan är en allvarlig miljöskada, får första och 
andra styckena inte tillämpas på ett sätt som gör att ansvarets omfattning 
blir mindre än vad som följer av 5 §.  

                                                
13 Med förvärv menas köp, byte och gåva, dock inte arv. 
14 Rubenson, Miljöbalken - den nya miljörätten, 2008, s.108. 
15 Miljööverdomstolens dom den 2003-12-05 i mål nr M 9822-02, MÖD 2003:127.  
16 Prop. 1997/98:45, s 359. 
17 Naturvårdsverket, Sanering och efterbehandling av förorenade områden genom tillsyn 
och prövning, 2006, s.25. 
18 Rapport 4803, Efterbehandling av förorenade områden, 1997, s. 19. 
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De faktorer som vägs in vid bedömningen är alltså; hur lång tid som har 
förflutit sedan föroreningen ägde rum, vilken skyldighet den ansvarige hade 
att förhindra framtida skadeverkningar samt omständigheterna i övrigt. 
Tidsaspekten har alltså betydelse i två avseenden; vid bedömning av om 
ansvarsreglerna i 10 kap. MB är tillämpliga enligt 8 § MP samt hur 
omfattande ansvaret är enligt 10 kap. 4 § MB. 
 
Skälighetsbedömningen görs i två steg där man dels bedömer faktorer som 
relaterar till den förorenade miljön och dels övriga bakomliggande faktorer 
som bidrog till föroreningen. I det första steget bestäms avhjälpandeåtgärd. 
En objektiv bedömning sker där man analyserar marken och föroreningen. 
Bedömningen av vad som behöver göras med anledning av den pågående 
och planerade markanvändningen påverkar valet av avhjälpandeåtgärd. 
Bedömningen sker med utgångspunkt i de allmänna hänsynsreglerna i 2 
kap. MB och åtgärderna ska vara miljömässigt motiverade och 
kostnadsmässigt rimliga. I det andra steget görs en utredning av 
omständigheter som relaterar till verksamhetsutövaren. Om det har gått lång 
tid sedan föroreningen ägde rum och verksamhetsutövaren följde de krav 
och riktlinjer som fanns vid tidpunkten för föroreningen kan ansvaret 
komma att jämkas. 19 Mer om detta i fallen Södra resp. Enqvist & Udesen i 
kapitel 5. Ansvar kan också bli nedsatt om verksamhetsutövaren endast har 
bidragit med en liten del av föroreningen. Det åvilar dock 
verksamhetsutövaren själv att visa detta. 20 Enligt Jan Darpö kan man även i 
viss mån ta hänsyn till den enskildas förutsättningar och ekonomi. Genom 
att väga samman faktorerna ovan skall man nå ett resultat som är skäligt. 21

2.5 Verksamhetsbegreppet i doktrin 
 

Den som har vidtagit en åtgärd eller bedrivit en verksamhet är ansvarig för 
de eventuella föroreningar som denna har givit upphov till enligt 10 kap. 2 § 
MB. I miljöbalken finns inte någon allmän definition av begreppet 
verksamhet eller åtgärd. Enligt Darpö kan vägledning hämtas i den allmänna 
målformuleringen i 1 kap. 1§, nämligen att alla slags verksamheter och 
åtgärder som ryms inom intresseområdena i 1 kap. 1 § omfattas av 
miljöbalken. Dock omfattas inte sådana verksamheter som inte har någon 
som helst betydelse för målsättningsregeln. 22

 
  

I gammal praxis från Koncessionsnämnden för miljöskydd finns ett par 
rättsfall som berör verksamhetsbegreppet. I fallet KN B 94/97 hade en 
båtklubb bedrivit miljöfarlig verksamhet då de lade upp båtar på en viss 
plats. Själva uppläggningen hade senare avslutats men båtklubben hade 
fortsatt sin verksamhet. Nämnden ansåg att uttrycket verksamhet ”… bör 

                                                
19 Prop 1997/98:45, del 2, s. 758 samt Darpö, Rapport 5242, Om ansvar för miljöskulder i 
miljö och vatten, 2003, s. 32 f. 
20 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt - miljöbalken, 2003, s.201f. 
21 Darpö, Rapport 5242, Om ansvar för miljöskulder i miljö och vatten, 2003, s. 34 f. 
22 Darpö, Rapport 5242, Om ansvar för miljöskulder i miljö och vatten, 2003, s. 24. 
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reserveras för aktiviteten i sin helhet, inte bara de delar som orsakade 
skadan”.23

 
 

Enligt Darpö bör man inte tolka begreppet verksamhet alltför snävt utan 
man bör betrakta ”… den industriella verksamheten i sin helhet, inte själva 
utsläppet eller deponeringen”. 24

 

 Det är alltså inte endast den skadegörande 
handlingen som utgör verksamheten.  

I KN B 138/94 hade Koncessionsnämnden lämnat tillstånd till ett bolag att 
bedriva verksamhet vid ett antal anläggningar inom Skellefteå och Norsjö 
kommun. I tillståndet hade det föreskrivits att bolaget skulle vidta vissa 
efterbehandlingsåtgärder innan verksamheten lades ned. I samband med 
nedläggningen uppstod frågan om bolaget skulle efterbehandla ett område 
där någon verksamhet inte hade bedrivits sedan 1920-talet. Bolaget menade 
att så inte var fallet och att verksamheten på detta område endast funnits 
med i tillståndet av ”praktiska skäl”. KN menade dock att 
”efterbehandlingsskyldigheten enligt ett villkor omfattade hela det område 
som avsågs i tillståndet, oavsett om verksamheten i praktiken hade bedrivits 
där eller inte”.25

 

 Därmed var bolaget skyldig att utföra 
efterbehandlingsåtgärder även på det omtvistade området.   

Darpö anser att, genom att titta på det eventuella tillståndet, kan man få en 
vägledning i vad som skall omfattas av verksamheten i det aktuella fallet. 26

2.6 Genomförandet av reglerna  
 

Länsstyrelserna och kommunerna utövar tillsyn över miljöfarliga 
verksamheter och har möjlighet att utfärda förelägganden och förbud mot 
verksamheter som bedriver verksamheter i strid mot tillstånd eller 
föreskrifter.27

 

 Tillsynsmyndigheterna driver också krav mot ansvariga 
verksamhetsutövare i de fall områden har förorenats. I vissa fall upprättas 
frivilliga överenskommelser mellan myndigheten och verksamhetsutövaren.  

Tillsynsmyndigheterna lämnar regelbundet in rapporter till Naturvårdsverket 
om hur efterbehandlingssituationen ser ut i respektive region. 
Naturvårdsverket leder och samordar arbetet med att efterbehandla 
förorenade områden runt om i landet.28

 
  

Förenklat uttryckt utgör de fem miljödomstolarna i Sverige första instans i 
miljörättsliga mål. Miljööverdomstolen, som utgör en del av Svea hovrätt, är 
andra instans och Högsta domstolen är sista instans.29 30

                                                
23 Darpö, FT, 2001, nr 4-6, s. 86.  

 Instansordningen 

24 Darpö, Rapport 5242, Om ansvar för miljöskulder i miljö och vatten, 2003, s. 25. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2008, s. 399. 
28 http://www.naturvardsverket.se/sv/Verksamheter-med-miljopaverkan/Efterbehandling-
av-fororenade-omraden/Vem-gor-vad-inom-efterbehandling/ 
29 Lindblom, Miljöprocessrätt - Del 1, 2001, s.27.  
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inom miljöprocessrätten är dock olika beroende på typen av ärende. I vissa 
fall är länsstyrelsen första instans och Miljööverdomstolen sista instans. Ett 
exempel är då den kommunala miljönämnden är tillsynsmyndighet, då 
överklagas förelägganden till länsstyrelsen.31

 
  

Om miljödomstolen utgör andra instans måste prövningstillstånd meddelas 
för att Miljööverdomstolen ska ta upp ett överklagat fall. Detta meddelas 
bland annat ”… om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att 
överklagandet prövas av högre rätt”.32

 

 Miljööverdomstolen ska alltid ta upp 
överklagade fall om miljödomstolen är första instans. Då kan även målet 
överklagas till Högsta domstolen, men även här måste prövningstillstånd 
meddelas. 

I fallen som tas upp i kapitlet ovan är Miljööverdomstolen högsta instans 
och därmed är domarna ej överklagbara. 
 
Sammansättningen i Miljööverdomstolen består dels av lagfarna domare 
och dels miljöråd med teknisk, naturvetenskaplig eller miljövetenskaplig 
kompetens. Domstolen är domför med minst fyra ledamöter, varav tre är 
lagfarna. 33

 
   

Till skillnad mot Högsta domstolen och Regeringsrätten finns inte någon 
plenumfunktion i Miljööverdomstolen. Plenumfunktion innebär att samtliga 
ledamöter i domstolen deltar i avgörandet av vissa mål.  
 
Att det inte finns någon plenumfunktion i Miljööverdomstolen har 
kritiserats av Gabriel Michanek, professor i miljörätt vid Uppsala 
Universitet, som menar att det finns en risk att olika sammansättningar av 
rätten har olika syn på en viss fråga, vilket inte är bra ur en prejudikatmässig 
synvinkel. Han menar att i mål som är av prejudikatintresse bör rätten ha 
möjlighet att avgöra fallen i plenum. På så sätt minskar risken att rätten 
senare dömer annorlunda i ett liknande mål. Michanek är också kritisk till 
det faktum att både Miljööverdomstolen och Högsta domstolen fungerar 
som prejudikatinstanser. Det finns då en risk att Högsta domstolen dömer 
annorlunda i frågor som tidigare har avgjorts av Miljööverdomstolen. 
Därmed minskar prejudikatvärdet av domarna från Miljööverdomstolen. 
Han menar vidare att den miljörättsliga kompetensen i Högsta domstolen är 
för låg eftersom det inte finns några miljöråd där. Enligt Michanek skulle en 
lösning på problemen vara att låta Miljööverdomstolen vara sista instans i 
alla miljörättsliga mål. 34

 
 

                                                                                                                        
30 Från och med den 2 maj 2011 kommer fem stycken ”mark- och miljödomstolar” att 
bildas, vilka ersätter de gamla miljödomstolarna. Miljööverdomstolen kommer att ersättas 
av en ”Mark- och miljööverdomstol”. 
31 Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2008, s. 353.  
32 34 a § 2 st. 1 p. Förvaltningsprocesslagen samt 23 kap. 2 § MB.  
33 20 kap. 11 § MB.  
34 http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/reportage/article144777.ece 
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Ulf Bjällås, före detta hovrättslagman och ordförande i Miljööverdomstolen, 
anser däremot att det inte utgör något problem att rätten inte kan ta 
avgöranden i plenum. Han menar att ledamöterna i Miljööverdomstolen, 
som är indelade i olika grupper, har regelbundna samtal om vägledande 
avgöranden och på så vis håller koll på hur praxis utvecklas. Han tycker inte 
heller att bristen på miljöråd i Högsta domstolen är något stort problem då 
de flesta frågor som hamnar där är av processuell art.35

 
  

 

                                                
35 http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/article150008.ece 
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3 Miljöskyddslagen och 
tillkomsten av Miljöbalken 

3.1 Inledning 

Innan miljöskyddslagens kom 1969 saknades i princip miljörättsliga 
bestämmelser i den svenska lagstiftningen. Det fanns därmed inte några 
regler om reparativt ansvar som motsvarar de regler vi idag har i 10 kap. 
MB.36

 

 Genom 1969 års miljöskyddslag upprättades bestämmelser för 
verksamhetsutövarens skyldighet att vidta skyddsåtgärder, iaktta 
försiktighetsmått och avhjälpa olägenheter. I 5 § ML reglerades 
avhjälpandeansvaret vilket löd: ”Den som utövar eller ämnar utöva 
miljöfarlig verksamhet skall vidtaga de skyddsåtgärder, tåla den 
begränsning av verksamheten och iakttaga de försiktighetsmått i övrigt som 
skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa olägenhet.” 

År 1989 gjordes ett tillägg till 5 § med följande lydelse: ”Skyldigheten att 
avhjälpa olägenheter kvarstår även efter det att verksamheten har 
upphört.” 
 
I förarbetet menade lagstiftaren att tillägget endast var ett förtydligande av 
vad som tidigare hade gällt i praxis. Remissinstanserna satte sig inte emot 
denna uppfattning och Lagrådet hade inte heller något att invända mot 
lagstiftarens motivering i denna fråga.37

 
 

År 1996 kom Regeringsrätten med ett, för de flesta överraskande, avgörande 
i Klippanmålet, som behandlas nedan. Utgången i detta mål, som innebar att 
verksamhetsutövaren gick fri från ansvar för gamla föroreningar, gav 
upphov till en diskussion kring tillägget i 5 § ML och om detta innebar en 
ändring av gällande rätt.  
 
När avgörandet i Klippanmålet kom var arbetet med att ta fram miljöbalken 
i full gång. Utgången i målet påverkade lagstiftaren som valde att införa en 
övergångsbestämmelse till miljöbalken för att förtydliga rättsläget.  
 
När MB trädde i kraft den 1 januari 1999 hade man fört samman 15  
miljölagar till en miljöbalk. En utveckling och viss modifiering av reglerna 
om efterbehandling, som tidigare hade funnits i miljöskyddslagen, fördes in 
i 10 kap. MB.38

 
  

                                                
36 Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2003, s. 272. 
37 Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2003, s. 284. 
38 Darpö, FT, 2001, häfte nr 4-6, s. 89. 
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3.2 Klippanmålet 

I Klippanmålet39

 

 hade Aktiebolaget Klippans Finpappersbruk (”Klippan”) 
bedrivit pappers- och pappersmassetillverkning vid Nyboholms Bruk vid 
Järnsjön i Hultsfred från 1965 till 1975 då verksamheten överläts till MoDo 
Aktiebolag (”MoDo”). Verksamheten fick tillstånd enligt ML år 1973. 
Verksamheten orsakade föroreningar som upptäcktes på 1980-talet. 
Naturvårdsverket träffade då en frivillig uppgörelse med MoDo som innebar 
att MoDo skulle bekosta efterbehandlingsåtgärder till ett belopp om 12-14 
miljoner. Med Klippan lyckades Naturvårdsverket inte träffa någon liknande 
överenskommelse och därför inlämnades i oktober 1991 en ansökan hos 
Koncessionsnämnden om att Klippan skulle bidra med 6-7 miljoner med 
anledning av de föroreningar som verksamheten hade orsakat mellan den 1 
juli 1969 och tidpunkten för överlåtelsen 1975. Koncessionsnämnden 
avvisade talan och motiverade det med att verksamheten numera bedrevs av 
en annan utövare. Ärendet överklagades och hamnade så småningom hos 
Regeringsrätten för rättsprövning.  

Regeringsrätten menade att enligt 5 § ML (lydelsen före 1989) var det inte 
möjligt att göra en verksamhetsutövare ansvarig om verksamheten hade 
upphört eller överlåtits. Tillägget till 5 § ML speglade inte det som tidigare 
hade gällt i praxis och därmed innebar det en förändring av gällande rätt. 
Den konstaterade att utgångspunkten vid prövningen av ett fall ska vara att 
tillämpa de regler och föreskrifter som är aktuella vid tidpunkten för 
prövningen men att det vore orimligt att göra det i ett fall som detta, då det   
skulle innebära en oförutsägbar ekonomisk belastning för den enskilde. 
 
Rätten ansåg att något stöd för en retroaktiv tillämpning inte kunde uttolkas 
genom lagtexten och det fanns inte heller någon övergångsbestämmelse som 
kunde ge stöd för en sådan tillämpning. 
 
Regeringsrätten kom därför fram till att den gamla lydelsen av 5 §, som 
gällde före den 1 juli 1989, skulle tillämpas och att Klippan inte kunde 
åläggas att vidta saneringsåtgärder. De upphävde därmed det tidigare 
beslutet och Klippan gick fri från ansvar.40

 
  

 
 
 
 

                                                
39 Regeringsrättens dom den 1996-05-31 i mål nr 3665-94, RÅ 1996 ref 57.  
40Beslutet togs in plenum av 17 ledamöter med röstetalet 12-5. 
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3.3 Reaktioner på avgörandet i 
Klippanmålet 

Utgången i Klippanmålet gav upphov till en diskussion kring riktigheten i 
avgörandet. I Förvaltningsrättslig tidskrift kritiserade Darpö 
Regeringsrättens dom och menade att den inte stämde överens med 
principen om att förorenaren skall betala då det skulle ge 
verksamhetsutövare ”fribrev” från de föroreningar som hade skett före den 1 
juli 1989. Han menade vidare att domen var ”svagt grundad, oklar till sin 
motivering och kontroversiell i sina slutsatser”.41

 
 

Först och främst ansåg Darpö att rätten hade en felaktig syn på hur rättsläget 
såg ut före den 1 juli 1989 och menade att det även enligt den tidigare 
lydelsen av 5 § ML fanns en skyldighet att vidta efterbehandlingsåtgärder 
efter det att verksamheten var avslutad eller överlåten. Enligt Darpö kunde 
skyldigheten att vidta efterbehandlingsåtgärder enligt den gamla lydelsen 
förstås som att skyldigheten fanns till dess att åtgärden var utförd, oavsett 
när verksamheten hade avslutats. Han menade vidare att det inte tidigare 
hade framförts något resonemang som liknade det Regeringsrätten förde. 
Darpö tillade dock att han inte tyckte att domslutet i sig var helt fel men att 
det istället vore mer rimligt om Klippans ansvar hade jämkats i en 
skälighetsbedömning på grund av den långa tid som förflutit. 42

 
 

Wiweka Warnling-Nerep svarade på Darpös artikel och ansåg att det skulle 
utgöra en otillåten retroaktiv lagtillämpning att tillämpa den nya lydelsen av 
5 § i Klippanmålet. Hon menade vidare att Regeringsrättens bedömning av 
rättsläget före 1 juli 1989 var korrekt och tillade ”Regeringsrätten är bättre 
skickad till kvalificerade juridiska bedömningar än regeringen, 
Koncessionsnämnden och Naturvårdsverket”.43

3.4 Övergångsbestämmelsen 
  

När Klippandomen kom var arbetet med att ta fram miljöbalken i full gång. 
Debatten kring domen hade varit omfattande och det rådde oenighet om vad 
som skulle gälla. Regeringen föreslog att, i en övergångsbestämmelse till 
miljöbalken, införa en regel som innebar att verksamhetsutövare skall vara 
ansvariga för föroreningar som har skett om verksamhetens faktiska drift 
pågått efter den 30 juni 1969. Detta datum valdes på grund av att 
miljöskyddslagen trädde i kraft den 1 juli 1969. 
 
Lagrådet kritiserade lagförslaget och resonerade på samma sätt som 
Regeringsrätten gjorde i Klippandomen. De menade att övergångsregeln 
hade en retroaktiv verkan, var betungande för enskilda samt att den inte var 
förutsägbar för de som hade avslutat sin verksamhet före den 1 juli 1989. 

                                                
41 Darpö, FT 1997, nr 6, s 283. 
42 Darpö, FT, 1997, nr 6, s. 295 f.  
43 Warnling- Nerep, FT, 1998, nr 5, s 264. 
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Lagrådet föreslog därför att datumet i stället skulle sättas till den 1 juli 1989, 
då tillägget till 5 § ML hade trätt i kraft.44

 
 

Vissa remissinstanser, däribland Naturvårdsverket och Lunds universitet 
ansåg att rättsläget skulle återställas till det som allmänt hade ansetts gälla 
före Klippandomen. Detta skulle ske genom att införa en materiell 
bestämmelse som reglerade ansvarsfrågan för gamla föroreningar. Andra 
remissinstanser som Sveriges Advokatsamfund och Sveriges 
Industrisamfund hade en annan uppfattning och tyckte att större vikt skulle 
läggas vid Regeringsrättens ställningstagande i Klippandomen. 45

 
 

Regeringen lagstiftade inte i enighet med Lagrådets förslag utan valde den 1 
juli 1969 som tidsgräns. I propositionen motiverades detta inledningsvis 
med att det långt tillbaka i tiden hade funnits krav på avhjälpandeåtgärder i 
andra miljörättsliga lagar. Som ett exempel nämndes dåvarande 
Vattenlagen. När reglerna om reparativt ansvar infördes hade något 
undantag för föroreningar som hade skett före bestämmelsernas tillkomst 
inte gjorts.46

 
  

Vidare tog regeringen upp slutbetänkandet (SOU 1983:20 – Bättre 
miljöskydd II) från miljöskyddsutredningen år 1976 där det sades att 5 § 
(den lydelse som gällde innan tillägget gjordes 1989) skulle innebära att 
skyldigheten att vidta reparativa åtgärder kvarstod efter det att verksamheten 
hade upphört.47 Sist men inte minst hänvisade regeringen till förarbetet 
(prop. 1987/88:85) till ändringen av miljöskyddslagen 1989 där 
departementschefen sa att även enligt den tidigare lydelsen av 5 § ML 
kvarstod skyldigheten att vidta efterbehandlingsåtgärder även efter det att 
verksamheten hade upphört, men med anledning av den osäkerhet som rått i 
praxis skulle man förtydliga lagen. Han sa även att ”Med den ordning som 
jag nu föreslagit görs det klart att all miljöfarlig verksamhet som har pågått 
och upphört sedan miljöskyddslagen trädde i kraft också är förenad med 
återställningsskyldighet.” 48

 
 

Regeringen visade på så sätt att uppfattningen om rättsläget, ända sedan 
miljöskyddslagen hade trätt i kraft, var att avhjälpandeansvaret skulle pågå 
även efter det att en verksamhet hade upphört. Regeringen tog även upp 
Regeringsrättens avgörande i Klippanmålet och gjorde därefter 
bedömningen att det var viktigt att bestämmelser kring avhjälpandeansvar 
reglerades på ett entydigt och begripligt sätt. Ansvaret skulle gälla även för 
äldre verksamheter och verksamheter som hade avslutats, eftersom många 
förorenade områden som finns idag är ett resultat av sådana verksamheter. 
Om ansvaret inte skulle ha den omfattningen skulle det bl.a. drabba 
markägarna som i större utsträckning skulle bli ansvariga för föroreningar 
som inte verksamhetsutövaren kunde göras ansvarig för. Ett annat argument 

                                                
44 Darpö, FT, 2001, nr 4-6, s. 93 f.  
45 Prop. 1997/98:45, s. 584.  
46 Prop. 1997/98:45 s.584 f. 
47 Prop. 1997/98:45 s. 586. 
48 Prop. 1987/88:85 s. 218. 
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för valet av tidsgräns var att det annars skulle bli nödvändigt att tillämpa två 
lagstiftningar; miljöbalken och miljöskyddslagen. 49

 
 

I propositionen betonades även att 8 § MP endast tar sikte på vem som är 
rätt adressat för att vidta avhjälpandeåtgärder. Tidsaspekten kan även få 
betydelse vid skälighetsbedömningen enligt 10 kap. 4 § MB då det ska 
beaktas om föroreningarna har skett så långt tillbaka i tiden, som före den 1 
juli 1969 och om verksamheten bedrev verksamheten i enighet med 
dåvarande regler och villkor.50

 
 

Den slutliga lydelsen av bestämmelsen som infördes i 8 § MP, och som 
fortfarande är aktuell, blev: ”Bestämmelserna i 2 kap. 8 § miljöbalken skall 
tillämpas i fråga om miljöfarlig verksamhet vars faktiska drift har pågått 
efter den 30 juni 1969 om verkningarna av verksamheten alltjämt pågår vid 
tiden för miljöbalkens ikraftträdande enligt 1 §, och det föreligger behov av 
att avhjälpa skador eller olägenheter som har orsakats av verksamheten.” 
 
 

                                                
49 Prop. 1997/98:45 s. 590. 
50 Prop. 1997/98:45, s.592.  
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4 Retroaktiv lagstiftning 
Retroaktivitet innebär att något är tillbakaverkande och med ”retroaktiv 
lagstiftning” menas att lagen ”…knyter rättsliga konsekvenser, som tidigare 
inte fanns, till en handling eller ett förhållande som inträdde före dess 
ikraftträdande”.51

 
 

I grundlagen finns ett förbud mot retroaktiv lagtillämpning inom straff- och 
skatterätten i 2 kap. 10 § RF. Regeln kan även användas för att dra 
analogislut inom andra rättsområden.  
 
Inom EG-rätten finns flera principer som är relevanta vid diskussionen kring 
retroaktiv lagstiftning t.ex. principen om den enskildes rättssäkerhet, 
proportionalitetsprincipen samt principen om berättigade förväntningar. 52

Det finns inte någon uttrycklig bestämmelse som förbjuder retroaktiv 
lagstiftning inom EG-rätten men i praxis har det utvecklats en princip som 
grundar sig på en presumtion om icke- retroaktivitet. Presumtionen är endast 
aktuell i de fall lagstiftningen är betungande för den enskilde. Om den inte 
är betungande finns det inte något hinder för retroaktiv lagstiftning. 

 

 
För att presumtionen ska kunna brytas krävs för det första en avsikt från 
lagstiftarens sida att regeln ska vara tillbakaverkande. Denna avsikt skall 
tydligt framgå, antingen ur ordalydelsen eller av syftet med lagen. För det 
andra skall regeln vara nödvändig med hänsyn till de ändamål som 
lagstiftningen ska fylla, det ska tillgodose ett tungt vägande allmänt intresse. 
En tredje förutsättning är att respekt tas till den enskildes berättigade 
förväntningar. Berättigade förväntningar innebär att den enskilde inte kunde 
förutspå en förändring av rättsläget som han på goda grunder uppfattade 
som klart.53 Den enskilde har dock inte ett absolut skydd för sina berättigade 
förväntningar utan dessa ska tas med i en bedömning där man väger hans 
berättigade förväntningar mot det allmänna intresset. 54

 
 

I samband med att MB och MP togs fram diskuterades 8 § MP:s retroaktiva 
verkan. Som nämns ovan var Lagrådet av den uppfattningen att 
bestämmelsen inte levde upp till kravet på berättigade förväntningar och att 
den var betungande för den enskilde.   
 
Regeringen menade att vid bedömningen av om en betungande lagstiftning 
är lämplig att införa skall man utgå från generella utgångspunkter samt 
omständigheter i det aktuella fallet. 55

                                                
51 Strömholm, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning, 1996, s. 346.  

 De menade att med anledning av att 
innebörden av 8 § MP överensstämde med det som allmänt ansågs gälla före 
Klippandomen, kunde övergångsbestämmelsen inte sägas gå emot vad som 

52 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, 2002, s. 116 f. 
53 Darpö, FT, 2001, nr 4-6, s. 101 f. 
54 Darpö, FT, 2001, nr 1-3, s. 18. 
55 Prop. 1997/98:45, s.590. 
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utgjorde berättigade förväntningar hos de berörda verksamhetsutövarna. 
Övergångsbestämmelsen skulle inte anses vara av särskilt betungande 
karaktär, i synnerhet med tanke på att det fortfarande finns utrymme att ta 
hänsyn till tidsperspektivet i skälighetsbedömningen.56

 
 

Enligt Darpö uppfyllde 8 § MP kravet på att det tydligt skall framgå att 
bestämmelsen har en retroaktiv verkan då det tydligt gick att utläsa detta ur 
lagtexten. Även det andra kravet om att det skall finnas ett tungt vägande 
allmänintresse menade han vara uppfyllt; det fanns ett behov av att tydligt 
reglera vad som skulle gälla och det var endast frågan om att återställa 
rättsläget till det som tidigare ansågs gälla. Andra enskilda intressen var 
också relevanta att beakta t.ex. markägarna som annars skulle drabbas 
hårdare i förvaringsfallen.  
 
När det kommer till berättigade förväntningar menade Darpö först och 
främst att ett oklart rättsläge inte i sig är någon grund för berättigade 
förväntningar. Bedömningen av berättigade förväntningar ska ske med 
utgångspunkt i dåtidens rättsuppfattning, alltså de som var aktiva före den 1 
juli 1989 och enligt Darpö överensstämde den allmänna uppfattningen före 
detta datum med innebörden av den nya lydelsen av 5 § ML.57 Han menade 
vidare att vid bedömningen av hur de berättigade förväntningarna såg ut ska 
man skilja på om verksamheten har avslutats eller överlåtits. I de fall 
verksamheten har avslutats före den 1 juli 1989 borde den förre 
verksamhetsutövaren inte ha förväntat sig att slippa ansvar. När det är 
frågan om överlåtna verksamheter menade Darpö att situationen kan vara 
den omvända och att verksamhetsutövaren skulle kunna ha haft berättigade 
förväntningar om att slippa ansvar.58

 
  

Efter det att miljöbalken trädde i kraft har Miljööverdomstolen i ett flertal 
avgöranden konstaterat att 8 § MP inte utgör någon otillåten retroaktiv 
lagstiftning. Som grund för detta har de bl.a. hänvisat till regeringens 
ställningstagande i förarbetet till miljöbalken.59

 
 

 

                                                
56 Prop. 1997/98:45, s.590 f. 
57 Darpö, FL, 2001, nr 4-6, s. 105. 
58 Darpö, FL, 2001, nr 4-6, s. 113. 
59 Miljööverdomstolens dom den 2010-06-23 i mål nr M 5664-09. 
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5 Ansvarsfrågan i praxis 
I detta kapitel ska ett antal rättsfall, som alla behandlar verksamhetsutövares 
ansvar för föroreningar som har skett före miljöskyddslagens tillkomst, 
beskrivas. Fallen tas upp i kronologisk ordning och inleds med tre fall där 
verksamhetsutövarna blir ansvariga för föroreningar som har skett före den 
1 juli 1969 då domstolen anser att förutsättningarna i 8 § MP är uppfyllda.   
Efter detta beskrivs ett fall där verksamhetsutövaren går fri från ansvar då 
domstolen menar att förutsättningarna i 8 § MP inte är uppfyllda. Slutligen 
tas tre nyligen avgjorda rättsfall upp där rätten i det första fallet behandlar 
frågan om vad som ska anses utgöra ”en och samma verksamhet” och i de 
två andra fallen gör intressanta skälighetsbedömningar av ansvaret.  

5.1 Adressatfrågan 

5.1.1 Klosters fabriker 
I fallet Klosters fabriker60

 

 hade Aktiebolaget Klosters fabriker (”Kloster”) 
bedrivit miljöfarlig verksamhet på en fastighet från början av 1900-talet 
fram till 1974. Under perioden förändrades verksamhetens 
produktionsinriktning flera gånger med tillverkning av bl.a. tjärpapp, 
fenolhartser, asfaltsprodukter samt fenol- och polyesterpressmassor. Till och 
med 1961 bedrevs miljöfarlig verksamhet med användning av tjärprodukter 
som förorenade marken.  

2003 förelade länsstyrelsen Kloster att utföra markundersökningar på den 
förorenade fastigheten. Kloster överklagade beslutet till miljödomstolen och 
menade att den faktiska driften av den verksamhet som hade givit upphov 
till föroreningarna hade upphört 1961. Den verksamhet som hade pågått 
efter 1961 hade visserligen skett på samma plats men hade en annan 
produktionsinriktning och andra verkningar. Därmed skulle 
övergångsbestämmelsen inte vara tillämplig på det aktuella fallet.  
 
Miljödomstolen menade att övergångsbestämmelsen visserligen var 
tillämplig men att det vid en skälighetsbedömning fanns anledning att jämka 
ansvaret på grund av tidsaspekten. Miljödomstolen biföll därmed 
överklagandet och upphävde föreläggandet.  
 
Domen överklagades till Miljööverdomstolen som i sina domskäl angav att 
för att en verksamhetsutövare ska bli ansvarig för föroreningar som har skett 
före den 1 juli 1969 krävs att den faktiska driften av verksamheten har 
pågått efter detta datum och att det alltså inte räcker med att den miljöfarliga 
verksamheten har pågått i en passiv fas, det är därför lagstiftaren har valt att 
använda begreppet faktisk drift. 
 
                                                
60 Miljööverdomstolens dom den 2005-05-23 i mål M 5338-04. 



 26 

Domstolen menade vidare att Kloster hade fortsatt driften av den 
miljöfarliga verksamheten efter den 30 juni 1969 och trots att den del av 
verksamheten som orsakat markföroreningarna hade upphört innan 1969 var 
Kloster rätt adressat för kravet att utföra markundersökningar i enighet med 
länsstyrelsens föreläggande. Det som var avgörande skulle vara den 
industriella verksamheten i sin helhet. Domstolen kom även fram till att det 
var skäligt att ålägga Kloster att utföra markundersökningar i enlighet med 
länsstyrelsens föreläggande.61

 
  

Ledamoten Per Hallström var skiljaktig vad gällde domslutet och 
domskälen. Han menade att det i och för sig förelåg ett ansvar för 
verksamhetsutövaren men att det faktum att föroreningen hade skett före det 
datum då miljöskyddslagen trädde i kraft skulle inverka på 
skälighetsbedömningen. Enligt Hallström skulle det ha betydelse att Kloster 
hade bedrivit verksamheten i enighet med då gällande regler samt att 
Kloster inte hade haft fog att förutsätta att deras verksamhet kunde ge 
upphov till ett sådant ansvar. Det skulle därmed vara oskäligt att låta Kloster 
bli ansvarig.  

5.1.2 Balticgruppen 
I fallet Balticgruppen62

 

 hade Stömpilen AB bedrivit verksamhet i en 
massafabrik (träsliperi med  fibermassatillverkning) vilken under perioden 
1952-1968 släppte ut avloppsvatten, innehållande kvicksilver, i Umeåälven. 
Produktionen fortsatte efter den 1 juli 1969. År 2000 fusionerade Strömpilen 
AB med Balticgruppen Fastighet AB (”Balticgruppen”).  

År 2004 förelade Länsstyrelsen Balticgruppen att utföra 
markundersökningar på fastigheten. Balticgruppen överklagade ärendet till 
miljödomstolen. Länsstyrelsen menade att det var fråga om en och samma 
verksamhet som hade bedrivits innan och efter 1 juli 1969. Att 
användningen av kvicksilver hade upphört 1968 skulle inte anses innebära 
att det var fråga om en ny verksamhet utan endast att metoden för 
tillverkningen hade förändrades rent tekniskt. Miljödomstolen avslog 
överklagandet och angav i sina domskäl att den faktiska driften hade pågått 
efter den 1 juli 1969 och att det saknade betydelse att utsläppen hade skett 
före detta datum.  
 
Ärendet överklagades till Miljööverdomstolen som fann att Balticgruppen 
var ansvarig att utföra  undersökningar. De konstaterade att 
massaproduktionen hade pågått efter den 1 juli 1969 och att övriga kriterier i 
8 § var uppfyllda. En skälighetsbedömning påverkade inte heller ansvaret i 
förmildrande riktning.63

                                                
61Avgörandet togs av hovrättslagmannen Ulf Bjällås, miljörådet Lars Hydén, hovrättsrådet 
Liselott Rågmark samt adjungerande ledamoten Per Hallström.  

  

62 Miljööverdomstolens dom den 2006-06-29 i mål nr M 816-05, MÖD 2006:36. 
63Avgörandet togs enhälligt av hovrättslagmannen Ulf Bjällås, hovrättsrådet Marinette 
Andersson, miljörådet Anna-Lena Rosengardten samt f.d. hovrättsrådet Arne Kardell.  
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5.1.3 Tarkett 
I Tarkettfallet64

 

 hade Tarkett AB (”Tarkett”) bedrivit miljöfarlig verksamhet 
i form av mattproduktion från 1966. Mellan åren 1966 och 1967 deponerade 
Tarkett produktionsavfall på fastigheten Ebbamåla X:X, vilken de inte 
själva ägde eller disponerade.  

År 2006 förelade Länsstyrelsen Tarkett att göra markundersökningar på 
fastigheten för att utreda föroreningssituationen. Tarkett överklagade 
beslutet och menade att mattproduktionen och deponeringen utgjorde två 
skilda verksamheter. Deponeringen upphörde innan 1969 och därmed skulle 
inte 8 § MP vara tillämplig. 
 
Miljödomstolen fastställde länsstyrelsens beslut med motiveringen att det 
avfall som deponerats var en följd av Tarketts verksamhet och att 
mattproduktionen och deponeringen skulle anses utgöra en och samma 
verksamhet. Det var alltså fråga om en verksamhet som föll inom 
tillämpningsområdet för 8 § MP då verksamhetens faktiska drift pågått efter 
den 1 juli 1969.  
 
Ärendet överklagades till Miljööverdomstolen som avslog överklagandet 
och instämde i underinstansernas resonemang. Domstolen tillade i sina 
domskäl att fastighetsägaren inte skulle anses ha bedrivit någon självständig 
fristående deponiverksamhet utan deponin var en följd av Tarketts 
verksamhet. Därmed hade Tarkett inte avhänt sig ansvaret på den grunden. 
Tarkett var därmed rätt adressat för föreläggandet och domstolen ansåg att 
föreläggandet var skäligt.65

 
 

Ledamoten Anders Holmstrand var skiljaktig och menade att det inte hade 
förekommit någon mänsklig aktivitet på deponin från Tarketts sida efter 
1967.  Att det pågick verksamhet, i form av mattproduktion, efter 1967 
innebar inte att den faktiska driften av avfallsdeponeringen hade fortsatt 
efter detta datum. Enligt Holmström skulle Tarkett gå fri från ansvar 
eftersom förutsättningarna i 8 § MP inte var uppfyllda.  

5.1.4 Stora Enso 
I fallet Stora Enso66

 

 hade Stora Enso Fine Paper AB (”Stora Enso”) 
dåvarande Oskarsström Sulphite Mills AB, bedrivit sulfitmassetillverkning 
från 1914 till februari 1966. I juni 1966 påbörjade Stora Enso tillverkning av 
spånskivor på samma plats, men i nya lokaler. Denna verksamhet pågick 
fram till 1984.  

                                                
64 Miljööverdomstolens dom den 2008-03-18 i mål nr M 2599-07, MÖD 2008:11. 
65Avgörandet togs av hovrättslagmannen Ulf Bjällås, hovrättsråden Anders Holmstrand, 
Ulla Bergenda och Karin Kussak.  
 
66 Miljööverdomstolens dom 2009-12-21 i mål nr M 2535-08, MÖD 2009:36. 
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Länsstyrelsen förelade i februari 2007 Stora Enso att utföra 
markundersökningar på grund av föroreningar som kunde härledas till 
sulfitmassetillverkningen. De åberopade Klosterdomen och menade att 
föreläggande kunde riktas mot bolaget då man vid bestämmandet av vad 
som utgör en verksamhet beaktar den industriella verksamheten i sin helhet. 
Stora Enso överklagade till Miljödomstolen som ansåg att förutsättningarna 
i 8 § MP var uppfyllda och Stora Enso var rätt adressat för föreläggandet. 
Efter ytterligare överklagande hamnade ärendet hos Miljööverdomstolen.  
 
Stora Enso anförde att det var fråga om två skilda verksamheter som hade 
bedrivits före och efter 1969. Sulfitmassabruket hade upphört i februari 
1966. Efter den 1 juli 1969 hade man bedrivit spånskivetillverkning. Det 
enda som dessa verksamheter hade gemensamt var att de hade bedrivits på 
samma plats av samma ägare.  
 
Miljööverdomstolen konstaterade att den största delen av föroreningarna 
kunde härledas till sulfitmassetillverkningen. De hänvisade till tidigare 
praxis som Klosterfallet och fallet Balticgruppen och menade att i dessa 
situationer hade den faktiska driften av verksamheten pågått efter den 1 juli 
1969. I detta fall kunde man dock inte anse att den faktiska driften hade 
pågått efter detta datum eftersom sulfitmassetillverkning och 
spånskivetillverkning är två skilda tekniska processer som medför olika 
typer av föroreningar. Förutsättningarna i 8 § MP var inte uppfyllda och 
Stora Enso var därmed inte rätt adressat för kravet att utföra 
markundersökningar.67

 
 

5.1.4.1 Kommentarer 
Utgången i fallet Stora Enso skiljde sig mot utgången i fallen Kloster och 
Balticgruppen. För att få klarhet i om gällande rätt hade förändrats med 
anledning av fallet Stora Enso kontaktade jag miljörådet Anna Lena 
Rosengardten som var med och avgjorde fallet. Hon förklarade att gällande 
rätt inte hade förändrats, det var istället frågan om olika förutsättningar i de 
olika fallen. Kärnfrågan hade varit verksamhetsbegreppet och vad som ska 
anses utgöra en och samma verksamhet. Rätten studerade de tekniska 
tillverkningsprocesserna samt hur dessa påverkade miljön. Resultatet blev 
att sulfitmassatillverkning och spånskivetillverkning inte utgjorde en och 
samma verksamhet.68

5.1.5 Kinnevik 

  

I Kinnevikfallet69

                                                
67Avgörandet togs enhälligt av hovrättslagmannen Ulf Bjällås, miljörådet Anna-Lena 
Rosengardten samt hovrättsråden Henrik Runeson och Karin Kussak. 

 hade ett järnbruk bedrivit verksamhet sedan slutet av 
1500-talet. Delar av verksamheten hade lagts ner före 1969 men de större 
verksamheterna som manufaktursmedja, täckjärnsgjuteri och götvalsverk 
var i drift fram till 1977 resp. 1981.  

68 Telefonsamtal med Anna-Lena Rosengardten den 9 augusti 2010. 
69 Miljööverdomstolens dom den 2010-06-08 i mål nr M 9298-08. 
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Bruket bedrevs av Forsbacka Jernverks AB mellan 1927 och 1952 och av 
Fagersta AB mellan 1952 och 1983 då det köptes upp av Investment AB 
Kinnevik (”Kinnevik”). 
 
2007 förelade Länsstyrelsen Kinnevik att utföra markundersökningar på 
grund av att man påträffat föroreningar i marken där järnbruket bedrevs. 
Delar av föroreningarna ansågs komma från den verksamhet som bedrevs 
före 1969. Föreläggandet överklagades till miljödomstolen som upphävde 
det och menade att det inte var visat att området var så förorenat att 10 kap. 
MB skulle bli tillämpligt.  
 
Fallet hamnade sedan i Miljööverdomstolen som först och främst 
konstaterade att det var visat att området var förorenat och 10 kap. var 
tillämpligt. De gick sedan vidare till frågan om Kinnevik kunde göras 
ansvarig för föroreningarna som hade uppkommit före den 1 juli 1969. 
Domstolen sa att den verksamhet som hade bedrivits under åren hade bestått 
av flera olika delverksamheter som martinverk, oljelagring, valsverk, 
skrothantering och deponier. Dessa delverksamheter hade funnits på olika 
geografiska platser på området och de hade bedrivits under olika 
tidsperioder. 
 
Den fråga som domstolen ställde sig var om dessa delverksamheter skulle 
ses som skilda verksamheter eller om dessa tillsammans skulle anses utgöra 
en och samma verksamhet. Domstolen kom fram till att ”… 
delverksamheterna har haft ett sådant tekniskt och miljömässigt samband 
att de tillsammans utgör en verksamhet” och därmed skulle de ”..ses som en 
integrerad helhet”. Vidare gjorde domstolen en jämförelse med fallet Stora 
Enso: ”Det är således inte som i Miljööverdomstolens dom rörande Stora 
Enso Fine Paper AB (MÖD 2009:36) fråga om sådana fristående 
verksamheter för vilka bestämmelsen i 8 § införandelagen ska tillämpas var 
för sig”. 
 
Miljööverdomstolen kom fram till att förutsättningarna i 8 § MP var 
uppfyllda och Kinnevik var rätt adressat för föreläggandet. Vidare var 
avhjälpandeåtgärderna miljömässigt motiverade och omfattningen av 
Kinneviks ansvar skäligt.70

5.2 Ansvarets omfattning 
  

5.2.1 Södra 
I Södrafallet71

                                                
70Avgörandet togs enhälligt av f.d. hovrättslagmannen Ulf Bjällås, miljörådet Anna-Lena 
Rosengardten samt hovrättsråden Henrik Runeson och Karin Kussak.  

 bedrev Södra Skogsägare (”Södra”) träskyddsbehandling från 
1940-talet till 1978 vilket gav upp hov till föroreningar i mark och 
grundvatten. Verksamheten hade bedrivits på i stort sett samma vis hela 
tiden.    

71 Miljööverdomstolens dom den 2010-06-23 i mål nr M 5664-09. 
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2008 förelades Södra att vidta efterbehandlingsåtgärder. Detta överklagades 
och hamnade tillslut hos Miljööverdomstolen.  
 
Domstolen konstaterade först att enligt 8 § MP var Södra ansvarig för de 
föroreningar som hade skett före den 1 juli 1969. De menade vidare att  
efterbehandlingsåtgärderna var miljömässigt motiverade och rimliga.  
 
De gick sedan vidare till bedömningen av omfattningen av ansvaret. 
Eftersom verksamheten hade bedrivits på ungefär samma sätt hela tiden 
kunde man dra slutsatsen att föroreningar hade skett under hela tiden 
verksamheten hade varit i drift. Ansvar för föroreningar som hade skett på 
1950-talet och tidigare skulle ”…i princip jämkas till noll kronor”. För 
föroreningar som hade skett fram till den 1 juli 1969 skulle ansvaret vara 
föremål för viss jämkning. Då Södras hantering av doppningsverksamheten 
hade varit bristfällig (dock inte i strid med något tillstånd eller några 
föreskrifter) skulle detta tala i skärpande riktning.   
 
Vid en sammanvägd bedömning ansåg domstolen tillslut att det totala 
ansvaret skulle sättas till 40 % av de totala efterbehandlingskostnaderna.72

5.2.2 Engqvist & Udesen 

  

I fallet Enqvist och Udesen73

 

 bedrev Aktiebolaget Enqvist & Udesen 
miljöfarlig verksamhet i form av tillverkning av tak- och byggpapp från 
1920-talet fram till 1955 då verksamheten ändrade inriktning. Då startades 
tillverkning av bl.a. rostskyddsoljor och träskyddsmedel vilket pågick fram 
till 1983.  

Under 2004-2005 upptäcktes föroreningar i marken och länsstyrelsen 
utfärdade därmed ett föreläggande om att vidta efterbehandlingsåtgärder. 
Föroreningarna kunde härledas till verksamheterna som bedrevs före och 
efter 1955 samt till schaktningsarbeten som hade pågått 1983-1985. Det 
sistnämnda hade givit upphov till s.k. sekundära föroreningar. Det kunde 
dock inte utredas i vilken omfattning verksamheterna resp. 
schaktningsarbetet hade givit upphov till föroreningarna. Föreläggandet 
överklagades till miljödomstolen och vidare till Miljööverdomstolen.  
 
Enligt domstolen hade verksamhetens faktiska drift pågått efter den 30 juni 
1969 och övriga rekvisit i 8 § MP var uppfyllda. Därmed var Enqvist & 
Udesen rätt adressat för föreläggandet.  
 
I skälighetsbedömningen sa domstolen att efterbehandlingsåtgärderna i 
föreläggandet var miljömässigt motiverade och ekonomiskt rimliga. Vidare 
menade de att det hade framkommit att en mycket stor del av föroreningarna 
härstammade från tiden mellan 1920 och 1955. Dock menade domstolen att 
                                                
72Avgörandet togs enhälligt av f.d. hovrättslagmannen Ulf Bjällås, miljörådet Anna-Lena 
Rosengardten samt hovrättsråden Henrik Runeson och Karin Kussak.  
73 Miljööverdomstolens dom den 2010-06-23 i mål nr M 6231-09. 
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ansvar för föroreningar som uppkommit före och under 1950-talet ”…i 
princip bör jämkas till noll kronor”. Om det förelåg särskilda skäl t.ex. att 
verksamheten har bedrivits i strid med gällande regler skulle en annan 
bedömning ske. Tidsaspekten skulle även beaktas för tiden fram till den 1 
juli 1969 och domstolen menade att verksamhetsutövaren skulle ha ett 
begränsat ansvar för dessa föroreningar.   
 
Vid en samlad bedömning fann domstolen att tidsaspekten var det enda som 
skulle beaktas vid jämkningen och att Engqvist & Udesen skulle bekosta 
25% av de totala efterbehandlingskostnaderna.74

 
  

 
 
 

                                                
74Avgörandet togs enhälligt av f.d. hovrättslagmannen Ulf Bjällås, miljörådet Anna-Lena 
Rosengardten samt hovrättsråden Henrik Runeson och Karin Kussak.  
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6 Analys 

6.1 Under vilka förutsättningar är en 
verksamhetsutövare ansvarig för 
föroreningar som har skett före den 1 
juli 1969? 

Arbetet behandlar verksamhetsutövares ansvar för föroreningar som skett 
före den 1 juli 1969. Efter en genomgång av gällande rätt, praxis, förarbeten 
och doktrin samt en historisk tillbakablick över lagändringar och praxis ska 
jag nu besvara min frågeställning. 
 
Den historiska tillbakablicken visar att uppfattningen om hur rättsläget är 
och hur det bör vara har varit föremål för diskussion vid flera tillfällen, inte 
minst i samband med avgörandet i Klippanmålet och det efterföljande 
lagförslaget till miljöbalk och tillhörande övergångsbestämmelse. 
 
Lagrådet och regeringen hade olika uppfattningar om hur 8 § MP skulle 
utformas. Regeringen menade att tidsgränsen skulle sättas till den 1 juli 
1969 då miljöskyddslagen trädde i kraft. Lagrådet föreslog istället den 1 juli 
1989, det datum då 5 § ML ändrades och en uttrycklig bestämmelse infördes 
som sa att verksamhetsutövaren hade ansvar för föroreningar även efter det 
att verksamheten hade avslutats. Lagrådet menade att regeringens förslag 
om att sätta datumet till den 1 juli 1969 skulle innebära att bestämmelsen 
fick en retroaktiv verkan som var betungande för den enskilde och inte 
uppfyllde kravet på berättigade förväntningar.  
 
Jan Darpö kommenterade Klippanfallet samt regeringen och Lagrådets 
inställning till lydelsen av 8 § MP, i Förvaltningsrättslig tidskrift, och kom 
fram till att bestämmelsen uppfyllde de krav som finns för att en retroaktiv 
lagstiftning ska vara godtagbar. I flera avgöranden konstaterade därefter 
Miljööverdomstolen att 8 § MP inte stod i strid mot några principer om 
förbud mot retroaktiv lagstiftning.  
 
8 § MP innehåller tre förutsättningar som skall vara uppfyllda för att 
verksamhetsutövaren ska vara ansvarig för föroreningar som har skett före 
den 1 juli 1969. Två av förutsättningarna brukar sällan vara föremål för 
diskussion; att det föreligger ett behov av att avhjälpa skador eller 
olägenheter samt att verkningarna av verksamheten alltjämt har pågått vid 
tiden för miljöbalkens ikraftträdande. Den tredje förutsättningen som säger 
att den faktiska driften av den miljöfarliga verksamheten skall ha pågått 
efter den 30 juni 1969 har däremot diskuterats och varit avgörande i 
rättsfallen ovan.  
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Fallen som har tagits upp i kapitel 5.1 påminner om varandra på flera sätt. I 
fallen har verksamhetsutövarna bedrivit verksamhet före och efter den 1 juli 
1969 och frågan rör deras ansvar för föroreningar som uppkom före detta 
datum. 
 
I rättsfallen Kloster, Balticgruppen och Tarkett som kom 2005, 2006 resp. 
2008 förekommer liknande resonemang i domskälen angående 
tillämpningen av 8 § MP.  
 
Kärnfrågan i de tre fallen var huruvida den faktiska driften av verksamheten 
hade pågått efter den 30 juni 1969. I Klosterfallet hade inriktningen på 
produktionen förändrats och varit olika före och efter detta datum. 
Inriktningen på produktionen hade förändrats med tillverkning av tjärpapp, 
fenolhartser, asfaltsprodukter samt fenol- och polyesterpressmassor. I fallet 
Balticgruppen hade verksamheten utgjorts av träsliperi med  
fibermassatillverkning där tillverkningsmetoden hade förändrats 1968. Den 
gamla metoden innebar användning av kvicksilver vilket hade gett upphov 
till föroreningar. I fallet Tarkett hade föroreningarna härstammat från en 
deponiverksamhet som hade bedrivits före den 1 juli 1969. 
Deponiverksamheten var en slags följdverksamhet till en verksamhet som 
bedrevs även efter det kritiska datumet.  
 
Utgången i de tre målen blev att verksamhetsutövarna skulle vara ansvariga 
för föroreningarna som hade skett före den 1 juli 1969 eftersom domstolen 
menade att verksamheten hade varit i faktisk drift efter detta datum.  
 
I fallet Stora Enso, som kom 2009, hade verksamhetsutövaren bedrivit 
sulfitmassetillverkning fram till februari 1966. I juni samma år hade 
utövaren påbörjat produktion av spånskivetillverkning på samma plats men i 
nya lokaler. Denna tillverkning hade varit i faktisk drift efter den 1 juli 
1969. Det var under tillverkningen av sulfitmassa som verksamheten hade 
givit upphov till föroreningar. I domskälen sa rätten att 
sulfitmassatillverkning och spånskivetillverkning är två skilda tekniska 
processer som medför olika typer av föroreningar och därmed skall den 
faktiska driften av den verksamhet som orsakade föroreningarna inte anses 
ha pågått efter den 30 juni 1969.  
 
När man läser fallet Stora Enso, efter att ha studerat Kloster, Balticgruppen 
och Tarkett, tror man sig veta hur utgången kommer att bli. Att inriktningen 
på produktionen hade förändrats under tidens gång var inte något hinder för 
att göra Kloster ansvarig för gamla föroreningar. Rätten är inte övertydlig i 
domskälen när den  menar att Stora Enso skall slippa ansvar. 
 
En fråga jag ställde mig var om gällande rätt hade förändrats med anledning 
av domslutet i fallet Stora Enso? Efter samtal med Anna-Lena Rosengardten 
som var med och avgjorde fallet förklarade hon att gällande rätt inte hade 
förändrats utan det var istället frågan olika förutsättningar i de olika fallen. 
Det centrala var tolkningen av verksamhetsbegreppet och vad som ska anses 
utgöra en och samma verksamhet.  
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Det som blir avgörande i slutänden är alltså många gånger tekniska frågor 
som hur tillverkningsprocesserna ser ut och hur verksamheten påverkar 
miljön. Om verksamheten helt byter produktionsinriktning, med tillverkning 
av olika produkter, är det oftast frågan om två olika verksamheter, som i 
fallet Stora Enso. Om det endast är metoden för tillverkningen av en viss 
produkt som förändras är det fortfarande frågan om samma verksamhet, som 
i fallet Balticgruppen.  
 
Att mattproduktionen och deponin utgjorde en och samma verksamhet i  
Tarkettfallet verkar rimligt med tanke på att deponin var en följd av 
mattproduktionen. I Klosterfallet anser jag dock inte att det är självklart att 
tillverkning av tjärpapp, asfaltsprodukter, samt fenol- och 
polyesterpressmassor ska utgöra en och samma verksamhet. Någon tydlig 
motivering ges inte heller i domskälen.  
 
Som jag tog upp i kapitlet ovan finns det inte någon tydlig regel för vad som 
utgör en och samma verksamhet. KN har i flera avgöranden sagt att man ska 
se till verksamheten i sin helhet och inte endast till den del av verksamheten 
som orsakade föroreningen. Darpö menar att genom att titta på ett eventuellt 
tillstånd och utformningen av detta kan man få vägledning i vad som ska 
omfattas av verksamheten i fråga. I juni detta år kom Kinnevikfallet som 
behandlade frågan om vad som ska anses utgöra en och samma verksamhet. 
Det som domstolen kom fram till var att man ska undersöka 
delverksamheternas ”tekniska och miljömässiga samband”. Fallet rörde ett 
järnbruk med flera delverksamheter och domstolen sa att delverksamheterna 
utgjorde en ”integrerad helhet”. 
 
Det man kan konstatera är att de tekniska omständigheterna spelar en stor 
roll eftersom man ska se till det tekniska och miljömässiga sambandet 
mellan verksamheterna. Det kan därför vara svårt att förutse utgången i 
denna typ av mål om man inte är insatt i de tekniska frågorna. 
Kinnevikfallet ger en viss vägledning i hur verksamhetsbegreppet ska tolkas 
men mer praxis på området är ändå välkommet.  

6.2 Hur omfattande är ansvaret för 
föroreningar som har skett före den 1 
juli 1969? 

Om man har konstaterat att en verksamhetsutövare är ansvarig för 
föroreningar som skett före den 1 juli 1969 blir nästa fråga hur omfattande 
detta ansvar ska vara.  
 
Omfattningen av ansvaret bestäms genom skälighetsbedömningen i 10 kap. 
4 § MB. Det första domstolen ska ta ställning till är vilka 
avhjälpandeåtgärder som är miljömässigt och kostnadsmässigt motiverade. 
Denna bedömning sker mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap. MB. När 
lämpliga åtgärder är valda går domstolen vidare till en bedömning av 



 35 

omfattning av verksamhetsutövarens ansvar. De omständigheter som 
beaktas är hur lång tid som har förflutit sedan föroreningen ägde rum, vilken 
skyldighet det ansvarige hade att förhindra framtida skadeverkningar samt 
omständigheterna i övrigt.  
 
I fallen Södra respektive Enqvist och Udesen från 2010 menade domstolen 
att med anledning av den långa tid som förflutit skulle utgångspunkten vara 
att ansvaret för de föroreningar som hade uppkommit före och under 1950-
talet skulle jämkas till noll. Om verksamheten hade bedrivits i strid mot 
tillstånd eller gällande föreskrifter kunde dock en annan bedömning göras. 
Domstolen sa vidare att även de föroreningar som hade uppkommit under 
1960-talet fram till den 1 juli 1969 skulle bli föremål för viss jämkning. För 
föroreningar som uppkommit efter detta datum skulle tidsaspekten inte 
inverka på bedömningen.  
 
I Södrafallet hade den verksamhet som givit upphov till föroreningarna 
bedrivits på i stort sett samma sätt från 1940-talet till 1978. Domstolen 
menade även att det faktum att verksamheten i viss mån hade varit 
bristfällig skulle tala i skärpande riktning. Vid en samlad bedömning 
jämkades det totala avhjälpandeansvaret till 40 %. 
 
I fallet Enqvist och Udesen kunde en stor del av föroreningarna härledas 
från en verksamhet som bedrevs mellan 1920 och 1955. Endast en mindre 
del kunde härledas från den verksamhet som bedrevs mellan 1955 och 1985. 
Ansvaret jämkades till att utgöra 25 % av de totala avhjälpandekostnaderna. 
 
Man kan konstatera att tidsaspekten har en betydande inverkan på 
skälighetsbedömningen. Det som ofta blir svårt att utreda är vid vilken 
tidpunkt föroreningarna faktiskt har uppkommit. Om en verksamhet har 
bedrivits på i stort sett samma sätt hela tiden bör det inte vara något större 
problem. Om verksamheten har ändrat inriktning på produktionen flera 
gånger eller om flera delverksamheter har varit i gång parallellt kan det 
däremot blir mer komplicerat.  

6.3 Avslutande kommentarer 

I debatten kring hur stort ansvar verksamhetsutövaren bör ha för gamla 
föroreningar har 8 § MP:s retroaktiva verkan flera gånger tagits upp. I 
förarbetet till miljöbalken har regeringen förklarat att bestämmelsen 
visserligen är retroaktiv men den utgör inte någon otillåten sådan. 
Miljööverdomstolen har också kommit fram till att 8 § MP inte står i strid 
med några principer om otillåten retroaktivitet.  
 
Jag tycker trots detta att det är intressant att fundera över hur lagstiftningen 
bör se ut? Ska man kunna förelägga en verksamhetsutövare att vidta 
avhjälpandeåtgärder för föroreningar som har skett för mer än femtio år 
sedan? Det blir frågan om en avvägning mellan det allmänna intresset och 
verksamhetsutövarens enskilda intresse. Å ena sidan anser jag att det 
allmänna intresset ska väga tungt i en sådan fråga. Behovet av att komma 
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tillrätta med gamla föroreningar och hitta de som är ansvariga är mycket 
stort. Om man inte kan ställa verksamhetsutövare till svars för gamla 
föroreningar skulle det innebära att staten får bekosta ett eventuellt 
avhjälpande. Då kostnaderna för att undersöka mark och vidta 
efterbehandlingsåtgärder är mycket höga skulle det vara omöjligt för staten 
att genomföra detta på egen hand. Å andra sidan är det viktigt att ansvaret är 
förutsägbart för verksamhetsutövaren. Med tanke på att 
skälighetsbedömningen i 10 kap. 4 § MB gör det möjligt att jämka ansvaret 
med anledning av tiden som har förflutit anser jag att utformningen av 8 § 
MP är rimlig. I praxis har det också visat sig att domstolen har jämkat 
ansvaret avsevärt på grund av tidsperspektivet. Att domstolen även tar 
hänsyn till om verksamhetsutövaren agerade i enighet med dåtidens regler 
och eventuella tillstånd gör att hänsyn i viss mån tas till den enskildes 
berättigade förväntningar. 
 
En annan fråga som har varit omdebatterat är det faktum att det inte finns 
någon plenumfunktion i Miljööverdomstolen och flera har menat att detta 
leder till att prejudikatvärdet av domarna blir lägre. Jag anser att det vore 
fördelaktigt om Miljööverdomstolen, i likhet med HD och RegR, hade 
möjlighet att avgöra vissa fall in plenum, då det skulle öka förutsägbarheten 
för den enskilde.  
 
När man tittar på sammansättningen av rätten i fallen ovan har denna varit i 
stort sett den samma. Ulf Bjällås har varit med och avgjort samtliga fall. 
Miljörådet Anna-Lena Rosengardten samt hovrättsråden Henrik Runeson 
och Karin Kussak har varit med och avgjort majoriteten av fallen. Man kan 
därför undra om utgången i målen hade blivit densamma om 
sammansättningen hade varit annorlunda? Enligt Ulf Bjällås förs 
regelbundna diskussioner om vägledande avgörande mellan grupperna i 
domstolen och därför bör sammansättningen inte påverka utgången i målen 
på ett sådant sätt. 
 
Avslutningsvis kan jag konstatera att jag har fått en viss klarhet i vad som är 
avgörande då adressatfrågan skall utredas. Jag har också fått en uppfattning 
om vilka principer som används vid bedömningen av omfattningen av 
ansvaret. Jag anser dock inte att domstolen är helt konsekvent i 
bedömningen av fallen Kloster, Balticgruppen och Stora Enso och jag ser 
därför fram emot mer klargörande praxis på området. 
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Miljööverdomstolens dom den 2010-06-23 i mål nr M 6231-09. 
 
Regeringsrätten 
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