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Sammanfattning 
 
Sedan miljöbalken infördes och den politiska målsättningen om ett ekologiskt hållbart 
samhälle lagstadgades har kravet om att sanera förorenade områden stärkts. Därigenom ökar 
också kravet på en tydlig lagstiftning där det går att ställa förorenaren till svars, i enlighet med 
den internationellt vedertagna principen om att förorenaren betalar. I studien beskrivs hur 
miljölagstiftningen i Sverige utvecklats när det gäller regleringen av ansvaret för 
efterbehandling av förorenad mark. Vidare undersöks om den gällande rätten medverkar till 
uppfyllandet av miljöbalkens mål om en hållbar utveckling. Som teoretisk grund används 
teorier om hållbar miljörätt. Genom analys av rättskällor såsom miljöbalken, dess förarbeten, 
domar och doktrin inom området visar studien att många oklarheter kring vem som kan ställas 
till ansvar fortfarande finns. Kravet på skälighetsbedömning innebär att hänsyn tas till andra 
faktorer än de rent miljömässiga. De allmänna hänsynsreglerna och däribland principen om att 
förorenaren betalar är i och med miljöbalken lagstadgade men fortfarande kan inte sägas 
vilket genomslag de får.   
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1. Inledning  
1.1 Problembakgrund  
 
Problemet med förorenade områden är omfattande och på många sätt av komplex art och 
delvis outrett. Människor har i alla tider brukat mark och andra naturtillgångar. I takt med en 
växande industrialism har även de negativa konsekvenserna på miljön ökat. De senaste 
årtiondena har medvetenheten om dessa effekter på naturen ökat och med olika styrmedel 
försöker stater ta itu med problemet. Tidigt under 1970-talet började behovet av att 
efterbehandla förorenade områden att uppmärksammas och men inte förrän ett tiotal år senare 
började det verkliga arbetet för svenska myndigheter med kartläggning och 
miljövårdsåtgärder.1 Trots den ökande insikten om olika verksamheters konsekvenser är det 
fortfarande långt ifrån ett löst problem, för samtidigt som industrier har utsläpp till mark, luft 
och vatten finns fortfarande gamla miljöskulder att betala. Föroreningarna är ofta resultatet av 
verksamheter som pågått i många års tid och för mycket länge sedan. Områdena är även på 
många platser bebyggda och ligger i tätorter och kan även ha inneburit att förorenade 
jordmassor förflyttats vilket ökar svårigheterna med att lyckas med saneringen.2  En 
miljöskuld i form av kvarblivet avfall eller föroreningar av mark och vattenområden kan bli 
mycket kostbar att reparera. Genomgående för dessa skulder är att de har en tendens att 
komma fram först i ett mycket sent skede av företagets levnad, kanske först i samband med 
konkurs eller långt senare.3 Det handlar alltså om ett stort och kostsamt miljövårdsarbete som 
bör ta sin utgångspunkt i principen om att förorenaren ska betala, på vilken svensk miljörätt 
vilar.4 Denna internationellt formulerade princip var från början ett ekonomiskt styrmedel 
men har efter att ha implementerats i lagstiftningen kommit att bli av politisk och 
administrativ art.5  
 
För att få till stånd ett miljövårdsarbete som ska kunna uppfylla de långsiktigt hållbara målen 
krävs, bland andra åtgärder, rättslig styrning.6 En styrning som bland annat har en viktig 
funktion på så sätt att reglerna ska tydliggöra ansvaret för alla aktörer som är inblandade i 
förorenande verksamheter och förorenade områden. De senaste åren har miljölagstiftningen i 
Sverige förändrats, både i form och i innehåll. Regler om förorenade områden i 
miljöskyddslagen har nu övergått till miljöbalkens 10 kap.  
 
Genom att miljöbalken infördes lagstadgades målet om en hållbar utveckling. Målet var även 
att en tydligare lagstiftning och att ta ett samlat helhetsgrepp på miljöproblematiken. Den nya 
grundläggande målsättningen implicerar vidare intressen såsom kommande generationers rätt 
till en god miljö.7  En del av arbetet mot detta mål är att se till att komma till rätta med gamla 
miljöskulder för att säkra nuvarande och framtida generationers rätt till en god miljö. För att 
uppnå miljömål om ett hållbart nyttjande av mark, vatten och andra naturresurser som 
riksdagen satt upp måste förorenade områden saneras och till detta krävs att ansvariga kan 
finnas. Med bakgrund av detta är det av intresse att se hur miljölagstiftningen förändrats i och 
med miljöbalken. Intressant är även att se hur balken formulerar och visar på förhållandena 

                                                           
1 Darpö, Jan (2001). Eftertanke och förutseende, s.18 
2 Bjällås, Ulf; Rahm, Thomas (1996).  Miljöskyddslagen - handbok i miljörätt, s.202 
3 Darpö (2001). s.279 
4 Darpö, Jan (1997). Retroaktiv rättsprövning - regeringsrättens dom i Klippanmålet ur Förvaltningsrättslig 
tidskrift nr 6, s.283 
5 Carlson, Jonna (2000). Principen att förorenaren betalar och den svenska miljöbalken, s.17 
6 SOU 1996:103 Miljöbalken del 1, s.181 
7 Prop. 1997/98:45 Miljöbalk, del 1, s.155 



Ett hållbart ansvar 
 

 -  - 5

mellan den höga målsättningen med hållbar utveckling och de mer detaljerade lagarna om 
förorenade områden.  
 
1.2 Syfte & problemformulering  
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur miljölagstiftningen i Sverige utvecklats när det gäller 
regleringen av ansvaret för efterbehandling av förorenad mark i miljöbalken. Vidare 
undersöker jag om den gällande rätten, den s.k. de lege lata, inom området är utformad så att 
den medverkar till uppfyllandet av miljöbalken mål om en hållbar utveckling.   
 
1.3 Material och metod 
 
Jag har i min studie inte följt en exakt vetenskaplig metod, utan arbetet kan sägas ha 
genomförts som en tolkande och jämförande textanalys. Becker Jensen (1997) beskriver 
textanalys som att man ställer frågor till en konkret text för att lösa en konkret frågeställning 
och att ge välgrundade svar som kan övertyga andra att man har rätt. För att undersöka och 
besvara några bestämda frågor utifrån sitt syfte läses utvalda texter. Därför, menar Becker 
Jensen, är det viktigt att inte slaviskt följa en bestämd metod, utan en analytisk metod ska 
först och främst vara funktionell så att den fungerar för en konkret text och i förhållande till 
konkreta frågor.8    
 
För att kunna uppfylla studiens syfte har jag tagit min utgångspunkt i lagtext samt andra slags 
rättskällor. För att finna relevanta dokument sökte jag bland rättskällor som behandlar ämnet 
lagstiftning om förorenade områden och även material i form av dokument från statliga 
myndigheter. Lagtext som valdes ut och har studerats i denna uppsats är miljöbalken 
(1998:808) och till viss del den tidigare miljöskyddslagen (1969:387) och tilläggslagstiftning 
till dessa. Det är huvudsakligen i dessa lagar som efterbehandlingsansvaret för förorenade 
områden har reglerats och regleras. På grund av det har jag valt att avgränsa mig till de 
grundläggande reglerna i dessa även om liknande regler har funnits eller finns delvis i andra 
lagtexter. Lagar och annan skriven författning är den främsta rättskällan i den svenska 
rättstraditionen, vilken jag följaktligen utgår ifrån då uppsatsen behandlar svensk rätt. Inom 
denna tradition står även förarbeten, motiven, och dess uttalanden i särställning och behovet 
använda dessa har ökat i takt med att det kommit mer allmänt beskrivna lagar, så kallade 
ramlagar. Förarbeten jag studerat är regeringens proposition 1997/98:45 Miljöbalk, statens 
offentliga utredning (SOU) 1996:103 Miljöbalken, och remissinstansernas uttalanden 
avseende miljöbalken. Jag har ögnat igenom materialet och sedan valt ut att studera de kapitel 
och avsnitt som jag funnit är av relevans för undersökningen. Det kan även tilläggas att 
förarbeten har en hierarkisk indelning, där propositioner har högsta dignitet.9 SOU och 
propositioner är politiska dokument, vilket påverkar utformningen av dessa och således även 
indirekt resultaten i denna studie. 
  
Jag försökte även finna domslut sedan miljöbalkens införande rörande studiens område för att 
kunna visa på konkreta fall där den aktuella lagstiftningen kommer till uttryck. Jag sökte 
bland miljööverdomstolens domar samt kontaktade landets miljödomstolar. Ett fall hade 
behandlats inom det berörda rättsområdet vilken jag använder i min studie. Denna är dom M 
5939-01, meddelad 2002-02-20, fortsättningsvis kallad Gällivaredomen, från 
miljööverdomstolen (MöD). Vid sökandet efter material till uppsatsen kom jag även i kontakt 
med den s.k. Klippan-domen, regeringsrättens (RegR) dom ref 57 från 1996, vilken jag 

                                                           
8 Becker Jensen, Leif (1997). Indf∅ring i textanalyse, s.20 
9 För utförligare beskrivning av rättskällornas inbördes dignitet, se t.ex. Norstedts juridiska handbok (2001) kapitel 1 
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förstod har skapat många diskussioner och varit av stor vikt för utformandet av miljöbalken. 
Även om domen är dömd innan miljöbalkens införande beslutade jag mig, på grund av dess 
betydelse för miljölagstiftningsarbetet, att använda den i arbetet. Rättspraxis, tidigare 
rättsavgöranden, är även det en viktig rättskälla inom svensk rätt, då främst i form av 
prejudikat. Prejudikat är de domar från de högsta instanserna som påverkar bedömningen av 
vad som är gällande rätt.10 
 
Litteratur som beskriver de delar av lagstiftningen som studien omfattar, så kallad doktrin, har 
jag använt mig av för att få en bredare grund i arbetet med analysen. Doktrin, det vill säga 
juridiska handböcker och läroböcker, är även det en kunskapskälla till gällande rätt.11 I 
uppsatsen har jag främst använt mig av text skriven av jur. dr. Jan Darpö då han behandlat 
ansvar för efterbehandling av förorenade områden mycket ingående. En central källa i 
uppsatsen är hans avhandling Eftertanke och förutseende.12 Risken med denna metod är att 
göra feltolkningar av lagtext eller att analysen inte blir tillräckligt mångsidig. Jag har som 
utgångspunkt för en djupare analys använt mig av teoretiker som skrivit om hållbar utveckling 
och miljörätt. Westerlund och Hydén, vars idéer behandlas i uppsatsen, har ett kritiskt 
förhållningssätt till miljörättens utformning och innehåll. Både Westerlund och Darpö är eller 
har varit knutna till den juridiska institutionen vid Uppsala universitet, vilket kan påverka 
uttolkningen. Det kan tilläggas att svensk miljörättsforskning drivs huvudsakligen vid nämnda 
universitet och vid Lunds universitet, där Hydén verkar. Flertalet av dessa innehar en kritisk 
hållning till och kontroversiell syn på den svenska miljörätten och dess utformning. 
Ytterligare används Caldwell och Schrader-Frechettes bok Policy for land för att visa på 
ekologins brister i rättens utformning. 
 
1.4 Studiens upplägg  
 
Inledningsvis kommer ett avsnitt där jag beskriver den tidigare lagstiftningen om ansvar för 
efterbehandling av förorenade områden i miljöskyddslagen. Klippandomen skildras och 
reaktionerna mot denna. Därefter redogörs för miljöbalken och mer specifikt om regleringen 
av förorenade områden i 10 kap. MB. Jag beskriver även tankar bakom regelverket som 
hållbar utveckling och principen att förorenaren ska betala. Därefter följer slutsatserna om 
jämförelsen mellan miljöskyddslagen och miljöbalken. Slutligen kommer en djupare analys 
av den rättsliga regleringen om förorenade områden i förhållande till målet om en hållbar 
utveckling.  

                                                           
10 Bernitz Ulf et al (1998). Finna rätt - juristens källmaterial och arbetsmetoder, s.31 ff  
11 Sandgren, Claes, red. (2001). Norstedts juridiska handbok, s.8 
12 Darpö (2001). 
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2. Från vattenlag till Klippandom 
2.1 Från civilrättslig till offentligrättslig lagstiftning 
 
Miljöskyddslagen (ML) trädde i kraft 1969 med den första heltäckande svenska rättsliga 
regleringen avseende skydd för den yttre miljön mot utsläpp från industrin och andra 
förorenande verksamheter.13 Skyldigheten att avhjälpa olägenheter från verksamheter fanns 
dock redan före miljöskyddslagens tid. Genom 1942 års reform av 1918 års vattenlag (ÄVL) 
infördes i 8 kap. den lagen uttryckliga kravregler för verksamheter som kunde orsaka 
vattenföroreningar.14 Bestämmelserna bröts sedan ur vattenlagen och fördes samman med 
motsvarande bestämmelser i fråga om luftföroreningar, buller och dylikt till 
miljöskyddslagen. Den nya lagstiftningen kom huvudsakligen att bli en offentligrättslig 
reglering,15 vilket avser rättsförhållandet mellan de offentliga organen, exempelvis stat och 
kommun i dess olika skepnader, och de enskilda medborgarna. Tidigare miljölagstiftning knöt 
an till civilrätten som rättsligt reglerar det inbördes förhållandet mellan fysiska och juridiska 
personer.16 Då de första reglerna kring miljöfrågor kom sågs miljöproblemen som lokala 
företeelser och det ansågs tillräckligt med privaträttslig reglering. Men då medvetenheten om 
problemens globala karaktär ökade ändrades lagstiftningen från att endast reglera förhållandet 
mellan enskilda till att även uppfylla behovet av regler och myndigheter som kunde skydda 
gemensamma intressen.17 De grundläggande principerna i ML byggde på att den som ska 
bedriva en miljöfarlig verksamhet måste vara försiktig, genom att rena utsläpp, dämpa buller 
m.m. Krav lades direkt på den enskilde företagaren, men dessa skulle vara tekniskt och 
ekonomiskt möjliga och rimliga.18   
 
2.2 Miljöskyddslagen och ansvaret för förorenade områden   
 
Bland kravreglerna i ML var det framför allt 5 § som reglerade det reparativa ansvaret för 
förorenade områden. Lagen var en sammanblandning av offentligrättsliga och civilrättsliga 
regler som tidigare funnits inom andra lagar.19 I 5 § sägs att den som utövar eller ämnar utöva 
miljöfarlig verksamhet skall vidta de skyddsåtgärder, tåla den begränsning av verksamheten 
och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan krävas för att förebygga eller 
avhjälpa olägenheter. 20 Detta stycke utökades genom en lagändring 1988. Det hade då 
förekommit oklarhet framförallt i praxis, angående frågan om ansvaret då en verksamhet 
upphört. Lagstiftaren lade därför till den förtydligande meningen ”skyldigheten att avhjälpa 
olägenheter kvarstår även efter det att verksamheten upphört”.21 Det sades även i förarbeten 
att lagändringen bara avsåg verksamheter som pågått efter att ML trädde i kraft.22 Genom 
domslutet i Klippanmålet skulle det dock visa sig att lagstiftningen inte var så tydlig som det 
antogs. 
 

                                                           
13 Bjällås, Rahm (1996), s.9  
14 Darpö, Jan (1994). Vem har ansvaret?- Rättsläget idag och förslag för framtiden, s.29 
15 Darpö (2001), s.26 
16 Bernitz (1998), s.31 
17 Darpö (2001) s.26 
18 Michanek, Gabriel (1997). Svensk miljörätt, s.123 ff 
19 Darpö, Jan (1997) Retroaktiv rättsprövning - regeringsrättens dom i Klippanmålet ur Förvaltningsrättslig 
tidskrift nr 6, s.286 
20 SFS 1969:387 Miljöskyddslag 5 § 
21 ibid 
22 Westerlund (1990), Miljöskyddslagen – en analytisk kommentar, s.199 
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I många situationer, som då det handlat om ett företag som använt sig av miljöfarliga 
kemikalier och haft bristfälliga reningssystem, kunde det vara klart att utpeka en ansvarig. 
Vem som enligt lagstiftningen kunde ställas som ansvarig då flera juridiska personer var 
inblandade var i många fall svårt, vilket Westerlund poängterar.23 Under lagändringen 1988 
gjordes försök till att förtydliga detta men Darpö menar dock att lagreformen inte förmådde 
att klargöra frågan om den rätte adressaten, vare sig det gällde nedlagd verksamhet eller 
pågående.24  
 
Vidare i paragrafen bestämdes att ansvarets omfattning skulle göras med hänsyn till vad som 
var miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt för verksamheten. Som 
Bjällås och Rahm påpekar kunde det vara svårt att bedöma vad som vara skäligt att kräva av 
en ansvarig. Olika rättsfall fick ge ledning.25 Innehållet i lagtexten gav inte särskilt exakta 
besked hur långt kraven på skyddsåtgärder skulle sträckas. Teoretiskt sett lämnades 
myndigheten alltså i en tämligen fri bedömningssituation.26 
 
2.3 Klippandomen  
2.3.1 Bakgrund 
 
Det var alltså i maj 1996 som Regeringsrätten meddelade det kontroversiella domslutet i det 
s.k. Klippanmålet, mitt under lagstiftningsarbetet med miljöbalken. Bakgrunden till domen 
var att AB Klippan bedrev verksamhet mellan 1965 till 1975 vid Emån, Hultsfreds kommun. 
Tillstånd enligt ML gavs 1973 och pappersbruket togs 1975 över av MoDo.27 Vattenområdet 
hade förorenats av det klorerade och svårnedbrytbara miljögiftet PCB från företagets utsläpp 
vilket började uppmärksammas i mitten av 1980-talet. Ett saneringsarbete inleddes som 
MoDo gav ekonomiskt bidrag till, men inte Klippan. 1991 ansökte därför NV hos 
koncessionsnämnden för miljöskydd att Klippan skulle åläggas att bidra till efterbehandlingen 
av Järnsjön. Koncessionsnämnden var oenig, bland annat ville ordföranden pröva ämnet i sak 
eftersom denne menade att 24 § 2 st ML var tillämplig, då kraven riktades mot någon som 
tidigare hade bedrivit en miljöfarlig verksamhet. Denna paragraf innehöll bestämmelser om 
att koncessionsnämndens fick ändra en verksamhets villkor om en verksamhet lämnat oriktiga 
uppgifter i förhållande till tillståndet.28 Han ansåg dock att det inte var skäligt att kräva att 
Klippan skulle delta i efterbehandlingsarbetet eftersom det hade gått 16 år sedan 
verksamheten överläts. Nämnden beslutade att avvisa NV:s yrkande med motiveringen att en 
omprövningstalan endast kunde göras mot nuvarande verksamhetsutövare. NV överklagade 
då till regeringen som fastslog att Klippan hade ett solidariskt ansvar för efterbehandling, 
tillsammans med MoDo, utan att ta ställning till omfattningen av skyldigheten. Klippan 
överklagade nu domen till RegR.  
 
2.3.2 Domslutet 
 
Den aktuella rättsregeln var tillägget i 5 § från 1989: ”skyldigheten att avhjälpa olägenheter 
kvarstår även efter det att verksamheten har upphört”. I förarbetena till lagändringen utgick 
departementschefen och andra inblandade att regeln var en kodifiering av vad som redan 
gällde. Även i koncessionsnämnden och regeringen var utgångspunkten att det i princip gäller 
ett ansvar för efterbehandling i vart fall från år 1969, då ML trädde i kraft.  Detta var även den 
                                                           
23 Westerlund (1990), s.71 ff   
24 Darpö (1994), s.155 
25 Bjällås, Rahm, s.208 ff 
26 Ranerås, Ulf (1985). Mål och principer i svensk miljöskyddslagstiftning , s.105 ff  
27 RÅ 1996 ref. 57 
28 SFS 1969:387 24 §, 2 st. 
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uppfattningen som dominerade den rättsvetenskapliga litteraturen, så den tolkningen RegR 
gjorde av paragrafens innebörd var därför oväntad.29 RegR ansåg att 5 § ML i dess 
formulering innan 1 juli, 1989, på vilken frågan om skyldigheten för Klippanbolaget skulle 
prövas, inte hade den innebörden att en skyldighet kvarstod även efter det att en miljöfarlig 
verksamhet upphört. Enligt RegR skulle en sådan retroaktiv lagstiftning leda till en tidigare 
oförutsebar ekonomisk belastning för berörda företag och att det är en förvaltningsrättslig 
grundsats att tillämpa de föreskrifter som gäller vid tidpunkten för tillståndsprövningen.30  
 
2.3.3 Reaktioner mot domslutet 
 
Enligt Michanek påstods det att en ingående analys gjorts av den slutsatsen men trots det 
innehåller inte domen ingen närmare motivering.31 Detta menar även Darpö i sin kritik av 
domen. Han menar att den tolkningen som regeringsrätten gjorde av 5 § ML är felaktig, då det 
sedan 1969 framgick att den som utövar en miljöfarlig verksamhet ska vidta de åtgärder som 
behövs för att avhjälpa olägenheter av denna verksamhet. Han menade även att domen stred 
mot den praxis som utvecklats i koncessionsnämnden sedan lagändringen, där det hade blivit 
accepterat att det reparativa ansvaret gällde i alla situationer, oavsett om verksamheten 
avslutats eller ej.32 Regeringsrättens absoluta uttalande innebar att företag verksamma i 
Sverige skulle kunna få ett fribrev för alla sina miljöskulder som avslutat verksamheten före 
den 1 juli 1989. Kritikerna mot domen såg det som ett erkännande för förorenare att slippa 
undan efterbehandlingsansvar och var inte alls i linje med principen om att förorenaren ska 
betala. Michanek ansåg att domen innebar ett utraderande av principen i fråga och undrade 
om regeringen skulle våga föra in den igen i miljöbalken.33  

                                                           
29 Michanek (1997), s.307 
30 RÅ 1996 ref. 57 
31 Michanek (1997), s.307 
32 Darpö (2001), s.81 
33 Michanek (1997) s.307 
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3. Nu gällande miljölagstiftning 
3.1 Bakgrund till miljöbalken 
 
Under 1970-talet och två årtionden framåt kom lagstiftning som reglerar det omfattande 
miljöområdet att öka kraftigt och även sektoriseras. I stort sett kom varje verksamhet att ha 
sin egen speciallag, såsom naturvårdslagen, vattenlagen och lag om kemiska produkter. 
Miljölagstiftningen hade kommit att bli svåröverskådlig, i många fall motstridig och 
uppvisade även brister på flera områden. Därav ökade kravet på en samlad lagstiftning för att 
bättre kunna komma till rätta med miljöproblem, vilket var ett av syftena med miljöbalken.34  
 
3.2 Hållbar utveckling – miljöbalkens grundläggande mål 
 
Miljöbalken (MB) var inte bara resultatet av en allt för sektoriserad och oöverskådlig 
lagstiftning utan även av ett nytt tänkande kring miljöfrågor som spridits internationellt sedan 
slutet på 1980-talet. Brundtlandkommissionen kom 1987 med sin rapport Vår gemensamma 
framtid. I denna betonades att de miljöpolitiska målen endast kan uppnås genom en 
samordning av insatser mot miljöstörande punktkällor och en omläggning av livsstilen i 
framförallt västvärlden och med ett långsiktigt perspektiv. Fokus lades på internationell 
reglering och hänsyn till kommande generationer. Begreppet "hållbar utveckling" fastslogs, 
som sedan dess och sedan FN: s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 
(UNCED) blivit en övergripande målsättning för miljövårdsarbete världen över. Enligt 
kommissionen innebär uttrycket att samhällsutvecklingen måste innebära en rättvis fördelning 
av naturresurser mellan jordens länder och människor. Begreppet innefattar ekonomiska, 
sociala och ekologiska aspekter, som alla ska beaktas för ett hållbart samhälle. Nyttjande av 
resurser ska även ske med hänsyn till framtida generationers behov. Ett holistiskt tankesätt, 
hämtat från bland annat ekologin, anammas, vilket betyder att sambandet mellan olika 
naturliga entiteter betonas.35 Hållbar utveckling kan sägas innefatta fyra etiska dimensioner. 
Två rör fördelningen av naturresurser, dels mellan rika och fattiga och dels mellan nuvarande 
och kommande generationer. Den tredje dimensionen handlar om förhållandet mellan 
människa och miljö och slutligen dimensionen som gäller vårt förhållningssätt till den 
naturvetenskapliga osäkerhet som är förknippad med många av människans aktiviteter. På så 
vis kan man säga att begreppet innefattar en förmedlande länk mellan moral och rätt.36  
 
Begreppet kom att få genomslag världen över och i Sverige anammades det i flera politiska 
dokument under 1990-talet. När miljölagstiftningen reformerades var hållbar utveckling den 
grundläggande principen. I propositionen 1997/98:45 skriver regeringen att ett tillskapande av 
miljöbalken skall ses som ett miljöpolitiskt ställningstagande och utgör ett viktigt led i arbetet 
med att tillskapa en ekologisk hållbar utveckling i Sverige.37    
 
3.3 Miljöbalkens och ansvar för förorenade områden 
3.3.1 Övergripande bestämmelser 
 
Miljöbalken trädde alltså i kraft 1 januari, 1999 med ambitionen att införa rättsligt bindande 
regler för att skapa förutsättningar för ett ekologiskt hållbart samhälle.38 Social och 

                                                           
34 Prop. 1997/98:45 del 1, s.154 
35 Stenmark, Mikael (2000). Miljöetik och miljövård s.27 ff 
36 Darpö (2001), s.27 
37 Prop. 1997/98:45 del 1 s.186 
38 Prop. 1997/98:45 Miljöbalk del 2 s.5 
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ekonomisk utveckling ska förenas med ett effektivt skydd för miljön.39 I 1 kap 1 §, 
portalparagrafen, formuleras målen som ska spegla den nya lagstiftningen med det 
övergripande syftet att främja en hållbar utveckling. Detta grundläggande rättspolitiska syfte 
går igenom hela balken. Första stycket fortsätter med att påvisa insikten om att naturen har ett 
skyddsvärde och att människan har ett ansvar att förvalta naturen väl. För att målsättningen 
ska kunna uppfyllas krävs att balken tillämpas i enlighet med lagstiftarens ambitioner. MB:s 
första kapitel innehåller även fem principregler om vad tillämpningen av den ska syfta till och 
således även en precisering av begreppet hållbar utveckling: 
   

- Människors hälsa och miljön skall skyddas mot skador  och andra olägenheter 
- Värdefulla natur- och kulturmiljöer skall skyddas och vårdas 
- Den biologiska mångfalden skall bevaras  
- Mark- och vattenområden skall användas så att en från ekologisk, social, kulturell och 

samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas 
- Återanvändning och återvinning av uttjänta varor och produkter skall främjas liksom 

andra åtgärder som gynnar ett kretslopp av varor, energi och andra produkter40  
 
Regeringen påpekar även i prop. 1997/98:45 att de av riksdagen fastställda miljömålen (se 
Regeringens proposition 1997/98:145 Svenska miljömål - miljöpolitik för ett hållbart Sverige, 
samt proposition 2000/01:130 Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier) ger ledning 
vid tillämpningen av balken då det gäller en närmare bedömning av vad en hållbar utveckling 
innebär.41   
 
3.3.2 Allmänna hänsynsreglerna 
 
De grundläggande materiella bestämmelserna i balken återfinns i andra kapitlet om de 
allmänna hänsynsreglerna, där det alltså anges vilka hänsyn som ska tas och hur var och en 
ska handla för att uppnå lagstiftningens mål.42 Dessa är således gemensamma kravregler för 
all verksamhet och alla åtgärder av betydelse inom miljöbalkens tillämpningsområde. Det 
påpekas i motiven till balken att vid tillämpning av hänsynsreglerna måste alltid en avvägning 
göras med tanke på vad som får anses vara ett allmänt godtagbart beteende med hänsyn till 
andra intressen än rena miljöintressen.43 Remissinstanserna var i huvudsak positiva till 
införandet av hänsynsregler. Viss kritik riktades emellertid åt den relativt allmänna hållningen 
och att det därmed skapas svårigheter med tillämpningen av dem. Regeringen menade dock 
att genom dessa övergripande regler ska miljöhänsyn ges ökad tyngd.44  
 
Intressant i sammanhanget kring ansvaret för förorenade områden är främst tre bestämmelser. 
Av 3 § framgår att var och en som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden 
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Paragrafen innefattar således 
den så kallade försiktighetsprincipen. I denna kommer även den preventiva delen av den 
internationellt vedertagna principen om att förorenaren ska betala (polluter pays principle, 
PPP) till uttryck. Detta krav ska iakttas om det inte är orimligt med hänsyn till 
miljövårdsnyttan jämfört med kostnaden (7 §, skälighetsregeln). I 8 § beskrivs förorenarens 
                                                           
39 Prop. 1997/98:45 del 1, s.1 
40 SFS 1998:808 Miljöbalk, 1 kap. 1 § 
41 Prop. 1997/98:45 del 2, s.8 
42 SFS 1998:808 2 kap. 1 § 
43 Prop 1997/98:45 del 1 s.207 
44 Ibid s.201 ff 
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ansvar för reparativa åtgärder, som att bekosta dessa eller att betala ersättning för uppkommen 
skada. Paragrafen innehåller i sig en skälighetsavvägning i och med föreskriften att 
omfattningen av åtgärderna ska ske i den mån det anses skäligt. Detta reparativa ansvar 
utvecklas i 10 kap. MB om förorenade områden som beskrivs i denna studie i avsnitt 3.3.3. 
 
3.3.2.1  Principen om att förorenaren ska betala  
 
Principen om att förorenaren ska betala formulerades 1972 i en rekommendation av OECD. 
Från början var det en ren ekonomisk princip där meningen var att kostnaderna för 
miljöskyddet skulle internaliseras i priset för varan, för att därigenom återspegla dess "rätta" 
pris. Det syftade alltså till konkurrensneutralitet mellan olika länder och industrier. PPP har 
efter hand utvecklats till en av de mer grundläggande rättsprinciperna inom internationell 
miljörätt.45 I en mängd internationella dokument finns hänvisningar till principen. 
  
EG-rätten bygger på principen och den hade även betydelse i miljöskyddslagen, även om den 
inte fanns direkt utskriven i lagtexten. Enligt Westerlund var det dock snarare den 
civilrättsliga miljöskadelagen som byggde på principen, eftersom det i den reglerades när 
skadestånd för uppkommen miljöskada skulle betalas av en ansvarig.46 I miljöbalken kommer 
alltså principen skriftligen till uttryck i den 8 § i de allmänna hänsynsreglerna. Häri har 
principen den betydelsen att om skada eller olägenhet för miljön uppkommit är det den som 
har bedrivit den verksamhet eller vidtagit den åtgärd som orsakat skadan eller olägenheten 
som ansvarar för att skadan avhjälps. Därtill har lagts att omfattningen ska göras utifrån vad 
som kan anses skäligt enligt 10 kap. MB.47 Fortsättningsvis gäller principen även för den som 
vidtar en åtgärd som orsakar skada eller olägenhet även om detta inte alltid sker i 
näringsverksamhet. Ansvaret kan i vissa fall endast innefatta kostnaderna för avhjälpandet, då 
det är mer kostnadseffektivt att låta någon annan vidta de faktiska åtgärderna för att komma 
till rätta med skadan.48    
 
3.3.3 Miljöbalkens reglering av förorenade områden  
3.3.3.1 Bakgrund till 10 kap. MB 
 
Syftet med den nya lagstiftningen om förorenade områden var att klargöra och skärpa 
ansvarsreglerna samt även att anpassa regelverket till den ökade kunskapen om detta 
miljöproblem. I övergångsbestämmelserna till miljöbalken uttalar regeringen att det är 
angeläget att rättsläget om området i fråga regleras på ett entydigt och begripligt sätt för både 
myndigheter, domstolar och verksamhetsutövare eftersom det förekommit stora oklarheter.49 
 
3.3.3.2 Grundläggande bestämmelser 
 
Det är alltså i 10 kap. MB som de offentligrättsliga reglerna om ansvaret för gamla 
miljöskador återfinns. Det är alltså det ansvar som förorenaren har gentemot det allmänna att 
avhjälpa skador som uppkommit av hans verksamhet och som innebär en risk för människors 
hälsa och miljön.50 Definiering av verksamhet och åtgärder är inte närmare preciserat vare sig 
i lagtext eller i förarbeten. Styrande för vilka företeelser som omfattas är den övergripande 

                                                           
45 Darpö (2001), s.28 ff 
46 Westerlund (1990), s.71 
47 SFS 1998:808 2 kap. 8 § 
48 Prop. 1997/98:45 del 2 s.25 
49 Prop. 1997/98:45 del 1, s.602 
50 Darpö (2001) , s.59 
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målsättningen i 1 kap. 1 § MB, att alla slags verksamheter och åtgärder som ryms inom dessa 
intresseområden omfattas av balken.51  
 
Reglerna ska tillämpas på alla förorenade områden, oavsett hur skadorna uppkommit. 
Tillämpningsområdet för 10 kap. MB innefattar således mark och vattenområden, inklusive 
grundvatten. Enligt praxis som utvecklades under ML om efterbehandlingsansvaret var frågan 
om var föroreningarna uppträder inte kontroversiell. Det rådde aldrig någon tvekan om att 
ansvaret även omfattade även omgivningar utanför fastighetsgränser och liknande.52  
 
3.3.3.3 Ansvarets uppdelning 
 
Ansvaret är uppdelat på två grupper, verksamhetsutövare och markägare/fastighetsägare. I 
första hand ska den som bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som bidragit till 
föroreningarna i ett område ("verksamhetsutövaren") stå för efterbehandlingsåtgärderna vilket 
uttrycks i 2 §.  Formuleringen överensstämmer ordagrant med 2 kap. 8 §. Detta är vanligtvis 
inte problematiskt om man bara ser till företag som faktiskt bedrivit verksamheten. Men då 
flera personer, juridiska som fysiska, är inblandade kan det vara betydligt svårare att göra 
avgränsningen. Varken miljöbalken eller dess förarbeten ger någon klar vägledning i denna 
fråga. Vägledning kan ges av den praxis som utvecklades under ML, även om det enligt 
Darpö inte heller i lagtexten, förarbeten eller den juridiska litteraturen under denna tid gavs en 
närmare definition. Avgörande för denna bestämning i olika rättsfall är faktorer som 
exempelvis vem som har makt och möjlighet att kontrollera verksamheten och därmed 
utsläppen från denna.53 I fall då ingen kan göras ansvarig enligt 2 § eller som inte har 
ekonomiska möjligheter att bekosta nödvändig sanering, kan miljömyndigheterna vända sig 
till markägaren eller den som ägt det förorenade området i fråga. Förutsättningen för det är 
dock att denne vid köp av fastigheten kände till eller borde ha känt till att den var förorenad. 54  
 
Ett exempel på ett för miljön positivt utfall, hur denna praxis kan leda till ett tilldelande av 
ansvar, är den i februari i år (2002) första domen enligt 10 kap MB från miljööverdomstolen, 
Gällivaredomen. Detta fall handlade om ett konkursbos ansvar för sanering av ett område, 
förorenat av diesel från en lastbil. Konkursboet ansågs av MöD som verksamhetsutövare 
enligt 10 kap. 2 § MB eftersom det hade vidtagit en åtgärd (förvaring av en lastbil de hade 
rådighet över) som hade orsakat förorening. Det var upp till boet att visa att föroreningen 
uppkommit före utbrottet av konkursen, vilket man inte kunde. Enligt Darpö är det en 
bekräftelse på den praxis som utvecklats i koncessionsnämnden sedan sent 1980-tal, dvs. att 
konkursbon har ett visst självständigt ansvar för att efterbehandla sådan mark som förorenats 
genom dess förvaring av miljöfarliga ämnen.55  
 
3.3.3.4 Skälighetsbedömningen 
 
Omfattningen av ansvaret ska avgöras genom en skälighetsbedömning enligt 4 § och den ska 
göras efter att frågan om den/de rätta adressaten/adressaterna är avgjord. Den ska även 
kopplas samman med 2 kap 8 § MB. Hänsyn ska tas till, förutom den rent miljömässiga, 
bland annat tidsaspekter och kostnadseffektiviteten av miljövårdsåtgärden.56 Efter den 
miljömässiga bedömningen gjorts, om omfattningen på problemet, görs avvägningar av 
                                                           
51 Prop. 1997/98:45 del 2, s.7 
52 Darpö (2001), s.63 
53 Darpö (2001), s.67 
54 SFS 1998:808 10 kap. 3 § 
55 Darpö, Jan (2002-06-13), e-post 
56 Prop. 1997/98:45 del 2, sid.121 
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faktorer som har att göra med förorenaren och utsläppet. Här är det alltså fråga om att 
fastställa verksamhetsutövarens andel i ansvaret utifrån olika faktorer i det enskilda fallet. En 
andra omständighet är huruvida verksamhetsutövaren varit följsam med ”dåtidens krav” på 
god miljövård, om företaget haft tillstånd och drivit verksamheten efter det. Värt att återigen 
poängtera är dock att ett krav på att avhjälpa olägenheter efter industriella verksamheter 
funnits med i lagstiftningen sedan 1942.  
 
I skälighetsbedömningen ska hänsyn tas till hur lång tid som förflutit sedan den skadegörande 
handlingen. Ju längre tid som har förflutit desto mindre ansvar. En nyhet i miljöbalken är 
tidsangivelsen i övergångsbestämmelserna. Den paragrafen är mer eller mindre en direkt följd 
av Klippandomen.57 Efterbehandlingsansvaret är inte heller föremål för preskription (4 §, sista 
st.). Däremot är reglerna avgränsade i tid genom särskilda bestämmelser i lagen om införande 
av miljöbalken.58 Av denna lags 8 § framgår att reglerna ska tillämpas på verksamheter vars 
faktiska drift pågått efter den 30 juni 1969, det vill säga då miljöskyddslagen trädde i kraft.  
Klippandomen fick också till följd att frågan om retroaktiv lagstiftning kom till diskussion 
och klargjordes. Regeringen menade i förarbetena att föroreningar ska ses som ett bestående 
förhållande och därför inte bör övergångsregeln ses som retroaktiv lagstiftning eftersom 
verksamhetens effekter fortsätter. Ett resonemang förs även om att ”miljöfarlig verksamhet” 
rent allmänt bör tolkas så att denna inte ska anses ha upphört förrän verkningarna av 
verksamheten har slutat.59  
 
En ytterligare omständighet med betydelse för ansvaret som omnämns i lagtexten är om 
verksamhetsutövaren endast i ”begränsad mån” bidragit till föroreningarna.60  Det kan handla 
om sediment i en sjö som kontaminerats av kvicksilver från flera verksamheter. Enligt Darpös 
tolkning av rättsläget skulle ”begränsad mån” även kunna innebära en möjlighet att helt frita 
de som endast mindre omfattande bidragit till föroreningen.61 Om flera verksamhetsutövare är 
ansvariga ska de svara solidariskt för den efterbehandling som anses rimlig (6 §). 
Bedömningen om hur mycket var och en som bidragit till föroreningarna kan åläggas att stå 
för ska också ske med hänsyn till skälighetsregeln i 4 § MB.  
 

                                                           
57 Darpö (2001), s.286 
58 SFS 1998:811 Lag om införande av miljöbalken 8 § 
59 Prop. 1997/98:45 del 1, sid.602 ff 
60 Prop. 1997/98:45 del 2, s.120 
61 Darpö (2001), s.72 
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4. Ny lagstiftning – utökat ansvar? 
4.1 Miljölagstiftningens utökning 
 
När samhället i allt högre grad ställer krav på att verksamheter som orsakat miljöskada tar 
hand om denna, blir det viktigt att ha ett fungerande regelsystem som klargör vem som bär 
ansvaret och på vilket sätt det ska uppfyllas. Lagstiftningen har alltmer kommit att bli ett 
viktigt styrmedel inom miljöpolitiken och ett sätt att kunna reglera verksamheter och 
människor som jobbar med olika form av miljöstörande aktiviteter. Stora förändringar har 
efterhand skett, vilka har varit och är positiva för miljön, men än återstår ett massivt arbete. 
Regler om ansvar för miljöstörande verksamheter har som jag visat i uppsatsen ändå funnits 
en relativt lång tid även om de första lagarna kring detta inte var lika omfattande och ingående 
som dagens. Miljöbalkens regler är i stort sett endast en utveckling på ett gammalt 
regelsystem genom sammansmältningen av gamla lagar med inblandning av civil och 
offentligrättsliga delar. Även 10 kap. är således en kodifiering  och utökning av 
miljöskyddslagens bestämmelser, vilket märks i mångt och mycket. Flera problem kvarstår, 
men en viss förbättring kan skönjas. 
  
4.2 Vems ansvar? 
 
Det kan ändå sägas att det fortfarande finns tveksamheter kring vem som är ansvarig. Både i 
miljöskyddslagen och i den efterföljande miljöbalken fanns och finns ett till viss del oklart 
utrymme för vem som är ansvarig och när. Vem som kan ställas som ansvarig och vilka 
verksamheter som påverkas av 10 kap. MB hänger ihop med det första kapitlet i denna lagtext 
om vad som innefattas av balken. Alla verksamheter eller aktiviteter som orsakar miljöskador 
berörs av miljöbalkens regler och det är i sista hand rättspraxis som avgör hur ansvaret ska 
utdömas. Eftersom miljöbalken är utformad som en ramlagstiftning får man söka sig till 
förarbeten och till prejudikat för att försöka utröna vad som gäller i det enskilda fallet. Det är 
en utökning sedan miljöskyddslagen och större tydlighet i och med att det i MB även står 
utskrivet att det finns två ansvarskretsar och fastighets/markägares ansvar klargörs. 
Gällivaredomen visade hur konkursbo kan anses som verksamhetsutövare då det hade 
förfogande över en lastbil som läckte diesel. Detta var i och för sig ingen nyhet i och med MB 
utan var praxis redan under ML. Då det gäller vilket ansvar nedlagda verksamheter, vars 
miljöstörande effekter kvarstår, kan tilldelas så ledde Klippandomen till att lagstiftarna 
förtydligade tidsramen. Även om det genom lagändringen 1988 tillkommit en ytterligare 
mening i 5 §, visade denna dom att regeringsrätten ansåg att man inte kunde tilldela Klippan 
ett s.k. retroaktivt ansvar. I miljöbalken lades det alltså då till en paragraf om den tidsmässiga 
avgränsningen inom vilken en verksamhetsutövare kan ställas till svars. Lagen säger nu 
uttryckligen att det är effekter av verksamheter som pågått efter 1969 och miljöskyddslagens 
införande som ansvar kvarstår för.  
 
4.3 Omfattning av skälighetsbedömning  
 
Skälighetsbedömningen finns kvar och kan sägas även har utökats i och med att även en av de 
allmänna hänsynsreglerna innehåller en bestämmelse om det. Bedömningen är mycket 
betydelsefull i och med att hänsyn måste tas till andra faktorer än de miljömässiga och 
resulterar i hur omfattande ansvaret blir. Vilken vikt olika faktorer ges avgörs i det enskilda 
fallet av den beslutande myndigheten. I Gällivaredomen gjordes den skälighetsbedömningen 
att efterbehandlingsåtgärderna var relativt begränsade och att det då kunde bedömas som klart 
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rimligt att konkursboet tilldelades ansvaret.62  Frågan kan således ställas vad domslutet hade 
fått för utslag ifall föroreningarna orsakat en större miljöskada. I vilket fall som helst så visar 
det att lagstiftningen låter många faktorer spela in även fortsättningsvis. Huruvida 
miljömässigt hänsynstagande hävdar sig gentemot exempelvis ekonomiska faktorer är inte 
klarlagt, även om hela 10 kap. MB ska grunda sig på principen om att förorenaren betalar.   
 
4.4 Miljöbalkens betoning på de allmänna hänsynsreglerna och PPP 
  
De allmänna hänsynsreglerna och bland dessa principen om förorenaren betalar är ett nytt 
grepp i miljöbalken som kan komma att få spela en avgörande roll i framtida domar. 
Reglerna omfattar varje företeelse som ytterligare regleras i miljöbalkens efterföljande 
kapitel. I Gällivaredomen hänvisar miljööverdomstolen till 2 kap. 8 § MB om att förorenaren 
skall betala.63 Detta kan visa på att de beslutande i denna miljödom och framtida kan ge en 
ökad tyngd i domsluten och att det i praktiken blir lättare att ställa verksamhetsutövare till 
ansvar genom tillämpning av hänsynsreglerna. Otydligheten kring dessa kan dock komma att 
fortgå ett bra tag till framförallt med tanke på skälighetsbedömningars betydelse. Flera 
remissinstanser, däribland lagrådet, ifrågasatte den vaga formuleringen av hänsynsreglerna 
och betonade att det skulle kunna innebära orimliga konsekvenser för den enskilde.64 I frågan 
om en privatpersons ansvar står det uttryckligen i förarbetena om 8 § att denna även ger den 
enskilde personen ett ansvar för orsakad miljöskada.65 Det kan således innebära att det 
rättsliga ansvaret för en enskild person som orsakar miljöskada teoretiskt ökar. I 
miljöskyddslagen riktades framförallt regleringen mot miljöstörande verksamheter. I 
praktiken finns dock fortfarande ett starkt skydd för en privatperson i och med den tyngd som 
läggs på skälighetsavvägningen, där hänsyn tas till exempelvis ekonomin. Det innebär med 
stor säkerhet att den enskilde inte tilldelas orimliga konsekvenser. Förhoppningsvis kommer 
ändå hänsynsreglerna och då framförallt PPP få ett stort genomslag för både 
näringsverksamhet och för var och en på lång sikt.  
 
4.5 Högre målsättning och djupare grund 
 
Miljöbalkens 1 kap. beskriver det nya miljöpolitiska målet om en hållbar utveckling vilken 
numera har lagstiftats i regelverket. Betoningen på förvaltaransvaret för kommande 
generationer och även de nya hänsynsreglerna får sägas ge miljölagstiftningen en ny mening 
och tyngd än tidigare. Det finns nu ett rättspolitiskt övergripande mål som innan miljöbalkens 
tillkomst inte fanns och ska förhoppningsvis komma att spela en viktig roll, inte bara i teorin 
utan även i praktiskt genomförande av lagstiftningen. I följande avsnitt fördjupas 
diskussionen om miljölagstiftningen om förorenade områden och målet om en hållbar 
utveckling.  

                                                           
62 Darpö (2002-06-13) 
63 Miljööverdomstolen (2002-02-20) dom M 5939-01 
64 Prop. 1997/98:45 del 2, s.456 
65 Ibid, s.25 
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5. Avslutande diskussion 
5.1 Områdets problematik 
 
I det komplexa miljölagstiftningsområdet om ansvaret för förorenade områden finns flera 
faktorer som bidrar till problematiken av både samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig 
karaktär. För det första kan det vara mycket svårt att kartlägga föroreningarnas omfång och 
varifrån de härstammar. Därefter kommer att fastställa ansvar där kanske ägarna av en 
verksamhet kan ha skiftat, den kan vara nedlagd eller har ett konkursbo tagit över. Det är 
således ett komplicerat område som lagstiftare, domstolar och även uttolkare av lagstiftningen 
har att tampas med. När samhället ställer allt högre krav på miljöfarliga verksamheter blir det 
i motsvarande grad allt viktigare med regler som klargör vem som ska svara för att dessa krav 
upprätthålls. En grundläggande utgångspunkt för en hållbar miljörätt är att bördorna placeras 
hos den som har eller har haft de ekonomiska fördelarna av verksamheten menar Darpö. 
Avgörande för reglernas effektivitet blir att finna den rätte adressatens för miljökraven.66 
Dock har som jag visat det funnits och finns problem med att kunna säga exakt vem som kan 
ställas till ansvar. Det är antagligen en blandning av både det komplexa problemet i sig och 
hur lagstiftningen är utformad. Darpö påpekar att förarbetena till 10 kap. MB är präglade av 
den tidsbrist som karakteriserat hela miljöbalksarbetet.67 Hydén går längre i sin kritik och 
menar att miljöbalkens regler inte leder vägen mot en hållbar utveckling för att det fortfarande 
är en produkt av industrisamhället.68 Huruvida denna kritik stämmer kan argumenteras men 
att miljöbalken uppvisar brister gentemot dess mål kan kommande diskussion visa. 
 
5.2 Ansvaret för dagens generation och den enskilda personen 
 
Av största vikt för målet om en hållbar utveckling är att se till att gamla miljöskador verkligen 
åtgärdas på bästa möjliga sätt för miljö och människan. Från och med miljöbalkens införande 
har, som jag tidigare påpekat, en tyngre moralisk aspekt än tidigare införts i lagstiftningen i 
och med att detta mål har införlivats. Hållbar utveckling inkluderar delmål vilka ska ge 
närmare beskrivning om vad begreppet i praktiken menar. Hydén menar att hållbar utveckling 
implicerar ett proaktivt handlande vilket betyder att arbeta för att förebygga miljöproblem.69 
Dagens generationer måste inte bara motverka uppkomst av nya förorenade områden, utan 
likväl att städa upp de som är följder av gammal miljöstörande verksamhet. Hållbar 
utveckling innebär att inte låta framtidens generationer behöva betala miljöskulder som 
uppkommit innan deras tid.  
 
Hydén och Westerlund menar att ett fel med miljölagstiftningen är att det inte är kopplat till 
människors normvärld eftersom miljörätten tillhör förvaltningsrättens område. Regelsystemet 
har inte relevans för enskilda, berörda människor.70 Lagstiftningen har dock som jag har visat 
inslag av både civilrättsliga och offentligrättsliga, det vill säga detsamma som 
förvaltningsrättsliga, element. Lagstiftningen i 10 kap. MB är i och för sig mest kopplat till 
just verksamheter och förhållandet mellan dem och myndigheter. Av stor vikt är att 
regelverket riktar sig mot just verksamheter då det oftast är utsläpp från dem som lett till att 
mark och vattenområden förorenats. Genom hållbar utveckling och kapitlet om de allmänna 

                                                           
66 Darpö (2001), s.279 
67 Darpö, Jan (1998). Om ansvaret för gamla miljöskador ur Svensk Juristtidning nr 10, s.876   
68 Hydén, Håkan (1998). Hållbar utveckling ur ett normvetenskapligt/rättsociologiskt perspektiv, ur 
Rättssociologiska perspektiv på hållbar utveckling, red. Hydén, H s.53 
69 Hydén (1998), s.72 
70 Hydén (1998), s.73 
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hänsynsreglerna berörs numera uttalat även den enskilde personen i det dagliga livet.71 
Följaktligen skulle det i teorin kunna innebära att en privatperson kan tilldelas ansvar enligt 
balken om denne utfört en åtgärd som vållat stor miljöskada. Dock har jag visat i studien hur 
lagstiftningen betonar att de ekonomiska konsekvenserna för enskilda individer är av stor vikt 
att ta hänsyn till i skälighetsbedömningen. Jag kan dra den slutsatsen att det är sällan enskilda 
människor kommer stå till svars för handlingar som skadar miljön. Det har varit och kommer 
att fortsätta att oftast vara knutet till en näringsverksamhet. Då allmänna hänsynsregler 
tillkommit som ett nytt grepp, vilket ska genomsyra hela miljöbalken, kan slutsatsen dras att 
det innebär ett närmande till den enskilde personen. Men huruvida det får det genomslag som 
tillskrivs regeln är oklart, vilket antagligen till stor del beror på att lagstiftarna själva inte 
utrett frågan färdigt.  
  
5.3 Miljölagstiftningen i förhållande till verkligheten 
 
Det är naturligtvis av stor vikt att en miljölagstiftning som ska fungera och uppnå de mål som 
sätts upp har en förankring i de verkliga förhållandena som råder. Jag tycker, liksom Darpö, 
att det är särskilt viktigt att påpeka detta, då man utan förankring i verkligheten får det svårt 
att få en rimlig uppfattning om en problemställning och reglernas funktion i förhållande till 
denna.72 Westerlund lyfter fram att miljörätten har många särdrag beroende på kemiska, 
ekologiska och andra naturvetenskapliga faktorer och det är dessa som lagstiftarna försöka 
styra och kontrollera.73 Även Hydén menar att kravet på en hållbar utveckling leder till att 
naturlagarna får en starkare ställning gentemot samhällslagarna.74 Jag anser dock för det första 
att det är en omöjlighet att försöka styra och kontrollera de komplicerade effekterna i naturen 
direkt genom lagstiftning. Däremot genom att styra samhällets inriktning kan följderna 
förhoppningsvis bli att exempelvis företag minskar utsläpp och människors miljömedvetenhet 
ökar och att påverkan på naturen därigenom kan minska. Detta betyder inte bara att det sker 
genom administrativa styrmedel, som lagstiftning, utan även genom exempelvis ekonomiska 
och informativa åtgärder. Men lagstiftningens mål om en hållbar utveckling ställer dock 
rättsvetenskapen inför en rad utmaningar och behov av förändringar. Det förutsätter enligt 
Westerlund en anpassning av den materiella rätten, tillåtligheten i sak, till vad som är 
ekologiskt hållbart.75 Förståelsen för dessa processer är grundläggande för goda framsteg på 
det miljörättsliga området menar han, vilket jag håller med om. Utan att ha så goda kunskaper 
som forskning och vetenskap tillåter om hur miljön fungerar ökar risken för att lagstiftningen 
inte uppnår önskat syfte. Men svårigheten med ansvarsfrågan och förorenade områden är dess 
komplexitet, inte bara i exempelvis ägandeförhållanden utan i än högre grad naturens 
komplexitet. Det kan som jag påpekat vara problem att finna vem som orsakat utsläppen, den 
rättsligt ansvarige förorenaren och de rent ekologiska faktorerna som kan vara svåra att 
kartlägga med vad som är antropogen och/eller naturlig påverkan. Caldwell och Schrader-
Frechette menar att visst ska man använda sig av de kunskaper om ekosystem som finns i 
miljölagstiftning och beakta exempelvis förmågan för naturliga system att upprätthålla sig 
själva. Ekologin behövs användas som en källa till information och insikt för de praktiska 
beslut som görs kring markanvändning.76 Faran med att förlita sig för mycket på ekologiska 
föreställningar i formulering av lagstiftning och även moraliska aspekter i miljöpolitiken 
menar Caldwell och Schrader-Frechette är de brister som ändå fortfarande finns i den 
                                                           
71 Prop 1997/98:45 del.2, s.12 ff 
72 Darpö (2001), s.36 
73 Westerlund (1997), s.47 ff 
74 Hydén (1998), s.51 
75 Westerlund (1997), s.178 
76 Caldwell, Lynton K; Schrader-Frechette Kristin (1993). Policy for land – law and ethics, s.209 
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ekologiska vetenskapen. Det kan vara svårigheter för ekologer att få tag i sanna, empiriska 
data om miljöproblem som innefattar många parametrar och en hög grad av komplexitet, 
osäkerhet och föränderlighet.77 Begrepp som holism, helhetssyn, kan i en generell mening 
utgöra en grund i exempelvis miljöetiska frågor som hållbar utveckling. Men att mer ingående 
bygga på den synen i meningen att naturen fungerar så anser de är osäkert. Ingen generell, 
förutsägbar, ekologisk ”teori” finns som kan bli tillämpad för att lösa miljöproblem, även om 
speciella ekologiska fakta, tillhandahållna från specifika fall, ofta har blivit användbara i 
miljöpolitiken.78  Som moralisk vägledning kan föreställningar från ekologin användas som 
”uppträd som om allt vore sammanbundet med varandra” eller ”överskrid inte jordens 
bärande kapacitet”. Det finns ytterligare en invändning emot att en hållbar miljörätt måste 
byggas på vad som är ekologiskt hållbart. Hållbar utveckling innefattar även sociala och 
ekonomiska aspekter och att det är utifrån en sammanvägning mellan dessa som miljöbalken 
ska utgå ifrån. Däremot implicerar hållbar utveckling att det är sambandet mellan ekologiska, 
ekonomiska och sociala faktorer, alltså inte bara det förstnämnda, och helhetssynen är det 
viktigaste att grunda besluten på. Emellertid efterfrågar jag att miljömässiga aspekter får en 
större roll i besluten än de fick innan målet om en hållbar utveckling lagstadgades. 
Regeringen säger uttryckligen i förarbetena till miljöbalken att det är en ekologisk hållbarhet 
som eftersträvas.79 Det måste följaktligen ses som att man vill betona just den miljömässiga 
delen i den hållbara utvecklingen.  Vad gäller ansvaret för förorenade områden får detta ett 
konkret uttryck då skälighetsbedömningen görs.   
 
5.4 Kompromisser och konflikter 
 
I skälighetsbedömningen ligger även fortfarande incitament för att ansvaret för 
efterbehandling inte undantagslöst grundar sig på principen om förorenaren betalar. Det kan 
vara mycket komplicerat, som jag betonade inledningsvis, att finna den verklige förorenaren, 
av ekologiska skäl liksom ägandeförhållarmässigt. Lagstiftningens skälighetsbedömning visar 
fortfarande tydligt att ansvaret inte endast utgår från den miljöskada som upptäckts på ett 
område, alltså de naturvetenskapliga förutsättningarna, utan hänsyn tas till exempelvis 
ansvariga förorenares ekonomiska förutsättningar. Enligt Westerlund och Hydén är detta den 
huvudsakliga bristen med lagstiftningen och bidrar inte till målsättningen om en hållbar 
utveckling.80 Jag kan i grund och botten hålla med om att man i större utsträckning skulle 
kunna kräva förorenarna att ta sitt ansvar och betala miljöskulder. Samtidigt är det realistiskt 
sett inte möjligt att gå längre än vad den ansvarige har ekonomiska resurser till. Men 
samtidigt kan det innebära att om ett tydligt ansvar finnes kan fortfarande förorenaren 
”komma undan” om denne inte har ekonomiska medel i den utsträckning som krävs. Och det 
är inte förenligt med miljöbalkens mål om en hållbar utveckling och att det är förorenaren 
som ska ta ansvaret för orsakad miljöskada. En intressemotsättning mellan två av hörnpelarna 
i hållbar utveckling-tanken, den ekologiska och den ekonomiska, går klart att skönja. En 
tidavgränsning finns i MB genom paragrafen i lagen om införande av miljöbalken. Där 
framgår att verksamheter som bedrivits och bedrivs sedan miljöskyddslagens införande är de 
som omfattas av ansvar. Däremot finns inte den aspekten ursprungligen i PPP. I miljöbalken 
sägs att alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som orsakat 
skada eller olägenhet för miljön har ett ansvar till dess att denna miljöskada upphört. Dock 
ges det tillägget att det ska göras skäligt enligt 10 kap. vilket får tolkas som att principen inte 
gäller obönhörligen. Det blir oundvikligt en kompromiss mellan miljön och andra intressen, 

                                                           
77 Caldwell, Schrader-Frechette  (1993), s.219 
78 Caldwell, Schrader-Frechette (1993), s.220  
79 Prop. 1997/98:45 del 1 s.186 
80 Hydén (1998), s. 60; Westerlund (1997), s.47 
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där inte det är utrett hur bedömning ska gå till. Kritik riktades från remissinstanser just mot 
principens vaga formulering och hur den ska tillämpas.81 Så Michaneks undran efter 
Klippandomen, om regeringen skulle våga lagstadga principen om förorenaren betalar, fick 
således ett jakande svar, men vilket genomslag den kommer få är ännu oklart. 
Gällivaredomen, där man tillskriver en verksamhetsutövare, det vill säga konkursboet, ansvar, 
visar dock på att hänsynsregler används i domar. Den kan för miljön vara av positiv betydelse 
inför framtida domar. 
 
5.5 Rättspraxis betydelse 
 
Det otydliga med exempelvis hur tillämpning av hänsynsreglerna ska gå till, och mer specifikt 
PPP, och skälighetsbedömning lämnar den avgörande tolkningen i domstolars och andra 
beslutande myndigheters händer. Rättspraxis är som nämnts en viktig del i rättsordningen och 
det visar även fallet med Klippan. Den kan ha stor inverkan på hur framtida domslut blir och 
därmed skapas en viss osäkerhet kring ramlagstiftning. Fördelen med ramlagstiftning är dess 
förmåga att anpassas till skilda fall, men samtidigt krävs en tolkning som kanske inte alltid 
blir till miljöns fördel. När det handlar om förorenade områden och vikten av att sanera dem 
på grund av exempelvis spridningsrisk eller fara för miljö och människors hälsa måste det 
innebära att de ekologiska aspekterna i hållbar utveckling väger tungt. Viktigt är att om den 
svenska miljölagstiftningen ska kunna sägas jobba för sin uppsatta målsättning är att få 
prejudicerande fall liknande Gällivaredomen. Det vill säga domar där ansvar kan fästas på en 
verksamhetsutövare.  
 
5.6 En garanti för miljön? 
 
Om ansvar inte har kunnat utfästas på någon eller om skälighetsbedömningen lett till att en 
ansvarig inte dömts betala efterbehandlingsåtgärder finns det sedan miljöbalkens införande en 
garant för att förorenade områden ändå ska kunna saneras. Det är det civilrättsligt byggda 33 
kap. MB om saneringsförsäkring, dit miljöfarliga verksamheter ska betala en viss summa vid 
vissa tidpunkter. Den ska betala ersättning för saneringskostnader där den ansvarige enligt 
balken inte kan betala.82 Detta system som skulle innebära att även om inte ekonomiska medel 
finns hos den utpekade ansvarige kan områden ändå kunna saneras genom att ta till resurser 
från detta system. Huruvida det fungerar eller kommer att fungera är ännu oklart och jag 
tänker inte gå in närmare på det i diskussionen här. Jag anser dock att det är ett i dagens läge 
bra tillvägagångssätt för att inte låta miljön komma till mer skada än vad som redan skett och 
på sätt och vis låta principen om förorenaren betalar styra.   
 
Det kan fastslås att de höga ambitioner som det miljöpolitiska målet om en hållbar utveckling 
kombinerat med de mer detaljerade lagarna innefattar en mängd konflikter och oklarheter som 
inte genom i dag gällande miljölagstiftning är till fullo färdigutrett. Att ambitionerna ändå 
finns där i grund och botten tyder ändå på ett steg i rätt riktning och även om det kan ta många 
år av diskussioner och klargöranden om miljölagstiftningen så har ett viktigt arbete påbörjats.    

                                                           
81 Prop. 1997/98:45 del 1, s.233 ff 
82 Prop. 1997/98:45 del 2, s.346  
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6. Slutord  
 
Förorenade områden och lagstiftning kring ansvaret för dessa är likt många andra 
miljöproblem ett komplicerat område, där lagstiftningen är ett viktigt styrmedel för att komma 
till rätta med lösningar. Sakta utökas och förtydligas lagstiftningen både direkt i lagtext och 
även i dess förarbeten och i praxis. I och med miljöbalkens införande lagstadgades målet om 
en hållbar utveckling vilket kan ses som att miljöfrågorna blir mer knutet till den enskilde 
personen. Vad det får för konsekvenser i praktiken är svårt att se än, då miljöbalken är en så 
pass ung lagstiftning. I fråga om ansvaret för gamla miljöskador så får det förhoppningsvis till 
följd att det finns en utökad grund för att döma till miljöns fördel. De allmänna 
hänsynsreglerna och att numera lagstiftningen uttryckligen bygger på principen att 
förorenaren ska betala ger förhoppningsvis myndigheter och domstolar en starkare grund att i 
skälighetsbedömningar lägga större vikt vid miljöaspekterna. Skälighetsregeln, som används 
för att hänsyn ska tas även till den eller de ansvariges omständigheter, ses som behövlig för 
säkerheten av den enskilde personen. Ur ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv medverkar 
skälighetsregeln i många fall till att inte ansvariga behöver ta det ansvar som de enligt 
lagstiftningen borde ta. Hur lagstiftningen är utformad är en viktig del för att genomföra 
kravet på att förorenade områden ska saneras och med tanke på målet om en hållbar 
utveckling. Lagstiftningen om ansvaret för förorenade områden har förtydligats i vissa delar 
sedan miljöskyddslagens tid, men samtidigt kvarstår många frågetecken i problematiken. Hur 
man ska kunna hitta ansvariga, vem som orsakat vad, lagstiftningen förmåga att utdöma 
ansvar och samtidigt jobbet mot målet om en hållbar utveckling. Det är problem av både 
samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig natur. Ett sätt är att vidga vyn mot andra länders 
miljölagstiftning och ta lärdom av goda resultat därifrån för att på så sätt hitta nya vägar att 
komma till rätta med ansvarsfrågan och se till att förorenade områden saneras för en hållbar 
framtid.  



Ett hållbart ansvar 
 

 -  - 22

7. Referenser  
7.1 Böcker och artiklar 
 
Becker Jensen, Leif (1997). Indf∅ring i textanalyse, Roskilde Universitetsforlag, Fredriksberg, 
Danmark 
 
Bernitz Ulf et al (1998). Finna rätt, juristens källmaterial och arbetsmetoder, 5 uppl. 
Norstedts juridik AB, Stockholm 
 
Bjällås, Ulf; Rahm, Thomas (1996).  Miljöskyddslagen - handbok i miljörätt, Fritzes Förlag 
AB Stockholm 
 
Caldwell, Lynton K; Shrader-Frechette, Kristin (1993). Policy for land – law and ethics, 
Rowman and Littlefield Publishers, Inc. Lanham, USA    
 
Carlson, Jonna (2000). Principen att förorenaren betalar och den svenska miljöbalken, 
Affärsjuridiska programmet 2000/27, Ekonomiska institutionen, Linköpings universitet 
 
Darpö, Jan (2001). Eftertanke och förutseende - en rättsvetenskaplig studie om ansvar och 
skyldigheter kring förorenade områden, Juridiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala 
 
Darpö, Jan (1998). Om ansvaret för gamla miljöskador ur Svensk Juristtidning nr 10 1998 
s.875-895 
 
Darpö, Jan (1997). Retroaktiv rättsprövning - regeringsrättens dom i Klippanmålet ur 
Förvaltningsrättslig tidskrift nr 6, 1997, s. 283 – 316 
 
Hydén, Håkan (1998). Hållbar utveckling ur ett normvetenskapligt/rättsociologiskt 
perspektiv, ur Rättssociologiska perspektiv på hållbar utveckling, red. Hydén, H; Sociologiska 
institutionen, Lunds universitet, Lund  
 
Michanek, Gabriel (1997). Svensk miljörätt, 2 uppl., Iustus förlag AB, Uppsala 
 
Sandgren, Claes, red. (2001). Norstedts juridiska handbok, 17 uppl; Norstedts juridik AB, 
Stockholm 
 
Stenmark, Mikael (2000). Miljöetik och miljövård, Studentlitteratur, Lund 
 
Westerlund, Staffan (1997). En hållbar rättsordning – rättsvetenskapliga paradigm och 
tankevändor, Iustus förlag AB, Uppsala  
 
Westerlund, Staffan (1990). Miljöskyddslagen – en analytisk kommentar, Åmyra förlag AB, 
Björklinge 
 
 
 
 
 
 



Ett hållbart ansvar 
 

 -  - 23

 
7.2 Domar 
 
Regeringsrätten (RÅ) ref 57 1996 (ur Regeringsverkets årsbok 1996, Domstolsverket) Fakta 
informationsförlag Stockholm 
 
Miljööverdomstolen (2002-02-20), dom M 5939-01 
 
7.3 Lagtext 
 
SFS 1969:387 Miljöskyddslag 
 
SFS 1998:808 Miljöbalk 
 
SFS 1998:811 Lag om införande av miljöbalken 
 
7.4 Rapporter och offentliga tryck 
 
Darpö, Jan (1994). Vem har ansvaret?- Rättsläget idag och förslag för framtiden, Statens 
Naturvårdsverk, rapport 143, Naturvårdsverket, Stockholm 
 
Ranerås, Ulf (1985). Mål och principer i svensk miljöskyddslagstiftning, Statens 
Naturvårdsverk PM (1985), Naturvårdsverket, Stockholm 
 
Prop. 1997/98:45 Miljöbalk 
 
SOU 1996:103 Miljöbalken 
 
7.5 Personlig kontakt 
 
Darpö Jan, e-post 2002-06-13    
 
 
 
 
 
 
  


