
 
 

JURIDISKA FAKULTETEN 
vid Lunds universitet 

 
 
 

Hanne Kirnö 
 
 

Fastighetsägarens 
avhjälpandeansvar för 

föroreningsskador på förvärvad 
fastighet 

 
 
 
 

Examensarbete 
30 högskolepoäng 

 
 
 

Handledare: Eva Lindell-Frantz 
 

Miljörätt, fastighetsrätt och avtalsrätt. 
 

VT 2012 



Innehåll 

SUMMARY 1 

SAMMANFATTNING 3 

FÖRORD 5 

FÖRKORTNINGAR 6 

1 INLEDNING 7 

1.1 Bakgrund 7 

1.2 Syfte och frågeställningar 8 

1.3 Avgränsningar 9 

1.4 Metod och material 10 

1.5 Disposition 11 

1.6 Centrala begrepp 12 

2 GRUNDLÄGGANDE UTGÅNGSPUNKTER FÖR 
AVHJÄLPANDEANSVAR ENLIGT MB 14 

2.1 Inledning 14 

2.2 10 kap. MB i förhållande till 2 och 9 kap. MB 14 

2.3 ”Pollutor pays principle” 15 

2.4 10 kap. MB – en översikt 16 
2.4.1 Tillämpningsområde 17 

2.4.1.1 Implementering av miljöansvardirektivet 17 
2.4.1.2 Konstaterad förorening och risk för skada 18 
2.4.1.3 Skadefall eller förvaringsfall 19 

2.4.2 Ansvar genom föreläggande 20 
2.4.3 Upplysningsskyldighet 21 
2.4.4 Miljöriskområden 21 

3 ANSVARSSUBJEKT ENLIGT 10 KAP. MB 23 

3.1 Inledning 23 

3.2 Verksamhetsutövarens primära avhjälpandeansvar 23 
3.2.1 Förutsättningar för ansvar 23 

3.2.1.1 Verksamhetsutövarbegreppet 24 
3.2.1.2 Exploatör = verksamhetsutövare? 24 



3.2.1.3 ”Verksamhet” i ”faktisk drift” 25 
3.2.2 Ansvar vid förvaringsfall 27 
3.2.3 Solidariskt ansvar mellan ansvariga verksamhetsutövare 28 

3.3 Fastighetsförvärvarens subsidiära avhjälpandeansvar 29 
3.3.1 Inledning 29 
3.3.2 Subsidiärt ansvar 29 
3.3.3 Förutsättningar för ansvar 30 

3.3.3.1 Undantag från ansvar 30 
3.3.3.2 Förvärvstyper 31 

3.3.4 Undersökningsplikt - Miljöbalksundersökning 31 
3.3.4.1 Förhållande till undersökningsplikten i 4 kap. 19 § JB 31 
3.3.4.2 Omfattning av miljöbalksundersökningen 32 
3.3.4.3 Undersökningsmetoder som tillämpas i praktien 34 

3.3.5 Solidariskt ansvar mellan ansvariga fastighetsförvärvare 35 
3.3.6 Kostnadsansvar när åtgärder medför värdeökning eller väsentlig nytta 35 
3.3.7 Utredningskostnader 36 

3.4 Sammanfattning och analys 36 

4 ANSVARETS OMFATTNING ENLIGT      10 KAP. MB 39 

4.1 Inledning 39 

4.2 Begreppet ”avhjälpande” 39 

4.3 Skälighetsbedömning 40 
4.3.1 ”Tvåstegsmodellen” 40 

4.3.1.1 Miljömässigt motiverade åtgärder 40 
4.3.1.2 Skälighet med hänsyn till flera faktorer 41 

4.3.2 Relevanta faktorer vid bedöming av fastighetsägaransvaret 42 

4.4 Sammanfattning och analys 44 

5 ANSVAR FÖR FEL I FASTIGHET 46 

5.1 Inledning 46 

5.2 Feltyper i fastighet 46 
5.2.1 Faktiskt fel 47 

5.2.1.1 Felbedömning 47 
5.2.1.2 Undersökningsplikt - Jordabalksundersökning 48 
5.2.1.3 Säljarens upplysningsplikt 50 
5.2.1.4 Påföljder 50 

5.2.2 Säljaren kan friskriva sig från felansvar 51 
5.2.3 Föroreningsskada som fel enligt JB 52 

5.3 Sammanfattning och analys 52 

6 REGLERING AV ANSVAR GENOM AVTAL 55 

6.1 Inledning 55 
6.1.1 Några ord om avtalsfrihet och lojalitetsplikt 55 
6.1.2 Avtal om regresskrav 56 



6.1.3 Friskrivningsklausuler 57 
6.1.3.1 Verkan av friskrivningsklausuer 57 
6.1.3.2 Friskrivningsklausuler i förhållande till MB 58 

6.1.4 Garantiklausuler 59 
6.1.4.1 Verkan av garantiklausuler 60 
6.1.4.2 Garantiklausuler i förhållande till MB 60 

6.2 Sammanfattning och analys 61 

7 ANALYS 63 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 66 

RÄTTSFALLSFÖRTECKNING 68 
 

 
 



 1 

Summary 

Pollution of real estate affects the owner in different ways. As a direct 
effect, the possibilities of using the land may be limited, and the value of the 
real estate can be influenced. The real estate may also be difficult to sell. 
Above all, pollution of real estate may involve environmental legal demands 
on the owner to repair the damage. 
 
The main rule of the Swedish environmental code is that whoever runs, or 
has run, an activity, or contributed to a pollution, carries the primary 
responsibility to take action to repair the damage. The rule expresses the 
internationally accepted principle, that the polluter pays. 
 
If there is no operator at hand that can repair or pay for the repair of the 
damage, then the responsibility is transferred to the owner or prior owners 
provided that one of these, at the time of acquisition, knew or should have 
known about the pollution. Additionally, the real estate should have been 
acquired after January 1st, 1999. This implies, that an owner, who has not 
polluted the real estate himself, can be forced to take responsibility for its 
condition. 
 
The purpose of the subsidiary responsibility of the owner is to bring about 
an examination of the ground prior to acquisition of industrial real estate, 
and in that way make the market actors contribute to a better environment. 
However, repairing can be both financially demanding and complicated, at 
least for a minor actor. The acquisition of polluted real estate can, in that 
way, be a substantially more expensive deal, than initially intended. 
 
According to the Swedish code of land law, the basis of acquisition of a 
property is, that it is sold in its present condition. It is the responsibility of 
the buyer to protect himself by conducting an examination prior to the 
acquisition. However, situations, in which the buyer is entitled to plead a 
damaged real estate, do occur. In certain cases, pollution damage should be 
regarded as an actual fault, which entitles the buyer to maintain certain 
sanctions, for instance a price reduction. Usually, the vendor disavows these 
faults on which the buyer loses his right to maintain sanctions. Neither can 
the rules of the code of land law affect the environmentally legal 
responsibility towards the general public, as prescribed in the environmental 
code. 
 
The environmental responsibility has become an increasingly important 
issue in transfer agreements concerning real estate. The vendor wants to 
escape a responsibility of repair while the buyer will avoid buying a 
problem. The regulations of responsibility of repair concerning pollution 
damages are public legal and the rules are indispositive. The subject of 
responsibility towards which the supervising authority chooses to direct 
injunction of repair, is not affected by a civil law agreement between the 
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buyer and the vendor. On the other hand, the parties can agree on a mutual 
regulation of costs, if such a responsibility should be demanded. 
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Sammanfattning 

Föroreningar på en fastighet berör fastighetsägaren på olika sätt. En direkt 
effekt av föroreningarna kan vara att fastighetsägarens möjligheter att 
använda marken begränsas och att värdet på fastigheten påverkas. Det kan 
också få till följd att fastigheten blir svår att avyttra. Framförallt kan en 
förorening på fastigheten innebära att fastighetsägaren riskerar miljörättsliga 
krav på att vidta avhjälpandeåtgärder mot föroreningsskadan.  
 
Huvudregeln enligt svensk miljörätt är att den som bedriver eller har 
bedrivit en verksamhet, eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till att en 
föroreningsskada uppstått på en fastighet bär det primära ansvaret för att 
vidta åtgärder för att avhjälpa föroreningsskadan. Regeln ger uttryck för den 
internationellt erkända principen om att förorenaren betalar, ”pollutor pays 
principle”.  
 
Om det inte finns någon verksamhetsutövare som kan utföra eller bekosta 
avhjälpandet flyttas ansvaret till fastighetsägaren eller tidigare 
fastighetsägare, förutsatt att denne vid förvärvet känt till eller borde känna 
till föroreningen samt att fastigheten förvärvades efter 1 januari år 1999. Det 
innebär att fastighetsägare som inte själva förorenat fastigheten ändå kan 
tvingas avhjälpa föroreningsskador.  
 
Syftet med det subsidiära ansvaret för fastighetsägare är att få till stånd 
markundersökningar före förvärv av näringsfastigheter för att på så sätt få 
marknadens aktörer att bidra till en bättre miljö. Avhjälpandeprojekt kan 
både vara kostnadskrävande och komplicerade, inte minst för en mindre 
aktör. Ett förvärv av en fastighet som har en föroreningsskada kan således 
bli en betydligt mer kostsam affär än vad som från början var tänkt. 
 
Utgångspunkten för fastighetsförvärv enligt JB är att en fastighet säljs så 
som den är, och att det är upp till köparen att skydda sig genom att göra en 
undersökning av fastigheten innan förvärvet. Det förekommer dock 
situationer där köparen har rätt att åberopa att fastigheten är behäftad med 
fel. En föroreningsskada bör i vissa fall kunna anses utgöra ett faktiskt fel, 
vilket berättigar köparen att göra vissa påföljder gällande, exempelvis 
prisavdrag. Vanligtvis friskriver säljaren sig dock från sådana fel varpå 
köparen förlorar sin rätt att göra felpåföljder gällande. Reglerna i JB kan 
heller inte påverka fastighetsförvärvarens miljörättsliga ansvar gentemot det 
allmänna som föreskrivs i MB.  
 
Miljöansvaret har blivit en allt viktigare riskfråga i överlåtelseavtal rörande 
fastigheter. Säljaren vill lägga risken för att åläggas avhjälpandeansvar 
bakom sig medan köparen inte vill köpa på sig ett eventuellt 
avhjälpandeansvar. Bestämmelserna om avhjälpandeansvar för 
föroreningsskador är offentligrättsliga och indispositiva regler. Det 
ansvarssubjekt som tillsynsmyndigheten väljer att rikta föreläggande om 
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avhjälpandeåtgärder mot, påverkas inte av ett civilrättsligt avtal mellan 
köparen och säljaren. Däremot kan parterna i avtal reglera hur kostnaden för 
ett sådant ansvar ska fördelas inbördes, i det fall ett avhjälpandeansvar 
skulle utkrävas. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Att förvärva en gammal industrifastighet innebär ett risktagande. Risken är 
stor att det på fastigheten finns en föroreningsskada som uppkommit till 
följd av utsläpp från verksamheter som tidigare funnits på fastigheten. 
Statistik1 visar att hälften av alla industrifastigheter som förvärvas har någon 
form för miljöbelastning och att var tionde industrifastighet har betydande 
miljöproblem. Vad gäller kommersiella fastigheter anger motsvarande 
statistik att var femte fastighet har någon form av miljöbelastning och var 
tjugonde har mer betydande miljöproblem. Dessa miljöproblem kan 
innebära höga kostnader att åtgärda. För fastighetsägare är det därför av 
central betydelse att känna till vilket ansvar denne har för föroreningar som 
upptäcks, samt vilka konsekvenser föroreningen kan medföra.2 
 
Huvudregeln enligt svensk miljörätt är att den som bedriver eller har 
bedrivit en verksamhet, eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till att en 
föroreningsskada på en fastighet uppstått bär det primära ansvaret för att 
vidta åtgärder för att avhjälpa föroreningsskadan.3 Regeln ger uttryck för 
den internationellt erkända principen om att förorenaren betalar, ”pollutor 
pays principle”4. I första hand ska nuvarande verksamhetsutövare sökas och 
därefter tidigare verksamhetsutövare som medverkat till föroreningen.5 
 
Om det inte finns någon verksamhetsutövare som kan utföra eller bekosta 
avhjälpandet flyttas ansvaret till fastighetsägaren eller tidigare 
fastighetsägare. För att en fastighetsägare ska åläggas ansvar krävs att denne 
vid förvärvet känt till eller borde känna till föroreningen samt att fastigheten 
förvärvades efter 1 januari år 1999.6 Det innebär att fastighetsägare som inte 
själva förorenat fastigheten får ta ett ansvar för dess skick, vilket grundar sig 
på principen om att ”man köper vad man får, inte vad man förväntar sig och 
därför bör man skydda sig”7. Syftet med det subsidiära ansvaret för 
fastighetsägare är att få till stånd markundersökningar före förvärv av 
näringsfastigheter för att på så sätt få marknadens aktörer att bidra till en 
bättre miljö.8 Avhjälpandeprojekt kan både vara kostnadskrävande och 
komplicerade, inte minst för en mindre aktör. Ett förvärv av en fastighet 

                                                 
1 Utförd av Golder Associates, statistiken rör genomförda granskningar av 360 
fastighetsobjekt undersökta 2002-2003, uppgifterna hämtade från Företagsnomenklatur – 
Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt. 
2 Företagsnomenklatur – Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, s. 326. 
3 10 kap. 2 § MB, (2 kap. 8 § MB). 
4 Se avsnitt 2.3. 
5 10 kap. 2-3 §§ MB. 
6 10 kap. 3 § MB. 
7 SOU 1996:103, s. 406. 
8 Prop. 1997/98:45, Del II, s. 120. 
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som har en föroreningsskada kan således bli en betydligt mer kostsam affär 
än vad som från början var tänkt.9  
 
Avhjälpandeansvaret för föroreningsskador enligt MB är ett 
offentligrättsligt ansvar, dvs. ett ansvar mot det allmänna. Ansvaret kan 
således inte avtalas bort eller inskränkas gentemot det allmänna genom avtal 
mellan köparen och säljaren. Däremot kan parterna reglera hur kostnaderna 
för ett sådant ansvar ska fördelas dem emellan.10  
  
Avhjälpandeansvar för fastigheter med föroreningsskador är ett mycket 
omskrivet ämne. I alltför många sammanhang har fokus enbart riktats mot 
verksamhetsutövaren och dennes primära ansvar för avhjälpande. Att 
fastighetsägaren löper risk att ställas till ansvar för föroreningsskador berörs 
ofta i mycket begränsad omfattning. Rättsläget kring fastighetsägarens 
avhjälpandeansvar och vad ansvaret omfattar samt hur denne kan undvika 
att åläggas ett sådant ansvar i samband med fastighetsförvärvet får ses som 
relativt oklart. Det är i denna oklarhet som den här uppsatsen tar avstamp. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utreda och klargöra fastighetsägarens 
miljörättsliga ansvar för att vidta avhjälpandeåtgärder på en fastighet som 
har en föroreningsskada samt hur fastighetsägaren kan minska risken att 
åläggas ett sådant ansvar. Vidare har uppsatsen till syfte att utreda 
förhållandet mellan felregeln i 4 kap. 19 § JB och 
avhjälpandeansvarsreglerna i 10 kap. MB. Uppsatsen syftar även till att 
redogöra för hur säljare och köpare kan reglera kostnaderna för ett framtida 
avhjälpandeansvar i överlåtelseavtalet. För att uppnå detta syfte ställer jag 
följande frågor: 
 
1.) Under vilka omständigheter kan en fastighetsägare enligt MB bli 
ansvarig för att avhjälpa en föroreningsskada på den förvärvade fastigheten?  
 
2.) Hur bör fastighetsägaren agera för att minska risken för att åläggas ett 
avhjälpandeansvar? 
 
3.) Kan en föroreningsskada ses som ett faktiskt fel enligt 4 kap. 19 § JB? 
 
4.) Hur kan fastighetssäljaren och fastighetsköparen i överlåtelseavtalet 
reglera hur kostnaderna för ett eventuellt avhjälpandeansvar ska fördelas 
mellan parterna? 
 
Vid besvarandet av frågeställningarna har utgångspunkten varit att 
fastighetsförvärvet inte innebär en verksamhetsöverlåtelse. 
Fastighetsförvärvaren köper enbart fastigheten och förvärvet innebär således 

                                                 
9 Michanek, Den svenska miljörätten, s. 273. 
10 Darpö, Eftertanke och förutseende, s. 59. 
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inte något inflytande över en eventuell verksamhet som innan förvärvet varit 
verksam på fastigheten. Däremot behandlas situationer där fastighetsägarens 
användande av den förvärvade fastigheten bidrar till att han kan uppfattas 
som verksamhetsutövare. 
 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen sträcker sig över flera stora rättsområden. Tyngdpunkten av 
framställningen har av naturliga skäl lagts på att redogöra för relevanta 
rättsregler på miljörättens område. De övriga rättsområdena berörs således i 
mer begränsad utsträckning. 
 
Skyldighet att avhjälpa föroreningsskador på miljön regleras dels 
offentligrättsligt och dels civilrättsligt. Det offentligrättsliga ansvaret, dvs. 
ansvaret mot det allmänna regleras i 2 kap. 8 § MB och stora delar av 10 
kap. MB. I 32 kap. MB regleras det civilrättsliga ansvaret när en miljöskada 
orsakar en personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada. Eftersom 
uppsatsen fokuserar på att redogöra för det miljörättsliga ansvaret som är av 
offentligrättslig karaktär kommer reglerna i 32 kap. MB inte att behandlas i 
framställningen. Vad gäller MB:s övriga bestämmelser kommer de som 
anses relevanta för framställningen behandlas översiktligt. 
 
Uppsatsen primära syfte är att redogöra för fastigförvärvarens ansvar för 
avhjälpande dvs. ett ansvar som kan göras gällande utifrån omständigheter 
vid förvärvet. En fastighetsägare kan även åläggas ett avhjälpandeansvar i 
andra situationer där ansvaret görs gällande utifrån det faktum att 
fastighetsägaren just är ägare till den förorenade fastigheten. Dessa 
situationer behandlas mer översiktligt i framställningen. 
 
Mäklarens eller besiktningsmannens eventuella ansvar vid undersökning av 
förorenade fastigheter behandlas inte i framställningen. 
 
Fastighetsägarens avhjälpandeansvar aktualiseras enbart när det föreligger 
en föroreningsskada. Vid förekomst av en allvarlig miljöskada kan ansvar 
enbart aktualiseras för verksamhetsutövare. Därför kommer allvarliga 
miljöskador och miljöansvarsdirektivet behandlas mycket översiktligt. 
 
Fastighetsförvärv kan ske enligt olika ”förvärvsmetoder”. Olika regelverk är 
tillämpliga beroende på vilken förvärvsmetod som åsyftas. Det synes ha 
blivit allt vanligare att kommersiella fastighetsförvärv sker genom 
företagstransaktioner, vilket gör att KöpL blir tillämplig. Eftersom den här 
uppsatsen fokuserar på den enskilde fastighetsägaren som inte bedriver 
verksamhet kommer fastighetsförvärv med stöd av 4 kap. JB enbart 
behandlas. De andra förvärvsmetoderna och därmed tillhörande regelverk 
lämnas utan avseende.  
 
I avsnittet som redogör för om en föroreningsskada är att anse som fel enligt 
JB kommer enbart 4 kap. 19 § JB som reglerar faktiska fel att behandlas 
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ingående. Det bör dock poängteras att redogörelsen för paragrafen och den 
omfattande praxis som utvecklas i anslutning till den, är av mer översiktlig 
karaktär och fokuserar på de delar som har störst relevans för den övriga 
uppsatsen. Påföljderna som kan göras gällande vid faktiskt fel behandlas 
mycket översiktligt. 
 
I avsnittet som behandlar köparens och säljarens möjligheter att genom avtal 
fördela det miljörättsliga ansvaret mellan sig, kommer grundläggande 
principer för avtalstolkning samt oskälighets- och ogiltighetsregler 
behandlas mycket översiktligt och enbart i den utsträckningen det är 
relevant för framställningen. Likaså faller påföljder vi avtalsbrott utanför 
uppsatsen avgränsningsområde. 
 
Tidigare innehöll MB ett kapitel om saneringsförsäkringar som kunde sökas 
om inget ansvarssubjekt fanns tillängligt att svara för de 
avhjälpandeåtgärder som förelagts. Bestämmelserna i kapitlet upphörde att 
gälla vid årsskiftet 2009/2010. Hur staten finansierar avhjälpandeåtgärder 
när någon ansvarig inte går att nå behandlas inte i denna framställning. 
 
Ett sätt för fastighetsförvärvaren att ekonomiskt skydda sig från betungande 
och kostsamma krav på avhjälpande är att teckna en form av privat 
miljöförsäkring. Av utrymmesskäl kommer detta dock inte behandlas i 
framställningen. 
 

1.4 Metod och material 

För uppsatsens deskriptiva delar har traditionell rättsdogmatisk metod 
tillämpats i den meningen att materialet som ligger till grund för 
framställningen grundar sig på svenska rättskällor i form av lagstiftning, 
förarbeten, praxis och juridisk litteratur. Vad gäller material till den 
miljörättsliga framställningen har, utöver de traditionella juridiska 
rättskällorna, material i form av utlåtanden och tolkningar från 
Naturvårdsverket studerats. Naturvårdsverket är den centrala myndigheten 
som på uppdrag av regeringen har överblick över hur miljöarbetet i Sverige 
fortlöper.11 
 
Material om fastighetsägarens avhjälpandeansvar är mycket begränsat i både 
förarbeten, praxis och litteraturen. I den utsträckning praxis från de 
prejudicerande instanserna inte påträffats, har praxis från lägre instanser 
studerats. För ändamålet har det i viss utsträckning gjorts analogitolkningar 
av den praxis och de principer som utvecklats kring verksamhetsutövarens 
avhjälpandeansvar. I kapitel 6 där möjligheterna till avtalsreglering mellan 
köparen och säljaren behandlas har en skiljedom studerats för att få en 
inblick i vilka resonemang som kan föras kring sådana klausuler i dessa 

                                                 
11 http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Fororenade-
omraden/Vem-gor-vad-inom-efterbehandling/ 
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situationer. Det bör således noteras att skiljedomen inte har någon 
prejudicerande verkan.  
 
Vad gäller den juridiska litteraturen är Darpö den författare som presenterat 
mest detaljerat material om fastighetsägarens avhjälpandeansvar. Flera av 
hans teorier har därför lyfts fram i uppsatsen. Vid sidan av honom har flera 
andra författare som är framstående inom miljörättens område studerats för 
att ge en nyanserad och en så heltäckande bild som möjligt av 
fastighetsägarens avhjälpandeansvar.  
 
Redogörelsen för faktiska fel enligt JB grundar sig på Grauers modell för 
felbedömningen trots att modellen utsatts för kritik.12 Det har i litteraturen 
presenterats flertalet modeller och diskussionen kring vilken 
bedömningsmodell som anses mest korrekt faller utanför den här uppsatsen 
avgränsningsområde. Valet av modell för den här framställningen har gjorts 
utifrån att Grauers modell ansetts mest pedagogisk.  
 
Eftersom framställningen spänner över avtalsrättens område har 
avtalsrättsliga principer som tillmäts stor betydelse på detta rättsområde 
behandlats om än i begränsad utsträckning med hänsyn till vad som ansetts 
relevant för uppsatsen.  
 
Samtal med en advokat och en miljöteknisk konsult har förts för att få en 
inblick i hur praktiker ser på den miljörättsliga lagstiftningen och de 
problem som kan uppstå. Syftet med samtalen har främst varit att skapa ett 
bredare perspektiv i de analytiska delarna i framställningen. 
 

1.5 Disposition 

I andra kapitlet ges en översiktlig redogörelse för grundläggande 
miljörättsliga utgångspunkter som har relevans för avhjälpandeansvaret för 
föroreningsskador. Relevant lagstiftning och centrala principer behandlas. 
Avsnittet redogör även för 10 kap. MB:s tillämpningsområde som är det 
centrala kapitlet för avhjälpandeansvar av föroreningsskador i MB. 
Avsnittet behandlar även kortfattat miljöansvarsdirektivet implementering i 
svensk rätt. 
 
I tredje kapitlet ges en fördjupad beskrivning av vilka ansvarssubjekt som 
finns i 10 kap. MB och som kan åläggas ansvar för avhjälpande samt vilka 
förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ansvaret ska kunna göras 
gällande. Kapitlet har till syfte att fokusera på fastighetsförvärvarens ansvar. 
Det är dock inte möjligt utan att behandla även verksamhetsutövarens 
primära ansvar för föroreningsskador. Syftet är att ge en fördjupad 
redogörelse för de faktorer som avgör vem som kan åläggas ansvar samt när 
denne kan bli ansvarig.   
 
                                                 
12 Elfström, Fel i fastighet, s. 224. 
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I fjärde kapitlet redogörs för den skälighetsbedömning som genomförs för 
att fastställa omfattningen av ett avhjälpandeansvar. Faktorer som har 
betydelse för bedömningen presenteras och teorier om 
fastighetsförvärvarens ansvar belyses särskilt. 
 
I femte kapitlet behandlas huruvida en föroreningsskada kan ses som ett 
köprättsligt fel enligt 4 kap. 19 § JB. I samband med framställningen 
behandlas betydelsen av säljarens agerande vid förvärvet och 
fastighetsförvärvarens undersökningsplikt innan förvärvet samt hur dessa 
bestämmelser kan tillämpas på en föroreningsskada. 
 
I sjätte kapitlet redogörs för i vilken utsträckning köparen och säljaren 
genom avtal kan reglerna fördelningen av ett avhjälpandeansvar och 
skyldigheterna som ett sådant ansvar innebära. Betydelsen av ett sådana 
avtalsklausuler studeras utifrån grundläggande principer inom avtalsrätten 
vad gäller principer om avtalstolkning, oskälighet och ogiltighet. 
 
I uppsatsen presenteras en stor mängd teorier och principer på ett antal 
skilda rättsområden. I stället för att sammanfoga samtliga ämnen i en 
avslutande stor analys avslutas varje större deskriptivt stycke med en analys 
vilket ger utrymme för mer detaljerade analyser. Uppsatsen avslutas med en 
sammanfattande analys utifrån uppsatsen frågeställningar. Syftet med 
upplägget är underlätta för läsaren och göra framställningen mer 
lättöverskådlig.  
 

1.6 Centrala begrepp 

I miljöbalkens ursprungliga lydelse användes ordet efterbehandling för att 
beskriva de åtgärder som verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren 
ansvarar för enligt 10 kap. MB. I samband med implementeringen av 
miljöansvarsdirektivet byttes termen ”efterbehandling” ut mot 
”avhjälpande” i de bestämmelser i 10 kap. MB där termen förekom. Enligt 
miljöansvarsutredningen, som ansvarade för direktivimplementeringen, 
anpassades terminologin till miljöansvarsdirektivet då termen ”avhjälpande” 
på ett bättre sätt beskriver de reparativa och kompenserande åtgärder som 
kan komma i fråga för miljöskador och markföroreningar. Avhjälpande 
definieras i 10 kap. 1 § 3 st. MB som utredning, efterbehandling eller andra 
åtgärder för att avhjälpa en föroreningsskada eller en allvarlig miljöskada.13 
I litteraturen är termen ”efterbehandling” fortfarande vanligt förekommande 
trots att man åsyftar den åtgärd som idag kallas ”avhjälpande”. Med 
anledning av lagändringen används främst termen avhjälpande i denna 
uppsats. När förarbeten och litteraturen citeras används på vissa ställen i 
uppsatsen termen efterbehandling, vilket enbart avser sanering.  
 
Med begreppet tillsynsmyndighet avses de myndigheter som anges i 26 kap. 
3 § MB. I den här framställningen är det främst länsstyrelsen eller 
                                                 
13 Prop. 2006/07:95, s. 54f. 
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kommunala miljönämnder. Det bör nämnas att Naturvårdsverket är den 
centrala myndigheten som på uppdrag av regeringen har överblick över hur 
statens miljöarbete fortlöper.14  
 
I litteraturen förekommer begreppen markägare och fastighetsägare som 
båda har samma innebörd. I den här uppsatsen används begreppet 
fastighetsägare eller fastighetsförvärvare genomgående i uppsatsen, med 
undantag för om ett annat begrepp förekommer i ett citerat stycke.  

                                                 
14 http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Fororenade-
omraden/Vem-gor-vad-inom-efterbehandling/ 
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2 Grundläggande utgångspunkter 
för avhjälpandeansvar enligt 
MB 

2.1 Inledning 

MB tillkom för att samla den centrala miljölagstiftningen i ett gemensamt 
lagverk. Därför är MB, tillsammans med de förordningar och 
myndighetsföreskrifter som utfärdats med stöd av balken, det centrala 
miljörättsliga regelverket inom den svenska miljörätten idag. Den 
övergripande målsättningen med MB, som stadgas i balkens portalparagraf, 
är att främja en ”hållbar utveckling” som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Begreppet 
”hållbar utveckling” har kodifierats i grundlagen genom 1 kap. 2 § RF och 
är sedan 1992 års Rio-konferens en internationellt etablerad grundprincip 
inom miljörättens område.15 Målregeln om ”hållbar utveckling” i balkens 
portalparagraf framhåller två utgångspunkter. Den ena är att naturen har ett 
skyddsvärde och den andra utgångspunkten är att människans rätt att bruka 
naturen är förenad med ett förvaltaransvar.16 Rättstillämpningen utgår inte i 
första hand från målregeln i 1 kap. 1 § MB utan från andra bestämmelser i 
balken. Inom den svenska miljörätten förespråkas dock en ändamålsinriktad 
tolkning av MB:s regler och därför ska målsättningen om en ”hållbar 
utveckling” alltid beaktas vid tillämpningen av balkens övriga regler.17 Att 
en fastighetsförvärvare kan göras ansvarig för föroreningsskador på den 
förvärvade fastigheten bör ses som ett sätt att förverkliga denna målsättning.  
 

2.2 10 kap. MB i förhållande till 2 och 9 kap. 
MB 

Ansvar för att avhjälpa föroreningsskador regleras främst i 10 kap. MB. För 
att ge en heltäckande bild av avhjälpandeansvaret krävs även en översiktlig 
redogörelse för relevanta bestämmelser utanför 10 kap. MB. Det har redan 
konstaterats att 1 kap. MB som innehåller bestämmelser om balkens 
övergripande mål har betydelse för tillämpning av samtliga regler i MB. 
Vidare ska här kort redogöras för relevanta bestämmelser i 2 och 9 kap. MB.  
 
I lagmotiven till 10 kap. MB anges att alla de åtgärder som kan bli aktuella 
att genomföra med stöd av kapitlet också ska underkastats överväganden 

                                                 
15 Michanek, Den svenska miljörätten, s. 107. 
16 1 kap. 1 § 1 st. MB. 
17 Michanek, Den svenska miljörätten, s. 110f. 
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enligt 2 kap. MB.18 I 2 kap. MB finns allmänt utformade hänsynsregler som 
är tillämpliga på alla verksamheter och på sådana enstaka åtgärder som inte 
är av försumbar betydelse i det enskilda fallet.19 Reglerna har en mycket 
central betydelse för genomförandet av MB:s övergripande mål om ”hållbar 
utveckling” och kan sägas ange de grundläggande materiella miljökraven, 
dvs. vad som krävs i sak för att skydda miljön. Hänsynsreglerna kan utgöra 
självständiga ansvarsgrunder för verksamhetsutövare och vara ett 
komplement till övriga bestämmelser i MB.20 
 
Det bestämmelser i 2 kap. som har störst betydelse för den här 
framställningen är 3 § som föreskriver en försiktighetsprincip som innebär 
att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet ska vidta 
försiktighetsmått av olika slag. Det kan vara att utföra de skyddsåtgärder, 
iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska 
vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. I 7 § stadgas en 
rimlighetsregel som innebär de åtgärder som kan vidtas med stöd av kapitlet 
ska tillämpas i den utsträckning det anses rimligt ur kostnadssynpunkt. Den 
mest relevanta hänsynsregeln för den här framställningen stadgas i 8 § 
vilken behandlas i nästa avsnitt.21 
 
I 9 kap. MB finns bestämmelser om verksamheter som klassas som 
miljöfarlig verksamhet. Bestämmelserna i detta kapitel syftar främst till att 
begränsa utsläpp och andra störningar, genom krav på rening, val av plats 
och andra försiktighetsmått, vilket även aktualiserar reglerna i 2 kap. MB. 
Reglerna i 9 och 10 kap. MB överlappar delvis och kompletterar ibland 
varandra vad gäller just föroreningar.22 Ofta när det gäller 
avhjälpandeåtgärder är syftet både att förebygga och avhjälpa. De åtgärder 
som syftar till att förebygga att skada uppstår regleras av bestämmelserna i 9 
kap. MB medan de åtgärder som syftar till att avhjälpa skadan regleras i 10 
kap. MB.23 I den här framställningen får reglerna i 9 kap. MB relevans vad 
gäller fastighetsägarens ansvar i förvaringsfall. 
 

2.3 ”Pollutor pays principle”  

Det har inom miljörätten och miljöpolitiken utvecklats en rad miljörättsliga 
principer som syftar till att stärka miljöskyddet. Flera av dessa principer är 
lagfästa i MB, vilket, enligt Darpö, är ägnat att förstärka deras styrande 
funktion för rättstillämpningen.24  
 
                                                 
18 Prop. 1997/98:45, Del II, s. 118. 
19 2 kap. 1 § 2 st. MB. 
20 Michanek, Den svenska miljörätten, s. 113. 
21 Se avsnitt 2.3. 
22 Michanek, Den svenska miljörätten, s. 245f. 
23 Bengtsson, Miljöbalken – En kommentar, Del I, avsn. 10:3. 
24 Darpö, Eftertanke och förutseende, s. 30. 
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Den princip som har störst relevans för den här framställningen är principen 
om att förorenaren betalar, ”pollutor pays principle”. Principen lanserades 
ursprungligen av OECD i en rekommendation från 1972 och vann snabbt 
internationell acceptans och återfinns numera i flertalet internationella 
rättsakter. Principen var från början tänkt som en renodlad ekonomisk 
princip som syftade till att uppnå konkurrensneutralitet mellan olika länder 
och industrier. Ingen verksamhet skulle tillåtas vinna fördelar genom för 
lågt ställda miljöskyddskrav eller genom statsstöd till sådana åtgärder.25 
”Pollutor pays principle” kommer till uttryck i flera av MB:s bestämmelser 
och ligger till grund för såväl preventiva som reparativa skyldigheter. De 
preventiva skyldigheterna, genom att den som bedriver en verksamhet eller 
vidtar en åtgärd som kan förorena miljön är skyldig att vidta 
försiktighetsmått för att hindra eller åtminstone motverka miljöriskerna. De 
reparativa skyldigheterna, genom att förorenaren själv måste stå för 
kostnaderna för att det grundläggande preventiva miljökravet uppnås.26 
 
”Pollutor pays principle” är lagfäst i 2 kap. 8 § MB som anses utgöra 
grundregeln för reparativa krav i MB. Paragrafen anger att den som genom 
en verksamhet eller åtgärd har orsakat skada eller olägenhet för miljön 
ansvarar, till dess skadan eller olägenheten har upphört, för att denna 
avhjälps i den omfattning det anses skäligt. Som ovan framkommit hör 
bestämmelsen till MB:s allmänna hänsynsregler och ska således beaktas av 
alla som bedriver verksamheter. Regeln är inte begränsad till skador som 
uppstått till följd av förorening utan omfattar alla skador på naturen och 
människors hälsa. Skyldigheten gäller fram till dess olägenheterna har 
upphört, oavsett om verksamheten har lagts ner eller överlåtits till någon 
annan.27 
 

2.4 10 kap. MB – en översikt 

Innan MB trädde i kraft reglerades ansvaret för föroreningsskador i ML. I 
samband med införandet av MB har reglerna om verksamhetsutövares och 
fastighetsägares ansvar för föroreningsskador preciserats och skärpts.28 Den 
tydliga uppdelning mellan förebyggande åtgärder och avhjälpandeåtgärder 
som finns i balken, fanns inte i ML. 
 
Det mest centrala kapitlet för den här framställningen är 10 kap. MB som 
innehåller offentligrättsliga regler om avhjälpandeansvar för 
föroreningsskador.29 Syftet med kapitlet är att fastställa det ansvar som 
verksamhetsutövare och fastighetsägare har gentemot det allmänna för att i 
skälig utsträckning avhjälpa föroreningsskador som till följd av en 
verksamhet eller annan vidtagen åtgärd förorsakats i miljön.30 Avhjälpandet 
                                                 
25 Darpö, Eftertanke och förutseende, s. 28f. 
26 Michanek, Den svenska miljörätten, s. 45. 
27 Michanek, Den svenska miljörätten, s. 144. 
28 Darpö, Eftertanke och förutseende, s. 56. 
29 Darpö, Eftertanke och förutseende, s. 59. 
30 Darpö, Verksamhetsutövare, markägare och konkursbon i MB, SvJT 2000, s. 483. 
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innefattar såväl utredning som efterbehandling och i vissa fall kompensation 
för förlorade miljövärden.31 I lagmotiven anges att principen om att 
förorenaren betalar har varit grundläggande för utformandet av reglerna i 
kapitlet.32 I första hand faller ansvaret således på verksamhetsutövaren, 
nuvarande och tidigare, som bidragit till föroreningarna.33 Om någon sådan 
inte står att finna svarar fastighetsägaren för föroreningsskadorna om denne 
vid förvärvet av fastigheten bort upptäcka skadeverkningarna.34 Ansvarets 
omfattning bestäms utifrån en skälighetsbedömning.35  
 
Bakomliggande skäl till den långtgående ansvarsplikten har varit att skapa 
garantier för att förorenade mark- och vattenområden blir föremål för 
efterbehandling utan att det belastar statsbudgeten. Målet är också att göra 
markkvaliteten och markkontrollen till en självklar fråga vid varje 
fastighetsöverlåtelse.36 Ett annat skäl sägs vara att lagstiftaren vill undvika 
ansvarsflykt.37 
 
Ansvaret för att avhjälpa miljöskador preskriberas inte.38 Däremot kan 
ansvarets omfattning påverkas i mildrande riktning om föroreningsskadan 
inträffade för mycket länge sedan.39 
  
Förutom offentligrättsliga ansvarsregler innehåller 10 kap. MB civilrättsliga 
bestämmelser rörande solidarisk ansvarsfördelning samt regler om 
upplysningsskyldighet och bestämmelser om s.k. miljöriskområden.40 
 

2.4.1 Tillämpningsområde 

2.4.1.1 Implementering av miljöansvardirektivet 
År 2007 skärptes bestämmelserna i 10 kap. MB genom att EU:s 
miljöansvarsdirektiv41 implementerades i svensk rätt.42 Med 
miljöansvarsdirektivet har det skapats ett regelverk på gemenskapsnivå för 
avhjälpande av miljöskador. Precis som för 10 kap. MB är principen om att 
förorenaren betalar grundläggande för miljöansvaret som regleras i 
direktivet. Direktivet är ett minimidirektiv, vilket gjort det möjligt för 
medlemsstaterna att behålla eller införa strängare regler till förmån för 
miljön.43 Eftersom tröskeln för att en skada ska anses ha uppstått är 
                                                 
31 Ebbesson, Miljörätt, s. 140 och 10 kap. 1 § 3 st. MB. 
32 Prop. 1997/98:45, Del I, 359. 
33 10 kap, 2 § MB. 
34 10 kap. 3 § MB. 
35 10 kap. 4 § MB, se avsnitt 4. 
36 Prop. 1997/98:45 Del I, s. 359 och Ebbesson, Miljörätt, s. 143. 
37 Darpö, Eftertanke och förutseende, s. 328. 
38 Ebbesson, Miljörätt, s. 142 och 10 kap. 8 § MB. 
39 Se avsnitt 4.3. 
40 Se avsnitt 2.4.3, 2.4.4, 3.2.3 och 3.3.5. 
41 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar 
för att förebygga och avhjälpa miljöskador. 
42 Michanek, Den svenska miljörätten, s. 271. 
43 Prop. 2006/07:95, s. 31. 
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betydligt högre i direktivet än i 10 kap. MB har Sverige valt att behålla sitt 
tidigare strängare regelverk kring avhjälpande av miljöskador som uppstått 
till följd av föroreningar. Implementeringen av direktivet har trots detta 
medfört en viss utvidgning av kapitlets tillämpningsområde. I stället för att 
enbart omfatta bestämmelser om ansvar för miljöskador som uppkommit till 
följd av föroreningar, har 10 kap. MB kompletterats med bestämmelser om 
ansvar för allvarliga miljöskador som inte behöver ha orsakats av 
föroreningar. En allvarlig miljöskada är någon form av negativ påverkan på 
den biologiska mångfalden av skyddade arter och naturliga livsmiljöer.44 
Vidare är ansvaret för allvarliga miljöskador mer omfattande i direktivet än 
det som stadgas i 10 kap. MB. Därför ska bedömningen av ansvaret för en 
allvarlig miljöskada göras utifrån en annan skälighetsbedömning än den som 
tillämpas vid föroreningsskador.45 Kretsen av ansvariga för allvarliga 
miljöskador har inskränkts till att enbart omfatta verksamhetsutövare.46 Det 
förekommer även undantag från ansvar för vissa särskilda verksamheter 
som föreskrivs i förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador.  
 
Direktivet medförde även en del strukturella ändringar i 10 kap. MB, men 
bestämmelserna som aktualiseras i den här framställningen överensstämmer 
i huvudsak med vad som gällde före implementeringen av 
miljöansvarsdirektivet. Några bestämmelser har fått ett nytt 
paragrafnummer. I övergångsbestämmelserna till ändringarna i 10 kap. MB 
anges att äldre bestämmelser fortfarande gäller i fråga om miljöskador som 
orsakats av utsläpp, händelser eller tillbud som har ägt rum före den 1 
augusti 2007, eller som ägt rum senare men härrör från verksamhet eller 
åtgärd som avslutats före denna tidpunkt. Under en lång tid framöver 
kommer därför kapitlets äldre lydelse fortfarande att vara tillämplig på de 
flesta ärenden som rör avhjälpandeåtgärder för föroreningsskador.47 
 

2.4.1.2 Konstaterad förorening och risk för skada 
Det har ovan framkommit att 10 kap. MB numera omfattar två olika typer 
av miljöskador, föroreningsskador och allvarliga miljöskador. Eftersom 
ansvarskretsen för allvarliga miljöskador är kraftigt begränsad och 
exempelvis inte omfattar fastighetsägare, förutom om den allvarliga 
miljöskadan är att anse som en föroreningsskada, kommer enbart 
föroreningsskador att behandlas fortsättningsvis i framställningen. 
 
För att en föroreningsskada ska anses föreligga krävs att en förorening har 
konstaterats samt att det föreligger en risk för att föroreningen kan medföra 
skada för människors hälsa och på miljön.48 10 kap. 1 § 1 st. MB anger att 
föroreningarna kan förekomma på: ”mark- eller vattenområde, grundvatten, 

                                                 
44 Prop. 2006/07:95, s. 37. 
45 10 kap. 5 § MB. 
46 Prop. 2006/07:95, s. 50. 
47 http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Lagar-och-styrning/Lag-och-ratt/Nya-regler-
inom-Naturvardsverkets-omrade/Andringar-i-10-kap-miljobalken/ 
48 Darpö. Eftertanke och förutseende, s. 62, Michanek, Den svenska miljörätten, s. 272, 
Prop. 2006/07:95, s. 28 och 10 kap. 1 § MB. 
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en byggnad eller en anläggning kan medföra skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljö”. Regeln gör alltså ingen skillnad på om 
föroreningen finns i marken eller i byggnader. Vad som menas med 
förorening anges inte i lagtexten. Allmänt uttryckt kan ett område sägas vara 
påverkat av föroreningar så snart ett främmande icke naturligt ämne tillförts 
området, som exempel kan nämnas tungmetaller, lösningsmedel olja och 
bensin.49 
 
Enbart misstanke om att ett område är förorenat faller utanför kapitlets 
tillämpningsområde. I en sådan situation kan den tillsynsmyndighet som vill 
ha upplysningar om ett misstänkt område i stället med stöd av 26 kap. 21 
och 22 §§ MB kräva att en verksamhetsutövare eller fastighetsägare 
genomför markundersökningar enligt 10 kap. 10 § MB.50 Det bör 
understrykas att ett föreläggande måste vara så tydligt att det klart framgår 
vad som krävs av adressaten för föreläggandet. Annars kan det uppstå 
svårigheter både vid verkställigheten av beslutet och när betalningsansvaret 
enligt 10 kap. 10 § MB ska bestämmas.51 
 

2.4.1.3 Skadefall eller förvaringsfall 
Vid tillämpning av 10 kap. MB är det också viktigt att klargöra vilken typ 
av åtgärder som kan komma att krävas samt vad de syftar till. Om det är 
fråga om reparativa åtgärder, dvs. krav om avhjälpande, gäller 2 kap. 8 § 
MB och 10 kap. MB. Om det istället är uteslutande förebyggande krav som 
ställs är 10 kap. MB inte tillämpligt. Istället bör 2 kap. 3 § MB eller 9 kap. 
MB tillämpas som reglerar preventiva åtgärder. Vanligtvis förkommer 
situationer då både preventiva och reparativa krav aktualiseras. I sådant fall 
blir huvudsyftet med åtgärderna avgörande för vilket reglerverk som ska 
tillämpas. Handlar det främst om att avhjälpa skadorna är den rimligaste 
tolkningen att 10 kap. MB gäller framför bestämmelserna i 2 kap. MB.52 För 
att klargöra vilka åtgärder som är aktuella brukar man dela in situationer i 
skadefall och förvaringsfall. Skadefall är de situationer då 10 kap. MB blir 
tillämpligt, dvs., när olja har läckt ut i marken eller det förekommer rester i 
marken från nerlagd industriverksamhet.53 Begreppet förvaringsfall växte 
fram ur KN:s54 praxis under ML och innebar en passiv form av miljöfarlig 
verksamhet. Gemensamt för dessa situationer är att det rör sig om att på en 
bestämd fastighet förvara något som kan leda till föroreningar av mark och 
vatten eller ge upphov till omgivningsstörningar. I förvaringsfall blir 
bestämmelserna i 9 kap. MB tillämpliga eftersom förvaringen ses som en 
passiv miljöfarlig verksamhet.55   
 

                                                 
49 Bengtsson, m.fl., Miljöbalken – en kommentar, Del I, avsn. 10:8. 
50 Michanek, Den svenska miljörätten, s. 273. 
51 Bengtsson, m.fl., Miljöbalken – en kommentar, Del I, avsn. 10:14d. 
52 Bengtsson, m.fl., Miljöbalken – en kommentar, Del I, avsn. 10:14. 
53 Michanek, Den svenska miljörätten, s. 271. 
54 KN är förkortning för konsessionsnämnden och var tidigare en prövoinstans under ML. 
KN ersattes av Mark- och miljödomstolarna när MB trädde i kraft. 
55 Darpö, Eftertanke och förutseende, s. 87. 
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Det går inte alltid att dra en klar linje mellan förvaringsfall och skadefall. 
Det finns två avgöranden56 där MÖD behandlar skillnaden mellan de två 
fallen. Båda målen gällde frågan om ett utfyllnadsområde, där avfall 
dumpats och som medfört att massor i marken blandats med varandra, var 
att anse som ett förvaringsfall. MÖD kom i båda målen fram till att det inte 
fanns stöd i tidigare praxis för att utfyllnadsområden skulle betraktas som 
förvaringsfall på vilken reglerna i 10 kap. MB inte är tillämpliga. MÖD 
anförde vidare att syftet med utfyllnaden av marken inte hade någon 
betydelse för bedömningen. Det spelade således ingen roll om syftet med 
deponeringen var att bli av med avfall eller att fylla ut marken. I domskälen 
framhöll MÖD att det som är gemensamt för förvaringsfallen är att avfallet 
eller materialet är väl avgränsat från omgivningen. Det kan exempelvis vara 
inneslutet i en tunna57 eller förvarat i en urinbrunn58. MÖD anförde också 
att det faktum att föroreningen bestod av fasta material inte innebar någon 
ändrad bedömning. 
 
Huruvida det föreligger ett förvaringsfall eller ett skadefall får vanligtvis 
stor betydelse för ansvarsfrågan, dvs. om verksamhetsutövaren eller 
fastighetsägaren ska bli primärt ansvarig för att vidta antingen avhjälpande 
eller förebyggande åtgärder. I de flesta förvaringsfall är det fastighetsägaren 
som blir ansvarig enligt 9 kap. MB.59 
 

2.4.2 Ansvar genom föreläggande 
Ansvar enligt 10 kap. MB utlöses genom att ansvarig tillsynsmyndighet 
riktar ett föreläggande eller annat beslut mot den ansvarige.60 I 2 kap. 1 § 
MB förskrivs en omvänd bevisbörda, vilket får till följd att den som 
föreläggandet riktas mot måste visa, för att undgå ansvar, att denne inte till 
någon del kan göras ansvarig för eventuella föroreningsskador.61 Det 
ankommer dock på tillsynsmyndigheten att visa att det faktiskt föreligger en 
föroreningsskada som uppfyller rekvisiten i 10 kap. 1 § MB i föreläggandet 
om avhjälpandeåtgärder.62 Tillsynsmyndigheternas förelägganden grundar 
sig vanligtvis på en metod som Naturvårdsverket har arbetat fram för 
inventering och klassificering av förorenade områden, den s.k. MIFO63-
modellen. Bedömningen enligt MIFO-modellen resulterar i en 
riskklassificering av området enligt en fyrgradig skala. Områden som 
placeras i riskklass 1-2, vilket motsvarar stor eller mycket stor risk för 
betydande föroreningar ska i första hand utredas vidare, vilket brukar vara 

                                                 
56 MÖD 2010:10 och MÖD 2010:11. 
57 MÖD:s dom 2009-03-03 i mål (M 7733-08). 
58 RÅ 1997 ref. 12. 
59 Se avsnitt 3.2.2. 
60 Darpö, Verksamhetsutövare, markägare och konkursbon i MB, SvJT 2000, s. 483 och 
Michanek, Den svenska miljörätten, s. 278, 26 kap. 9 § MB. 
61 Rubensson, Miljörätt, s. 33. 
62 Bengtsson, Miljöbalken – En kommentar, Del I, avsn. 10:8. 
63 Metod för Inventering av Förorenade Områden. 
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bakgrunden för ett förläggande. Målsättningen är att resultatet av 
inventeringen ska lagras i en för landet enhetlig MIFO-databas.64  
 
Vad gäller miljöfarliga verksamheter kan frågan om avhjälpande regleras i 
förväg i tillståndsvillkoren för verksamheten.65  
 

2.4.3 Upplysningsskyldighet  
Fastighetsägaren, brukaren eller nyttjanderättshavaren av en fastighet är 
skyldig att genast underrätta tillsynsmyndigheten om det på fastigheten 
uppdagas en förorening som kan medföra skada på människors hälsa eller 
miljön.66 Upplysningsskyldigheten gäller enbart vid faktisk vetskap och inte 
vid misstankar om att ett område är förorenat. Om föroreningen är obetydlig 
och det därmed inte föreligger någon risk att människor hälsa eller miljön 
skadas gäller inte heller någon upplysningsskyldighet. Eftersom det inte 
framgår av paragrafen vilken tillsynsmyndighet som den ansvarige ska 
lämna upplysningar till borde personen i fråga kunna välja vilken som helst 
av dem som anges i 26 kap. 3 § MB67.68  
 
Syftet med bestämmelsen69 är att ge tillsynsmyndigheten upplysningar om 
förorenade områden som sedan kan ligga till grund för olika beslut såsom 
krav på vidare undersökningar70, förklara ett område som miljöriskområde71 
eller föreläggande om förebyggande72 eller avhjälpandeåtgärder73. Den som 
underlåter att meddela tillsynsmyndigheten kan straffas för försvårande av 
miljökontroll enligt 20 kap. 5 § MB.74 Syftet med straffsanktioneringen är 
att inskärpa vikten av upplysningsskyldigheten.75  
 

2.4.4 Miljöriskområden 
I de fall ett område är så allvarligt förorenat att det med hänsyn till 
människors hälsa och miljön är nödvändigt att begränsa markanvändningen, 
kan länsstyrelsen enligt 10 kap. 15 § MB, förklara området som 
miljöriskområde. Vid förklaringen ska föroreningarnas hälso- och 
miljöfarlighet, föroreningsgraden, förutsättningarna för spridning och den 
omgivande miljöns känslighet beaktas.76 Ett beslut om förklaring som 

                                                 
64 Fastighetsnomenklatur – Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, s. 344. 
65 Michanek, Den svenska miljörätten, s. 278. 
66 10 kap. 11 § MB. 
67 Exempelvis Naturvårdsverket, länsstyrelsen eller kommunala myndigheter. 
68 Bengtsson, Miljöbalken – En kommentar, Del I, avsn. 10:32. 
69 10 kap. 11 § MB. 
70 26 kap. 22 § MB. 
71 10 kap. 15 § MB. 
72 2 kap. 3 § MB. 
73 2 kap. 8 § MB, 10 kap. 2 och 3 §§MB. 
74 Rubensson, Den nya miljörätten, s. 106. 
75 Prop. 1997/98:45, Del II, s. 123. 
76 Ebbesson, Miljörätt, s. 143. 
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miljöriskområde ska alltid förenas med villkor för den fortsatta 
markanvändningen.77 Dessa förbud och inskränkningar kan avse grävning, 
schaktning, bebyggelse och annan användning, men också rätten att överlåta 
fastigheten så länge markundersökningar pågår. Länsstyrelsen kan ålägga 
verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren att genomföra de 
undersökningar, provtagningar och analyser som behövs för utredningen.78 
Föreläggandet får förenas med vite.79 
 
Enligt lagmotiven föreligger två skäl till reglerna om miljöriskområden. Det 
ena är att, som ovan nämnts, införa särskilda restriktioner eller 
begränsningar i markanvändningen i vissa områden för att förhindra skador 
på människor eller i miljön. Syftet är att göra det möjligt att föreskriva att 
åtgärder på känsliga markområden ska föregås av en prövning från 
miljövårdssynpunkt. Det andra skälet är att göra fastighetsmarknaden 
uppmärksam på problemen med de förorenade områdena och därmed 
underlätta för att frågor kring avhjälpandeansvar och liknande "självmant" 
regleras av villkoren på marknaden.80 
 
För en fastighetsförvärvare kan ett beslut att förklara fastigheten för 
miljöriskområde vara mycket betungande. Trots att förvärvaren kanske inte 
ansvarar för själva avhjälpandet kan inskränkningarna i markanvändningen 
vara mycket påfrestande.  

                                                 
77 Prop. 1997/98:45, Del I, s. 361. och 10 kap. 17 § MB. 
78 Rubensson, Den nya miljörätten, s. 114. 
79 10 kap. 16 § MB. 
80 Prop. 1997/98:45, Del I, s. 360f. 
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3 Ansvarssubjekt enligt 10 kap. 
MB 

3.1 Inledning 

Åtgärder i samband med avhjälpande av föroreningsskador medför ofta 
höga kostnader. Enbart provtagningar i marken och liknande utredningar av 
det förorenade området kan vara mycket dyra. Frågan om vem som ska bära 
ansvaret för kostnaderna är därför mycket viktig. Om ingen 
verksamhetsutövare eller fastighetsägare kan göras ansvarig måste staten 
eller kommunen bekosta efterbehandlingen med skattemedel.81  
 
Ansvaret för avhjälpandeåtgärder enligt 10 kap. MB är som ovan nämnts 
uppdelat på två ansvarssubjekt, verksamhetsutövare och 
fastighetsförvärvare. Darpö brukar illustrativt tala om den första och den 
andra ansvarskretsen, där verksamhetsutövare tillhör den första 
ansvarskretsen och fastighetsägare den andra ansvarskretsen.82 
 
För att kunna ge en heltäckande bild av fastighetsförvärvares subsidiära 
ansvar krävs först en redogörelse av verksamhetsutövarens primära 
avhjälpandeansvar. Det fordras framförallt vetskap om 
verksamhetsutövarens ansvar för att kunna fastställa när fastighetsägarens 
ansvar inträder samt omfattningen av ansvaret som tillkommer 
fastighetsägaren. Vidare kan en fastighetsägare i s.k. förvaringsfall och 
exploateringsfall betraktas som verksamhetsutövare och eventuellt åläggas 
ett primärt verksamhetsutövaransvar enligt 10 kap. 2 § MB. Därför är det av 
intresse att kort redogöra även för detta. 
 

3.2 Verksamhetsutövarens primära 
avhjälpandeansvar 

3.2.1 Förutsättningar för ansvar 
I 10 kap. 2 § MB regleras att verksamhetsutövaren bär det primära 
avhjälpandeansvaret för föroreningsskador. Bestämmelsen föreskriver att 
”den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd 
som bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada, är ansvarig 
för att vidta de avhjälpandeåtgärder” som ska ske enligt bestämmelserna i 
10 kap. MB. Paragrafen preciserar således kravet på att förorenaren ska 
betala enligt 2 kap. 8 § MB och ”pollutor pays principle”.83  

                                                 
81 Michanek, Den svenska miljörätten, s. 273f. 
82 Darpö, Eftertanke och förutseende, s. 59. 
83 Michanek, Den svenska miljörätten, s. 274. 
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3.2.1.1 Verksamhetsutövarbegreppet 
Verksamhetsutövarbegreppet har diskuterats i rättstillämpningen, inte bara 
inom ramen för 10 kap. MB utan också i fall som rör ansökan om tillstånd 
att bedriva miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. MB. För tillståndspliktig 
verksamhet bör utgångspunkten vara att tillståndshavaren är att anse som 
verksamhetsutövare.84 I övriga fall ges inte mycket ledning i lagmotiven 
utan det anges, med hänvisning till praxis85, att det som generellt sett ska 
vara avgörande för verksamhetsutövaransvaret är vem som haft rättslig och 
faktisk rådighet över verksamheten. Uttalandet indikerar att begreppet får 
uttolkas av rättspraxis.86  
 
Verksamhetsutövarens ansvar gäller inte enbart för den tid som 
verksamheten bedrivs utan kvarstår även efter det att verksamheten upphört. 
Likaså kvarstår ansvaret trots att verksamheten överlåtits till annan.87 Det 
kan dock konstateras att om verksamheten är i drift bör avhjälpandeansvaret 
i första hand göras gällande mot den som bedriver verksamheten. Om 
verksamhetsutövaren inte klarar av att avhjälpa olägenheten eller saknar 
förmåga att stå för kostnaden ska tidigare verksamhetsutövare som har 
bidragit till föroreningsskadan sökas. Tillsynsmyndigheten är inte skyldig 
att följa kedjan av tidigare verksamhetsutövare i kronologisk ordning bakåt i 
tiden, utan har rätt att söka verksamhetsutövarna i en annan ordningsföljd. 
Detta underlättar tillsynsmyndighetens arbete och gör det möjligt för denna 
att koncentrera sig på den eller de verksamhetsutövare som mer än andra har 
bidragit till miljöskadorna eller som har tillgångar och kan bekosta 
saneringsarbetet. Om verksamheten har upphört kan förelägganden och 
andra beslut riktas mot en, flera eller alla tidigare verksamhetsutövare enligt 
tillsynsmyndigheternas val.88  
 

3.2.1.2 Exploatör = verksamhetsutövare? 
Tolkningen av verksamhetsutövarbegreppet har ställts på sin spets i fall där 
domstolen behövt utreda huruvida en exploatör av ett skadat område är att 
anse som verksamhetsutövare enligt 10 kap. 2 § MB och således kan 
åläggas avhjälpandeansvar. Det har i miljöbalkskommentaren konstaterats 
att exploatering i form av grävning och schaktning är att betrakta som 
miljöfarlig verksamhet. I en mellandom89 från MÖD hade en kraftigt 
förorenad fastighet förvärvats och fastighetsförvärvaren hade vidtagit 
saneringsåtgärder för att senare kunna exploatera fastigheten. 

                                                 
84 Remissversion 2006-03-30, Sanering och efterbehandling av förorenade områden genom 
tillsyn och prövning, Handbok, Naturvårdsverket, s. 20. 
85 MÖD 2005:64, i domen konstaterade MÖD, med hänvisning till Svesolagen (lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor), att ”den som är överordnat ansvarig för en verksamhet också, vid 
sidan av den som faktiskt driver verksamheten, är att betrakta som verksamhetsutövare 
och därmed kan ges offentligrättsligt ansvar för miljöskyddsåtgärder.” 
86 Prop. 2006/07:95, s. 57. 
87 Rubensson, Den nya miljörätten, s. 106. 
88 8 § MP och prop. 1997/98:45, Del I, s. 359 och MÖD 2003:127. 
89 MÖD M 4724/09. 
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Saneringsåtgärderna bidrog till att föroreningar i marken frigjordes och 
spred sig. Frågan i fallet var om fastighetsförvärvarens åtgärder medfört att 
denne var att anse som verksamhetsutövare. MÖD anförde att de åtgärder 
som fastighetsförvärvaren hade vidtagit hade bidragit till att belastningen av 
föroreningarna ökat och därmed skulle fastighetsägaren anses som 
verksamhetsutövare enligt 10 kap. 2 § MB. I domskälen hänvisade MÖD till 
regeringens uttalande i lagmotiven om att den som utför eller avser att utföra 
sådana åtgärder som kan innebära att belastningen av föroreningarna ökar 
eller att miljön försämras kan vara skyldig att först avhjälpa.90  Det bör 
poängteras att MD kom till motsatt beslut och anförde att själva 
avhjälpandet av en föroreningsskada inte rimligen kan ses som en åtgärd 
som bidrar till skadan och därmed automatiskt innebär solidariskt ansvar för 
den skada man avhjälper. I ett annat fall som från MD91 som har överklagats 
och ska tas upp av högre instans under våren 2012 förelåg liknande 
omständigheter där fastighetsförvärvaren hade vidtagit sanerings- och 
exploateringsåtgärder. I detta fall kom MD fram till att fastighetsförvärvaren 
borde betraktas som verksamhetsutövare enligt 10 kap. 2 § MB. Som skäl 
för sitt resonemang anförde MD att även om det primära syftet med 
fastighetsförvärvet varit att för kommunens räkning genomföra en 
exploatering av fastigheten så har fastighetsförvärvaren förvärvat 
fastigheten och därmed övertagit alla till fastigheten knutna rättigheter och 
skyldigheter. Vidare hade fastighetsförvärvaren hyrt ut lokaler och således 
ansetts bedriva liknande verksamhet som säljaren.  
 
I båda fallen var det säljaren som, genom sin tidigare verksamhet på 
fastigheten, orsakat föroreningarna på de olika fastigheterna. I båda fallen 
var det även fastighetsförvärvaren som yrkade att denne skulle anses vara 
verksamhetsutövare enligt 10 kap. 2 § MB. Genom att betraktas som 
verksamhetsutövare skapar det en möjlighet för att med stöd av 10 kap. 6 § 
MB, som föreskriver ett solidariskt ansvar för samtliga verksamhetsutövare 
som bidragit till föroreningen, rikta regresskrav om kostnader för 
avhjälpande mot säljaren och tillika verksamhetsutövaren. Detta utvecklas 
vidare i den anslutande analysen till detta kapitel. 
 

3.2.1.3 ”Verksamhet” i ”faktisk drift”  
Det förekommer inte heller någon närmare definition av begreppet 
”verksamhet” eller ”åtgärd”, varken i lagmotiven eller i någon annan 
bestämmelse i MB. Begreppen bör, enligt Darpö, inte tolkas alltför snävt 
och bör således inte enbart avse den skadegörande handlingen utan 
verksamheten i sin helhet. Om verksamheten är tillståndspliktig bör 
vägledning i frågan om verksamhetens omfattning hämtas från tillståndet.92  
Viss vägledning borde även kunna sökas i 9 kap. MB rörande vad som avses 
med ”miljöfarlig verksamhet”.93  

                                                 
90 Prop. 1997/98:45 del I s. 360. 
91 Mål nr. M 616-06 
92 Darpö, Eftertanke och förutseende, s. 64f. 
93 Darpö, Eftertanke och förutseende, s. 74, 9 kap. 1 § MB. Med miljöfarlig verksamhet 
avses 1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller 
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En viktig förutsättning för att avhjälpandeansvar ska kunna utkrävas av en 
verksamhetsutövare är att verksamheten, som gett upphov till 
föroreningsskadan, varit i ”faktisk drift” efter 1 juni 1969, då MB:s 
föregångare ML trädde i kraft. Det förutsätts också att föroreningsskadan 
alltjämt kvarstår efter 1 januari 1999, samt att det då föreligger ett behov av 
att avhjälpa skadan.94 Vad som avses med den ”faktiska driften” är inte helt 
klart och frågan har behandlas i ett flertal rättsfall.  
 
I det s.k. ”klostermålet”95 riktades föreläggande om att vidta 
avhjälpandeåtgärder i form av markundersökningar mot den 
verksamhetsutövare vars verksamhet orsakat föroreningarna i marken. Det 
var ostridigt i målet att användningen av de tjärprodukter som låg till grund 
för föroreningen hade slutat att användas före 1 juni 1969. Däremot hade 
den miljöfarliga verksamheten fortsatt att drivas efter 1969. MÖD anförde 
följande: ”Genom att bolaget fortsatt driften av den miljöfarliga 
verksamheten efter den 30 juni 1969 kan bolaget bli föremål för krav på 
utredningar trots att den del av verksamheten som orsakat 
markföroreningen upphört före detta datum.” I målet fanns en skiljaktig 
ledamot. MÖD kom till samma slutsats i målet ”Balticgruppen”96 där en 
massafabrik under åren 1952-1968 släppt ut kvicksilverförorenade fibrer i 
Umeälven. Verksamheten vid fabriken fortsatte efter år 1968 dock utan att 
avge samma utsläpp. MÖD uttalade att eftersom massaproduktionen vid 
fabriken pågått efter den 30 juni 1969 och verkningarna av utsläppen 
kvarstod den 1 januari 1999, var bolagen att anse som verksamhetsutövare 
med ansvar enligt 10 kap. 2 § MB.  
 
De båda fallen visar att om den del av verksamheten som förorsakat 
föroreningen har upphört före 30 juni 1969, men att den faktiska driften av 
verksamheten har fortsatt efter den 30 juni 1969, kan fastighetsägaren 
åläggas krav på avhjälpandeåtgärder enligt 10 kap. 2 § MB. 
 
Det bör i sammanhanget noteras att domstolen i ett senare fall97 där liknande 
sakomständigheter förelåg kommit fram till att den faktiska driften av den 
förorenade verksamheten upphört innan 1 juni 1969 och att krav på 
avhjälpandeåtgärder således inte kunde utkrävas av verksamhetsutövaren 
med stöd av 10 kap. MB. I målet hade en verksamhetsutövare bedrivit 
sulfitmassatillverkning på fastigheten fram till februari 1966. Tillverkningen 
hade bidragit till de föroreningar i marken som låg till grund för 
föreläggandet. Verksamhetsutövaren hade därefter övergått till att bedriva 
                                                                                                                            
anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten, 2. användning av mark, byggnader 
eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön 
genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden 
eller grundvatten, eller 3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt 
som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande 
eller icke-joniserande strålning eller annat liknande. 
94 8 § MP . 
95 MÖD 2005:30. 
96 MÖD 2006:36. 
97 MÖD 2009:36. 
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spånskivetillverkning på samma fastighet. Domstolen ansåg att 
sulfitmassetillverkning och spånskivetillverkning är två skilda tekniska 
processer och ska därför inte ses som en enhetlig verksamhet. Föreläggandet 
upphävdes därför. 
 

3.2.2 Ansvar vid förvaringsfall 
Det har i tidigare avsnitt redogjorts för vad som utgör ett förvaringsfall och 
ett skadefall.98 Det som är speciellt med förvaringsfall är att det vanligtvis är 
fastighetsägaren som är att anse som verksamhetsutövare av förvaringen. En 
fastighetsägare som förvarar exempelvis fyllda oljecisterner eller tunnor på 
sin fastighet anses passivt bedriva miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § 
MB och är därmed primärt ansvarig att vidta förebyggande åtgärder enligt 2 
och 9 kap. MB.99 Aktuella åtgärder kan vara att utföra de skyddsåtgärder 
samt iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som 
behövs för att förebygga, hindra eller motverka att avfallet skadar 
människor eller miljön.100 Fastighetsägaren är enligt dessa bestämmelser 
ansvarig så länge denne äger fastigheten.101 
 
En viktig fråga vad gäller förvaringsfall har varit om fastighetsägaren kan 
anses vara primärt ansvarig för att vidta avhjälpandeåtgärder enligt 10 kap. 2 
§ MB om ett miljöskadligt ämne från en förvaring läcker ut i marken och 
resulterar i en föroreningsskada. Rättsläget har ansetts oklart. Darpö menar 
dock att en sådan konsekvens av lagstiftningen får anses rimlig. ”Om 
markägaren anses vara ansvarig för att själva förvaringen inte orsakar 
skada i miljön, bör han väl också få svara för den förorening som faktiskt 
uppkommit av denna förvaring?”102 Michanek följer samma linje och menar 
att KN:s praxis103 visar att den inte var främmande för att krav på 
avhjälpandeåtgärder riktades mot fastighetsägaren när det gäller 
förvaringsfall.104 Om fastighetsägaren i förvaringsfallen kan anses ingå i 
första ansvarskretsen får det, enligt Darpö, praktisk betydelse i två 
avseenden. För det första kan kraven enligt 10 kap. 2 § MB riktas mot denne 
även efter det att han överlåtit marken till annan. För det andra omfattas 
fastighetsägaren också av reglerna om solidariskt ansvar enligt 10 kap. 6 § 
MB. Denna bestämmelse bör dock tillämpas med försiktighet och att kraven 
främst ska riktas mot förorenaren.105 
 

                                                 
98 Se avsnitt 2.4.1.3. 
99 Rå 1997 ref. 12 – Ett par hade köpt fen fastighet av ett konkursbo. Efter förvärvet 
upptäckte de att det fanns olja i en urinbrunn på fastigheten. Ägarna blev skyldiga att forsla 
bort oljan på grund av att de ansågs utöva miljöfarlig verksamhet. 
100 Michanek, Den svenska miljörätten, s. 275. 
101 Darpö, Eftertanke och förutseende, s. 77. 
102 Darpö, Eftertanke och förutseende, s. 78. 
103 KN B 31/91 – I fallet ansågs fastighetsägarna utöva miljöfarlig verksamhet då det fanns 
tankar med lösningsmedel uppställda på fastigheten. Fastighetsägarna förelades med stöd 
av ML 5 § att sanera tankarna. 
104 Michanek, Den svenska miljörätten, s. 275f. 
105 Darpö, Eftertanke och förutseende, s. 78f. 
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3.2.3 Solidariskt ansvar mellan ansvariga 
verksamhetsutövare 

Ibland har flera verksamhetsutövare bidragit till att förorena ett område. I 
praktiken har det dock visat sig vara svårt att dela upp ansvaret mellan flera 
verksamhetsutövare som medverkat till föroreningsskadan. Därför har det i 
10 kap. 6 § MB införts en civilrättslig regel om solidariskt ansvar mellan de 
verksamhetsutövare som medverkat till föroreningen.106 Bestämmelsen om 
solidariskt ansvar är en förenklingsregel som gör det möjligt för 
tillsynsmyndigheten att vända sig till vem som helst av dem som har 
bidragit till föroreningsskadan, under förutsättning att de har bidragit med 
mer än en obetydlig del av föroreningen.107 I praktiken innebär regeln att en 
verksamhetsutövare som åläggs att genomföra eller bekosta 
avhjälpandeåtgärder på en fastighet i sin tur kan begära kompensation från 
övriga verksamhetsutövare som bidragit till föroreningen.108 Enligt 
paragrafens andra stycke ska betalningen fördelas mellan de solidariskt 
ansvariga efter vad som anses skäligt med hänsyn till den omfattning i 
vilken var och en har medverkat till miljöskadan och till omständigheterna i 
övrigt.109   
 
10 kap. 6 § MB har varit föremål för diskussion i litteraturen då det ansetts 
oklart hur regeln ska tolkas vad gäller storleken på det ansvar som kan 
utkrävas av var och en som är solidariskt ansvarig. Ett avhjälpandeansvar 
kan begränsas till vad som anses skäligt enligt 10 kap. 4 § MB. I lagmotiven 
har anförts att om bedömningen av det skäliga ansvaret skulle medföra att 
det inte är skäligt att utkräva mer än ett begränsat ansvar för någon eller 
några av de ansvariga så ska inte det solidariska ansvaret få till följd att 
ansvar utöver begränsningen utkrävs.110 I litteraturen presenteras två 
tolkningsalternativ av detta stadgande. Den första tolkningen knyter an till 
vad som gäller vid jämkning av skadestånd. Tolkningen innebär att om 
ansvaret efter skälighetsbedömning begränsas för en förorenare så kan 
förorenaren i fråga aldrig krävas på mer än den del som anses skälig för just 
denne. Den andra tolkningen, som förespråkas av både Michanek och 
Darpö, är att en förorenare inte kan krävas att betala mer än vad som anses 
skäligt för samtliga förorenare tillsammans i fallet. I praktiken innebär detta 
att det solidariska ansvaret kan medföra att alla kostnader får bekostas av en 
av utövarna därför att de andra solidariskt ansvariga saknar medel. 
Rättsläget får här ses som oklart och val av lämplig tolkningsmetod får 
avgöras i praxis.111  Som antytts ovan stadgar 10 kap. 6 § MB ett skydd för 
den utövare som kan visa att dennes bidrag till föroreningen är så obetydligt 
att det inte ensamt motiverar ansvar för avhjälpande. I en sådan situation 

                                                 
106 Prop. 1997/98:45, Del I, s. 360. 
107 Darpö, Eftertanke och förutseende, s. 73f. 
108 Ebbesson, Miljörätt, s. 140. 
109 10 kap. 6 § 2 st. MB. 
110 Prop. 1997/98:45, del II, s. 122. 
111 Darpö, Eftertanke och förorenare, s. 73 och Michanek, Den svenska miljörätten, s. 280f. 
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ansvarar utövaren endast för den del som motsvarar bidraget till 
föroreningsskadan.112  
 

3.3 Fastighetsförvärvarens subsidiära 
avhjälpandeansvar 

3.3.1 Inledning 
Föroreningar på en fastighet berör fastighetsägaren på olika sätt. En direkt 
effekt av föroreningarna kan vara att fastighetsägarens möjligheter att 
använda marken begränsas och att värdet på fastigheten påverkas. Det kan 
också få till följd att fastigheten blir svår att avyttra.113 Framförallt kan en 
förorening på fastigheten innebära att fastighetsägaren riskerar miljörättsliga 
krav på att vidta avhjälpandeåtgärder mot föroreningsskadan. 
Fastighetsägarens miljörättsliga förpliktelser vad gäller föroreningsskador 
på den egna fastigheten kan inträda genom olika rättsliga konstruktioner. 
Det har i föregående avsnitt redogjorts för när en fastighetsägare kan bli 
primärt ansvarig för att vidta avhjälpandeåtgärder i de s.k. förvaringsfallen. I 
följande avsnitt redogörs för fastighetsägarens subsidiära ansvar i en 
förvärvssituation som regleras i 10 kap. 3 § MB, dvs. när omständigheterna 
vid förvärvet får betydelse för ansvaret. Det är också denna situation som är 
den mest centrala för framställningen. Det bör poängteras att bestämmelsen 
inte har någon motsvarighet i den gamla miljölagstiftningen som gällde 
innan MB trädde i kraft. Enligt dåvarande lagstiftning kunde 
fastighetsägaren endast åläggas ansvar i de s.k. förvaringsfallen.114 
 

3.3.2 Subsidiärt ansvar 
Fastighetsägarens ansvar är subsidiärt i förhållande till 
verksamhetsutövarens. Det innebär att om ingen verksamhetsutövare kan 
utföra eller bekosta avhjälpandet av en föroreningsskada blir 
fastighetsägaren ansvarig att vidta avhjälpandeåtgärder enligt 10 kap. 3 § 
MB, även om denne inte bidragit till föroreningsskadan. Ansvaret gäller 
enbart föroreningsskador. Vid allvarliga miljöskador aktualiseras ansvaret 
endast om skadan faller in under definitionen för föroreningsskada.115 Ett 
väsentligt syfte med det subsidiära ansvaret för fastighetsägare är att få till 
stånd markundersökningar före förvärv av näringsfastigheter. Detta för att 
aktivera ”marknadens mekanismer” till att bidra till en bättre miljö.116 I 
lagmotiven anges att bestämmelsen ska ge drivkrafter för att 
avhjälpandeåtgärder vidtas av säljaren.117 Darpö anser att det förhållandevis 
                                                 
112 Michanek, Den svenska miljörätten, s. 282. 
113 Darpö, Efterbehandling och förutseende, s. 307. 
114 Se avsnitt 3.2.2. 
115 Bengtsson m.fl. Miljöbalken – En kommentar, Del I, Avsn. 10:15.  
116 Prop. 1997/98:45, Del II, s. 120. 
117 Prop. 1997/98:45, Del I, s. 359. 
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stränga fastighetsägaransvaret ska ses som ett resultat av ”pollutor pays 
principle” eftersom ansvaret indirekt leder till att kostnaderna för 
avhjälpandeåtgärderna i slutändan hamnar på förorenaren. En omedelbar 
effekt av ett strängt fastighetsägaransvar är, enligt Darpö, att 
fastighetsmarknaden reagerar med stor försiktighet vid överlåtelser av 
fastigheter som typiskt sett kan vara förorenade.118  
 

3.3.3 Förutsättningar för ansvar 
Förutom att den primära ansvarskretsen av verksamhetsutövare ska vara 
uttömd krävs ytterligare två förutsättningar för att en fastighetsägare ska 
kunna åläggas avhjälpandeansvar enligt 10 kap. 3 § MB. 
Fastighetsförvärvaren ska ha känt till föroreningsskadan eller vid förvärvet 
bort ha upptäckt den. Här aktualiseras således en offentligrättslig 
undersökningsplikt för fastighetsförvärvaren.119 Vidare krävs det att 
förvärvet av fastigheten har skett efter att MB trädde i kraft, dvs. efter 1 
januari 1999.120  
 
En fastighetsägare, som har förvärvat en förorenad fastighet före den 1 
januari 1999, kan således inte åläggas ett avhjälpandeansvar med stöd av 10 
kap. 3 § MB. Det bör dock noteras att förekomsten av en föroreningsskada 
på en fastighet ofta innebär att den blir svår att avyttra eftersom kommande 
köpare i så fall köper på sig ett ansvar. Indirekt innebär det att den enligt 
MB oskyldige fastighetsägaren ändå kan drabbas av ansvarsbestämmelsen i 
10 kap. 3 § MB.121  
 

3.3.3.1 Undantag från ansvar 
Från fastighetsförvärvaransvaret görs undantag för specifikt angivna 
adressater. Om förvärvet avser en privatbostad, enligt 2 kap. 13 § IL122, kan 
fastighetsförvärvaren inte åläggas något avhjälpandeansvar såvida han vid 
förvärvet inte hade vetskap om föroreningsskadan.123 I den här situationen 
räcker det således inte att förvärvaren borde ha känt till miljöskadan. I 
förarbetena motiveras ansvarslättnaden med att en köpare som förvärvar en 
fastighet för privatbostadsändamål och som inte upptäcker ett fel som ingår i 
undersökningsplikten enligt 4 kap. JB oftast betalar ett för högt pris för 
fastigheten. I en sådan situation anses det inte rimligt att fördubbla en vanlig 

                                                 
118 Darpö, Eftertanke och förutseende, s. 325. 
119 Se avsnitt 3.3.4. 
120 Michanek, Den svenska miljörätten, s. 279 och 15 § MP. 
121 Fastighetsnomenklatur – Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, s. 329. 
122”Med privatbostadsfastighet avses, under förutsättning att småhuset eller 
ägarlägenheten är en privatbostad, 1. småhus med mark som utgör småhusenhet, 2. småhus 
på annans mark, 3. småhus med tillhörande tomtmark på lantbruksenhet, och 4. 
ägarlägenhetsenhet. Med privatbostadsfastighet avses också tomtmark, om avsikten är att 
bygga en privatbostad på den. I fråga om tomtmarken gäller vad som sägs om privatbostad 
i 10–12 §§. Lag (2009:107).” 

123 10 kap. 3 § 2 st. MB. 
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villaköpares börda genom att låta denne stå för kostnader för avhjälpande 
vid bristande fullgörelse av undersökningsplikten.124 Undantaget indikerar 
att 10 kap. 3 § MB främst är avsedd att tillämpas på förvärv av 
industritomter och andra kommersiella fastigheter.125 
 
Det subsidiära fastighetsförvärvaransvaret omfattar inte heller 
fastighetsövertaganden som en bank tvingats göra för att skydda sina 
fordringar i form av säkerheter i fast egendom. Vid sådana förvärv ska 
banker inte jämställas med vanliga fastighetsägare.126 Undantaget för banker 
har kritiserats av Jan Darpö som menar att det borde vara rimligt att begära 
av just kreditinstitut att de gör en grundlig prövning av de objekt som de 
godtar som säkerhet för sina lån. Undantaget kan också bidra till motsatt 
effekt på så sätt att det inte bidrar till större försiktighet, menar Darpö.127  
 

3.3.3.2 Förvärvstyper 
I samband med implementeringen av miljöansvarsdirektivet utökades 10 
kap. 3 § MB med en definition av vilka förvärv som avses enligt paragrafen. 
Fastighetsförvärvaransvaret aktualiseras när förvärvet avser köp, byte eller 
gåva och i de näringsliknande situationerna tillskott till bolag eller förening 
och vid utdelning eller skifte från ett bolag eller förening. Listan är 
uttömmande. I paragrafens ursprungliga lydelse fanns inte någon klar 
definition av vad som avsågs med förvärv vilket enligt 
miljöansvarsutredningen borde innebära att alla typer av förvärv omfattas av 
paragrafen. Syftet med avgränsningen av förvärv var främst att undanta arv 
och bodelning från paragrafens tillämpningsområde då det subsidiära 
ansvaret i den situationen aldrig skulle utgöra någon drivkraft för att få till 
stånd markundersökningar.128  
 

3.3.4 Undersökningsplikt - Miljöbalksundersökning 
I 10 kap. 3 § MB anges att en fastighetsägare kan bli ansvarig för 
avhjälpandeåtgärder om fastighetsförvärvaren ”vid förvärvet kände till 
föroreningen eller borde ha upptäckt den”. Här aktualiseras frågan om vilka 
krav som kan ställas på fastighetsförvärvarens undersökningsplikt för att 
denne ska undgå avhjälpandeansvar enligt bestämmelsen.  
 

3.3.4.1 Förhållande till undersökningsplikten i 4 kap. 19 § 
JB 

Det har förekommit diskussion både i litteraturen och i lagmotiven kring 
huruvida undersökningsplikten enligt 10 kap. 3 § MB 
(miljöbalksundersökningen) kan likställas med den undersökning som avses 
                                                 
124 Prop. 1997/98:45, Del II, s. 119. 
125 Darpö, Eftertanke och förutseende, s. 318. 
126 10 kap. 3 § 3 st. MB. 
127 Darpö, Eftertanke och förutseende, s. 89. 
128 Prop. 2006/07:95, s. 102. 
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i 4 kap. 19 § 2 st. JB, (jordabalksundersökning).129 I ett betänkande till MB 
argumenterades det för att det ansvar som följer om man bort känna till 
föroreningen borde motsvara den ”borde-vetskap” som följer av en 
underlåten eller slarvigt utförd jordabalksundersökning.130 Lagrådet ansåg 
dock att en sådan hänvisning till JB var missvisande och påpekade att den 
undersökningsplikten inte är en skyldighet mot det allmänna utan utgör en 
civilrättslig och dispositiv bestämmelse som reglerar förhållandet mellan 
köpare och säljare. En hänvisning till 4 kap. 19 § JB skulle enligt Lagrådets 
mening bli missvisande och medföra att innebörden av paragrafen blev 
oklar.131 Paragrafen utformades sålunda enligt Lagrådets förslag och uteslöt 
en direkt hänvisning till 4 kap. 19 § JB i lagtexten.132 Det angavs dock ingen 
vidare förklaring till på vilket sätt miljöbalksundersökningen skulle skilja 
sig från jordabalksundersökningen och diskrepansen får än idag anses något 
oklar. 
 

3.3.4.2 Omfattning av miljöbalksundersökningen 
Det synes råda en gemensam uppfattning om att omfattningen av 
miljöbalksundersökningen enligt 10 kap. 3 § MB får avgöras efter 
omständigheterna i det enskilda fallet.133 Alla omständigheter kan dock inte 
beaktas. Detta markerade regeringen när Lagrådet anförde i lagmotiven att 
det förekommer situationer då köpet av en fastighet kan ingå som ett led i 
förvärvet av en industrirörelse, varvid omständigheterna kan vara sådana att 
köparen inte har praktisk möjlighet att besikta varje i köpet ingående 
fastighet. Enligt Lagrådet får fastighetsförvärvaren i dessa fall i betydande 
utsträckning förlita sig på de garantier och den utredning som säljaren 
tillhandahåller i form av balansräkningar, revisorsintyg och liknande och att 
det därför borde medföra att krav på markundersökning på plats på 
fastigheten borde reduceras.134 Regeringens avvisade förslaget med 
motiveringen att ett sådant resonemang skulle strida mot syftet med 
bestämmelsen som i första hand är att reglera fastighetsägares ansvar mot 
det allmänna och att få till stånd markundersökningar före förvärv av 
näringsfastigheter. Regeringen konstaterade således att förvärvarens 
undersökningsplikt som regel inte bör kunna ersättas med utredning som 
säljaren tillhandahåller i form av balansräkningar, revisorsintyg och 
liknande vad det gäller avhjälpandeansvarets omfattning mot det 
allmänna.135 
 
Enligt Darpö bör den som köper ett område där det råder misstanke om 
föroreningar i mark, vatten, byggnad eller anläggning, exempelvis gamla 
industrifastigheter, iaktta försiktighet. Förvärvaren bör därför lämpligen 
genomföra egna efterforskningar om den tidigare användningen av 

                                                 
129 Darpö, Eftertanke och förutseende, s. 88 och Prop. 1997/98:45, del II, s. 475. 
130 SOU 1996:103, Del II, s. 405. 
131 Prop. 1997/98:45, del II, s. 475. 
132 Prop. 1997/98:45, del II, s. 119. 
133 Prop. 1997/98:45, del II, s.120 och Darpö, Eftertanke och förutseende, s. 88. 
134 Prop. 1997/98:45, del II, s. 475. 
135 Prop. 1997/98:45, del II, s.120. 
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fastigheten och undersöka de områden där föroreningsskador misstänks 
förekomma.136 HD för ett liknande resonemang i NJA 2004 s. 552 som 
visserligen inte gällde avhjälpandeansvar, men likväl ett offentligrättsligt 
ansvar, nämligen ansvar för vållande till miljöstörning enligt 29 kap. 2 § 
MB. I domen uttalade HD att den som förvärvar en fastighet med insikt om 
att det på fastigheten har bedrivits miljöfarlig verksamhet får anses ha en 
skyldighet att undersöka om det på fastigheten finns miljöfarliga ämnen och 
om det visar sig vara fallet, kontrollera att dessa förvaras på ett betryggande 
sätt. Underlåtenhet att genomföra sådan undersökning är enligt HD 
oaktsamt och kan medföra ett straffrättsligt ansvar. Resonemanget borde 
kunna tillämpas analogt på miljöbalksundersökningen enligt 10 kap. 3 § 
MB.137  
 
I litteraturen har det hävdats att det finns en ovilja hos lagstiftaren att reglera 
frågan om fastighetsägarens ansvar för föroreningar som andra orsakats på 
dennes mark.138 Detta visar sig tydligt genom den knapphändiga vägledning 
som ges kring omfattningen av den miljöbalksundersökning som ska utföras 
för att fastighetsförvärvaren ska kunna åläggas att avhjälpandeansvar enligt 
10 kap. 3 § MB. Att lagstiftaren valt att inte ge några direktiv i frågan borde 
tolkas som att närmare reglering överlämnats åt praxis. Sedan MB trädde i 
kraft har det enbart kommit ett rättsfall139 som mer utförligt resonerar kring 
kraven på fastighetsförvärvarens undersökningsplikt enligt 10 kap. 3 § MB.  
 
Fallet rörde en fastighetsägare som överklagade ett beslut från länsstyrelsen 
om att vidta avhjälpandeåtgärder i form av markundersökningar efter att det 
uppdagats att fastigheten hade förorenats av en numera nerlagd verksamhet. 
Bolaget som drev verksamheten hade trätt i likvidation varpå länsstyrelsen 
gjorde bedömningen att fastighetsägaren stod näst på tur att utföra vidare 
undersökningar av marken. Fastighetsägaren invände att han inte kunde 
åläggas ansvar eftersom han inte kände till att fastigheten funnits i 
länsstyrelsen register över förorenad mark och att han inte hade anledning 
att vid förvärvet företa några fördjupade markundersökningar.  
 
MD redogjorde bl. a. för syftet med fastighetsägarens subsidiära ansvar, 
vilken enligt lagmotiven är att få till stånd markundersökningar innan 
fastighetsförvärv. Enligt MD måste en fastighetsförvärvare undersöka 
eventuella markföroreningar för att kunna beakta kostnaden vid ett 
eventuellt avhjälpande vid köpet. MD kom fram till att fastighetsägaren 
borde ha känt till eller i vart fall upptäckt föroreningarna och anförde 
följande motivering. ”Det har i målet framkommit att han 
(fastighetsägaren)140 förvärvade den aktuella fastigheten 2002 från ett 
sågföretag som förelagts med verksamhetsförbud på grund av brister i 
miljöhänseende, att han köpt en närliggande bostadsfastighet år 1986 och 
således kände till området samt att fastigheten var taxerad som 

                                                 
136 Darpö, Eftertanke och förutseende, s. 88. 
137 Bengtsson m.fl., Miljöbalken – En kommentar, Del I, Avsn. 10.16a. 
138 Darpö. Eftertanke och förutseende, s. 309. 
139 MÖD 2011:1. 
140 red.anm. 
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industrimark. Mot denna bakgrund finner miljödomstolen att 
fastighetsägaren vid förvärvet borde ha känt till föroreningarna eller borde 
ha upptäckt dem och således ansvara för kostnader att utreda dessa 
föroreningar.”141 
 
Det bör noteras att resonemanget kring omfattningen av 
undersökningsplikten enbart fördes i MD. MÖD konstaterade enbart att det 
faktum att verksamhetsutövaren trätt i likvidation inte utgjorde godtagbara 
skäl för att undkomma ansvar. Därför fanns det, enligt MÖD, ingen 
anledning att resonera kring fastighetsägarens sekundära ansvar. 
 

3.3.4.3 Undersökningsmetoder som tillämpas i praktien 
Det har i avsnitten ovan framkommit att det inte finns några klara riktlinjer 
för fastighetsförvärvarens undersökningsplikt enligt 10 kap. 3 § MB. Sedan 
införandet av MB har betydelsen av noggranna miljöskadeundersökningar 
vid fastighetsöverlåtelser stigit. Vid förvärv av kommersiella fastigheter har 
det därför vuxit fram en form av sedvanerätt kring hur fastigheter undersöks. 
Undersökningen som genomförs brukar betecknas som en miljö due-
diligence vilket är en mer eller mindre standardiserad undersökningsprocess 
vid transaktioner där köparen och säljaren skaffar sig information om 
transaktionsobjektet och utvärderar lönsamheten i objektet jämte finansiell 
risknivå. Det övergripande syftet med denna typ av undersökning är att 
identifiera miljöproblem som kan medföra ett framtida ansvar eller större 
kostnad för köparen och göra en riskanalys utifrån informationen som 
framkommer. Denna sedvana statuerar inte på något vis de krav som 
offentliga myndigheter kan ställa, men det kan i vart fall ge en fingervisning 
om vilka undersökningar som en köpare bör förväntas genomföra innan ett 
fastighetsförvärv.142 
 
En miljö due-diligence omfattas vanligtvis av vad som brukar benämnas Fas 
1 miljöundersökning och innebär en kartläggning över vilka verksamheter 
som bedrivits på fastigheten samt utredning huruvida det är troligt att 
fastigheten innehåller miljöfarliga byggnadsmaterial eller kan ha förorenats 
av en verksamhet på platsen eller i omgivningen. Miljöundersökningen 
utförs lämpligen av en miljökonsult.143 
 
Beroende på resultatet av Fas 1 miljöundersökningen kan det vara aktuellt 
att göra mer omfattande utredning och därmed även utföra en Fas 2 
miljöundersökning, som innebär en regelrätt provtagning av de misstänkta 
miljöskador eller farliga material som fastigheten bedömts innehålla.144  
 
Det förekommer inga anvisningar om vilken fas som behöver genomföras 
för att fastighetsförvärvaren inte ska behöva riskera ett avhjälpandeansvar. 
Det bör dock kunna konstateras att en miniminivå för undersökningen är att 
                                                 
141 MÖD 2011:1. 
142 Fastighetsnomenklatur – Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, s. 310. 
143 Fastighetsnomenklatur – Fastighetsekonomisk analys och fatighetsrätt, s. 338f. 
144 Fastighetsnomenklatur – Fastighetsekonomisk analys och fatighetsrätt, s. 342. 
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undersöka om det på fastigheten tidigare förekommit verksamhet och i så 
fall vilken typ av verksamheter för att utifrån det göra en bedömning om det 
finns risk att fastigheten är förorenad.  
 

3.3.5 Solidariskt ansvar mellan ansvariga 
fastighetsförvärvare 

Precis som för verksamhetsutövare kan nuvarande och tidigare 
fastighetsförvärvare bli solidariskt ansvariga för avhjälpandeåtgärder. 10 
kap. 7 § stadgar att om flera fastighetsägare eller tomträttshavare är 
ansvariga enligt 10 kap. 3 § MB ska de svara solidariskt i den utsträckning 
inget annat följer av att ansvaret är begränsat enligt den 
skälighetsbedömning som följer av 10 kap. 4-5 §§ MB. Fördelningen av 
ansvaret ska grundas på vad som är skäligt med hänsyn till vad varje 
solidariskt ansvarig fastighetsägare insett vid förvärvet och 
omständigheterna i övrigt. Den som haft kännedom om föroreningen svarar 
alltså framför den som enbart borde känt till föroreningen. Till skillnad från 
verksamhetsutövare där medverkan till föroreningen är avgörande vid 
ansvarsfördelning är insikten hos varje fastighetsägare den avgörande 
faktorn för det solidariska ansvarets omfattning.145 I lagmotiven motiveras 
det solidariska ansvaret för fastighetsägare med att en ansvarig 
fastighetsägare annars skulle kunna sälja bort ansvaret till en oförsiktig 
köpare.146 Det bör här förtydligas att det inte föreligger något solidariskt 
ansvar mellan verksamhetsutövare och fastighetsägare.147 
 

3.3.6 Kostnadsansvar när åtgärder medför 
värdeökning eller väsentlig nytta 

En fastighetsägare kan, trots frihet från ansvar enligt 10 kap. 2 eller 3 §§, 
förpliktas att i skälig utsträckning svara för kostnader som motsvaras av den 
värdeökning på fastigheten som avhjälpandeåtgärderna medför.148 I motiven 
till bestämmelsen anges att den som äger en fastighet inte ska kunna 
tillgodogöra sig en värdeökning som beror på avhjälpandeåtgärder som 
någon annan betalat för eller som har bekostats med allmänna medel. En 
sådan värdeökning skulle enligt lagmotiven kunna jämställas med en 
obehörig vinst. Vidare anförs att bestämmelsen dock ska tillämpas med 
försiktighet och att bevisbördan för värdeökningen ligger på den som påstår 
att värdeökningen skett.149 Ansvaret gäller i förhållande till den som 
bekostat avhjälpandeåtgärderna.150 I MB saknas bestämmelser som reglerar 
förfarandet vid krav på ersättning gentemot fastighetsägaren. Likaså saknas 

                                                 
145 Rubensson, Den nya miljörätten, s. 108. 
146 Prop. 1997/98:45, Del I, s. 358. 
147 Bengtsson, m.fl., Miljöbalken – En kommentar, Del I, avsn. 10:16. 
148 10 kap. 9 § MB. 
149 Prop. 1997/98:45, s. 121. 
150 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt – Miljöbalken, s. 205. 
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bestämmelser som anger vilken myndighet som ska företräda det 
allmänna.151  
 
Ansvarsregeln har kritiserats av Bertil Bengtsson som ifrågasätter regelns 
överensstämmande med principen om att förorenaren betalar eftersom denne 
på detta vis ges möjlighet att kunna kräva tillbaka betalningen för sina 
miljösynder. 152 Darpö för ett liknande resonemang och anser att regeln bör 
tillämpas med försiktighet eftersom den kan träffa en fastighetsägare som 
fullgjort sin undersökningsplikt enligt 10 kap. 3 § MB. Enligt Darpö 
kommer regeln i praktiken att tillämpas när det är fråga om fastighetsbolag 
som råder över förorenade områden i attraktiva lägen och där det skulle 
framstå som stötande om det allmänna tvingades bekosta 
avhjälpandeåtgärderna.153 
 

3.3.7 Utredningskostnader 
Enligt 10 kap. 10 § MB kan en fastighetsägare, som annars inte ska svara 
för utredningskostnader eftersom det finns ansvariga verksamhetsutövare, 
förpliktas att svara för utredningskostnader som rör fastigheten i den 
utsträckningen det anses skäligt. Vid skälighetsbedömningen ska det beaktas 
vilken nytta fastighetsägaren kan antas få av utredningen, de personliga 
ekonomiska förhållandena samt omständigheterna i övrigt. Denna 
skälighetsbedömning skiljer sig från den bedömning som görs av 
avhjälpandeansvaret enligt 10 kap. 4 § MB154, såtillvida att hänsyn i det här 
fallet tas till de individuella omständigheter som är knutna till ägarens egna 
förhållanden.155 Ansvaret för utredningskostnaderna är något mer vidsträckt 
än ansvaret för avhjälpande. Skälen till detta är enligt lagmotiven att den 
utredning som åläggs kan vara till nytta för fastighetsägaren och därmed bör 
det kunna krävas att fastighetsägaren står för hela eller delar av 
kostnaden.156  
 

3.4 Sammanfattning och analys 

Det har i förevarande kapitel redogjorts för vilka adressater som kan åläggas 
ett avhjälpandeansvar för föroreningsskador på fastigheter enligt 10 kap. 
MB, samt vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att 
avhjälpandeansvaret ska kunna göras gällande. Med principen om att 
förorenaren betalar som utgångspunkt, har lagstiftaren i första hand lagt 
avhjälpandeansvaret på förorenaren, dvs. verksamhetsutövaren. Om flera 
verksamhetsutövare har varit delaktiga i föroreningen kan samtliga åläggas 
avhjälpandeansvar. Lagstiftaren har dock inte nöjt sig med att enbart påföra 
                                                 
151 Bengtsson, m.fl., Miljöbalken, En kommentar, Del I, avsn. 10:29. 
152 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt – Miljöbalken, s. 205. 
153 Darpö, Eftertanke och förutseende, s. 89 
154 Se avsnitt 4.3. 
155 Bengtsson, Miljöbalken – En kommentar, Del I, avsn. 10.30. 
156 Prop. 1997/98:45, del II, s. 122. 
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avhjälpandeansvar på förorenaren. Om det inte finns någon 
verksamhetsutövare som kan utföra eller bekosta de avhjälpandeåtgärder 
som förelagts, övergår ansvaret på den som äger den förorenade fastigheten. 
Fastighetsägarens subsidiära avhjälpandeansvar har i lagmotiven motiverats 
med att det främjar genomförandet av markundersökningar vid 
kommersiella fastighetsförvärv. Ansvaret bör även ses i ljuset av att den 
överensstämmer väl med den övergripande målsättningen för MB, att främja 
en hållbar utveckling.  
 
Det faktum att en oskyldig fastighetsägare kan åläggas att sanera sin 
förorenade fastighet trots att denne inte haft någon delaktighet i 
föroreningsskadan får ses som ett förhållandevis strängt ansvar, även om det 
är subsidiärt. Trots att ansvaret anses motiverat ur miljösynpunkt kan det 
diskuteras hur väl en sådan ansvarsregel stämmer överens med ”pollutor 
pays principle”, som är den vägledande principen för bestämmelserna om 
avhjälpandeansvar i 10 kap. MB.  
 
Det har ovan redogjorts för Darpös resonemang som är av uppfattningen att 
det förhållandevis stränga fastighetsägaransvaret ska ses som ett resultat av 
”pollutor pays principle” eftersom ansvaret indirekt leder till att kostnaderna 
för avhjälpandeåtgärderna i slutändan hamnar på förorenaren. En omedelbar 
effekt av ett strängt fastighetsägaransvar är att fastighetsmarknaden reagerar 
med stor försiktighet vid överlåtelser av fastigheter som typiskt sett kan vara 
förorenade. Darpös resonemang kan dock ifrågasättas vad gäller fastigheter 
med gamla föroreningar som inte kan härledas till någon 
verksamhetsutövare. I ett sådant fall är det bara fastighetsägaren som kan 
ställas till ansvar. Det spelar således ingen roll om fastigheten ska avyttras 
till en annan fastighetsägare och denne innan förvärvet kräver att 
saneringsåtgärder vidtas före förvärvet. Dessa saneringsåtgärder företas i så 
fall också av en fastighetsägare och inte förorenaren. 
 
En lagstiftning som stadgar ett strängt och betungande ansvar bör, av 
rättssäkerhetsskäl, ges en tydlig utformning. Med det menas att det klart ska 
framgå när ett sådant ansvar inträder. Med hänsyn till det något vaga 
rekvisitet ”borde ha upptäckt” och den mycket knapphändiga vägledning i 
lagmotiven kring vilka krav som kan ställas på fastighetsförvärvarens 
undersökningsplikt, får ansvarsregeln för fastighetsförvärvare i 10 kap. 3 § 
MB anses oklar, vilket är problematiskt ur framförallt ett 
förutsebarhetsperspektiv.  
 
Mot bakgrund av den branschpraxis som vuxit fram vad gäller kommersiella 
fastighetsförvärv där undersökningar genomförs i olika faser föreligger en 
oskriven minimiregel vad gäller undersökningsplikten. Minimikravet är att 
fastighetsförvärvaren bör gå igenom fastighetsregister och undersöka vilka 
verksamheter som funnits på fastigheten tidigare, samt om fastigheten är 
registrerad som förorenad. En förvärvare förväntas känna till fastighetens 
historik. Ett sådant minimikrav får anses både rimligt och skäligt. Man kan 
därför ställa sig frågande till varför MD i rättsfallet MÖD 2011:1 inte lade 
någon vikt vid det faktum att fastighetsförvärvaren borde ha tagit del av 
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länsstyrelsens register där fastigheten var registrerad under förorenad mark. 
MD påpekade enbart att fastighetsägaren borde utfört vidare undersökningar 
med anledning av att fastighetsägaren ägde närliggande fastigheter och 
således borde insett att marken kunde vara förorenad. Eftersom lagstiftaren 
visat en ovilja mot att införa mer preciserade bestämmelser kring 
fastighetsförvärvaren undersökningsplikt bör det ses som ett uttryck för att 
frågan överlämnats åt praxis. Ett prejudicerande rättsfall där ramarna för 
fastighetsförvärvarens undersökningsplikt enligt 10 kap. 3 § MB fastställs är 
därför önskvärt. 
 
Det finns anledning att ur ett rättviseperspektiv ifrågasätta den solidariska 
ansvarsfördelning som idag råder mellan ansvariga verksamhetsutövare och 
ansvariga fastighetsförvärvare. Ansvarsfördelningen mellan 
verksamhetsutövare baseras på i vilken utsträckning dessa har bidragit till 
en viss förorening. För fastighetsförvärvare sker ansvarsfördelningen i 
stället efter vad var och en insåg vid förvärvet. Det kan ifrågasättas om det 
finns, och i så fall vilka, olika grader av insikt beträffande 
fastighetsförvärvare. Vidare påverkar det faktum att verksamhetsutövare kan 
sökas längre tillbaka i tiden, ända tillbaka till år 1969, den solidariska 
fördelningen. Medan fastighetsägare enbart kan sökas om de förvärvat 
fastigheten efter den 1 januari 1999, kan verksamhetsutövare således sökas 
längre tillbaka i tiden. Detta medför att det i de flesta fall finns fler 
verksamhetsutövare än fastighetsägare att söka som solidariskt kan dela på 
kostnadsansvaret. Det bör här betonas att verksamhetsutövare är solidariskt 
ansvariga mot verksamhetsutövare och fastighetsförvärvare är solidariskt 
ansvariga gentemot andra fastighetsförvärvare. 
 
Mot bakgrund av vad som framkommit i de två rättsfall som referats till i 
avsnitt 3.2.1.2., kan det konstateras att finns det fördelar för fastighetsägare 
som vill exploatera sin fastighet att betraktas som verksamhetsutövare. 
Genom att i lagens mening betraktas som verksamhetsutövare skapas 
nämligen en möjlighet för att med stöd av 10 kap. 6 § MB, som föreskriver 
ett solidariskt ansvar för samtliga verksamhetsutövare som bidragit till 
föroreningen, rikta regresskrav om kostnader för avhjälpande mot säljaren, 
förutsatt att denne också varit verksamhetsutövare till den förorenande 
fastigheten. Detta medför i sin tur en möjlighet till jämkning av 
fastighetsägarens ansvar, varpå dennes ansvar kan komma att jämkas till en 
mycket liten del eller noll till följd av att denne inte har medverkat till 
föroreningen.  
 
 
 



 39 

4 Ansvarets omfattning enligt      
10 kap. MB 

4.1 Inledning 

Enligt Darpö är ansvaret i 10 kap. MB uppbyggt i två steg. Först ska frågan 
om den rätte adressaten för ansvaret avgöras, därefter görs en bedömning av 
ansvarets omfattning.157 Det har ovan redogjorts för när verksamhetsutövare 
och fastighetsägare kan åläggas ansvar för att avhjälpa en föroreningsskada. 
I följande avsnitt behandlas innebörden av ett sådant ansvar samt hur 
omfattningen av ansvaret fastställs i det enskilda fallet. 
 

4.2 Begreppet ”avhjälpande” 

I 10 kap. 1 § 3 st. MB föreskrivs att med begreppet avhjälpande avses 
utredning, efterbehandling och andra åtgärder för att avhjälpa en 
föroreningsskada eller allvarlig miljöskada. Efterbehandling kan ske på 
olika sätt, beroende på syftet med åtgärden. Syftet kan exempelvis vara att 
sanera ett förorenat område så att det kan användas för exempelvis en skola 
eller ett bostadsområde. Alternativt kan syftet vara att efterbehandla området 
så att det kan användas för ett ändamål där en viss grad av förorening kan 
accepteras, exempelvis en parkeringsplats eller ett industriområde. I vissa 
fall är syftet med åtgärderna begränsat till att enbart hindra att föroreningar 
sprids till omgivningen.158 Det förekommer också situationer där 
efterbehandlingsåtgärder inte är direkt påkallade utan det till en början 
behövs genomföras undersökningar och andra utredningar för att få reda på 
vilken typ av föroreningar som finns det förorenade område och vilka halter 
det förkommer i.159 
 
Avhjälpandeåtgärder är ofta mycket kostnadskrävande. Enbart 
genomförande av undersökningar kan många gånger innebära höga 
kostnader. Bedömningen av ansvarets omfattning har därför stor betydelse 
för den ansvarige adressaten.  
 
Det bör här noteras att det är förbjudet att vidta efterbehandlingsåtgärder 
utan att anmäla detta till ansvarig tillsynsmyndighet, om åtgärden kan 
medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna och där 
denna risk inte bedöms som ringa.160 
 
 

                                                 
157 Darpö, Eftertanke och förutseende, s. 70. 
158 Michanek, Den svenska miljörätten, s. 272. 
159 Bengtsson, m.fl., Miljöbalken – En kommentar, Del I, avsn. 10:9. 
160 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:988). 
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4.3 Skälighetsbedömning 

Vid utkrävande av ansvar för föroreningsskador ska det alltid göras en 
skälighetsbedömning för att bedöma hur omfattande avhjälpandeåtgärderna 
behöver vara och vilket ansvar som det är skäligt att ålägga den 
ansvarige.161 I 10 kap. 4 § 1 st. MB föreskrivs att den som är ansvarig för att 
avhjälpa en föroreningsskada i skälig omfattning ska 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. 
 
Enligt 10 kap. 4 § 2 st. MB ska flera faktorer beaktas när en sådan 
skälighetsbedömning görs. Hänsyn ska tas till hur lång tid som har förflutit 
sedan föroreningen ägde rum, vilken skyldighet den ansvarige hade att 
förhindra framtida skadeverkningar samt omständigheterna i övrigt. Vid 
bedömningen av verksamhetsutövarens ansvar ska hänsyn tas till om denne 
kan visa att han enbart bidragit till föroreningsskadan i begränsad 
utsträckning. Skälighetsbedömningen kan alltefter omständigheterna leda 
till fullt, jämkat eller inget ansvar.162  
 
Enligt lagmotiven finns ingen regel om att enbart den som har brustit i sina 
skyldigheter kan bli ansvarig, men enligt lagmotiven ska en sådan princip 
anses gälla.163 I miljöbalkskommentaren hävdas att en sådan regel inte kan 
anses föreligga då den inte uttryckligen regleras i lagtexten. Rättsläget får 
därför ses som oklart.164 
 

4.3.1 ”Tvåstegsmodellen” 
MÖD har i två rättsfall165 konstaterat att skälighetsbedömningen ska göras i 
två steg. Till att börja med ska det utredas vilka avhjälpandeåtgärder som är 
miljömässigt motiverade och rimliga från kostnadssynpunkt. Därefter ska 
det ske en bedömning av ansvarets omfattning. 
 

4.3.1.1 Miljömässigt motiverade åtgärder 
Bedömningen av vilka avhjälpandeåtgärder som är miljömässigt motiverade 
och rimliga ur kostnadssynpunkt ska vara objektiv. I de båda fallen166, 
hänvisade till ovan, har domstolen hänvisat till miljöbalkskommentaren som 
föreskriver att man inom ramarna för den objektiva bedömningen bör ta 
ställning till flertalet faktorer. Dessa faktorer innefattar vilka typer av 
föroreningar och vilka föroreningsnivåer som bör utlösa 

                                                 
161 Prop. 1997/98:45, del II, s. 121. 
162 Prop. 1997/98:45, del II s. 121. 
163 Prop. 1997/98:45, del I s. 360. 
164 Bengtsson, Miljöbalken – En kommentar, Del I, avsn. 10:18a. 
165 MÖD 2010:18 och MÖD 2010:19. 
166 MÖD 2010:18 och MÖD 2010:19. 
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avhjälpandeåtgärder, hur omfattande avhjälpandeåtgärderna bör vara, vilka 
eventuella kvarvarande föroreningsrisker som kan accepteras samt vilken 
typ av avhjälpandeåtgärd som är lämpligast att använda. Nyttan av dessa 
faktorer från hälso- och miljösynpunkt ska sedermera vägas mot 
kostnaderna för åtgärderna. Vid denna avvägning bör vägledning kunna 
hämtas från den rimlighetsbedömning som regleras i 2 kap. 7 § MB. 
Vägledning bör också kunna hämtas i de föreskrifter och råd som de 
centrala myndigheterna inom hälso- och miljöskyddsområdet utfärdat.167  
 
I praktiken kan en bedömning av miljömässigt motiverade åtgärder ur ett 
kostnadsperspektiv, få till följd att det anses skäligt att det bolag som i 
nuläget bedriver verksamhet på platsen får ansvara för markundersökningar, 
men att skälighetsbedömningen kan utfalla annorlunda om det blir aktuellt 
att vidta kostsamma saneringsåtgärder.168 
 

4.3.1.2 Skälighet med hänsyn till flera faktorer 
Först när den objektiva bedömningen är utförd och det har konstaterats vilka 
miljömässigt motiverade åtgärder som bör vidtas, kan en avvägning göras 
mot de faktorer som har med förorenaren och själva utsläppet att göra.169 
Här blir det alltså fråga om att fastställa verksamhetsutövarens andel i 
ansvaret utifrån omständigheter i det enskilda fallet. De faktorer som ska 
beaktas särskilt är tiden som förflutit sedan föroreningen ägde rum, om 
verksamheten bedrivits på ett vid tiden accepterat sätt med iakttagande av de 
villkor som gällt för verksamheten samt andra omständigheter i övrigt.170  
 
Vad gäller tidsaspekten bedömde domstolen i ett mål171 som rörde 
föroreningar som sträckte sig tillbaka till 1920-talet att ansvaret för 
föroreningarna som uppkommit före och under 1950-talet skulle jämkas till 
noll, under förutsättning att verksamheten inte bedrivits i strid med dåtidens 
gällande regler. Vad gällde ansvaret för föroreningar som uppkommit under 
perioden fram till år 1969 ansågs ansvaret kunna begränsas med hänsyn till 
den långa tid som förflutit, dock inte jämkas till noll. Domstolen beaktade 
även att verksamhetsutövaren hade vidtagit försiktigåtgärder, men att de inte 
varit tillräckliga. För den del av föroreningarna som uppkommit efter år 
1969 ansåg domstolen att det inte fanns någon anledning att jämka ansvaret 
med hänsyn till tidsaspekten. Vad gäller den följsamheten av dåtidens krav 
bör den allmänna aktsamheten bedömd utifrån vad som kunde krävas av ett 
motsvarande företag i enlighet med dåtidens kunskap och branschpraxis 
vara en faktor av betydelse.172 Att en verksamhet varit tillåten utifrån 
gällande tillstånd ansåg domstolen dock i samma fall173 som refererats till 
ovan inte utgöra ett ensamt skäl för jämkning. Den samlade bedömningen 

                                                 
167 Bengtsson, m.fl., Miljöbalken – En kommentar, Del I, avsn.10:18. 
168 Rubensson, Den nya miljörätten, s. 109. 
169 Darpö, Eftertanke och förutseende, s. 71. 
170 10 kap. 4 § 2 st. MB, Prop. 1997/98:45, Del I, s. 121. 
171 MÖD 2010:18. 
172 Bengtsson, Miljöbalken – En kommentar, Del, avsn. 10:18. 
173 MÖD 2010:18. 
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blev således att domstolen utifrån tidsaspekten jämkade ansvaret för 
avhjälpande med 25 %. 
 
Omständigheter i övrigt som också kan få betydelse vid 
skälighetsbedömning kan t.ex. vara den omständigheten att 
verksamhetsutövaren visar att denne bidragit till föroreningen endast i 
begränsad mån eller att föroreningen enbart berott på åtgärder av andra 
verksamhetsutövare.174 Ett bolags bristfälliga ekonomiska ställning har inte 
ansetts utgöra skäl för att jämka bolagets efterbehandlingsansvar i visst 
fall.175 I kommentaren till MB anses dock att det inte kan uteslutas att man 
undantagsvis tar hänsyn till den ansvariges ekonomiska förhållanden, 
framförallt när denne är en småföretagare eller en fastighetsägare och ett 
fullt avhjälpandeansvar skulle bli oskäligt betungande.176 
 

4.3.2 Relevanta faktorer vid bedöming av 
fastighetsägaransvaret 

Även om kriterierna vid bedömningen av ansvarets omfattning får anses 
vara lättare att applicera på verksamhetsutövarens ansvar, ska samma 
skälighetsbedömning göras oavsett om det rör verksamhetsutövaransvaret 
enligt 10 kap. 2 § MB eller fastighetsägaransvaret enligt 10 kap. 3 § MB. 
Vad gäller skälighetsbedömningen av fastighetsägarens ansvar ges dock inte 
mycket ledning i förarbetena. Där anges enbart att ”vad angår 
fastighetsägares ansvar kan det vara mindre motiverat att ålägga en 
fastighetsägare att utföra efterbehandling utanför gränserna till fastigheten, 
jämfört med vad som skulle kunna åläggas förorenaren att göra”.177 Någon 
praxis som behandlar frågan är i princip obefintligt. Endast två fall178 har 
påträffats. Ett från MÖD och ett från MD. Det ena fallet179 har redan 
behandlats i föregående kapitel där MD förde ett resonemang om 
fastighetsförvärvarens undersökningsplikt. Angående 
skälighetsbedömningen av avhjälpandeansvarets omfattning anförde MD att 
det med hänsyn till att föreläggandet enbart avsåg fördjupade 
markundersökningar var skäligt att fastighetsägaren stod för det. MD tog 
ingen hänsyn till vad fastighetsägaren anfört om sin ekonomi samt att det 
förflutit lång tid sedan föroreningarna ägt rum. Som tidigare nämnts ansåg 
MÖD att verksamhetsutövaren skulle föreläggas ansvar och förde således 
aldrig något resonemang kring fastighetsägarens ansvar. 
 
I det andra fallet hade en förorenad fastighet förvärvats för bostadsändamål. 
Fastighetsförvärvaren kände till föroreningarna, men hade förvärvat 
fastigheten i tron om att kommunen skulle stå för saneringen av fastigheten, 
vilket grundades på en överenskommelse mellan en tidigare fastighetsägare 
                                                 
174 Bengtsson, Miljöbalken – En kommentar, Del, avsn. 10:18aoch 10 kap. 6 § MB. 
175 MÖD 2010:31. 
176 Bengtsson, m.fl., Miljöbalken – En kommentar, Del I, avsn. 10:18. 
177 Prop. 1997/98:45, del II, s. 120f. 
178 Mål nr. M 8069-09 (målet beviljades inte prövningstillstånd av MÖD). 
179 MÖD 2011:1. 
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och kommunen. MD fastslog att överenskommelsen inte hade någon 
betydelse för fastighetsförvärvarens ansvar. Eftersom det var ostridigt i 
målet att fastighetsförvärvaren kände till att fastigheten var förorenad kunde 
han åläggas avhjälpandeansvar med 10 kap. 3 § MB. Vid 
skälighetsbedömningen av ansvarets omfattning konstaterade MD till att 
börja med att ansvaret i 10 kap. 3 § MB huvudsakligen bör vara inriktat på 
att framtvinga undersöknings- och saneringsåtgärder vid kommersiella 
fastighetsaffärer. MD hänvisade till principen som anförts i 
miljöbalksutredningen om att ”man köper det man får, inte vad man 
förväntar sig och därför bör man skydda sig”180. Vidare anförde MD att de 
speciella omständigheter som kan påverka skälighetsbedömningen enligt 10 
kap. 4 § MB inte utgör något stöd för skälighetsbedömningen av den privata 
fastighetsägarens ansvar i det här fallet. En aspekt som, enligt MD, borde 
tillmätas betydelse är att privatbostadsfastigheter sannolikt inte är lika 
förorenade som industrifastigheter. Ansvarsregeln i 10 kap. 3 § MB borde 
enligt MD därför i allmänhet inte medföra så stora kostnader. En speciell 
omständighet i målet var dock att fastigheten var planlagd som 
bostadsområde av kommunen och utgjorde dessutom gammal, mycket 
förorenad industrimark. Saneringskostnaderna var i detta fall därför 
betydligt högre än vad som vanligtvis gäller förorenade bostadsfastigheter. 
MD anförde avslutningsvis att det ”vid en skälighetsbedömning bör beaktas 
att köpet avser en privatbostadsfastighet och att omständigheterna i det 
aktuella fallet gör att en tillämpning av bestämmelsen kan slå orimligt hårt 
mot bakgrund av att avsikten med bestämmelsen (10 kap. 3 § MB) inte kan 
anses vara att köpare av privatbostadsfastigheter ska svara för sanering av 
industrimark.”181 
 
Darpö har fört ett eget resonemang kring hur skälighetsbedömningen av 
fastighetsägarens ansvar borde gå till. Bedömningen av omfattningen av 
fastighetsägarens avhjälpandeansvar bör styras av vilka avhjälpandeåtgärder 
som anses miljömässigt motiverade. Individuella faktorer kopplade till 
föroreningen är således inte relevanta i detta resonemang. Det som ska 
bedömas är i stället vad som krävs inför framtiden med hänsyn till miljön. 
Om miljömässigt motiverade åtgärder har konstaterats och de är nödvändiga 
för att skydda människors hälsa och miljö, bör det enligt Darpö, vara skäligt 
att fastighetsägaren får stå för dessa. Undantag från denna regel bör endast 
göras om kraven skulle föra med sig orimliga konsekvenser. Tidsaspekten 
borde också få viss inverkan på ansvarets omfattning. Slutsatsen av Darpös 
resonemang är dock att fastighetsägarens ansvar i vissa situationer kan bli 
strängare än verksamhetsutövarens.182  
 
I lagmotiven till den senaste ändringen av reglerna i 10 kap. MB föreskrivs 
ett rakt motsatt resonemang till det Darpö anför, nämligen att 
fastighetsägarens ansvar enligt 10 kap. 3 § MB aldrig kan bli större än 
verksamhetsutövarens ansvar enligt 10 kap. 2 § MB. Om det skulle visa sig, 
när verksamhetsutövarens ansvar blivit bestämt, att denne inte har 
                                                 
180 SOU 1996:103, del II, s. 406. 
181 Mål nr. M 710-09. 
182 Darpö, Eftertanke och förutseende, s. 328f. 
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tillräckliga resurser för att bekosta avhjälpandet, kan fastighetsägaren bli 
ansvarig för de kostnader som återstår. Det räcker således inte med att 
verksamhetsutövaren bekostar en viss del av avhjälpandet för att 
fastighetsägarens ansvar ska inte ska göras gällande.183 Enligt 
Naturvårdsverkets tolkning av motiven till 10 kap. 3 § MB bör 
fastighetsägarens ansvar styras av omfattningen av verksamhetsutövarens 
ansvar. När fastighetsägarens ansvar blir aktuellt måste det, enligt 
Naturvårdsverket, alltid göras en bedömning av verksamhetsutövarens 
skäliga ansvar innan man kan ta ställning till fastighetsägarens ansvar.184  
 
Det har ovan framkommit att verksamhetsutövarens delaktighet i 
föroreningsskadan eller i den verksamhet som gett upphov till skadan kan ha 
betydelse vid skälighetsbedömningen av ansvarets omfattning. Enligt 
miljöbalkskommentaren borde detta analogt innebära att omfattningen av 
fastighetsägares ansvar för avhjälpandeåtgärder av ett område bestäms 
utifrån dennes delaktighet i den verksamhet som gett upphov till skadan.185 
 

4.4 Sammanfattning och analys 

Omfattningen av avhjälpandeansvaret som kan åläggas något av 
ansvarssubjekten i 10 kap. MB bestäms utifrån en skälighetsbedömning. 
Avgörande vid bedömningen är om avhjälpandeåtgärderna är 
miljömässigtmotiverade, vilket innebär att nyttan av avhjälpandeåtgärderna 
ur miljösynpunkt ska vägas mot kostnaderna för åtgärderna. När de 
miljömässigt motiverade åtgärderna har konstaterats ska de bedömas utifrån 
faktorer som kan hänföras till ansvarssubjektet. Exempel på sådana faktorer 
är den tid som förflutit sedan föroreningen ägde rum, om verksamheten 
bedrivits på ett vid tiden accepterat sätt med iakttagande av de villkor som 
gällt för verksamheten samt andra omständigheter i övrigt.  
 
Det har både i litteraturen och i praxis från underinstanser påpekats att de 
faktorer som vid en skälighetsbedömning ska beaktas med hänsyn till 
ansvarssubjektet inte är anpassade att tillämpas vid en skälighetsbedömning 
av fastighetsägarens avhjälpandeansvar. De faktorer som uppräknas i 10 kap 
4 § 2 st. MB går i princip enbart att applicera på verksamhetsutövarens 
skälighetsbedömning.  
 
Likt det resonemang som fördes i föregående analytiska avsnitt om 
verksamhetsutövares solidariska ansvar, bör det i det här sammanhanget 
beaktas att det faktum att fler faktorer kan påverka omfattningen av 
verksamhetsutövarens avhjälpandeansvar ökar verksamhetsutövarens 
chanser att få sitt ansvar jämkat. Detta till skillnad från fastighetsägaren som 
                                                 
183 Prop. 2006/07:95, s. 102 och Bengtsson, m.fl., Miljöbalken – en kommentar, Del I, avsn. 
10:16. 
184 http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Fororenade-
omraden/Vem-betalar-for-efterbehandling/Ansvarig-for-undersokningar-och-
atgarder/Naturvardsverkets-tolkning-av-fastighetsagarens-ansvar-/ 
185 Bengtsson, m.fl., Miljöbalken – En kommentar, del I, avsn. 10:19 och RÅ 1997 ref. 12. 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Fororenade-omraden/Vem-betalar-for-efterbehandling/Ansvarig-for-undersokningar-och-atgarder/Naturvardsverkets-tolkning-av-fastighetsagarens-ansvar-/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Fororenade-omraden/Vem-betalar-for-efterbehandling/Ansvarig-for-undersokningar-och-atgarder/Naturvardsverkets-tolkning-av-fastighetsagarens-ansvar-/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Fororenade-omraden/Vem-betalar-for-efterbehandling/Ansvarig-for-undersokningar-och-atgarder/Naturvardsverkets-tolkning-av-fastighetsagarens-ansvar-/


 45 

troligtvis enbart kan få sitt ansvar bedömt utifrån om åtgärderna ansetts 
miljömässigt motiverade. Det ovan anförda talar för att fastighetsägaren i 
vissa fall kommer att få ett större ansvar vid en skälighetsbedömning än vad 
verksamhetsutövaren fått om denne fanns tillgänglig och kunnat åläggas 
ansvar för samma föroreningsskada. 
 
Resonemanget ovan anknyter även till frågan huruvida fastighetsägarens 
ansvar ska betraktas som subsidiärt eller sekundärt. Darpö förespråkar ett 
sekundärt ansvar för fastighetsägaren, medan lagmotiven och stor del av 
övrig juridisk litteratur talar om ett subsidiärt ansvar. Distinktionen mellan 
dessa begrepp är viktig och reglerar direkt fastighetsansvarets omfattning. 
Mot bakgrund av vad som framkommit ovan innebär ett subsidiärt ansvar i 
det här fallet att fastighetsägarens ansvar aldrig kan bli större än det ansvar 
som verksamhetsutövaren skulle kunna åläggas för samma 
föroreningsskada. Fastighetsägarens ansvar styrs således av omfattningen av 
verksamhetsutövarens ansvar.  
 
Naturvårdsverket har gjort tolkningen att fastighetsägarens subsidiära ansvar 
innebär att det vid en skälighetsbedömning av ansvaret alltid först ska göras 
en bedömning av verksamhetsutövarens skäliga ansvar innan ställning tas 
till fastighetsägarens ansvar. Ett sekundärt ansvar innebär i stället, som 
Darpö anfört, att omfattningen av fastighetsägarens ansvar bedöms helt 
fristående från verksamhetsutövarens, vilket, som visats ovan, kan medföra 
att fastighetsägarens ansvar i vissa fall blir större än verksamhetsutövarens. 
Eftersom praxis på området är näst intill obefintlig går det inte att dra någon 
slutsats om hur fastighetsägarens ansvar ska tolkas. Övervägande skäl talar 
dock för att fastighetsägarens ansvar är subsidiärt med hänsyn till att det 
uttryckligen skrivs i både litteratur och i lagmotiv. En mer preciserad 
beskrivning av vad det subsidiära ansvaret innebär i omfattning är emellertid 
önskvärd. 
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5 Ansvar för fel i fastighet 

5.1 Inledning 

Ett annat stort regelverk som är relevant att beakta vid förvärv av en 
förorenad fastighet är bestämmelserna i JB. Överlåtelse av en fastighet som 
fast egendom regleras i 4 kap. JB.186 Utgångspunkten för fastighetsförvärv 
enligt JB är att en fastighet säljs så som den är, och att det är upp till 
köparen att skydda sig genom att göra en undersökning av fastigheten innan 
förvärvet.187 Det förekommer dock situationer där köparen har rätt att 
åberopa att fastigheten är behäftad med fel. Detta medför att köparen kan 
göra olika påföljder enligt JB gällande. En relevant aspekt att framhålla är 
att reglerna i JB inte kan påverka fastighetsförvärvarens miljörättsliga 
ansvar gentemot det allmänna som föreskrivs i MB. Däremot ska det i det 
följande undersökas om en föroreningsskada kan anses som fel i fastigheten, 
vilket ger fastighetsförvärvaren rätt att rikta anspråk mot säljaren med stöd 
av JB:s regler.  
 

5.2 Feltyper i fastighet 

I 4 kap. JB regleras de fel som kan göras gällande mot säljaren vid köp av 
fast egendom. Det finns olika kategorier av fel. Grauers gör följande 
”grovindelning” av felen som kan åberopas med stöd av JB. Om fastigheten 
avviker från ”vad som följer av avtalet”, vilket kan gälla såväl fysiska, 
rättsliga som andra egenskaper, föreligger ett konkret fel. Saknas underlag 
för en konkret bedömning, är man hänvisad till att välja mellan tre abstrakta 
feltyper: rättsliga fel, rådighetsfel och faktiska fel. Ett rättsligt fel188 anses 
föreligga när köparens möjligheter att rättsligt förfoga över fastigheten 
oväntat begränsas, exempelvis genom att säljaren inte är rätt ägare till 
fastigheten eller att fastigheten är belastad med rättigheter som inte 
förutsatts vid köpet, exempelvis nyttjanderätter eller panträtter.189 Ett 
rådighetsfel190 föreligger om en offentlig myndighets beslut begränsar den 
rådighet köparen har skäl att förutsätta vid köpet. Ett faktiskt fel191 
föreligger om fastighetens fysiska egenskaper avviker från vad köparen med 
fog kunnat förutsätta.192 Gemensamt för feltyperna som faller under det 
abstrakta felansvaret är att det utgår från vad en köpare normalt kan förvänta 
sig av köpeobjektet.193  
                                                 
186 Fastighetsförvärv kan ske enligt andra rättsliga konstruktioner, men faller här utanför 
uppsatsen avgränsningsområde. 
187 SOU 1987:30, s. 91. 
188 Regleras i 4 kap. 15, 16, 17, 21 och 24 §§ JB. 
189 Grauers, Fastighetsköp, s. 162f. 
190 Regleras i 4 kap. 18 §§ JB. 
191 4 kap. 19 § JB. 
192 Grauers, Fastighetsköp, s. 192. 
193 Grauers, Fastighetsköp, s. 142. 
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I den fortsatta framställningen kommer enbart faktiska fel att behandlas 
ytterligare då det enligt litteraturen är den feltyp som främst borde 
aktualiseras vid förekomst av en föroreningsskada.194 En föroreningsskada 
skulle många gånger kunna ses även som konkret skada, men det förutsätter 
att det i överlåtelseavtalet finns en avtalspunkt som på något sätt antyder att 
föroreningar inte förekommer på tomten. Det bör här betonas att 
redogörelsen som följer är av mer översiktlig karaktär och fokuserar på de 
delar som har störst relevans för den övriga uppsatsen. En heltäckande bild 
av felansvaret kan av utrymmesskäl inte ges. 
 

5.2.1 Faktiskt fel  
4 kap. 19 § JB är den centrala bestämmelsen för faktiska fel.195 I paragrafen 
behandlas egentligen två skilda feltyper, konkret fel som innebär att 
”fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet” och 
faktiskt fel som följer av att fastigheten ”avviker från vad köparen med fog 
kunnat förutsätta”. Vidare följer att avvikelsen inte får vara något som 
”köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som 
varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick”.196  Trots att det rör sig 
om två skilda feltyper får den konkreta bedömningen relevans för den 
abstrakta bedömningen, dvs. bedömningen av faktiskt fel. Gränsen mellan 
dessa båda feltyper får därför ses som något flytande.197  
 
För att det ska anses föreligga ett faktiskt fel krävs det således att någon 
företeelse på fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta 
samt att felet inte ska ha gått att upptäcka av en köpare vid tiden för 
förvärvet, fel ska ha varit dolt.198  
 
För att kunna fastställa om ett faktiskt fel föreligger ska man enligt Grauers 
först söka ledning i överlåtelseavtalet och göra en konkret felbedömning. 
Härav kopplingen mellan konkreta och faktiska fel. Först när det är fastställt 
att avtalet i vid bemärkelse tiger i fråga om köpeobjektets standard, är det 
aktuellt att övergå till den abstrakta standarden, dvs. den standarden som en 
köpare med fog kunnat förutsätta.199 
 

5.2.1.1 Felbedömning 
Bedömningen av den abstrakta standarden genomförs i två steg. Först görs 
en bedömning av om det påkallade felet utgör en ”avvikelse från vad 
köparen med fog kunnat förutsätta”, den s.k. felbedömningen. Det är enligt 
Grauers mycket svårt att avgöra vad som kan anses utgöra en ”avvikelse”. 

                                                 
194 Grauers, Fastighetsköp, s. 219. 
195 Hellner, Speciell avtalsrätt II, s. 52. 
196 Grauers, Fastighetsköp, s. 145. 
197 Grauers, Fastighetsköp, s. 196. 
198 Grauers, Fastighetsköp, s. 198. 
199 Elfström, Fel i fastighet, s. 222. 
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Att fastslå en ”normal standard” i fysiskt hänseende är problematiskt med 
tanke på att varje köpeobjekt är unikt. Vad som ska anses utgöra ”normal 
standard” beror på en mängd faktorer och är kopplat till vilken typ av 
fastighet som förvärvet omfattar.200 Köpeobjektet avgör således vad som är 
normalt och enligt lagmotiven är det naturligt att utgå från att en köpare av 
en industrifastighet normalt sett har större sakkunskap i byggnadstekniska 
frågor än den som förvärvar ett småhus.201  Enligt lagmotiven har ”… 
säljaren - beträffande bristfälligheter som inte berörts vid köpet - ett ansvar 
för sådant som köparen enligt sakens natur inte har anledning att räkna 
med”.202  I litteraturen framhålls att det generellt bör kunna hävdas att en 
”avvikelse” ska vara något som påverkar fastighetens marknadsvärde.203 
Felet består vanligtvis i att fastigheten är behäftad med skador som är av 
betydelse för praktiskt taget varje köpare. Ett felansvar kan också grundas 
på att fastighetens beskaffenhet medför dolda risker för dem som bebor 
huset.204 Den relevanta tidpunkten för felbedömningen är själva köpet, som 
här avser tillträdet. Felet måste således ha funnits vid tillträdet.205  
 

5.2.1.2 Undersökningsplikt - Jordabalksundersökning 
När en ”avvikelse” har konstaterats görs en bedömning av om ”avvikelsen” 
är relevant, dvs. om ”avvikelsen” inte är något som köparen borde ha 
upptäckt vid tiden för förvärvet. Bedömningen utgår ifrån om köparen har 
uppfyllt sin undersökningsplikt. Undersökningsplikten kan ses som en 
ansvarsfördelningsregel där säljaren ansvarar för dolda fel och köparen 
ansvarar för de upptäckbara felen.206  
 
Det går inte att ange en exakt omfattning av köparens undersökningsplikt. 
Utgångspunkten för bedömningen är att köparen ska upptäcka sådant som 
en normalt bevandrad och erfaren lekman skulle kunna upptäcka vid en 
tillräckligt noggrann undersökning.207 Huvudregeln är således att köparen 
inte ska behöva anlita en sakkunnig som genomför undersökningen. Om 
köparen däremot upptäcker något som denne inte själv kan bedöma 
innebörden av ska köparen anlita en sakkunnig för att vara säker på att 
undersökningsplikten uppfylls.208 Som nämnts ovan har det i litteraturen 
hävdats att det normalt krävs mer av en köpare som förvärvat en dyrbar 
industrifastighet än av en köpare i många andra fall.209 Detta kan tolkas som 
att undersökningsplikten sträcker sig längre för den som förvärvar en 
industrifastighet. Hur mycket längre en sådan undersökning sträcker sig är 
dock oklart. 
 
                                                 
200 Grauers, Fastighetsköp, s. 197. 
201 Prop. 1989/90:77 s. 41. 
202 Prop. 1989/90:77, s. 39. 
203 Grauers, Fastighetsköp, s. 198. 
204 Hellner, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt, s. 58. 
205 Grauers, Fastighetsköp, s. 198. 
206 Grauers, Fastighetsköp, s. 202. 
207 Prop. 1989/90:77, s. 41. 
208 Hellner, m.fl., Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt, s. 60. 
209 Hager, Allmänna fastighetsrätten – En introduktion, s. 48f. 
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Undersökningsplikten ska som utgångspunkt anses sträng.210 Detta grundar 
sig på vad som inledningsvis konstaterades i detta kapitel, dvs. att en 
fastighet säljs så som den är och att det är upp till köparen att skydda sig 
genom att göra en undersökning av fastigheten innan förvärvet.211 Det finns 
faktorer i det enskilda fallet som kan utöka eller reducera omfattningen av 
undersökningsplikten vilka har behandlats i ett stort antal rättsfall.212  
 
Faktorer som kan utöka köparens undersökningsplikt är symtom som tyder 
på att det kan finnas fel i fastigheten eller byggnaden. Exempel på sådana 
symtom är fuktfläckar, underlig lukt eller sviktande golv. Om symtom 
föreligger måste köparen gå vidare med undersökningen och finna en 
förklaring på vad symtomet beror på. Varnande upplysningar från säljaren 
är också en faktor som utökar undersökningsplikten. Trots att 
undersökningsplikten sträcker sig långt är huvudregeln att köparen inte ska 
göra ingrepp i byggnad eller mark om det inte föreligger särskilda skäl.213 I 
ett fall214 som rörde en färskvattenbrunn som förorenats av avloppsvatten 
ansåg HD att detta utgjorde ett dolt fel. HD tog hänsyn till att brunnen var 
nergrävd under marken och således inte något som köparen borde ha 
upptäckt. I situationer där det föreligger utökad undersökningsplikt kan det 
vanligtvis vara mer motiverat att anlita en besiktningsman.215 
 
Faktorer som kan begränsa köparens undersökningsplikt är att säljaren på 
något sätt lämnar ett lugnande besked. Utgångspunkten är att ju mer 
preciserad uppgiften som säljaren lämnat är, desto större anledning har 
köparen att utgå från att fastigheten är sådan som säljaren har uppgett.  Om 
säljaren har lämnat en garanti eller gjort en enuntiation216 faller 
undersökningsplikten i princip bort eller i vart fall reduceras.217 HD har 
dock fastslagit att det krävs preciserade uttalanden och uppgifter från 
säljaren för att köparen ska befrias från sin undersökningsplikt.218 Mer 
allmänna uttalanden befriar inte köparen från undersökningsplikten.219 
 
En särskild fråga som är relevant i den här framställningen är om det i 
köparens undersökningsplikt ingår att undersöka offentliga handlingar som 
kan ha betydelse för bedömningen om fastigheten är behäftad med fel. HD 

                                                 
210 Hellner, m.fl., Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt, s. 59. 
211 SOU 1987:30, s. 91. 
212 Grauers, Fastighetsköp, s. 206f. 
213 Grauers, Fastighetsköp, s. 212f. 
214 NJA 1979 s. 790. 
215 NJA 1975 s. 545, I fallet var byggnaden på fastigheten behäftad med en fuktskada som 
enbart kunde upptäckas på vinden. Att köparen var en 80-årig man som inte kunde ta sig 
upp på vinden ansågs inte vara en ursäkt för att inte undersöka vinden, utan han borde 
enligt HD ha anlitat sakkunnig hjälp. Säljaren hade i friskrivit sig från ansvar. 
216 En enuntiation föreligger om säljaren lämnat preciserade uppgifter om fastigheten utan 
att fördenskull uttryckligen ha garanterat något eller uttryckligen åtagit sig ansvar för att 
uppgifterna är riktiga. Det krävs att enuntiationen ska ha gjort intryck på köparen för att den 
ska få betydelse, köparen har bevisbördan för detta.  
217 Grauers, Fastighetsköp, s. 204. 
218 NJA 1985 s. 871. 
219 Hellner, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt, s. 60. 
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har i ett fall220, som rörde huruvida ett kommunbeslut om en 
trafikomläggning i närheten av en fasighet kunde åberopas som fel, uttalat 
att köparen i allmänhet ska vidta rimliga åtgärder för att undersöka de 
förhållanden som denne åberopar. HD vidareutvecklade inte detta 
resonemang och det får därför anses oklart om det faller inom rimliga 
åtgärder att undersöka offentliga handlingar. Frågan är intressant för 
framställningen eftersom många fastigheter numera finns registrerade i det 
s.k. MIFO-registret eller i andra register hos tillsynsmyndigheterna.221 
Huruvida undersökningsplikten enligt JB kräver att sådana register ska 
undersökas får anses oklart. 
 

5.2.1.3 Säljarens upplysningsplikt 
Det föreligger ingen generell upplysningsplikt för säljaren, men i en del fall 
anses säljaren vara skyldig att upplysa köparen att fastigheten är behäftad 
med fel. I den mån säljarens bristande upplysning kan klassas som svek eller 
annat ohederligt förfarande222, kan säljaren inte mot köparen åberopa att 
denne brustit i sin undersökningsplikt med avseende på den omständighet 
som bort upplysas om. Undersökningsplikten för köparen anses också falla 
bort när säljaren underlåtit att upplysa om brister och i stället utnyttjat 
köparens okunskap.223 Upplysningsplikten kan också aktualiseras om 
säljaren känner till att fastigheten ska användas för ett specifikt ändamål och 
säljaren vet att fastigheten inte lämpar sig för ändamålet. Situationen borde 
få till följd att felpåföljder kan göras gällande.224 
 

5.2.1.4 Påföljder 
Påföljderna som kan göras gällande om ett faktiskt fel föreligger är 
prisavdrag på köpeskillingen eller hävning av köpet.225 För att hävning ska 
bli aktuellt som påföljd krävs att felet är väsentligt. Talan om hävning måste 
väckas inom ett år efter att tillträdde skedde. Undantag görs dock om 
säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.226 Köparen 
har dessutom rätt till skadestånd för skada om felet eller förlusten beror på 
att säljaren varit försumlig eller om fastigheten vid köpet avvek från vad 
säljaren ansågs ha utfäst.227 
 
För att en köpare ska kunna göra felansvaret gällande och således kunna 
åberopa någon av påföljderna krävs det att denne reklamerar felet inom 
skälig tid efter att felet upptäckts eller bort upptäckas. Reklamationstiden 
anses börja gälla när felet framträder på ett påtagligt sätt. Termen skälig tid 
innebär att hänsyn tas till omständigheterna i det enskilda fallet. Tiden kan 

                                                 
220 NJA 1981 s. 894. 
221 Se avsnitt 2.4.2. 
222 30 och 33 §§ AvtL. 
223 Jfr. NJA 1981 s. 894. 
224 Hellner, m.fl., Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt, s. 62f. 
225 4 kap. 12 § MB. 
226 Grauers, fastighetsköp, s. 242. 
227 4 kap. 19 § 1 st. 2 men. JB. 
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bl.a. variera beroende på om köparen är näringsidkare eller privatperson. 
Det ställs högre krav på en näringsidkare. Felansvaret preskriberas tio år 
efter tillträdet.228 
 

5.2.2 Säljaren kan friskriva sig från felansvar  
Säljarens ansvar för dolda fel kan vara besvärande. Därför är det vanligt att 
säljaren försöker friskriva sig från fel och brister i fastigheten till följd av att 
felreglerna i JB är dispositiva. Undantag från rätten att friskriva sig 
föreligger om en konsument under vissa förutsättningar köper en fastighet 
av en näringsidkare.229  
 
En friskrivning kan omfatta fastighetens skick i något hänseende eller 
påföljderna av felansvaret. I litteraturen har man delat in 
friskrivningsklausuler i egenskapsfriskrivningar och påföljdsfriskrivningar. 
En egenskapsfriskrivning kan exempelvis vara att säljaren inte vill svara för 
att skicket på avloppsrören uppfyller standard. Det bör här noteras att denna 
typ av friskrivning ska ses som en negativ upplysning av fastighetens skick, 
vilket ger anledning för köparen att vara extra noggrann vid 
undersökningen. En friskrivning kan också innebära att säljaren avsäger sig 
ansvaret att erlägga ersättning eller på annat sätt svara för någon påföljd om 
fastigheten visar sig vara behäftad med fel, en sådan friskrivning kallas 
påföljdsfriskrivning.230  
 
För att en friskrivning ska godtas fordras att den är tydligt formulerad. Det 
ska klart framgå vad säljaren friskriver sig ifrån. Generella friskrivningar är 
giltiga under förutsättning att de är tillräckligt tydliga och preciserade. HD 
har fastslagit att relativt generella friskrivningar kan göras gällande. I ett 
fall231 godtog HD en friskrivningsklausul, som föreskrev att köparen  
”… avstod med bindande verkan från alla anspråk mot (säljaren) på grund 
av fel eller brister i fastigheten.”, med motiveringen att det inte alltid kan 
krävas att friskrivningsklausulen ska precisera varje egenskap då det skulle 
kunna resultera i långa och svåröverskådliga listor på egenskaper. Vidare 
ansåg HD att det inte var otillbörligt att tillämpa en sådan klausul då 
köpeobjektet var en 10 år gammal byggnad och köpet gjordes mellan två 
privatpersoner. Att skriva att fastigen säljs i ”befintligt skick” är som 
huvudregel inte tillräckligt.232  
 
Förekomsten av en friskrivningsklausul sätter säljarens upplysningsplikt i 
ett delvis nytt läge. Om säljaren exempelvis känt till felet kan dennes 
agerande, genom att friskriva sig från felet, åtminstone i mer allvarliga fall 

                                                 
228 4 kap. 19 b § JB, Grauers, Fastighetsköp, s. 201. 
229 4 kap. 19 d § JB. 
230 Hager, Victorin, Allmän fastighetsrätt, s. 143. 
231 NJA 1975 s. 545. 
232 Hager, Victorin, Allmän fastighetsrätt, s. 144. 
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ses som ohederligt beteende vilket får till följd att friskrivningen saknar 
verkan och säljaren riskerar att bli ersättningsskyldig.233 
 

5.2.3 Föroreningsskada som fel enligt JB 
Den omständigheten att det inom den sålda fastigheten finns en 
föroreningsskada kan, enligt Grauers234, normalt bedömas som en avvikelse 
från vad köparen med fog kunnat förutsätta och kan därmed anses som ett 
faktiskt fel enligt 4 kap. 19 § JB. Lagmotiven till 10 kap. 3 § MB, som 
reglerar fastighetsförvärvarens miljörättsliga ansvar för föroreningsskadan, 
föreskriver att det inte ska göras några kopplingar till undersökningsplikten 
som stadgas i 4 kap. 19 § JB. Mot bakgrund av det resonemanget, är det 
enligt Grauers mening inte uteslutet att en situation kan uppkomma där 
köparen vid en miljörättslig bedömning kan anses ha bort upptäcka 
föroreningsskadan, medan föroreningsskadan enligt JB är att anse som ett 
dolt fel. En sådan bedömning skulle, enligt Grauers, kunna innebära att 
köparen kan hålla sig åtminstone delvis skadelös i förhållande till säljaren. 
Grauers utvecklar inte sitt resonemang kring hur bedömningen av om en 
föroreningsskada är att anse som ett faktiskt fel ska gå till. För att undvika 
att behöva göra en sådan bedömning förhandlar den försiktige köparen till 
sig en klausul i avtalet, där säljaren garanterar att det inte finns 
föroreningsskada inom fastighetens gränser. Om det skulle visa sig att det 
ändå finns en föroreningsskada på fastigheten föreligger ett konkret fel.235  
 

5.3 Sammanfattning och analys 

Tillämpning av JB:s regler om fel på föroreningsskador aktualiserar en rad 
frågor som i det följande ska behandlas. Inledningsvis bör det poängteras att 
det civilrättsliga felansvar som kan aktualiseras enligt JB inte påverkar det 
offentligrättsliga avhjälpandeansvar som följer av 10 kap. MB. Det är ändå 
intressant att i den här framställningen lyfta fram vilka alternativa 
möjligheter som finns för en fastighetsförvärvare att ekonomiskt kunna 
reducera de kostnader som en föroreningsskada medför. 
 
Utgångspunkten, vad gäller fastighetsförvärv enligt JB:s regler, är att en 
fastighet säljs så som den är. Det är vidare upp till köparen att skydda sig 
genom att göra en undersökning för att klargöra att fastigheten är av det 
skick som denne förväntar sig. Det har ovan framkommit att vissa 
företeelser på fastigheten, som avviker från vad köparen med fog kunnat 
förutsätta, ska betraktas som fel, vilket gör det möjligt för köparen att kräva 
prisavdrag och i undantagsfall hävning av köpet.  

                                                 
233 Hager, Victorin, Allmän fastighetsrätt, s. 145, jfr. NJA 1981 s. 894. 
234 Bengtsson, Miljöbalkens återverkningar, s. 216. - Bengtsson för ett liknande resonemang 
och anser också att en föroreningsskada är att en föroreningsskada kan anses utgöra ett 
faktiskt fel, med hänsyn till den fysiska avvikelse som en föroreningsskada kan innebära. 
235 Grauers, Fastighetsköp, s. 219. 
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Grauers är av uppfattningen att en föroreningsskada bör kunna utgöra ett 
faktiskt fel enligt JB. Det har inte påträffats något rättsfall som behandlar 
frågan vilket ger utrymme för resonemang. Till att börja med kan det 
ifrågasättas om en föroreningsskada verkligen innebär en avvikelse från vad 
köparen med fog kunnat förutsätta. Det har både i litteraturen och i 
lagmotiven till JB anförts att bedömningen av vad som ska anses utgöra 
normal standard ska göras utifrån köpeobjektet. Vidare har det konstaterats 
att det vanligtvis kan ställas högre krav på vad en köpare av en 
industrifastighet borde känna till om fastighetens skick. Huruvida en 
föroreningsskada avviker från en industrifastighets normala standard kan 
således diskuteras. Eftersom hänsyn får tas till omständigheter i det 
specifika fallet kan några generella riktlinjer inte dras. 
 
Om det ändå kan konstateras att en föroreningsskada anses vara en 
avvikelse från vad köparen med fog kunnat förutsätta krävs det att 
avvikelsen inte får vara något som köparen borde ha upptäckt vid en sådan 
undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens 
skick. Till skillnad från den undersökningsplikt som uppställs i 10 kap. 3 § 
MB, finns det här en mängd prejudicerande rättsfall som klargör vilka krav 
som kan ställas på undersökningsplikten enligt 4 kap. 19 § JB. Det är svårt 
att avgöra vilken undersökningsplikt som sträcker sig längst. Om de skulle 
anses lika långtgående kan en föroreningsskada inte anses utgöra ett fel 
enligt JB.  
 
Det finns dock några omständigheter som talar för att undersökningsplikten 
enligt MB sträcker sig något längre. Det råder delvis oklarhet kring 
huruvida undersökningsplikten enligt JB innefattar att köparen ska 
kontrollera offentliga handlingar. HD har inte gett något tydligt svar i 
frågan. Som konstaterats utifrån branschpraxis i föregående kapitel, bör en 
fastighetsförvärvare enligt MB undersöka fastighetens historia genom att gå 
igenom register över vilka verksamheter som funnits på fastigheten och 
utifrån denna information göra en riskbedömning om föroreningsskador kan 
finnas på fastigheten. Vidare har det i praxis till JB klargjorts att 
undersökningsplikten enligt 4 kap. 19 § JB inte kräver att köparen gör 
ingrepp i marken eller byggnaden. Huruvida markundersökningar i form av 
markingrepp krävs av fastighetsförvärvaren enligt 10 kap. 3 § MB får anses 
oklart. Det är dock inte omöjligt att det skulle krävas om det under 
fastighetsförvärvarens undersökning uppdagas att tidigare förorenande 
verksamheter funnits på fastigheten. Om undersökningen enligt MB är mer 
långtgående är det, i enlighet med Grauers resonemang, inte uteslutet att en 
situation kan uppkomma där köparen vid en miljörättslig bedömning kan 
anses ha bort upptäcka föroreningsskadan, medan föroreningsskadan enligt 
JB är att anse som ett dolt fel. 
 
Även om en föroreningsskada är att anse som ett faktiskt fel bör det tas i 
beaktning att det är vanligt förekommande att säljaren i överlåtelseavtalet 
friskriver sig från felansvar. Då JB:s felregler är dispositiva är ett sådant 
förfarande fullt möjligt. Eftersom friskrivningen sätter köparens rätt att rikta 
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anspråk, om felpåföljder mot säljaren ur spel, kan resonemang kring om en 
föroreningsskada är att klassificera som ett fel enligt JB verka irrelevant. 
 
Det har ovan framkommit att påföljderna som kan göras gällande om ett 
faktiskt fel föreligger enligt JB är prisavdrag och i vissa fall hävning och 
skadestånd. För att skadestånd ska utgå krävs det att säljaren varit försumlig 
i sitt agerande. Den mest aktuella påföljden borde i detta fall vara 
prisavdrag. Hur prisavdraget bestäms faller utanför uppsatsens 
avgränsningsområde och kan således inte vara föremål för vidare analys.  
Hävning blir enbart aktuellt som påföljd om felet är att anse som väsentligt. 
Om omständigheterna skulle vara sådana att hävning av köpet blir aktuellt, 
blir den omedelbara frågan vad som händer om en fastighetsägare vid tiden 
före hävning redan har ålagts ett avhjälpandeansvar. Kan föreläggandet 
upphävas gentemot köparen? En möjlighet är att föreläggandet i en sådan 
situation riktas mot säljaren, dvs. den tidigare fastighetsägaren. 
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6 Reglering av ansvar genom avtal 

6.1 Inledning 

Miljöansvaret har blivit en allt viktigare riskfråga i överlåtelseavtal rörande 
fastigheter. Säljaren vill lägga risken för att åläggas avhjälpandeansvar 
bakom sig medan köparen inte vill köpa på sig ett eventuellt 
avhjälpandeansvar.  
 
Bestämmelserna om avhjälpandeansvar för föroreningsskador enligt 10 kap. 
MB ger uttryck för ett offentligrättsligt ansvar och reglerna är indispositiva. 
Det ansvarssubjekt som tillsynsmyndigheten väljer att rikta föreläggande 
om avhjälpandeåtgärder mot påverkas således inte av ett civilrättsligt avtal 
mellan köparen och säljaren. Däremot kan parterna i avtal reglera hur 
kostnaden för ett sådant ansvar ska fördelas inbördes, i det fall ett ansvar 
kan göras gällande. Det innebär att om en tillsynsmyndighet skulle rikta 
anspråk mot någon av parterna, kan denne förutsatt att avtalet reglerar 
frågan, med hjälp av avtalet rikta anspråk mot avtalsparten. Det föreligger 
dock alltid en risk att avtalsparten går i konkurs, försvinner eller saknar 
medel och eftersom det inte påverkar det offentligrättsliga kravet, är en 
sådan regressrätt som avtalet medför av begränsat värde.236 Ansvaret bör 
därför så långt som möjligt beaktas redan under förhandlingarna om 
köpeskillingens storlek. 
 
Syftet med det här kapitlet är att översiktligt redogöra för hur köparen och 
säljaren kan reglera kostnaderna, som ett eventuellt avhjälpandeansvar 
medför, mellan sig. Fördelningen kan ske genom avtal om regressrätt, 
friskrivning och garantiutlåtanden som ska behandlas var för sig. 
 
Avsnitten som behandlar friskrivningsklausuler och garantiklausuler utgår 
från var sin autentisk klausul som är hämtade från ett rättsfall från MD och 
en skiljedom. Båda klausulerna har utgjort en del av två olika 
överlåtelseavtal där både köparen och säljaren varit att anse som 
verksamhetsutövare. Däremot har förvärvet inte inneburit någon 
verksamhetsövergång varför de även skulle kunna aktualiseras för enbart en 
fastighetsägare. Garantiklausulen har behandlats i en skiljedom och det bör 
således betonas att en skiljedom inte tillhör de traditionella juridiska 
rättskällorna. 
 

6.1.1 Några ord om avtalsfrihet och lojalitetsplikt 
Avtalsfriheten brukar tillsammans med principen om avtalsbundenhet anses 
utgöra två av grundprinciperna inom den avtalsrättsliga regleringen på 
förmögenhetsrättens område. Avtalsfriheten innebär att individer själva ska 
                                                 
236 Ebbesson, Miljörätt, s. 143. 
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kunna bestämma om de över huvud taget vill avtala, med vem avtalet ingås 
samt vad avtalet ska ha för innehåll. Avtalsbundenheten innebär att 
avtalsparterna är skyldiga att uppfylla sina avtalslöften.237  
 
Inom avtalsrätten finns en starkt förankrad lojalitetsprincip. Parterna kan 
sägas ha lojalitetsförpliktelser mot varandra som syftar till att möjliggöra 
och underlätta en riktig avtalsuppfyllelse. Avtalet innebär således inte att 
enbart tillvara sitt eget intresse, man ska också vara lojal och hjälpa 
motparten. Lojalitetsprincipen fungerar främst som ett stöd för tolkning av 
lagar och avtal och utgör sällan en självständig grund för i enskilda 
tvister.238 
 
Avtalsfriheten kan begränsas på olika sätt. Främst sker inskränkningarna 
genom indispositiv lagstiftning. Vidare kan avtalsfriheten begränsas genom 
avtalstolkning, oskälighetsregler och ogiltighetsregler.239 
 

6.1.2 Avtal om regresskrav 
En verksamhetsutövares och en fastighetsägares lagstadgade regressrätt240, 
vad gäller kostnader för avhjälpandeåtgärder, gentemot andra 
ansvarssubjekt241 har behandlats tidigare i framställningen. Fördelningen av 
det solidariska ansvaret ska för verksamhetsutövarnas del beräknas utifrån 
varje verksamhetsutövares delaktighet i föroreningen. För fastighetsägarnas 
del grundar sig fördelningen på den vetskap om föroreningen som var och 
en hade vid förvärvet av fastigheten. Huruvida det solidariska ansvaret i 
stället kan fördelas genom avtal framgår inte av lagtexten. Det bör dock 
noteras att paragraferna om solidariskt ansvar i 10 kap. MB har utformats i 
enlighet med bestämmelserna om solidariskt ansvar för skadestånd för vissa 
miljöskador där 32 kap. 8 § 2 st. MB anger: ”Vad de solidariskt ansvariga 
har betalat i skadestånd skall, om inte annat har avtalats, fördelas mellan 
dem efter vad som är skäligt med hänsyn till grunden för 
skadeståndsansvaret, möjligheterna att förebygga skadan och 
omständigheterna i övrigt”. 242 Mot bakgrund av det ovan anförda borde det 
kunna tolkas som att reglerna om solidariskt ansvar i 10 kap. MB är 
dispositiva och kan ändras genom avtal. I ett rättsfall243 som ska behandlas 
mer ingående i nästa avsnitt för MD ett resonemang som ger uttryck för att 
en friskrivningsklausul från säljarens sida skulle kunna påverka köparens 
rätt att, med stöd av 10 kap. 6 eller 7 §§ MB, rikta regresskrav mot säljaren. 
I fallet fick friskrivningsklausulen ingen verkan, eftersom den genom sin 
lydelse inte ansågs omfatta en friskrivning från kostnader för avhjälpande.  

                                                 
237 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 29f. 
238 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 37f. 
239 Jfr. 33 och 36 § AvtL. 
240 10 kap. 6 och 7 §§ MB. 
241 10 kap. 2 och 3 §§ MB. 
242 Prop. 1997/98:45, Del I, s. 358. 
243 Mål nr. M 616-06. 
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6.1.3 Friskrivningsklausuler 
Det har tidigare i framställningen redogjorts för säljarens rätt att friskriva sig 
från felansvar enligt JB.244 Eftersom friskrivningsklausuler vid 
fastighetsförvärv vanligtvis reglerar mer än felansvaret enligt JB är det av 
vikt att vara medveten om dess betydelse även för bestämmelserna i 10 kap. 
MB. 
 

6.1.3.1 Verkan av friskrivningsklausuer 
Friskrivningsklausuler betraktas som en metod för att omfördela risker 
mellan parterna. Enligt Lundmark grundar sig möjligheterna till friskrivning 
på principen om avtalsfrihet och är en nödvändig förutsättning för en väl 
fungerande marknadsekonomi. Eftersom syftet med friskrivningsklausuler 
är att åstadkomma begränsningar av det ansvar eller de rättigheter som 
annars skulle följa av främst dispositiv rätt kan ett okontrollerat bruk av 
sådana klausuler inte anses berättigat. Om det dessutom råder obalans i 
partsförhållandet kan det lätt leda till avtalskonstruktioner som framstår som 
klart ofördelaktiga för ena parten. Principer som rättvisa och skälighet i 
avtalsförhållanden måste därför vägas mot vikten av att upprätthålla de 
grundläggande principerna om avtalsfrihet och avtalets bindande verkan.245 
 
Generellt kan konstateras att lagstiftaren och domstolar har en restriktiv 
inställning till friskrivningsklausuler.246 För att användandet av 
friskrivningsklausuler inte ska missbrukas kan klausulens betydelse 
reduceras genom tolkning, eller åsidosättas på grund av att den anses vara 
oskälig enligt 36 § AvtL. Klausulen kan också direkt ogiltigförklaras om 
den strider mot någon tvingande lagregel eller alternativ ersättas av 
denna.247  
 
Den tolkningsverksamhet som domstolar använder för att begränsa 
räckvidden av friskrivningsklausuler brukar vanligtvis kallas för dold 
kontroll. Det finns två principer som ligger till grund för en sådan tolkning, 
oklarhetsregeln och principen om restriktiv tolkning. Båda principerna 
syftar till att begränsa ogynnsamma rättsverkningar av otydliga avtalsvillkor 
för den ena parten. Oklarhetsregeln kan formuleras så att avtalsvillkor i 
tveksamma fall tolkas till nackdel för den som utformat eller tillhandahållit 
avtalstexten. Regeln får således främst betydelse vid tolkning av ensidigt 
upprättade standardvillkor. Oklarhetsregeln har kritiserats på flera håll i 
litteraturen då det främst inte ansetts föreligga något behov för en sådan 
regel längre, utan att man vid oklarhet i stället ska tillämpa dispositiv rätt.248 
Principen om restriktiv tolkning av friskrivningsklausuler framstår snarast 
som en precisering av ogiltighetsregeln. Friskrivningen måste vara 
tillräckligt preciserad för att kunna göras gällande. Det ska tydligt framgå att 
                                                 
244 Se avsnitt 5.2.2. 
245 Lundmark, Friskrivningsklausuler giltighet och räckvidd, s. 86f. 
246 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 230. 
247 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 122. 
248 Lundmark, Friskrivningsklausuler giltighet och räckvidd, s. 103ff. 
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friskrivningen omfattar ifrågavarande situation.249 Formuleringen om att 
fastigheten säljs i ”befintligt skick” bör ses som mindre acceptabel enligt 
HD:s praxis.250 
 
Tillämpning av oskälighets- och jämkningsregeln (generalklausulen) i 36 § 
AvtL ingår i det som kallas den öppna kontrollen av friskrivningsklausuler. 
Till den öppna kontrollen hör ogiltighetsreglerna som stadgas i AvtL251 samt 
förutsättningsläran. Generellt kan sägas att ogiltighetsreglerna, inklusive 
förutsättningsläran, har sitt främsta tillämpningsområde på individuella 
avtalsvillkor eftersom de vanligen anknyter till särskilda omständigheter 
som förekommit i samband med avtalets ingående. Reglerna blir dock 
enbart aktuella om parterna yrkar ogiltighet. I litteraturen har 
ogiltighetsreglerna ansetts utgöra ett ”trubbigt” instrument i sammanhanget 
och att domstolarna tillämpar ogiltighetsreglerna med en påfallande 
försiktighet. Generalklausulen i 36 § AvtL anses däremot utgöra ett 
betydelsefullt kontrollinstrument i detta sammanhang, inte minst på grund 
av sitt vidsträckta tillämpningsområde. Den kan visserligen sägas ha sin udd 
riktad mot oskäliga avtalsvillkor i konsumentavtal, men kan även appliceras 
på kommersiella avtal liksom avtal mellan privatpersoner. Paragrafen 
föreskriver att ”avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om 
villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid 
avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i 
övrigt”. Vid prövning av ovan nämnda rekvisit ska hänsyn tas till om den 
ena parten varit i underlägsen ställning. Eftersom friskrivningsklausuler 
vanligtvis begränsar eller utesluter motpartens rättigheter i något avseende 
utgör de en typ av avtalsvillkor som inte sällan kan framstå som alltför 
ogynnsamma för denne och därmed bedömas som oskäliga med stöd av 36 
§ AvtL. Domstolarna kan med stöd av 36 § AvtL allt efter parternas 
yrkanden välja att åsidosätta ett visst avtalsvillkor eller jämka villkoret.252 
 

6.1.3.2 Friskrivningsklausuler i förhållande till MB 
Det har inte påträffats något uttryckligt stöd för att en säljare genom en 
friskrivningsklausul kan friskriva sig från kostnader för avhjälpande 
gentemot köparen. MD har dock fört resonemang i ett rättsfall253 som skulle 
kunna uppfattas som att en sådan friskrivning kan anses tillämplig förutsatt 
att den tydligt preciserar att friskrivningen avser kostnader för framtida 
avhjälpandeansvar. Rättsfallet, som i ett annat sammanhang redan 
behandlats ovan, rörde ansvarsfördelning av avhjälpandeåtgärder för en 
förorenad fastighet som hade förvärvats. Det var säljarens verksamhet som 
orsakat föroreningarna. Fastighetsförvärvaren hade efter förvärvet sanerat 
och exploaterat den förorenade fastigheten för att göra om den gamla 
industrimarken till bostadsområde. Med anledning av 
exploateringsåtgärderna som fastighetsförvärvaren vidtagit ansågs denne 

                                                 
249 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 117. 
250 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 231 och NJA 1975 s. 545. 
251 30, 31 och 33 §§ AvtL. 
252 Lundmark, Friskrivningsklausuler giltighet och räckvidd, s. 109ff. 
253 Mål nr. M 616-06 
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vara verksamhetsutövare enligt 10 kap. 2 § MB och mottog föreläggande 
om att vidta saneringsåtgärder. Med stöd av 10 kap. 6 § MB riktade 
förvärvaren således regressanspråk mot säljaren i syfte att genom den 
solidariska fördelningen få sitt eget ansvar jämkat till noll eftersom denne 
inte bidragit till någon av de existerande föroreningarna. Säljaren bestred 
yrkandet och hävdade fastigheten hade sålts som en industrifastighet med 
tillhörande friskrivningsklausul om att fastigheten kunde vara förorenad och 
att köpeskillingen anpassats därefter.  
 
Friskrivningsklausulen hade följande lydelse: 
 
”Köparen bekräftar härigenom att köparen före undertecknandet av detta 
fastighetsköpeavtal noggrant undersökt och besiktigat fastigheterna. 
Köparen har väl medveten om fastighetens ålder, byggnadssätt och 
användning. Köparen godkänner härigenom fastigheterna i befintligt skick. 
 
Säljaren har fullgjort sin upplysningsplikt och har uppmanat köparen att 
noga undersöka och besiktiga fastigheten. Köparen har dessutom undersökt 
de förhållanden av alla slag, som kan ha betydelse för nyttjande av 
fastigheterna. Köparen har själv skaffat sig noggrann kännedom om de 
planbestämmelser, myndighetsbeslut och dylikt, som berör fastigheterna. 
Köparen friskriver härmed säljaren från allt ansvar avseende faktiska fel 
eller fel av vad slag det vara må som säljaren kan vara ansvarig för såsom 
säljare av fastigheterna.”254 
 
MD anförde att klausulen inte innehöll någon skrivning som tydde på att 
parterna avsett att ge klausulen något uttryckligt förbehåll för att den även 
skulle omfatta en friskrivning av sådant ansvar som kan komma att utkrävas 
med stöd av bestämmelserna i 10 kap. MB. MD ansåg inte heller att 
klausulen, p.g.a. brist av gemensam partsavsikt vad gäller framtida 
saneringsåtgärder, kunde utgöra en jämkningsgrund för 
verksamhetsutövarens ansvar enligt 10 kap. MB. MD bedömde således att 
säljaren fick stå för hela saneringskostnaden.255  Det bör i sammanhanget 
poängteras att säljaren överklagade domen och att målet väntas tas upp av 
MÖD våren 2012. Huruvida MÖD kommer komma till samma slutsats 
återstår således att se.  
 

6.1.4 Garantiklausuler 
I de fall förekomsten av föroreningar är kända kan i allmänhet kostnader för 
utredningar och saneringsåtgärder, om sådana aktualiseras beräknas i någon 
mån och regleras i köpeskillingen. Ett alternativ är att säljaren inför en 
garantiklausul där säljaren åtar sig att stå för eventuella kostnader som 
framtida avhjälpandeåtgärder kan medföra.  
 

                                                 
254 Mål nr. M 616-06 
255 Mål nr. M 616-06 
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6.1.4.1 Verkan av garantiklausuler 
Uttryckliga garantier från säljaren är vanligt förekommande i 
överlåtelseavtal vid fastighetsköp och innebär att säljaren åtar sig ett större 
ansvar än vad som följer av lagstiftningen. Garantierna avser främst en 
försäkran om att fastigheten har vissa fysiska, rättsliga eller andra 
egenskaper. Säljarens garanti är det klaraste fallet för konkret standard. Det 
innebär således att om en fastighet avviker från vad säljaren garanterat 
föreligger ett konkret fel enligt 4 kap. 19 § JB. För att garantin ska vara 
giltig krävs det att det rör sig om otvetydiga uppgifter från säljaren.256  
 

6.1.4.2 Garantiklausuler i förhållande till MB 
Vid överlåtelse av en förorenad fastighet kan en säljare införa en 
garantiklausul som föreskriver att säljaren står för framtida kostnader för 
avhjälpande. En garanti kan således ge köparen rätt att regressivs kräva 
säljaren på eventuella kostnader som uppkommer i samband med 
avhjälpande. 
 
I en skiljedom257 rörande ett förvärv av en förorenad industrifastighet 
mellan två kommersiella aktörer förelåg en tvist om hur ett garantiutlåtande 
från säljaren i överlåtelseavtalet skulle tolkas. Köparen förvärvade 
fastigheten i syfte att exploatera den kommersiellt och ville därför inte 
drabbas av några miljörelaterade problem trots att denne var medveten om 
att fastigheten troligtvis var förorenad. Parterna kom därför överens om att 
införa följande garantiutlåtande i överlåtelseavtalet: 
 
”Köparen har inte före undertecknandet av detta köpekontrakt haft tid och 
möjlighet att genomföra miljöteknisk undersökning av Fastigheten. 
 
Säljaren skall bära allt ansvar för alla kostnader för miljöföroreningar, 
efterbehandlings- och återställandekostnader och andra dylika 
miljörelaterade utgifter och krav, hänförliga till Fastigheten före den 1 
september 2003. Köparen äger dock inte längre göra gällande något ansvar 
gentemot säljaren enligt detta stycke efter den 31 augusti 2007”258 
 
Efter förvärvet genomförde köparen markundersökningar där föroreningar 
uppdagades varpå köparen utförde saneringar på fastigheten. Tvist uppstod 
kring vilka avhjälpandeåtgärder som ansågs inbegripas i garantiutlåtandet. 
Säljaren menade att garantin skulle förstås så att säljaren närmast i 
anslutning till MB:s reglering bär ansvar för sådana kostnader som köparen 
haft för avhjälpandeåtgärder som ansetts skäliga och miljömässigt 
motiverade samt grundats på föreläggande från myndighet. Köparen menade 

                                                 
256 Grauers, Fastighetsköp, s. 146f. 
257 Skiljedom meddelad i Stockholm den 23 juli 2008, Fastigheten Preppen HB ./. 
Carlsberg Sverige AB. 
258 Skiljedom meddelad i Stockholm den 23 juli 2008, Fastigheten Preppen HB ./. Carlsberg 
Sverige AB. 
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å sin sida att garantin skulle ses fristående från MB:s regler och således inte 
innefatta några begränsningar med hänsyn till vad som ansetts skäligt. 
 
Skiljemännen kom fram till att säljaren, genom den vida och förbehållslösa 
garantibestämmelsen, gått med på ett mycket långtgående ansvar för 
miljörelaterade kostnader, samt att det med hänsyn till köpeskillingens 
storlek anpassats till den långtgående garantin från säljarens sida. Med 
anledning av att flera av köparens krav ansetts inkomma efter att 
garantiutlåtandets giltighetstid gått ut fastslog skiljemännen att köparen inte 
kunde kräva säljaren på samtliga kostnadsanspråk. 
  
Ytterligare en aspekt att beakta är således att de garantier en säljare är villig 
att ställa i köpeavtalet regelmässigt gäller under en begränsad tid medan 
ansvaret enligt 10 kap. MB är evigt.259 
 
Huruvida en garanti av ovan nämnda slag skulle kunna få betydelse för 
fastighetsförvärvarens undersökningsplikt enligt 10 kap 3 § MB får anses 
oklart. I lagmotiven till MB har det dock konstaterats att 
undersökningsplikten i MB inte påverkas av uppgifter som säljaren 
tillhandahåller. En garantiklausul där säljaren försäkrar att det inte finns 
någon föroreningsskada på fastigheten borde därför inte ha någon verkan 
vad gäller ansvaret enligt MB.260 
 

6.2 Sammanfattning och analys 

Det har ovan konstaterats att bestämmelserna om avhjälpandeansvar för 
föroreningsskador enligt 10 kap. MB ger uttryck för ett offentligrättsligt 
ansvar och att reglerna är indispositiva. Det ansvarssubjekt som 
tillsynsmyndigheten väljer att rikta föreläggande om avhjälpandeåtgärder 
mot påverkas således inte av ett civilrättsligt avtal mellan köparen och 
säljaren. Det finns dock inget som hindrar att köparen och säljaren genom 
avtal reglerar hur kostnaderna för ett eventuellt avhjälpandeansvar ska 
fördelas om det görs gällande.  
 
Reglerna i 10 kap. MB är inte uteslutande offentligrättsliga. Det solidariska 
ansvaret som regleras i 10 kap. 6 och 7 §§ MB är civilrättsligt då reglerna 
behandlar fördelningen av kostnaderna för ett avhjälpande. Det innebär att 
den solidariska ansvarsfördelningen borde kunna påverkas av avtal mellan 
parterna. Det bör här betonas att den avtalsenliga fördelningen enbart kan 
påverka avtalsparterna. De föreligger situationer där flera ansvarssubjekt än 
köparen eller säljaren kan åläggas ansvar. De omfattas av rättsliga skäl inte 
av den enligt avtalet överenskomna fördelningen.  
 
En situation där ett avtal skulle kunna få särskild betydelse för en 
fastighetsägare är om säljaren också är verksamhetsutövare till den 

                                                 
259 http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/fragajuristen/article137287.ece 
260 Prop. 1997/98:45, Del II, s. 120. 
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verksamhet som tidigare förorenat den aktuella fastigheten. Köparen 
förvärvar den förorenade fastigheten utan att själv bedriva någon 
verksamhet och utan att vidta någon form av exploateringsåtgärder. I en 
sådan situation kommer ett föreläggande om avhjälpandeansvar i första 
hand riktas mot säljaren i form av verksamhetsutövare och förorenare. 
Ponera i detta fall att säljaren inte har några medel för att betala kostnaderna 
för avhjälpandeåtgärderna. Föreläggandet skulle i en sådan situation kunna 
riktas mot fastighetsägaren med stöd av 10 kap. 3 § MB. Ett scenario som 
lagstiftningen inte beaktat är om den tidigare verksamhetsutövaren skulle bli 
solvent igen efter att fastighetsägaren ålagts att bekosta avhjälpandet. Det 
fastighetsägaren kan göra för att i förebyggande syfte skydda sig mot en 
sådan situation, är att reglera detta genom en regressklausul i 
överlåtelseavtalet. 
 
Vidare har det i avsnitten ovan framkommit att friskrivningsklausuler skulle 
kunna utgöra en avtalskonstruktion vid kostnadsfördelningen av 
avhjälpandeansvaret. För att sådana klausuler ska kunna tillmätas någon 
betydelse måste de vara tydliga och preciserade. Friskrivningsklausuler har i 
svensk rättstillämpning tolkats restriktivt. Det förkommer än så länge inget 
rättsfall där en friskrivningsklausul har påverkat kostnadsfördelningen 
mellan köpare och säljare. Av MD:s resonemang i M 616-06 framgår 
emellertid att en friskrivningsklausul kan få betydelse för 
kostnadsfördelningen. Det bör i sammanhanget tilläggas att en 
friskrivningsklausul kan jämkas eller lämnas utan avseende om resultatet av 
dess tillämpning skulle anses oskäligt. 
 
Garantiklausuler innebär i motsats till friskrivningsklausuler att säljaren tar 
på sig ett större ansvar än vad som vanligtvis fordras enligt lagstiftningen. 
Även om garantiklausuler kan tyckas gynnsamma för köparen bör denne 
vara observant på att garantiutlåtandet tydligt preciserar vilka åtaganden 
säljaren ska stå för. Det har både i rättsfallet från MD hänvisat till ovan och i 
skiljedomen framgått att det är tolkningen av vilka åtaganden eller 
friskrivningar som klausulerna ska innefatta, som är den vanligaste orsaken 
till att tvist uppstår mellan parterna. I framställningen har det även 
konstaterats att köparen bör vara uppmärksam på att en garantiklausul 
vanligtvis gäller under en begränsad tid, medan det miljörättsliga ansvaret 
aldrig preskriberas. 
 
Avslutningsvis bör det betonas att det alltid föreligger en risk att 
avtalsparten går i konkurs, försvinner eller saknar medel och eftersom det 
inte påverkar det offentligrättsliga kravet, är en sådan regressrätt som avtalet 
medför av begränsat värde. 
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7 Analys 

Syftet med den här uppsatsen har varit att klargöra under vilka 
omständigheter en fastighetsägare kan bli ansvarig för att avhjälpa en 
föroreningsskada på en förvärvad fastighet enligt MB:s regler, samt hur 
fastighetsägaren bör agera för att minimera riskerna att åläggas ett sådant 
ansvar. Vidare har uppsatsen syftat till att utreda förhållandet mellan 
felregeln i 4 kap. 19 § JB och avhjälpandeansvarsreglerna i 10 kap. MB.  
Uppsatsen har även haft till syfte att redogöra för hur säljare och köpare kan 
reglera kostnaderna för ett framtida avhjälpandeansvar i överlåtelseavtalet.  
 
Huvudregeln enligt den svenska miljörätten är att den verksamhetsutövare 
vars verksamhets förorenat en fastighet, bär det primära ansvaret för att 
föroreningsskadorna som uppstått till följd av föroreningen avhjälps. Regeln 
grundar sig på den internationellt erkända principen ”pollutor pays 
principle”. I avsaknad av ansvariga verksamhetsutövare kan 
fastighetsägaren åläggas att avhjälpa föroreningsskadan förutsatt att denne 
vid förvärvet av fastigheten kände till eller borde ha känt till 
föroreningsskadan.  
 
Fastighetsägarens subsidiära ansvar har varit centralt för framställningen. 
Efter vad som framkommit i uppsatsen kan det konstateras att det föreligger 
flera oklarheter kring fastighetsägarens subsidiära avhjälpandeansvar. Till 
att börja med kan det inte med säkerhet klargöras vad som krävs för att 
fastighetsägaren ska anses ha haft insikt om att den förvärvade fastigheten är 
förorenad. Några riktlinjer om vilka undersökningar en fastighetsförvärvare 
borde vidta innan ett förvärv för att undvika att drabbas av ett oväntat 
föreläggande om avhjälpandeåtgärder har inte föreskrivits i lagmotiven eller 
i lagtexten. Den näst intill obefintliga vägledningen bör tolkas som att det 
har överlämnats åt rättspraxis att fastställa ramarna för 
fastighetsförvärvarens undersökningsplikt. Några prejudicerande domar som 
behandlar frågan har dock inte påträffats. Denna oklarhet kring 
fastighetsägarens krav på undersökning får ses som något beklämmande för 
fastighetsägaren såtillvida att det inte säkert kan fastställas hur långtgående 
undersökningar en fastighetsförvärvare bör vidta innan fastighetsförvärvet 
genomförs. 
 
Omfattningen av fastighetsägarens avhjälpandeansvar har också varit 
föremål för diskussion i framställningen. De faktorer som enligt 
lagstiftningen kan påverka avhjälpandeansvarets omfattning har både i 
praxis och i litteraturen ansetts inte kunna tillämpas vid en 
skälighetsbedömning av fastighetsägarens avhjälpandeansvar. Fler 
vägledande rättsfall och riktlinjer från myndigheter i den här frågan vore 
önskvärt. 
 
Omfattningen av verksamhetsutövarens ansvar jämfört med omfattningen av 
fastighetsägarens avhjälpandeansvar har också varit föremål för diskussion i 
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framställningen. Det har anförts att det finns anledning att ur ett 
rättviseperspektiv ifrågasätta den solidariska ansvarsfördelning som 
föreligger mellan ansvariga verksamhetsutövare och den som föreligger 
mellan ansvariga fastighetsförvärvare enligt MB:s regler. 
Verksamhetsutövares andel i det solidariska ansvaret avgörs utifrån i vilken 
omfattning varje ansvarig verksamhetsutövare har bidragit till föroreningen. 
Detta i förening med att ansvariga verksamhetsutövare kan sökas längre 
tillbaka i tiden borde resultera i att ansvaret i vissa fall kan delas mellan 
flera verksamhetsutövare. Det synes således föreligga goda chanser för en 
verksamhetsutövare att reducera kostnaderna för ett avhjälpandeansvar. Vad 
gäller fastighetsägare ska det solidariska ansvaret fördelas utifrån den insikt 
som varje ansvarig fastighetsägare hade vid förvärvet. Hur graden av insikt 
beräknas är oklart då det saknas vägledning i frågan. Vidare kan 
fastighetsägare bara sökas om de förvärvat fastigheten efter den 1 januari år 
1999, vilket gör att antalet ansvariga fastighetsägare inte borde vara speciellt 
många när ett solidariskt ansvar görs gällande. Mot bakgrund av det anförda 
borde det ibland av taktiska skäl verka mer fördelaktigt att som 
fastighetsägare hävda ett verksamhetsutövaransvar, vilket skulle kunna ske 
genom att fastighetsägaren vidtar sanerings- och exploateringsåtgärder och 
därmed utnyttjar den möjlighet som finns att åberopa solidariskt ansvar och 
få ansvaret jämkat till förhoppningsvis noll. 
 
Vad gäller fastighetsägarens möjligheter att minimera riskerna för att 
åläggas ett avhjälpandeansvar kan följande konstateras. Genom att göra 
grundliga markundersökningar innan ett fastighetsförvärv, ökar 
fastighetsägaren sina chanser att upptäcka eventuella föroreningsskador 
innan förvärvet fullbordats. Med vetskap om den informationen har 
fastighetsförvärvaren i alla fall valmöjligheten att avstå från förvärvet och 
kan därmed undgå risken att åläggas ett avhjälpandeansvar. Om 
fastighetsägarens ändå vill genomföra förvärvet bör denne förhandla sig till 
en preciserad och tydlig garantiklausul i överlåtelseavtalet, vilken 
föreskriver att säljaren garanterar att stå för alla kostnader som ett eventuellt 
avhjälpandeansvar kan innebära. Det bör dock beaktas att garantin inte 
påverkar tillsynsmyndigheternas val av ansvarssubjekt som kan åläggas ett 
avhjälpandeansvar. Däremot innebär en preciserad och tydlig garanti ett 
civilrättsligt bindande avtal mellan parterna. Likaså kan det aldrig garanteras 
att säljaren är solvent den dag avhjälpandeansvaret görs gällande, vilket 
medför att köparen inte kan göra garantin gällande mot säljaren. 
Garantiklausulen är ändå ett sätt för förvärvaren att minimera kostnaderna 
och till viss del riskerna för ett eventuellt åläggande om avhjälpandeansvar. 
 
Om fastigheten redan har förvärvats och fastighetsägaren föreläggande har 
riktats mot fastighetsägaren kan det vara värt att undersöka om det finns 
möjlighet åberopa föroreningsskadan som fel i fastigheten och på så vis 
begära prisavdrag på köpeskillingen och erhålla detta retroaktivt från 
säljaren. Möjligheterna att nå framgång med en sådan talan får efter vad 
som framkommit i uppsatsen ses som relativt begränsade. Det är vanligt 
förekommande att säljaren friskriver sig från ett sådant felansvar med 
anledning av att JB:s felregler är dispositiva. Det får heller inte anses 
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klarlagt att en föroreningsskada alltid är att anse som faktiskt fel enligt 
felreglerna i JB.  
 
Med anledning av att en fastighetsägare riskerar att göras primärt 
avhjälpandeansvarig för föroreningsskador som uppstått till följd av att 
miljöfarliga ämnen förvarats i slutna tunnor eller cisterner på fastigheten, 
bör fastighetsägaren alltid vara vaksam på vad som förvaras på fastigheten.  
 
Avslutningsvis kan det konstateras att en fastighetsägare, genom att 
genomföra noggranna markundersökningar, försätter sig själv i ett 
förmånligare förhandlingsläge gentemot säljaren. Vetskapen av att det på 
fastigheten finns föroreningsskador medför att köpeskillingens storlek kan 
korrigeras nedåt.  Fastighetsförvärvaren kan troligtvis få säljaren att gå med 
på långtgående och preciserade garantier rörande avhjälpandeansvaret. 
Vidare kan vetskapen göra fastighetsförvärvaren extra uppmärksam på att 
säljaren inte friskriver sig från framtida kostnader för ett avhjälpandeansvar. 
Som tidigare nämnts kan varken friskrivnings- eller garantiklausuler 
påverka vilket ansvarssubjekt som tillsynsmyndigheten kan rikta 
föreläggande om avhjälpandeansvar mot. Överlag visar framställningen 
således det starka inflytande som MB:s regler har vid främst kommersiella 
fastighetsförvärv. 
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