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Sammanfattning  
 
Sedan den 1 januari 1999 är det miljöbalken som styr svensk miljörätt. Miljöbalken ersatte då 
15 äldre lagar inom miljöområdet och avsikten med balken har varit att få en heltäckande 
lagstiftning som saknar glapp och överlappningar mellan lagar vilket var fallet då 
miljöskyddslagen gällde. Problem uppstår dock när miljöbrott sträcker sig över längre tider. 
Syftet med uppsatsen har varit att titta på problem som kan uppkomma angående 
ansvarsfrågan vad gäller en markförorenad industritomt i brytpunkten mellan två miljölagar: 
miljöskyddslagen och miljöbalken. Vilka problem som uppkommer när en miljölag efterträder 
en annan miljölag, där förloppet sträcker sig över båda lagarna i tiden. Det handlar om att 
försöka analysera vilka svårigheter och problem som kan uppkomma när en kommun ska 
tillämpa lagstiftningen i praktiken. Studien handlar om att lyfta fram olika synsätt och 
tolkningar av föroreningsfrågan och vilka relationer till lagstiftningen som finns hos olika 
intressenter såsom kommunen, konkursbo, länsstyrelsen, koncessionsnämnd och Statens 
Naturvårdsverk. Grunden för uppsatsen är en kvalitativ fallstudie, där tyngdpunkten ligger på 
instudering av dokumentation kring det aktuella fallet och av relevant litteratur som behandlar 
miljörätt samt intervjuer.  De problem som kommunen har råkat ut för är fram för allt att man 
inte kan tillämpa lagarna fullt ut eftersom olika datum för ikraftträdande av lagarna hindrar 
tillämpningen på ett tillfredställande sätt.   
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Förord  
 
Detta är en D-uppsats som har utförts under studietiden på den tvärvetenskapliga utbildningen 
Miljövetarprogrammet vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping. 
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Jag vill också tacka min handledare Sofie Storbjörk för all hjälp, rådgivning och stöd under 
min D- uppsatsskrivning. 
 
Ännu ett tack vill jag rikta till min familj, min sambo Lasse, mina barn Sandra, Kristine, 
David, John samt mina bonusbarn Robin och Pontus för att de stöttat mig under mitt 
skrivande och stått ut med mig när jag varit trött och irriterad. 
 
Norrköping 2003  
 
Laila Skytt  
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1. Inledning  

1.1. Miljörättens utveckling i Sverige 
Alla miljöproblem är i grunden samhällsproblem.1Redan för 200 år sedan började vårt 
samhälle industrialiseras och kemikaliseras. En mängd utsläpp till luft och vatten orsakades av 
den ökade användningen av stenkol som bränsle och en mängd naturfrämmande ämnen – 
färgämnen, desinfektionsmedel och andra kemikalier – skapades och spreds i samhälle och 
natur. Det är lätt att glömma att industrialiseringen började utvecklas redan under 1700-talet 
och det kan sägas att grunden till miljöproblemen lades redan då. På den tiden hade 
människor ingen aning om vilka konsekvenserna skulle kunna bli av att använda och släppa ut 
kemikalier i naturen. Det är inte så länge sedan det var helt legitimt att gräva ner kemikalier 
för att bli av med dem. Miljömedvetandet har kommit de senaste 40 -50 åren, innan dess 
försökte man bara göra sig av med avfallet på ett enkelt och smidigt sätt.   
 
När miljöskyddslagen trädde i kraft 1 juli, 1969 fick Sverige för första gången en mycket 
vidsträckt lagstiftning som direkt syftade till ett relativt omfattande skydd för den yttre miljön 
mot olika slags störningar.2 Året 1969 är således en hörnsten i utvecklingen av 
skyddslagstiftning och blev inledningen till en omfattande lagproduktion under 1970- och 80-
talet. Miljöskyddslagen övertog vattenlagens regler om ytvattenförorening. Därutöver 
reglerade miljöskyddslagen det skydd mot immissioner, d.v.s. störningar från bl.a. 
industrifastigheter t.ex. luftföroreningar och buller, som tidigare utvecklats i praxis. 
Härigenom vanns den fördelen att olika störningar från en verksamhet, som ofta kunde skada 
samma område, bedömdes enligt enhetliga regler och vid samma tillfälle. En annan fördel för 
miljöskyddet var att förhandskontrollen utvidgades. En ny prövningsmyndighet föddes också: 
Koncessionsnämnden för miljöskydd (koncessionsnämnden).3 Koncessionsnämnden hade 
hand om tillståndsgivning för miljöfarlig verksamhet samt beslutade om miljöskyddsavgifter.4 
Det var också koncessionsnämnden som var högsta dömande instans vid miljöbrott.  
 
Även om lagstiftningen utvecklats genom åren har samtidigt en mängd kritik riktats mot den 
svenska miljörätten. Staffan Westerlund, professor i miljörätt, menar exempelvis att 
miljölagar sällan fungerar bra och att miljömål normalt inte uppnås. Att styråtgärder bara får 
en begränsad, ibland närmast obefintlig effektivitet anser han att vi också är mycket vana vid. 
Vidare är det heller inget nytt enligt Westerlund att det finns materiella regler (t.ex. 7 § 
miljöskyddslagen) som tjugofem år efter ikraftträdandet inte blivit fullt genomdrivna. 

 ”Vi har med åren fått så många erfarenheter av felfunktioner på det miljörättsliga 
området, så att vi  /…/ måste göra en ganska tydlig åtskillnad mellan lagen som den är 
skriven, som den var tänkt att fungera, samt som den egentligen (inte) fungerar.”5  

Det finns alltså enligt Westerlund ett gap mellan lag och praktik inom miljörätten. 
Miljörättens praktik ställs i fokus för denna uppsats.  

                                                 
1 R. Lidskog m.fl. Samhälle, risk och miljö.1997, sid. 9-10  
2 S Westerlund. Kommentarer till miljöskyddslagen. 1981, sid. 11  
3 G Michanek. Svensk miljörätt. 1993, sid. 121 
4 L Ericsson. Miljöskyddslagen i praktiken. 1990, sid. 12 
5 S Westerlund. En hållbar rättsordning – rättsvetenskapliga paradigm och tankevändor. 1997, sid. 4 



 5

 
Angående den praktiska tillämpningen av miljörätt så spelar kommunen en viktig roll genom 
det kommunala miljöarbetets tillämpningar och uppföljningar av lagar samt ansvar för 
marksanering. När det gäller markföroreningar och sanering av mark som är huvudfrågan i 
denna uppsats så är det vanligt att problemet med vem som egentligen förorenat dyker upp. 
Det är inte alltid lätt att fastställa vem som är den ansvarige om marken har utnyttjats av flera 
företag som har använt liknande kemikalier under lång tid. Det uppstår också problem om 
föroreningarna sträcker sig över lång tid eftersom inte samma miljölagar som gällde när 
föroreningarna inträffade gäller idag. Det blir dessutom extra problematiskt om marken som 
industrin använder ägs av någon annan än utövaren. Om fallet även innehåller 
företagskonkurser försvårar det utredningen, eftersom det blir ännu svårare att reda ut vem 
som är ansvarig för föroreningarna och vem som bör betala för saneringen av marken.  
  
En ytterligare försvårande faktor när det gäller marksanering idag har att göra med förändrad 
miljölagstiftning. När Miljöbalken ersatte Miljöskyddslagen i januari 1999 ändrades många 
förutsättningar till det bättre, men det uppstod även problem.  Ett problem som uppkom är att 
det som inträffade före 1 januari, 1999 inte går att tillämpa enligt Miljöbalken. Svårigheterna 
blir då hur man ställer sig till föroreningar som inträffat före Miljöbalken. Vissa föroreningar 
kan även vara äldre än ikraftträdandet av Miljöskyddslagen, det vill säga före 1969. De 
senaste åren har många gamla föroreningar kommit fram som det är svårt att få klarhet i vem 
som ansvarar för och vem som ska sanera eftersom lagarna har ändrats.  
 
Det är då intressant att undersöka hur skillnaderna mellan dessa lagar, Miljöskyddslagen och 
Miljöbalken, påverkar ett autentiskt miljömål angående ansvarsfrågan i markföroreningen. I 
denna uppsats fokuseras fallet Hackel i Kinda kommun. Det som var upptakten till 
upptäckandet av föroreningarna inträffade i september 1993. Kommunalrådet i Kinda 
kommun och chefen för miljö- och hälsoskyddskontoret åkte till fastigheten Hackel 9:1 för att 
undersöka ett rykte att det skulle finnas en bassäng med kemikalier kvarlämnat på fastigheten 
efter att bolaget som utövat verksamheten hade gått i konkurs. Det stämde mycket riktigt, ett 
delvis öppet betongkar med pentaklorfenol hittades. Leksaker låg runt karet vilket visade på 
att barn hade lekt där. Något måste göras och det snabbt. Att göra något skulle samtidigt visa 
sig svårt med tanke på lagtolkning av ansvarsfrågan. 
 

1.2. Syfte  
Jag vill undersöka om miljörätten fungerar i praktiken när det gäller markförorening och 
sanering. Syftet med den här uppsatsen är att titta på problemen som kan uppkomma 
angående ansvarfrågan vad gäller en markförorenad industritomt i brytpunkten mellan två 
miljölagar: miljöskyddslagen och miljöbalken.  
 

Vilka problem uppkommer när en miljölag efterträder en annan angående ansvarsfrågan 
på en förorenad industritomt, där förloppet sträcker sig över båda lagarna i tiden?  
Vem är den ansvariga för markföroreningen och vem ska betala saneringen när det är 
oklart vem som förorenat?  

 
Det handlar om att försöka analysera vilka svårigheter och vilka problem som kan uppkomma 
när en kommun ska tillämpa lagstiftningen i praktiken. En förorenad mark måste saneras för 
att inte skada naturen, människor och djur mer än vad den redan gjort. När det är ett 
komplicerat fall som dessutom är långsträck över tiden blir det svårare att fastställa vem som 
är ansvarig för markföroreningen och vem som är saneringsskyldig.  
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Det drabbar då i första hand själva naturen med växter och djur, men också de människor som 
bor i det markförorenade områdets närhet. Är då lagarna för svårtolkade för att det enkelt ska 
gå att utreda vem som ska sanera? Man undrar då om lagarna är skrivna för att gynna miljön 
eller företagen i samhället.   
 
Därför har jag som fallstudie tittat på en markförorenad industritomt i Rimforsa, Kinda 
kommun för att undersöka vilka problem som kan uppkomma i samband med tillämpning av 
miljölagar. Studien handlar om att lyfta fram olika synsätt och tolkningar av 
föroreningsfrågan i Hackel, vilka relationer till lagstiftningen som finns hos olika intressenter 
som kommunen, konkursbo, länsstyrelsen, koncessionsnämnd och Statens Naturvårdsverk. 
 

2. Metod och avgränsningar 
I detta kapitel beskrivs vilka metoder och undersökningar som valts och varför dessa valts, 
som grund för uppsatsen. Fallstudiemetoden är den övergripande metodansatsen medan 
textanalys/dokumentstudier och intervjuer de mer praktiska metoderna inom ramen för 
fallstudien. 
 

2.1. Kvalitativa fallstudier 
Undersökningsmetoden för att kunna genomföra den här uppsatsen är en kvalitativ fallstudie. 
Med en fallstudie brukar man mena en undersökning som endast omfattar ett eller ett fåtal 
fall, vilka emellertid studeras mera detaljerat och i flera dimensioner. Många studier inom det 
samhällsvetenskapliga området är upplagda som kvalitativa fallstudier.6 Fallstudien som 
metod behandlar i regel en specifik fråga eller ärende, som i detta fall hanteringen av en 
markförorenad industritomt. Det är inte så lämpligt att använda fallstudie för generella frågor, 
som till exempel växthuseffekten, men eftersom jag undersökte hur en speciell kommun 
hanterar ett speciellt miljöfall, så passade det utmärkt. Det är ett bra sätt att undersöka hur 
miljörätt i praktiken fungerar just i detta konkreta fall av markförorening på industritomten 
Hackel i Kinda kommun. Jag har i den här fallstudien huvudsakligen studerat olika sorters 
dokument och texter samt gjort intervjuer för att få en så heltäckande syn på fallet som 
möjligt vilket utvecklas nedan. 
 
Kvalitativ forskning tillåter mångtydigheten ifråga om tolkningsmöjligheter och forskarens 
konstruerande av vad som beforskas att framträda bättre.7 I den här forskningen har jag i 
huvudsak undersökt hur en kommun har gått tillväga för att hantera ett miljöfall.  

”Utgångspunkten för de kvalitativa metoderna är att varje fenomen består av en unik 
kombination av kvaliteter eller egenskaper, och att man därför inte kan mäta och väga 
det. Forskningsobjektet uppfattas som ett subjekt, och forskningsprocessen ses som en 
kommunikationsrelation, d.v.s. att forskaren deltar i en tvåvägskommunikation.”8  

En tvåvägskommunikation är motsatsen till en envägskommunikation där allt sker på 
forskarens villkor. I den här studien har jag försökt sätta mig in i de olika instanserna och de 
inblandades agerande för att det ska vara en tvåvägskommunikation.  

                                                 
6 U. Lundahl och P-H. Skärvad. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 1999, sid. 185-187 
7 M. Alvesson och K. Sköldberg. Tolkning och reflektion. 1994, sid. 11   
8 H. Andersen. Vetenskapsteorier och metodlära. 1994, sid.71 
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2.2. Val av undersökningsobjekt 
Fallet som jag studerar är en nedlagd industritomt i Rimforsa, Kinda kommun som 1993 blev 
ett problem för kommunen att hantera, där man både har tryckimpregnerat och 
doppimpregnerat virke, vilket medför att farliga kemikalier såsom arsenik, koppar, krom och 
pentaklorfenol använts. Det här fallet är dessutom komplicerat eftersom det har varit många 
ägare till industrin, där den senast ansvarige har gått i konkurs, samtidigt som kommunen 
delvis är markägare. När föroreningarna uppdagades 1993 uppkom problemet med vem som 
har förorenat och vem som egentligen skulle betala saneringen av marken.  
 
Kommunen som är första miljöinstans skickade den 26/10 1993 ut ett föreläggande om 
bortforsling av de skadliga kemikalierna till bolagets konkursförvaltare. Fallet fortsatte vidare 
till nästa instans, vilken är länsstyrelsen, eftersom konkursboet överklagade kommunens 
beslut. När länsstyrelsen genom ett beslut i januari 1994 följde kommunens linje om 
bortforsling överklagade konkursförvaltaren ännu en gång. Fallet gick då vidare till sista 
miljöinstansen d.v.s. koncessionsnämnden för miljöskydd. Koncessionsnämnden fällde 
konkursboet att betala bortforslingen av kemikalier. Detta blev upptakten till fortsatta 
undersökningar på industritomten, som visade på ett stort markområde som var 
markförorenat. Dessa tvister om vem som förorenat och vem som är ansvarig är fortfarande 
inte lösta. 
 
Det är vetenskapligt intressant att undersöka hur miljörätten fungerar vid ett så pass 
komplicerat och autentiskt fall som detta. Fallet är vetenskapligt intressant eftersom det tar 
upp de svårigheter som en kommun kan få när den ska tillämpa miljölagar som har ändrats 
över tiden. En analys som denna kan ge svar på frågan om hur man ska tolka lagen när det 
som står i Miljöbalken inte går att tillämpa eftersom föroreningarna inträffat innan balken 
träde i kraft. Det är också intressant att undersöka om lagtolkningen angående fallet hade varit 
klarare om miljöbalken hade trätt ikraft innan sista försäljningen. Hackel kan därför ses som 
ett bra exempel på svårigheter som kan uppkomma för en kommun när den ska tillämpa 
miljölagar och de olika tolkningstvister som kan uppkomma mellan olika intressenter.  
 

2.3. Val av undersökningsmetod  
När man gör en fallstudie använder man olika metoder i forskningen. Jag har i detta fall 
använt mig av dokumentanalyser och intervjuer som metoder.   
 

2.3.1. Dokumentanalys 
Studien baseras till största delen av instudering av dokumentation kring det aktuella fallet och 
av relevant litteratur som behandlar miljörätt. Jag har samlat in och studerat den offentliga 
dokumentation som finns att tillgå kring fallet, d.v.s. sammanträdesprotokoll, ansökningar till 
länsstyrelsen, miljö- och hälsoskyddskontorets anteckningar m.m., mellan år 1993 -2000 från 
Kinda kommun angående fallet och dess utveckling. Jag har också studerat ett beslut från 
Koncessionsnämnden daterat år 1994 angående bortforsling av kemikalier från 
industrimarken Hackel. För att få en bild av föroreningarnas omfattning har jag studerat de 
båda markundersökningarna som dels Länsstyrelsen i Östergötland och dels Kinda kommun 
har gett två olika konsultföretag i uppdrag att utföra. Jag har även studerat en IMM-rapport, 
d.v.s. en rapport utfört av Institutet för Miljömedicin, angående ”Hälsoriskbedömning av vissa 
ämnen på industrikontaminerad mark”  
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Angående litteratur som behandlar miljörätt har jag studerat faktalitteratur, såsom 
”Miljöbalken, den nya miljörätten”av Stefan Rubenson och ”Miljöskyddslagen, handbok i 
miljörätt”av Ulf Bjällås och Thomas Rahmn. Jag har också studerat mera kritiska författare 
till svensk miljörätt såsom Staffan Westerlund, Gabriel Michanek m.fl. för att få en mer 
kritisk syn på miljölagstiftningen och dess verkningar. 
 
När man samlar in och studerar olika dokument och texter bör man tänka på vem som har 
skrivit dem, i vilket ändamål de är skrivna och vem som ska läsa dem. Till 
dokumentstudiemetoderna hör varje form av indirekt observerande av sociala fenomen t.ex. 
tryckta redogörelser för det agerande som man är intresserad av.9 För att få en så heltäckande 
syn på miljörätt som möjligt valde jag att studera både faktalitteratur d.v.s. objektiv litteratur 
och litteratur som var kritisk till svensk miljörätt. Jag studerade också olika sorters dokument 
angående fallet för att få bredd, samt försöka sätta mig in i de olika aktörers synsätt. När det 
gäller urval av texter och dokument gäller det att man väljer ut de stycken som är 
representativa för ändamålet d.v.s. de som belyser frågan. Man gör sedan en analys av 
texterna d.v.s. en textanalys. Ett beslut från koncessionsnämnden tolkar man inte på samma 
sätt som kommunens anteckningar angående fallet eftersom koncessionsnämndens beslut är 
ett samlat välformulerat och genomtänkt statligt dokument medan anteckningarna från 
kommunen skrevs snabbt och direkt efter handling i syfte att vara komihåg för vad som hänt. 
Kommunens anteckningar blir då spontant skrivna utan avsikt att vara strikta medan de 
statliga dokumenten är väldigt strikta. De miljörättsliga dokumenten blir en form av 
analysram som jag betraktar fallet genom medan dokumenten om Hackel är min huvudsakliga 
empiriska grund som besvarar frågor angående fallet. För att kunna förstå en text bör man 
också ha kunskap om hela sammanhanget i vilken den är tillkommen respektive tas emot.10 
Det är därför viktigt att ta reda på så mycket som möjligt angående bakgrunden till 
dokumenten, vem har skrivit dem, i vilket syfte och hur ska de användas. 
 

2.3.2. Intervjuer 
Studien baseras även också på öppna intervjuer med förvaltningschef för miljö-, bygg- och 
räddningsförvaltningen i Kinda kommun, Yngve Blomberg som jag har haft löpande kontakt 
med under studiens gång.  

 ” En intervju är ett samtal i vilken intervjuaren önskar skaffa sig information från den 
intervjuade, respondenten. Därför styr intervjuaren samtalet och kan använda sig av 
olika hjälpmedel, t ex bandspelare, intervjuguider och frågeförteckningar." 11 

Dessa intervjuer, cirka fem stycken, som jag har gjort har inte varit strikta intervjuer utan 
mera samtalsstunder, där jag har ställt frågor angående fallet som jag inte har kunnat läsa mig 
till eller inte förstått i sammanhanget. Jag skrev i förväg ner de frågor jag ville ha besvarade 
och antecknade svaren för att kunna använda dem som komplement i fallstudiens empiriska 
delar. Dessa samtal har varit till hjälp för att förstå hur kommunen agerade och varför. I det 
här fallet har det varit svårt att göra strikta intervjuer eftersom det har gått så lång tid sedan 
föroreningarna upptäcktes och många som var inblandade 1993 inte går att få tag på. När man 
utreder ett så pass gammalt fall där mycket har hänt för länge sedan är det svårt att få exakta 
tolkningar från olika håll.  

                                                 
9 H. Andersen. Vetenskapsteori och metodlära. 1994, sid. 73-74 
10 S. Selander. Institutet för pedagogisk textforskning. Spov 7, Pedagogisk textanalys. 1989, sid. 67 
11 H. Andersen. Vetenskapsteori och metodlära. 1994, sid.80 
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Sett till intervjuerna så är det framför allt kommunens synsätt som får utrymme eftersom det 
är en representant för kommunen som intervjuats. Jag har samtidigt tillgodogjort mig och läst 
dokument från både konkursboet, länsstyrelsen och koncessionsnämnden vilket ger en bättre 
balans i vilka perspektiv, synsätt och tolkningar av fallet som kommer fram i denna uppsats. 
Min ambition är således inte att föra fram kommunens talan i denna fråga utan ge en bild av 
olika synsätt i frågan om fallet Hackel, genom kombinationen av intervjuer och textanalys  
 

3. Miljörätt som teori 
I detta kapitel kommer den teoretiska utgångspunkten dvs. miljörätt att beskrivas. Kapitlet tar 
först upp lite miljörättsliga grunder angående myndigheter och deras roller. Detta kapitel tar 
också upp både miljöskyddslagens och miljöbalkens syn på markföroreningar och ansvar, 
liksom olika författares syn på frågan.  
 

3.1. Olika myndigheter och deras miljörättsliga roll 
De olika myndigheterna på central, regional och lokal nivå spelar en betydande roll för att 
föra miljöarbetet framåt. Olika myndigheter har samtidigt olika uppgifter. Riksdagen är den 
instans som stiftar lagar t.ex. Miljöbalken, fastställer miljömål, beslutar om ekonomiska 
styrmedel t.ex. skatter och ratificerar internationella överenskommelser. Regeringen framläger 
propositioner för Riksdagen. Det är regeringen som har ansvaret för att de lagar som 
riksdagen beslutar omsätts i praktiken.  Till stöd för sitt operativa arbete har regeringen ett 
stort antal myndigheter. Dessa utarbetar de detaljerade föreskrifter som skall gälla, och ser till 
att de efterlevs. Naturvårdsverket som är en statlig myndighet har som uppgift att ta fram och 
sprida kunskap som används i det praktiska miljöarbetet. Länsstyrelser är statliga myndigheter 
som har ett mycket stort ansvar på regional nivå, är såväl tillstånds- som tillsynsmyndighet för 
ett brett spektrum av industrier. På kommunal nivå skall det finnas en särskild nämnd som 
skall tillämpa gällande lagar. En speciellt viktig fråga för kommunerna är hälsoskyddet. 
Kommunerna har tillsyn på vissa mindre miljöfarliga verksamheter. Även för politiska beslut 
på kommunal nivå måste Miljöbalkens hänsynsregler efterlevas.12  
 
När det finns lagar och förordningar så finns det också myndigheter som ser till att de 
efterlevs. Om lagarna inte efterlevs så finns det myndigheter som kan döma hur man ska gå 
tillväga när ett miljöbrott har inträffat. Vid tiden före miljöbalkens ikraftträdande var 
Koncessionsnämnden för miljöskydd den centrala myndigheten för prövning av miljöfarliga 
verksamheters tillåtlighet13. Det var också Koncessionsnämnden som var sista 
överprövningsinstans. Koncessionsnämnden var sammansatt så att den skulle kunna göra en 
så allsidig bedömning som möjligt; arbetsformerna liknade en domstols. Ledamöterna var 
fyra: ordförande var en jurist med domarerfarenhet, och vidare deltog en ledamot som var 
tekniskt sakkunnig, en med erfarenhet av frågor som naturvårdsverket sysslade med och en 
med erfarenhet av industriell verksamhet (eller, om bedömningen rörde kommunala 
förhållanden, kommunal verksamhet).14 Innan ett överklagande kom till koncessionsnämnden 
hade det i de flesta fall varit hos både länsstyrelsen i länet och kommunen. Kommunen är 
oftast den första instansen vid agerande angående miljötillsyn. När en kommun ska tillämpa 
lagar t.ex. delge ett beslut om föreläggande, måste kommunens avdelning inom miljövård, 
miljö- och hälsoskyddskontoret, först få miljönämnden att godkänna föreläggandet. 

                                                 
12 P Warfvinge. Miljökemi. 1997, sid. 5-10 
13 J Ebbesson. Internationell miljörätt. 2000, sid.233 
14 B Bengtsson. Miljörätt. 1986, sid.67 
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Miljönämnden är nämligen den politiska instans, som innan miljö- och hälsoskyddskontoret 
kan agera, måste ge sitt godkännande. Ett föreläggande är en skriftlig handling som miljö- och 
hälsoskyddskontoret delger t.ex. ett företag angående en miljöstörning. Föreläggandet 
förklarar vad företaget enligt lagen ska göra för att återställa en miljöstörning.  Om ärendet 
inte klaras upp hos kommunen går det vidare till länsstyrelsen i länet. Om parterna fortfarande 
inte är överens fortsätter fallet till Koncessionsnämnden som var den högsta instansen.  
 
I och med miljöbalken avskaffades Koncessionsnämnden, och miljödomstolar har övertagit 
dess funktion. Därigenom blir Högsta domstolen högsta instans i miljömål (i vissa mål 
Miljööverdomstolen).15 Miljödomstolarna skall arbeta med påföljder vid brott mot 
Miljöbalken och dess föreskrifter.16 
 

3.2. Den svenska miljörättens framväxt och miljöbalkens tillkomst 
Miljölagstiftningen i sin äldsta form var knuten till bondesamhället. Regleringens mål var att 
skydda de tillgångar som naturen gav så att senare släkten också skulle kunna få sin 
försörjning. Syftet med lagstiftningen var inte att främja miljövården, men denna effekt var på 
ett naturligt sätt knuten till regleringen av gemensamma angelägenheter som jakt, fiske, 
skogsbruk, bergshantering och andra former av markanvändning.17 
 
Den första renodlade miljölagstiftningen kom 1909 med lagar om nationalparker och om 
fredande av naturminnesmärken. Därefter utvecklades naturvårdslagstiftningen successivt och 
1952 kom naturskyddslagen, som 1964 ersattes av naturvårdslagen. Genom den 
internationella miljörätten tillkom från 1970-talet flera konventioner om skydd för djur, växter 
och den biologiska mångfalden. Medan den moderna naturvårdslagstiftningen fick ett 
förhållandevis tidigt genombrott i svensk rätt gick det betydligt trögare att genomföra en 
lagstiftning som skulle begränsa miljöföroreningarna från den växande industrin. En 
utvecklad och samlad miljölagstiftning till skydd för miljön mot utsläpp till mark, vatten och 
luft utvecklades först genom 1969 års miljöskyddslag (ML), som samlade bestämmelser om 
utsläpp från fasta anläggningar i en lag. Stefan Rubenson departementsråd och chef för 
rättsenheten på Miljödepartementet, anser att genom miljöskyddslagen genomfördes de 
reformer fullt ut som hade diskuterats alltsedan 1930-talet.18 Vid sidan av ML fanns det 
åtskilliga andra lagar och författningar, som delvis tillgodosåg liknande intressen. Plan- och 
bygglagen (PBL) av 1986, naturresurslagen (NRL) av samma år, hälsoskyddslagen av 1982, 
vattenlagen (VL) av 1983, naturvårdslagen (NVL) av 1964 och lagen om kemiska produkter 
(LKP) av 1985 kan alla sägas på olika sätt haft väsentlig betydelse för miljön.19 
 
Under 1960-talet gick det som bekant upp för politiker och allmänhet att man stod inför en 
kritisk situation på miljöområdet. Bertil Bengtsson, som är justitieråd och tidigare varit 
professor i civilrätt vid Uppsala Universitet, anser att den berodde inte bara på att man först 
sent förstått lägets allvar. Han menar att också på områden där myndigheterna verkligen 
uppfattat att något måste göras åt missförhållandena gav lagreglerna dem ofta otillräckliga 
möjligheter att ingripa. I synnerhet gällde detta sådana störningar – vanligen, men inte alltid, 
från industrifastigheter – som kallas immissioner, t.ex. luftföroreningar och buller.20  

                                                 
15 J Ebbesson. Internationell miljörätt. 2000, sid. 234 
16 P Warfvinge. Miljökemi. 1997, sid. 9 
17 S Rubensson. Miljöbalken. 1999 sid. 15 
18 ibid. 
19 B Bengtsson. Miljörätt. 1986, sid. 21 
20 ibid., sid. 40 
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Uppvaknandet under 60-talet gav många praktiska resultat på miljövårdsarbetet i Sverige. En 
samordning av forskning och tillsyn krävdes och 1967 bildades Naturvårdsverket som det 
första statliga verk som enbart hade till uppgift att arbeta med natur och miljöskydd.21 
 
Uppvaknandet på 60-talet medförde mycket bra inom miljövårdsarbetet, men ambitionerna 
verkar fortsättningsvis ha avtagit menar vissa kritiker på miljörättsområdet. Enligt Staffan 
Westerlund hade det inte under 70- och 80-talet gjorts så stora framsteg inom 
miljölagstiftningen som det borde. Han säger:  

”I allt väsentligt är den svenska miljölagstiftningen av 1988 till sin teknik byggd på det 
som kom fram i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet, men numera tillämpad av 
en delvis kraftigt förändrad beslutsorganisation. Men den lagteknik som man i slutet av 
1960-talet kom fram till är nästan exakt den som infördes redan 1941 för industriellt 
avloppsvatten. Det var alltså inga lagtekniska revolutionerande kravregler som infördes 
med miljöskyddslagen.”22 

Det fanns flera andra personer som också hade kritiska synpunkter på svensk miljörätt vid 
ungefär samma tidpunkt. Gabriel Michanek, professor i miljö- och naturresursrätt ansåg t.ex. 
att miljörätten omfattade många författningar, som var av olika ålder och hade olika syften. 
Mycket ofta överlappade de varandra; flera författningar gällde då samtidigt för en och 
samma verksamhet (eller åtgärd).23 Han anser vidare att miljörätten inte bara karaktäriseras av 
överlappande författningar, utan det är också delvis olika myndigheter som ansvarar för 
prövning och kontroll enligt författningarna.24 Det var då svårt att veta vad som gällde, när 
naturvård, kemikalier, avfall, miljöfarlig verksamhet och andra ämnesområden reglerades i 
separata lagstiftningar, som var och en hade utvecklat sin praxis. Westerlund ansåg att Sverige 
hade en mycket splittrad miljölagstiftning (många speciallagar) och en mycket splittrad 
myndighetsorganisation. Han ansåg att splittringen var så djupgående så att den ensam 
svarade för mycket av ineffektiviteten i den svenska miljövården.25 Vidare skriver han att 
inget hade gjorts och inget hade förberetts av statsmakterna, för att minska rörigheten och 
motsägelserna i den svenska naturvårds – och miljöskyddslagstiftningen. Ingen utredning var 
tillsatt, ingen annan hade (i januari 1988) i uppdrag att försöka sanera i den härva av olika 
bestämmelser som helt eller delvis sade emot varandra i frågor som hade betydelse för 
miljökontrollen.26 Han ansåg också att regler följdes i varierande utsträckning. Exempelvis 
kunde det inträffa att en viss regel inte fick någon egentlig effekt, därför att beslutsfattare 
menade att andra regler eller rättsgrunder, som också föreföll gälla för samma sak, tog över.27 
Westerlund skrev att han med flera hade försökt förmå politiker att intressera sig för hur de 
skulle kunna nå sina miljömål, genom att intressera sig för genomförandefrågor, men att det 
fanns mycket konstiga inställningar till lagstiftning.28  Genom ökade kunskaper vet man 
numera att miljöproblemen är komplexa och därför ofta kräver samtidiga insatser på flera 
olika områden. Det var av den orsaken som man ville samla den centrala miljölagstiftningen i 
en lag. 

                                                 
21 N. Brant och F. Gröndahl. Miljöeffekter. 2000, sid.19 
22 S Westerlund. Rätt och miljö. 1988, sid.16 
23 G Michanek. Svensk miljörätt. 1993, sid.15 
24 ibid., sid.268 
25 S. Westerlund. Rätt och miljö. 1988, sid.34 
26 ibid., sid. 54 
27 ibid., sid. 34 
28 ibid., sid. 24 
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Miljöbalken har tillkommit efter ett omfattande lagstiftningsarbete som påbörjades 1989. Då 
tillsatte regeringen en Miljöskyddskommitté som skulle samordna miljölagstiftningen. I 
februari 1993 framlade Miljöskyddskommittén sitt betänkande (SOU 1993:27) om införande 
av en ny miljöbalk. I detta föreslogs att flertalet av de nuvarande miljölagarna skulle samlas 
och samordnas. Förslaget omfattade bl.a. miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen, lagen om 
kemiska produkter, lagen om hushållning med naturresurser, naturvårdslagen.29 Propositionen 
med förslag om balken lämnades 1994 till riksdagen, men återkallades efter regeringsskiftet 
samma år. I stället fick en annan utredning i uppdrag att lägga fram förslag till en miljöbalk. I 
det nya uppdraget ingick bl.a. att inordna också vattenrätten under miljöbalken. Sedan 
kommittén, som antog namnet Miljöbalksutredningen, lämnat sitt betänkande (SOU 
1996:103)  föreslog regeringen genom proposition 1997/98:4530 att en ny balk, miljöbalken, 
skulle införas i Sveriges rikes lag. Riksdagen antog förslaget till miljöbalk i juni 1998 och 
miljöbalken (SFS 1998:808) trädde i kraft den 1 januari 1999.31  
 
Den nya miljöbalken har tillkommit för att samla den centrala miljölagstiftningen i ett 
gemensamt lagverk. Genom miljöbalken upphör 15 tidigare miljölagar, nämligen 
naturvårdslagen (1964:822), miljöskyddslagen (1969:387), lagen (1971:1154) om förbud mot 
dumpning av avfall i vatten, lagen (1976:1054) om svavelhaltigt bränsle, lagen (1979:425) om 
skötsel av jordbruksmark, renhållningslagen (1979:596), hälsoskyddslagen (1982:1080), 
vattenlagen (1983:291), lagen (1983:428) om spridning av bekämpningsmedel över 
skogsmark, lagen (1985:426) om kemiska produkter, miljöskadelagen (1986:225), lagen 
(1987:12) om hushållning med naturresurser m.m., lagen (1991:635) om förhandsgranskning 
av biologiska bekämpningsmedel, lagen (1993:900) om genetisk modifierade organismer och 
lagen (1994:1818) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter.32 
 

3.3. Miljöskyddslagens syn på markförorening och ansvar  
Miljöskyddslagen syftade till att skydda miljön mot förorenande utsläpp och andra störningar. 
Allmänt kan sägas att lagen var tillämplig på alla utsläpp till vatten, luft eller mark, som 
härrör från användningen av fast egendom eller fasta anläggningar. Tillämpningsområdet var 
mycket vitt och omfattade både stora och små anläggningar.33 Enligt 1 § första stycke. 2 var 
miljöskyddslagen tillämplig på bl.a. användning av mark, byggnader eller anläggningar på 
sätt som kan medföra förorening av mark, av vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller av 
grundvatten. Sådan användning kallas enligt 1 § tredje stycket för miljöfarlig verksamhet.34 

                                                 
29 U Bjällås och T Rahmn. Miljöskyddslagen. 1996, sid. 10 
30 I propositionen betonas att miljöbalken inte bara skall ses som en sammansmältning av en rad miljölagar, utan 
att det övergripande angreppssättet också utgör ett svenskt bidrag till att på nationell nivå anpassa 
miljölagstiftningen till utvecklingen av den internationella miljörätten. S Rubenson. Miljöbalken. 1999, sid.17 
31 S Rubenson. Miljöbalken. 1999, sid. 16 
32 ibid., sid.17 
33 U Bjällås och T Rahmn. Miljöskyddslagen. 1996, sid.19 
34 ibid., sid.205 
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3.3.1. Miljöfarlig verksamhet 
Huvudtankar i ML var följande. Så kallad miljöfarlig verksamhet, d.v.s. vattenföroreningar, 
luftföroreningar, buller och andra immissioner, skall motverkas så mycket som möjligt. Detta 
skulle ske genom tillståndstvång. Miljöfarlig verksamhet fick i princip bara bedrivas med 
tillstånd, s.k. koncession, av myndighet. En speciell instans, koncessionsnämnden för 
miljöskydd (eller i enklare fall länsstyrelsen), skulle pröva om tillstånd gavs; dess beslut 
kunde överklagas hos regeringen.35  Tillsyn över miljöfarlig verksamhet skulle enligt ML 
utövas av naturvårdsverket och länsstyrelserna; i de enskilda kommunerna skulle hälso- och 
miljöskyddsnämnderna hålla kontroll över miljön från hälsovårdssynpunkt.36 
 
I en inledande bestämmelse i miljöskyddslagen (2 §) angavs att utöver bestämmelserna i 
miljöskyddslagen om miljöfarlig verksamhet gällde vad som föreskrevs i hälsoskydds-, 
byggnads- och naturvårdslagstiftning eller annan lagstiftning.37 Miljöskyddslagen syftade till 
att förebygga störningar i den yttre miljön men också till att återställa redan skadade miljöer. 
Den var tillämplig på störningar som hade anknytning till användningen av fast egendom eller 
fasta anläggningar.38 
 
Alla verksamheter och andra aktiviteter som var att betrakta som miljöfarliga enligt 
definitionen i 1 § ML omfattades av tillåtlighetsreglerna (4 § ML - 8a § ML). Det spelade 
alltså ingen roll om verksamheten var tillståndspliktig eller ej, inte heller om det var en ny 
verksamhet, som skulle startas, eller en befintlig som skulle bedrivas i oförändrad omfattning. 
Så snart en åtgärd eller en användning var att betrakta som en miljöfarlig verksamhet enligt 
definitionen i 1 § ML skulle reglerna tillämpas.39 Utmärkande för miljöskyddslagen var att 
dess tillåtlighetsregler inte var direkt straffsanktionerade. Det ankom på myndigheterna att 
med utgångspunkt i tillåtlighetsreglerna i miljöskyddslagen fastställa de skyddsåtgärder, 
försiktighetsmått m.m. som behövdes. Detta kunde ske både i tillstånds- och tillsynsärenden.40 
Här står det tydligt att det var myndigheternas sak att fastställa vad som skulle göras angående 
skyddsåtgärder, försiktighet m.m. eftersom miljöskyddslagen inte var straffsanktionerat 
angående tillåtlighetsreglerna.   
 
Utmärkande för alla former av miljöfarlig verksamhet är att det sker en påverkan på 
omgivningen i ett eller annat avseende. Denna påverkan kan vara av principiellt två olika slag. 
Vissa former av störningar såsom buller, ljus, skakningar m.m. pågår bara så länge den 
miljöfarliga verksamheten bedrivs medan andra former av störningar kan fortgå även långt 
efter det verksamheten har upphört. De hittills mest uppmärksammade effekterna från 
nedlagda verksamheter sammanhänger med utläckage av förorenat vatten från den mark på 
vilken verksamheten en gång bedrevs. Man har nämligen anledning att anta att flertalet 
miljöfarliga verksamheter lämnar spår efter sig i form av markpåverkan. Självfallet är risken 
för sådan påverkan störst i de fall miljöfarliga ämnen hanterats på platsen. Exempel på sådana 
verksamheter är tryckimpregneringsanläggningar för trävaror m.fl.41  

                                                 
35 B Bengtsson. Miljörätt. 1986, sid. 42 
36 ibid., sid. 70 
37 U Bjällås och T Rahmn. Miljöskyddslagen. 1996, sid. 10 
38 ibid., sid. 10-11 
39 ibid., sid. 25 
40 ibid., sid. 67 
41 U Bjällås och T Rahmn. Miljöskyddslagen. 1996, sid. 201 
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Här står det tydligt att tryckimpregneringsanläggningar är en sådan verksamhet som genom 
utläckage av förorenat vatten från marken där verksamheten bedrevs, vilket är exakt vad som 
är fallet med Hackel, lämnar stor risk för markpåverkan. Men enligt Westerlund var det oklart 
hur långt principen om att tillämpa ML på verkningar av en passiv markanvändning sträckte 
sig, eftersom rättpraxis inte gav någon klar anvisning.42  
 

3.3.2. Ansvaret för återställningen 
I 5 § ML första stycke slås fast att det är den som utövar miljöfarlig verksamhet som är 
ansvarig för de åtgärder som behövs för att förebygga eller avhjälpa olägenheten. Av denna 
bestämmelse framgår också att skyldigheten att avhjälpa olägenheten kvarstår även efter det 
att verksamheten har upphört.43  Den bestämmelsen låter klar och tydlig. Om verksamheten är 
fortlöpande och ansvarsförhållandena inte ändras är det ingen tvekan om att det är 
verksamhetsutövaren som är skyldig att förebygga eller avhjälpa olägenheten. Mer 
komplicerat blir det dock om verksamheten är nedlagd eller om det är flera som utövat 
verksamheten, vilket är fallet i den här studien. Detta styrks av Westerlund som menar att det 
finns många problematiska situationer som kan uppträdda där det inte omedelbart är klart vem 
som ska anses som ansvarig för en miljöfarlig verksamhet.44  
 
Om det är flera som bedrivit en verksamhet under olika perioder är det sannolikt den siste 
utövaren som får bära ansvaret för hela återställningen, således även för sådana delar som 
skulle kunna hänföras till tidigare utövares verksamhetsperioder. Enligt Bjällås och Rahmn 
får den siste utövaren anses ha övertagit både de rättigheter och skyldigheter som följer med 
ett tillstånd enligt miljöskyddslagen. Vid utövarens konkurs övergår enligt praxis ansvaret för 
att nödvändiga återställningsåtgärder på konkursboet. Det spelar ingen roll om konkursboet 
fortsätter den ekonomiska verksamheten eller ej. Konkursboet anses nämligen bedriva en 
miljöfarlig verksamhet så länge som objektet (t.ex. förvaring av tunnor med miljöfarligt 
avfall) orsakar risk för förorening, under förutsättning dock att återställningsobjektet ingår i 
konkursen eller finns i lokaler eller på mark som ingår i konkursen.45    
 
Återställningsansvaret är begränsat till att gälla skäliga åtgärder enligt 5 § första stycket ML. 
Vad som är tekniskt möjligt och miljömässigt motiverat är i allmänhet inte svårt att bedöma. 
Däremot kan det vara svårt att bedöma vad som är ekonomiskt rimligt att kräva av den 
ansvarige. Det gäller särskilt när produktionen har upphört, eftersom det normalt är 
produktionen som skall bära miljökostnaderna. Det kan också vara svårt att avgöra vad som är 
skäliga åtgärder när krav riktas mot en fastighetsägare, som inte har haft med själva 
produktionen att göra. Ärenden som gällt kvarlämnade tunnor med miljöfarligt avfall har i 
allmänhet inte föranlett någon tvekan från miljömyndighetens sida. Det har ansetts skäligt, 
ofta utan någon motivering, att förelägga den ansvarige att vidta ganska långtgående 
åtgärder.46 Även om kostnaderna är höga för bortforsling av kvarlämnade tunnor eller kar 
med kemikalier är det den ansvariges skyldighet att bekosta det. Bevisen står ju kvar och är 
pågående föroreningar d.v.s. det finns risk för att kemikalierna läcker ut och förorenar 
marken. 

                                                 
42 S. Westerlund. Kommentarer till Miljöskyddslagen. 1981, sid. 31 
43 U Bjällås och T Rahmn. Miljöskyddslagen. 1996, sid. 203 
44 S. Westerlund. Kommentarer till Miljöskyddslagen. 1981, sid. 59  
45U Bjällås och T Rahmn. Miljöskyddslagen. 1996, sid. 205-206 
46 ibid., sid. 208-209 
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Om en företagare inte vidtar skäliga återställningsåtgärder kan miljömyndigheterna agera på 
olika sätt, beroende på om tillstånd har meddelats eller ej. Finns inget tillstånd kan den 
tillsynsmyndighet som har ansvaret för den fortlöpande tillsynen, alternativt 
Naturvårdsverket, förelägga den ansvarige att vidta skäliga åtgärder med stöd av 40 § ML47. 
Ett sådant beslut kan på vanligt sätt överklagas. Frågan om återställningsåtgärder kan också 
prövas av Koncessionsnämnden efter yrkande av Naturvårdsverket enligt 41 § ML.48 En 
förutsättning är även här att tillstånd inte meddelats. Bedrivs verksamheten med tillstånd är 
möjligheterna att tvinga fram återställningsåtgärder beroende av om det finns något villkor i 
tillståndsbeslutet som reglerar denna fråga eller om det finns förutsättningar för omprövning 
av villkoren enligt 24 § ML.49  
 

3.3.3. Ersättning 
Frågor om ersättning för miljöskador reglerades i miljöskadelagen (1986:225). Lagen var 
tillämplig när verksamheten på en fastighet orsakade skador i omgivningen genom olika 
former av mark-, vatten- och luftföroreningar eller genom buller, skakningar eller andra 
liknande störningar. Lagen var således inte tillämplig på skador som inträffade inom en 
anläggning eller inom det arbetsområde där den miljöfarliga verksamheten bedrevs, inte heller 
beträffande användning av lös egendom.50 I detta fall var det de drabbade i omgivningen som 
kan få ersättning om en verksamhet orsakade skador angående t.ex. vatten eller mark.  
 
I vissa fall kunde det vara svårt för en skadelidande att få ersättning för en miljöskada. Ibland 
kunde det vara svårt att identifiera den som vållat skadan eller också kan skadeståndsrätten 
vara preskriberad. För att möjliggöra ersättning i sådana situationer infördes en obligatorisk 
miljöskadeförsäkring den 1 juli 1989. Bestämmelserna härom togs in i miljöskyddslagen (ML 
65-68 §§). Enligt försäkringsvillkoren utgår emellertid ingen ersättning för skada som 
orsakats före den 1 juli 1989, inte heller för skador som under ett och samma försäkringsår 
överstiger 200 miljoner kronor.51   

                                                 
47 40 § ML lyder: Om tillstånd inte har givits enligt denna lag, får en tillsynsmyndighet meddela ett föreläggande 
om sådana försiktighetsmått eller förbud som behövs för att lagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd 
av den skall efterlevas.  
48 41 § ML lyder: Har tillstånd enligt denna lag icke meddelats, äger koncessionsnämnden på hemställan av 
statens naturvårdsverk besluta om förbud mot miljöfarlig verksamhet, som ej är tillåtlig enligt denna lag, eller 
meddela föreskrift om försiktighetsmått. 
49 U. Bjällås och T Rahmn. Miljöskyddslagen. 1996, sid.210 
50 ibid., sid.226 
51 ibid., sid.227-228 
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3.4. Miljöbalkens syn på markförorening och ansvar 
Från den 1/1 1999 regleras svenskt miljöarbete ytterst av den lag som benämns Miljöbalken. 
Miljöbalken ersätter 15 äldre lagar inom miljöområdet. Avsikten var att få en heltäckande 
lagstiftning som saknar glapp och överlappningar mellan lagar, samt att EU-anpassa 
lagstiftningen. Ett allvarligt problem med tidigare lagstiftning var att det i praktiken var 
mycket svårt att fälla någon fysisk eller juridisk person för miljöbrott eftersom fällande dom 
förutsatte bevisat uppsåt.52 Miljöbalken skall ses som en sammanhållen miljö- och 
resurslagstiftning där skyddsintressena står i centrum. Det övergripande målet för miljöbalken 
är – som anges i den inledande paragrafen – att främja en hållbar utveckling. En sådan 
utveckling bygger enligt 1 kap. 1 § första stycket på insikten att naturen har ett skyddsvärde 
och att människan har ett ansvar att förvalta naturen väl. Detta innebär att den som bedriver 
någon form av verksamhet eller vidtar åtgärder av olika slag alltid skall se till att människors 
hälsa och miljö skyddas mot skador och olägenheter.53   
 

3.4.1. Miljöfarlig verksamhet 
Begreppet miljöfarlig verksamhet har förtydligats jämfört med miljöskyddslagen genom att de 
s.k. förvaringsfallen uttryckligen skall betraktas som användning av marken. Ett förvaringsfall 
innebär t.ex. en förvaring av kemikalierester och annat avfall på fastigheten och är därmed att 
anse som miljöfarlig verksamhet.54  
 
Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva miljöfarlig verksamhet som har beteckning A eller B 
enligt den förordningen (SFS 1998:899) som regeringen har utfärdat om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd.55 Inom trävarutillverkning är anläggningar för 
träskyddsbehandling genom tryck- eller vacuumimpregnering eller doppning en B 
verksamhet.56 
 
En nyhet jämfört med tidigare regler på området i fråga om tillståndsplikten är att regeringen 
med retroaktiv verkan kan föreskriva tillståndsplikt. Detta innebär att pågående verksamheter 
som tidigare inte varit underkastade tillståndsplikt kan bli tillståndspliktiga. Denna nyhet har 
ansetts nödvändig eftersom flera tusen anläggningar fortfarande saknar tillstånd fastän 
verksamheten enligt 1969 års miljöskyddslag var tillståndspliktig. Orsaken till detta 
förhållande är att de alltjämt tillståndslösa verksamheterna påbörjades före miljöskyddslagens 
ikraftträdande, d.v.s. före den 1 juli 1969, och att den lagtekniska konstruktionen i 
miljöskyddslagen inte har medgett möjligheten att kräva tillstånd för äldre anläggningar som 
redan fanns vid tiden för miljöskyddslagens ikraftträdande.57 Det här är viktigt eftersom 
många verksamheter inklusive Hackel 9:5 inte hade något tillstånd men verksamheten 
påbörjades innan 1969. I fallet Hackel är det tyvärr ingen hjälp eftersom det inte pågår någon 
verksamhet på området. 
  

                                                 
52 P. Warfvinge. Miljökemi. 1997, sid.2 
53 S. Rubenson. Miljöbalken, den nya miljörätten. 1999, sid.19-20 
54 ibid., sid.70 
55 ibid. 
56 U. Bjällås och T. Rahmn. Miljöskyddslagen. 1996, sid. 261 
57 S. Rubenson. Miljöbalken, den nya miljörätten.1999, sid.71-72 
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3.4.2. Ansvaret för återställning 
Föreskrifter i 10 kap. om förorenade områden skall tillämpas på mark- och vattenområden 
samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att de kan medföra skador eller 
olägenheter för människors hälsa och miljön. Verksamhetsutövarens efterbehandlingsansvar 
gäller inte enbart för den tid han bedriver verksamheten, utan kvarstår över tiden även om han 
har upphört med sin verksamhet. Vid utkrävande av ansvar för efterbehandling skall alltid 
göras en skälighetsbedömning.58  
 
Trots sin otvetydiga lydelse har reglerna om efterbehandling, som uttryckligen lagreglerades i 
miljöskyddslagen 1969, visat sig vara komplicerade att tillämpa i fråga om äldre verksamheter 
där verksamhetsutövarna har skiftat genom åren. Diskussioner om ansvarsförhållandena har 
också ofta uppkommit sedan all näringsverksamhet på en fastighet har upphört och den siste 
verksamhetsutövaren lämnat fastigheten i förorenat skick.59 Här poängteras just de svårigheter 
som har uppkommit i fallet Hackel och som kommer att diskuteras närmare i nästa kapitel.  
 
Frågan om hur långt tillbaka i tiden ett efterbehandlingsansvar kan utkrävas besvaras i 
miljöbalken främst genom övergångsregeln till 2 och 10 kap. Denna övergångsregel kommer 
till utryck i 8 § i promulgationslagen, där det sägs att bestämmelserna om 
verksamhetsutövarens ansvar skall tillämpas på miljöfarlig verksamhet vars faktiska drift har 
pågått efter den 30 juni 1969, om verkningarna av verksamheten alltjämt pågår när 
miljöbalken träder i kraft, och det föreligger behov av att avhjälpa skador eller olägenheter 
som har orsakats av verksamheten. Avgörande datum för hur långt tillbaka i tiden 
myndigheterna kan gå när det gäller att utkräva ansvar är alltså den 1 juli 1969, d.v.s. den dag 
då miljöskyddslagen trädde i kraft.60 Vad jag kan utläsa av detta så skulle det stämma på 
Hackel 9:5 eftersom den faktiska driften har pågått efter den 30 juni 1969 (det var mellan 
1967 och 1983 som tryckimpregneringen pågick). Det pågår ju fortfarande verkningar av 
verksamheten eftersom marken är förorenad och behovet är stort att avhjälpa skadorna innan 
de blir värre.  
 
När det gäller ansvaret för efterbehandling av förorenade områden som täcks av stadgandet i 8 
§ promulgationslagen tillkommer som en ytterligare omständighet utöver att verksamheten 
varit i drift efter den 30 juni 1969 att det i varje ärende måste göras en skälighetsbedömning 
utifrån omständigheterna i det enskilda fallet enligt vad som sägs i 10 kap. 4 §. Vid en sådan 
skälighetsbedömning måste alltid hänsyn tas till tidsaspekten, d.v.s. om verksamheten varit 
nedlagd i flera decennier påverkar detta bedömningen. Även andra omständigheter skall 
beaktas vid skälighetsbedömningen, t.ex. om verksamheten har utövats i enlighet med de 
tillstånd och villkor som en gång i tiden bestämdes av tillståndsmyndigheten.61   

                                                 
58 S. Rubenson. Miljöbalken, den nya miljörätten.1999, sid. 75 
59 ibid. 
60 ibid., sid. 76 
61 ibid. 
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3.4.3. Ersättning 
En nyhet i miljöbalken är att en saneringsförsäkring inrättats. Det anses ligga närmast 
tillhands att de som bedriver farliga verksamheter skall bidra till finansieringen av 
saneringskostnaderna. Saneringsförsäkringen har samma principiella uppbyggnad som 
miljöskadeförsäkringen. Detta innebär att försäkringen är kollektiv och omfattar dem som 
bedriver miljöfarlig verksamhet som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt.62 ”Denna 
saneringsförsäkring trädde i kraft den 1 januari 1999.  Försäkringen omfattar inte sanering 
eller kostnader för sådan vars orsak huvudsakligen kan hänföras till tid före den 1 juli 
1989.”63 
 

3.5. Sammandrag av miljörätt  
Under 1960-talet gick det upp för politiker och allmänhet att man stod inför en kritisk 
situation på miljöområdet. Ett exempel på praktiskt resultat på miljövårdsarbetet vid den tiden 
var att Statens Naturvårdsverk bildades 1967 med uppgift att arbeta enbart med natur och 
miljöskydd. Den första samlade miljölagstiftningen till skydd för miljön mot utsläpp till mark, 
vatten och luft utvecklades genom Miljöskyddslagen 1969. Även om Miljöskyddslagen var en 
framgång för miljörätten var det många som kritiserade den eftersom de tyckte att många 
författningar överlappade varandra och att flera författningar gällde samtidigt för en och 
samma verksamhet. Miljöbalken tillkom 1999 av den orsaken att man ville samla den centrala 
miljölagstiftningen i en lag. 
 
När man talar om miljörätt så spelar olika myndigheter en betydande roll för att föra 
miljöarbetet framåt på både central, regional och lokal nivå. Det är riksdagen som stiftar lagar 
men det är regeringen som har ansvaret för att lagarna omsätts i praktiken.  Till sin hjälp har 
regeringen ett stort antal myndigheter där Statens Naturvårdsverket är viktig eftersom den tar 
fram och sprider kunskap som används i det praktiska miljöarbetet. Länsstyrelsen är även den 
en statlig myndighet fast på regional nivå. På den lokala nivån som kommunerna ansvarar för 
är hälsoskyddet en viktig uppgift. När det gäller att lagar efterlevs inom miljörätten är 
kommunen första instans att se till att de tillämpas. Om det inte går att lösa miljöfrågan på 
lokal nivå går den vidare till länsstyrelsen. Visar det sig att det även på den nivån inte går att 
avgöra frågan går den vidare till miljödomstolar i nuläge (2003). Innan miljöbalken trädde 
ikraft var det koncessionsnämnden som var högsta dömande instans.  
 
När föroreningarna upptäcktes på Hackel 1993 gällde fortfarande koncessionsnämnden och 
Miljöskyddslagen, vilken syftar till att skydda miljön mot förorenande utsläpp och andra 
störningar. Huvudtankarna i ML är att så kallad miljöfarlig verksamhet, d.v.s. 
vattenföroreningar, luftföroreningar, buller och andra immissioner, skall motverkas så mycket 
som möjligt. Alla verksamheter och andra aktiviteter som är att betrakta som miljöfarliga 
enligt definitionen i 1 § ML omfattas av tillåtlighetsreglerna. Ett utmärkande drag för ML är 
att dess tillåtlighetsregler inte är direkt straffsanktionerade. Det är myndigheternas sak att 
fastställa vad som ska göras angående skyddsåtgärder, försiktighet m.m. Något som är 
utmärkande för alla former av miljöfarlig verksamhet är att det sker en påverkan på 
omgivningen i ett eller annat avseende. Vissa störningar pågår även långt efter det att 
verksamheten har upphört.  

                                                 
62 S. Rubenson. Miljöbalken, den nya miljörätten. 1999, sid.134 
63 ibid., sid. 258 
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De mest uppmärksammade effekterna från nedlagda verksamheter sammanhänger med 
utläckage av förorenat vatten från mark på vilken verksamhet en gång bedrevs. Exempel på 
sådana verksamheter är just tryckimpregneringsanläggningar för trävaror. När det gäller 
ansvaret för återställning av förorenad mark står det i 5 § ML första stycke att det är den som 
utövat miljöfarlig verksamhet som är ansvarig, det står vidare att skyldigheten kvarstår även 
efter det att verksamheten upphört. Om utövaren gått i konkurs är det enligt praxis 
konkursboet som övertar ansvaret. Vid ett föreläggande gäller att den ansvarige ska vidta 
skäliga åtgärder med stöd av 40 § ML. 
 
Miljöbalkens ikraftträdande medförde bl.a. att begreppet miljöfarlig verksamhet har 
förtydligats jämfört med ML genom att de s.k. förvaringsfallen uttryckligen skall betraktas 
som användning av mark. Ett förvaringsfall innebär t.ex. en förvaring av kemikalierester och 
annat avfall på fastigheten som i och med detta anses som miljöfarlig verksamhet. En annan 
nyhet i och med miljöbalken är att regeringen med retroaktiv verkan kan föreskriva 
tillståndsplikt. Detta innebär att pågående verksamheter som tidigare inte varit underkastade 
tillståndsplikt kan bli tillståndspliktiga. Angående verksamhetsutövarens ansvar föreskriver 
miljöbalken att den ska tillämpas på miljöfarlig verksamhet vars faktiska drift har pågått efter 
den 30 juni 1969, om verkningarna av verksamheten alltjämt pågår när miljöbalken trädde i 
kraft, och det föreligger behov av att avhjälpa skador eller olägenheter som har orsakats av 
verksamheten.  En saneringsförsäkring har också inrättats i miljöbalken, den är kollektiv och 
omfattar dem som bedriver miljöfarlig verksamhet som omfattas av tillstånds- eller 
anmälningsaplikt. Försäkringen trädde ikraft 1 januari 1999 men omfattar inte sanering eller 
kostnader för något som kan hänföras till tiden före den 1 juli 1989.      
 

4. Den förorenade marken   
Detta kapitel beskriver fallets bakgrund och nuläge, det vill säga den förorenade 
industrimarken i Kinda. Kapitlet tar upp ägandeförhållandena, vilka föroreningar som 
påträffats på marken samt viktiga händelser som påverkat kommunens utredningar angående 
ansvar- och saneringsfrågan. Kapitlet försöker belysa olika tolkningar och synsätt på 
föroreningsfrågan och ansvar från de olika intressenterna såsom kommunen, länsstyrelsen, 
naturvårdsverket, koncessionsnämnden och konkursboet.  
 

4.1. Industrimarken Rimforsa trä, Hackel 
Den förorenade industrimarken som uppsatsen behandlar är belägen i Rimforsa, Kinda 
kommun i Östergötlands län. Egentligen är det inte ett område utan två som är berörda, 
eftersom ett markområde Hackel 9:164, har styckats upp i flera markområden.65  Flera bolag 
har ägt fastigheten och endast vissa av de firmor som utövat verksamhet på området, har 
använt de kemikalier som förorenat marken. Fallet, d.v.s. när Hackel blir ett kommunalt 
problem, sträcker sig över tidsperioden från 1993 då föroreningarna upptäcktes fram till idag 
(2003). I dagsläget är det inget företag som använder fastigheten då det redan 1997 försattes i 
konkurs. Den senaste försäljningen ägde rum 1998-12-30, dagarna innan Miljöbalken trädde i 
kraft, vilket försvårar kommunens utredning. Fallet hade kommit i en annan dager om sista 
försäljningen hade inträffat efter Miljöbalkens ikraftträdande, eftersom kommunen då kunde 
följa Miljöbalkens föreskrifter vilket inte går nu.  

                                                 
64 Fastighetsbeteckning 
65 För detaljerad beskrivning av marken, se karta på bilaga 1 
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Problemet som uppkommer i samband med den förorenade marken är vem som är skyldig till 
föroreningarna och vem som ska betala för marksaneringen. Risken blir att den ansvarige för 
markföroreningarna slipper undan och kommunen eller staten får betala saneringen eftersom 
marken måste marksaneras.  
 

4.2. Ägandeförhållandena 
Ägandeförhållandena av företagen på de förorenade markområdena är invecklat med två 
aktiebolag och många byten av firmor samt ett fusionsavtal, vilket innebär en 
sammanslagning av företag, under den aktuella tiden. Marken som industrierna ligger på är 
till viss del köpt av Kinda kommun sedan 1983. Som bolagen har haft arrendeavtal med. 
Uppgifter om bolagen och firmorna är tagna från Kinda kommuns offentliga handlingar. 
Bolaget 556061-4504 registrerades den 18 maj 1955 under firma AB Linköpings 
Trävaruaffär. Bolaget har därefter haft sju firmor66 registrerade under tiden 1960 till 1992. Det 
andra bolaget 556076-0695 registrerades den 30 december 1960 under firma AB Rimforsa 
Såg, Bengt E Samuelsson. Detta bolag har därefter haft tre firmor67 registrerade under tiden 
1969 till 1987.68 För att underlätta kommer jag att använda dessa namn under hela uppsatsen 
oavsett om de har bytt namn. 
 
För att få en inblick i och tydliggöra hur ägandeförhållandena i fallet utvecklats kommer jag 
här att presentera uppgifter från offentliga handlingar, beslut från koncessionsnämnden och 
ansökan om medel för efterbehandling insänt till Länsstyrelsen. 
 
Beträffande ägandeförhållandet till Kinda Hackel 9:1 kan noteras att fastigheten är bildad 
genom sammanläggning, vilket betyder att flera fastigheter med samma ägare slås ihop till en 
fastighet, den 10 december 1963 och med Bengt E Samuelsson som lagfaren ägare. 
Fastigheten förvärvades därefter den 6 juni 1966 genom köp av bolaget 556076-0695 med 
firman AB Rimforsa Såg, Bengt E Samuelsson. Fastigheten tillhörde därefter bolaget under 
skilda firmanamn fram till överlåtelsen till Kinda kommun den 4 oktober 1983. Fastigheten 
har därefter ägts av kommunen.69 Hit fram är det lätt att förstå hur ägandeförhållandena 
hänger ihop. Det är bara ett bolag och kommunen har köpt marken. 
 
Från Kinda Hackel 9:1 avstyckades den 10 juni 1983 fastigheten Kinda Hackel 9:5. Lagfarten 
på Kinda Hackel 9:1 för bolaget AB Rimforsa Såg (556076-0695) överfördes till Kinda 
Hackel 9:5.70  Marken Kinda Hackel 9:1 avstyckades i flera markområden, ett markområde av 
flera fick fastighetsbeteckningen Hackel 9:5. Lagfarten som bolaget AB Rimforsa Såg haft på 
Hackel 9:1 flyttades med till Hackel 9:5. I detta läge ägde kommunen Hackel 9:1 och AB 
Rimforsa Såg ägde Hackel 9:5. 

                                                 
66Bolagets olika firmor med datum för registrering inom parentes: L T och Byggvaror AB (6/12 1960), Bengt E 
Samuelsson i Linköping AB (11/12 1969), Rambin Trä AB (7/9 1987), Rimforsa Trä AB (7/9 1987), Rambin 
Trä AB (12/10 1988), Hackelviken AB (20/12 1989), Rambin Trä AB (31/1 1992) 
67 Bolagets olika firmor med datum för registrering inom parentes: L T Rimforsa Trä och Byggvaror AB (15/12 
1969), Rimforsa Trä AB (29/7 1976), Hackelviken AB (7/9 1987) 
68 Koncessionsnämnden för miljöskydd.1994-06-21 
69 ibid. 
70 ibid. 
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Den 25 april 1988 ingick de båda bolagen ett fusionsavtal. Genom fusionen uppgick det 
helägda dotterbolaget AB Rimforsa Såg (556076-0695) i moderbolaget AB Linköpings 
Trävaruaffär (556061-4504), därigenom upplöstes dotterbolaget. Genom fusionsavtalet 
överfördes den 7 december 1988 lagfarten för bolaget AB Rimforsa Såg (556076-0695) till 
bolaget AB Linköpings Trävaruaffär (556061-4504).71 Fusionsavtalet innebar att de båda 
bolagen sammanslogs till ett bolag, vilket blev AB Linköpings Trävaruaffär. AB Rimforsa 
Såg upplöstes och AB Linköpings Trävaruaffär övertog lagfarten på Hackel 9:5. Vid den här 
tidpunkten när fusionsavtalet ingicks finns det alltså bara ett bolag, AB Linköpings 
Trävaruaffär, som också äger fastigheten Hackel 9:5.  
 
I samband med överlåtelsen 1982/83 av Kinda Hackel 9:1 till Kinda kommun upprättades den 
28 december 1982 ett tioårigt arrendeavtal mellan bolaget AB Rimforsa Såg (556076-0695) 
som arrendator och kommunen som markägare. Avtalet innebar bl.a. att bolaget fick nyttja ett 
område av bl.a. Hackel 9.1 med därpå befintliga byggnader för industriändamål. Avtalet fick 
inte överlåtas utan kommunens medgivande. Den 1 december 1990 upprättades ett nytt 10-
årigt arrendeavtal för samma markområde på bl.a. Hackel 9:1 mellan kommunen och bolaget 
AB Linköpings Trävaruaffär (556061-4504).72 Följden blev alltså att AB Rimforsa Såg 
arrenderade Hackel 9.1 av kommunen för industriändamål, men under det tioåriga avtalet 
skedde fusionen och AB Rimforsa Såg uppgick i moderbolaget AB Linköpings Trävaruaffär. 
Det följande tioåriga arrendeavtalet, som löpte mellan 1990 - 2000 gällde alltså mellan Kinda 
kommun och AB Linköpings Trävaruaffär.  Bolaget äger vid den här tidpunkten Hackel 9:5 
och arrenderar Hackel 9:1 av Kinda kommun. 
 
Den 16 juni 1993 går bolaget AB Linköpings Trävaruaffär (556061-4504) i konkurs. Samma 
år i november köper bolaget Hackelvikens Trä och Bygg AB med organisationsnummer 
(556478-4386) fastigheten Hackel 9:5 och verksamheten av konkursboets advokat. Det nya 
bolaget försätts även det i konkurs den 16 september 1997, vilket leder till ännu en försäljning 
av fastigheten Hackel 9:5. Konkursförvaltaren säljer Hackel 9:5 den 25 augusti 1998 till Tre 
Rospiggar AB som sedan i sin tur säljer vidare till Tre Tand AB den 30 december 1998. De 
senare äger fastigheten i nuläge73. På fastigheten Hackel 9:5 har efter 1997 inte någon 
verksamhet pågått. De två senaste bolagen har enbart köpt fastigheten utan att använda lokaler 
eller mark och tiden mellan köpen är bara fyra månader. Tre Tand AB: s ägare har ingen lokal 
anknytning till Kinda, han är bosatt på annan ort. Bolaget Tre Tand AB existerar fortfarande, 
men har i dagsläge (2003) ekonomiska svårigheter.  

                                                 
71 Koncessionsnämnden för miljöskydd.1994-06-21 
72 ibid. 
73 Kinda kommun, miljö- och byggkontoret. Ansökan om medel för efterbehandling av förorenad mark. 
 2000-12-18 
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4.3. Hackels markförorening blir en kommunal fråga  
Upptakten till utredningarna angående markföroreningen och marksaneringen började med ett 
rykte angående kvarlämnade kemikalier. Kommunens besök på platsen ledde till anmälan till 
AB Linköpings Trävaruaffär (556061-4504) konkursbo om att bolaget skulle bortforsla 
vätskan, pentaklorfenol, som doppningskaret var fyllt med och sanera den förorenade marken 
Hackel 9:1.  Nedanstående är hämtat från de anteckningar och undersökningar som gjordes av 
miljö- och hälsoskyddskontoret under drygt den månad det tog att förbereda fallet. Man får i 
det här fallet inte glömma att anteckningarna är tio år gamla, vilket medför att det är svårt att 
få fram de exakta bakgrunderna och syftena som påverkade fallets utredningar. Dessa 
utredningar ledde till ett föreläggande angående bortforslingen som sändes till konkursboet. 
Underlaget visar också kommunens agerande angående fallet, vad de gjorde, vilka de 
kontaktade för rådfrågning m.m. 
 

4.3.1. Grund för miljörättsliga åtgärder   
Vid upptakten hade AB Linköpings Trävaruaffär (som vid den här tidpunkten hette Rambins 
Trä) gått i konkurs 16/6 1993 d.v.s. drygt tre månader tidigare. Kommunen ägde marken men 
bolaget arrenderade den. 
 
Fredagen den 17/9 1993 ringde kommunalrådet i Kinda kommun, Lennart Johansson, upp 
chefen för miljö- och hälsoskyddskontoret, Yngve Blomberg, och berättade att han hade hört 
ett rykte om att det fanns en bassäng med kemikalier på Hackel 9:1. De båda åkte upp till 
Rimforsa samma dag för att kontrollera. De hittade då ett cirka 2 meter brett och 7 meter långt 
doppningskar74 i betong nästan fullt med vätska som luktade och var mycket brunt. De antog 
vidare att doppningsvätskan kunde vara pentaklorfenol och att karet kunde rymma cirka 25-30 
kubik av vätskan. Ett trätak hade rasat ner så att delar av ytan med vätska var öppet. Enligt 
arbetare som de träffade hade barn även lekt där. De bestämde att något måste göras för att 
skydda karet.75 Upptäckten av föroreningarna väckte stor oro hos de boende runt omkring och 
det var mycket skriverier i tidningarna angående Hackel. De boende runt omkring hade, 
liksom kommunen, inte känt till att det fanns farliga kemikalier oskyddat samtidigt som barn 
lekte där. Miljö- och hälsoskyddskontoret ansåg att det var bråttom med utredningarna 
eftersom bolaget hade gått i konkurs och kronofogdemyndigheterna utredde konkursen.76 
 
Måndagen därpå skickades provtagning av vätskan in till Statens lantbrukskemiska 
laboratorium för analys av pentaklorfenol och koppar. Utredningar har visat att doppningen 
skedde under den sågverksverksamhet som ägde rum fram till 1969, enligt uppgifter från den 
sista ägaren, Rambins Trä. Det gick inte för kommunen att komma i kontakt med personer 
som var med på den tiden då verksamheten bedrevs.  Kommunens bedömning i det läget var 
att vätskan troligen måste klassas som miljöfarligt avfall (MFA) och en undran framförs om 
vem som ska stå för kostnaderna. Miljö- och hälsoskyddskontoret var också i kontakt med 
Florence Axelsson, byrådirektör på miljövårdsenheten, länsstyrelsen i Östergötland. Hon 
informerades om fallet och det beslutades att hon skulle ta reda på om länsstyrelsen hade 
någon information i sina dokument angående liknande fall.77  

                                                 
74 Doppningskar är ett stort kar gjort av betong som man fyller med väska och sedan doppar ner virket i. 
75 Kinda kommun, miljö- och byggkontoret. Anteckningar angående Hackel 9:1, 1993 
76 Intervju med Yngve Blomberg, chef för miljö- och hälsoskyddskontoret, 2003-05-26 
77 Kinda kommun, miljö- och byggkontoret. Anteckningar angående Hackel 9:1, 1993 
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Kommunen ville i det här läget veta hur man bäst skulle gå tillväga med fallet och eftersom 
länsstyrelsen var tillsynsmyndighet för den här sortens verksamhet var det dit man vände sig i 
första hand. Länsstyrelsen första reaktion på fallet var att det kunde vara svårt att driva 
igenom fallet så att konkursboet skulle anses som ansvarig. Miljö- och hälsoskyddschefen 
Yngve Blomberg hade dock läst en artikel i en tidning som Kemikalieinspektionen gett ut 
skriven av Gustav Eriksson, jurist på kemikalieinspektionen. I artikeln menade Eriksson att 
om det fanns en behållare innehållande farliga kemikalier på ett område fanns det risk för 
utsläpp och det räknades som pågående miljöfarlig verksamhet även om företaget upphört. 
Detta gjorde att miljöchefen tyckte att han fick stöd för sitt resonemang.78 Dagen därpå den 
21/9 utfördes täckningen av doppningskaret .79 Nu var det ingen risk att någon skulle komma i 
kontakt med vätskan i doppningskaret. Efter täckningen hände inget speciellt med fallet förrän 
den 1/10 1993, drygt 1 ½ vecka senare. Då hade miljö- och hälsoskyddskontoret 
telefonkontakt med Statens lantbruktekniska laboratorium som gav resultatet från 
provtagningarna. Av provtagningarna framgick att det var pentaklorfenol 300mg/l i vätskan, 
samt att det var lågt värde av koppar. Halten pentaklorfenol bedömdes av laboratoriet som 
högt.80 Det var alltså en klart miljöfarlig vätska som doppningskaret innehöll. Miljö- och 
hälsoskyddskontoret försökte därefter den fjärde oktober att komma i kontakt med 
konkursförvaltaren för området, men han var inte anträffbar.81 Kommunen bedömde att det 
hade varit bra att kunna informera konkursförvaltaren om situationen så fort som möjligt för 
att snabbt kunna gå vidare med fallet.  
 
I övrigt kännetecknades kommunens arbete av att man sökte kunskap om erfarenheter av 
liknande fall. Dagen efter försöket att få kontakt med konkursförvaltaren, den 5/10, hade 
miljö- och hälsoskyddskontoret kontakt igen med Axelsson på länsstyrelsen. Hon skulle då 
tala med de andra som arbetar med liknande fall på myndigheten. Axelsson återkom och 
föreslog att miljö- och hälsoskyddskontoret skulle kontakta Karin Sigvardsson, också hon 
byrådirektör på miljövårdsenheten, eftersom hon hade handlagt ett liknande fall. Vid kontakt 
med Sigvardsson berättade hon i sin tur att hon varit i kontakt med Björn Sällde, en jurist som 
jobbade på rättsenhetens juridiska funktion, eftersom han undersökt den juridiska aspekten. 
Han menade enligt Sigvardsson att det finns möjlighet att Statens Naturvårdsverk kan gå in 
och garantera täckning av kostnaderna för omhändertagandet.82 På länsstyrelsen antyddes 
således möjligheten att Naturvårdsverket kan gå in och hjälpa till i denna typ av situationer 
med ekonomiskt stöd. Kontakt togs även med SAKAB, bl.a. för att få upplysningar om hur 
mycket ett omhändertagandet skulle kosta. Kostnaderna för omhändertagandet av 
pentaklorfenolen skulle enligt beräkningar gå på 2000 kronor per m3 plus att frakt tillkom. 83 
Kommunen ville inte att föroreningarna skulle drabba kommunens skattebetalare ekonomiskt. 
De ansåg att det i första hand skulle vara konkursboet som betalade. Om det inte var möjligt 
att få konkursboet som ansvarig hoppades man därefter få hjälp av Naturvårdsverket.84 En 
vecka senare fick kommunen det skriftliga svaret från Statens lantbruktekniska laboratorium, 
samma svar som kommunen tidigare hade fått upplysning om på telefonen, nämligen att 
provet innehöll 300mg/l pentaklorfenol.85  

                                                 
78 Intervju med Yngve Blomberg, chef för miljö- och hälsoskyddskontoret, 2003-05-26 
79 Kinda kommun, miljö- och byggkontoret. Anteckningar angående Hackel 9:1, 1993 
80 ibid. 
81 ibid. 
82 ibid. 
83 ibid. 
84 Intervju med Yngve Blomberg, chef för miljö- och hälsoskyddskontoret, 2003-05-26 
85 Statens lantbrukskemiska laboratorium, Uppsala. Analysresultat, 1993 
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Miljö- och hälsoskyddskontoret hade, den 14 oktober, ytterligare kontakt med Sällde på 
rättsenhetens juridiska funktion som menade att det liknande fallet som Sigvardsson hade 
handlagt tidigare varit ett ganska klart fall i förhållande till Hackel.  Han menade vidare enligt 
kommunens dokument att alla andra utvägar skall kontrolleras innan Statens Naturvårdsverk 
kunde gå in i fallet och ersätta. Vidare framkom här att ärendet i slutänden kan komma att 
landa på Koncessionsnämndens bord. 86  Vad Sällde menade var att kommunen bör försöka få 
den ansvarige att stå för kostnaderna innan man försöker få Naturvårdsverket att gå in och 
ersätta. Detta är en riktig tanke enligt miljörätten, att förorenaren betalar. Angående 
antagandet att koncessionsnämnden kan få ärendet så kan han ha förutsett att fallet kanske 
skulle gå vidare dit.  Efterhand som fallet fortlöpte var länsstyrelsen och kommunen mer och 
mer på samma linje angående ansvarsfrågan i fallet.87   
 
Just eftersom kommunen behövde börja med företaget och försöka få dem att vidta åtgärder 
tog man från miljö- och hälsoskyddskontoret kontakt med kronofogdemyndigheten i 
Skaraborgs län i mitten av oktober. Kronofogdemyndigheten meddelade att ärendet angående 
konkursen den 16/6 1993 av Rambins Trä AB inte var färdigbehandlat ännu.88  Om ärendet 
varit färdigbehandlat vid den här tidpunkten så hade miljö- och hälsoskyddskontoret inte haft 
någon chans att kunna ställa konkursboet till svars för föroreningarna. Då hade alla fodringar 
på konkursboet redan varit fastställda. För kommunens del var det bra att ärendet inte var 
färdigbehandlat ännu, nu kunde man arbeta vidare med fallet.89 Miljö- och 
hälsoskyddsmyndigheten fick samma dag kontakt med konkursförvaltaren. När denne fick 
höra kommunens syn på föroreningsfrågan och ärendets nuvarande handläggningsgång 
svarade han att han inte ansåg att det var konkursboets ansvar att stå för kostnaderna angående 
föroreningarna. Vidare framgick att konkursboet försöker hitta en köpare till verksamheten. 
Senare samma dag tog miljö- och hälsoskyddskontoret kontakt med Olov von Heidenstam, 
juridiska enheten på Naturvårdsverket, angående fallet. När han fick höra bakgrunden till 
fallet klargjorde han, liksom Sällde tidigare antytt, att Naturvårdsverket troligen kommer 
kräva att alla andra utvägar prövas innan man går in med pengar. Att få stöd från nationell 
nivå visade sig således inte vara helt enkelt. von Heidenstam hänvisade även till Leif 
Svenndahl, också juridiska enheten på Naturvårdsverket. Han skulle informera vidare om 
fallet eftersom det mer var hans område.90 Vid den här tidpunkten var Naturvårdsverket 
inkopplad som rådgivare angående hur miljö- och hälsoskyddskontoret bäst ska gå tillväga för 
att hantera den uppkomna situationen. 
 
Miljö- och hälsoskyddskontoret hade några dagar senare nämligen den 19/10, återigen kontakt 
med von Heidenstam på Naturvårdsverket. Enligt kommunens anteckningar visade det sig att 
denne nu är osäker på om man bör förelägga konkursboet, att det kanske är bättre att skicka 
en förfrågan om det finns medel att bekosta hanteringen. Han har dock inte pratat med 
Svenndahl ännu.91 Det verkar som om det inte var särskilt lätt att säga vad miljö- och 
hälsoskyddskontoret bäst ska göra. von Heidenstams tolkning av ärendet var att det var bättre 
att kommunen bara skickade en förfrågan, som ett första steg, till konkursboet om de hade 
medel att bekosta hanteringen. En sådan förfrågan kan tyckas förutsägbar eftersom 
sannolikheten tycks låg att ett konkursbo som redan sagt att det inte är deras ansvar att stå för 
kostnaderna inte heller medger att de har några medel att bekosta hanteringen.  

                                                 
86 Kinda kommun, miljö- och byggkontoret. Anteckningar angående Hackel 9:1, 1993 
87 Intervju med Yngve Blomberg, chef för miljö- och hälsoskyddskontoret, 2003-05-26 
88 Kinda kommun, miljö- och byggkontoret. Anteckningar angående Hackel 9:1, 1993 
89 Intervju med Yngve Blomberg, chef för miljö- och hälsoskyddskontoret, 2003-05-26 
90 Kinda kommun, miljö- och byggkontoret. Anteckningar angående Hackel 9:1, 1993 
91 ibid. 



 25

Kommer det istället ett föreläggande, alltså ett krav, om bortforsling och marksanering ligger 
det mer kraft i det. 
 
Den 21/10 tog miljö- och hälsoskyddskontoret kontakt med Leif Svenndahl på 
Naturvårdsverket. Han sade enligt anteckningarna från kommunen: 

 ”Om det varit kontinuitet med verksamheten, även om verksamheten byter ägare, ger 
det skyldigheter enligt 5 § ML. Tar man över markanvändningen (ej ägandet) går 
förpliktelsen automatiskt till det nya företaget. Det är alltid sista verksamhetsutövaren 
som har ansvaret, oavsett om kommunen arrenderat ut marken är det den som bedrivit 
verksamheten som är ansvarig. Angående analyskostnader m.m. som ej varit förelagda 
kan man inte ta ut i efterskott. Föreläggande bör riktas till konkursboet utan vite (aldrig 
vite när det gäller konkursbo).  Sanering av mark däremot är tveksamt att förelägga 
konkursbo, där får man gå på nästa ägare istället.”92 

Efter många turer hos olika instanser märker man att även på så hög instans som 
Naturvårdsverket tolkade man lagen olika. Orsaken till detta kan vara att Svenndal och von 
Heidenstam var ansvariga för olika områden. Men här får miljö- och hälsoskyddskontoret 
äntligen raka svar att agera efter. Enligt Svenndahl är det alltså alltid sista 
verksamhetsutövaren som är ansvarig. Detta gällde fastän kommunen var markägare. Att 
kommunen hade arrenderat ut marken till företaget påverkade enligt honom inte vem som var 
ansvarig. Enligt denna tolkning från Svenndahl kan kommunen inte anses vara ansvarig. 
Svenndahls uttalande innebar att miljö- och hälsoskyddskontoret kunde börja förbereda sig för 
att skicka ut ett föreläggande om bortforsling av miljöfarligt avfall från Hackel 9.1 riktat till 
konkursboet. Bara fem dagar senare togs ett nämndbeslut angående föreläggande för Hackel 
9:1. Hanteringsgången av nämndbeslut angående föreläggande beskrevs i kapitel 3.1. 
Nämnden beslutade då att skicka ut ett föreläggande till Rambin Trä Aktiebolag i konkurs om 
bortforslingen.93 
 
Med stöd av 40 § miljöskyddslagen framgick att kommunen förelade bolag Rambin Trä AB 
(556061-4504) i konkurs att senast 1993-11-26 ha vidtagit följande åtgärder: 

”– att låta bortforsla det miljöfarliga avfall i form av gammal doppningsvätska som 
kvarlämnats av Rambin Trä AB på fastigheten Hackel 9:1, till anläggning för 
mottagning och destruktion av sådant avfall för slutligt omhändertagande av avfallet. 
Transporten skall ske genom Kinda kommuns försorg. Även annat miljöfarligt avfall 
från verksamheten skall bortforslas på liknande sätt.”94  

Kommunen agerade här väldigt snabbt med att förelägga beslut om bortforsling av det 
miljöfarliga avfallet, från att den 17/9 -93 gjort upptäckten av det miljöfarliga avfallet till att 
den 26/10 -93 ha förelagt beslut om bortforsling. Dessemellan har de undersökt avfallet, pratat 
med berörda instanser regionalt och nationellt för att försöka ta reda på hur man bäst går 
tillväga och vilka åtgärder man som kommun kan vidta i en sådan här fråga.  
 
Hackels miljöpåverkan var dock långt ifrån fastställd vid denna tidpunkt. Miljö- och 
hälsoskyddskontoret hade i slutet av oktober även kontakt med miljöingenjör Annica 
Åhrström på Tekniska verken i Linköping. Åhrström menade att det kan finnas kristaller på 
botten eller på väggarna av karet, vilka klassas som bekämpningsmedel.  Yngve Blomberg, 
miljö- och hälsoskyddschef var senare på dagen ute vid Hackel 9:1 och kontrollerade om det 
fanns några kristaller på väggarna av karet. Han kunde dock inte hitta några.95  
                                                 
92 Kinda kommun, miljö- och byggkontoret. Anteckningar angående Hackel 9:1, 1993 
93 ibid. 
94 Kinda kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden. Sammanträdesprotokoll, Mhn § 77, 1993-10-26 
95 Kinda kommun, miljö- och byggkontoret. Anteckningar angående Hackel 9:1, 1993 
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Tack vare att det inte fanns några kristaller på vägarna eller botten av karet så fanns det inga 
fler kemikalierester kvar i karet. Nu var också beslutet om föreläggandet färdigutrett hos 
kommunen och man hade från kommunens sida skickat det till konkursboet. Nu var det 
konkursboet som hade bollen. 
      
 
4.3.2. Från kommunen till länsstyrelsen, från länsstyrelse till 
Koncessionsnämnden  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kinda hade i slutet av oktober 1993, lite drygt en månad 
efter det att föroreningen hade uppdagats, skickat ett föreläggande till konkursboet angående 
bortforsling av det miljöfarliga avfallet från Hackel 9:1. Konkursboet överklagade beslutet i 
mitten av november hos länsstyrelsen i Östergötlands län i syfte att upphäva föreläggandet. 
Länsstyrelsen i Östergötlands län avslog dock överklagandet och skickade tillbaka 
föreläggandet 1994-01-21 enligt 40 § ML, angående bortforslig av miljöfarligt avfall från 
fastigheten Hackelviken 9:1, Kinda kommun till konkursboet. Konkursboet överklagade igen, 
detta ledde i sin tur till att ärendet kom upp i Koncessionsnämnden för miljöskydd i slutet av 
juni 1994. Innan det slutgiltiga beslutet från koncessionsnämnden kom var det väldigt många 
turer angående fallet.  Som förklaring kan nämnas att kommunen är första instansen vid 
sådana här ärenden, om det överklagas går ärendet vidare till länsstyrelsen och i sista hand är 
det koncessionsnämnden som beslutar. Om kommunens beslut om föreläggande angående 
bortforsling inte hade överklagats hade ärendet avslutats tidigare. 
 
Rambin Trä AB konkursbo överklagade kommunens beslut om föreläggandet hos 
länsstyrelsen i Östergötland den 17 november 1993, nio dagar innan bortforslingen skulle vara 
klar, och yrkade att föreläggandet skulle upphävas på grund av att konkursboet inte var rätt 
adressat. d.v.s. någon annan var ansvarig enligt konkursboets tolkning. Konkursförvaltaren 
bestred föreläggandet eftersom dennes inställning var att Kinda kommun i egenskap av ägare 
till marken var ansvarig för bortforsling och omhändertagande av avfallet. Konkursförvaltaren 
ber också om anstånd med tiden till den 15 december 1993 eftersom han inte har haft 
möjlighet att sätta sig in i alla uppgifter.96 Kinda kommun får i det här läget en kopia av 
överklagandet och måste ta upp ärendet i nämnden för ett nytt beslut hur de ska agera. 
Konkursförvaltaren har även inkommit med kompletteringar angående ärendet den 26 
november 1993, där denne förutom att det är kommunen som är ägare även hävdar att 
konkursboet inte har bedrivit någon miljöfarlig verksamhet på fastigheten.97 Fyra dagar efter 
att kompletteringen inkommit d.v.s. den 30 november 1993 har miljö- och 
hälsoskyddsnämnden ett sammanträde angående ärendet. Nämnden gör då den bedömningen 
att:  

”det faktum att Kinda kommun köpt marken innebär inte att man tar över 
återställningsansvaret. Det är verksamhetsutövaren, i detta fall konkursboet Rambin Trä 
AB, som är skyldiga att vidta återställningsåtgärder.”98 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar vidare att överklagandet inkom i rätt tid, att de inte 
ska ompröva sitt tidigare beslut och att de överlämnar ärendet till länsstyrelsen för 
handläggning.99 Vid det här laget ansåg kommunen att de inte själva kunde driva frågan 
vidare utan att ärendet behövde avgöras i nästa instans vilket var länsstyrelsen. 

                                                 
96 Advokaterna Lindgren & von Hofsten AB. Skrivelse till länsstyrelsen i Östergötlands län, 1993-11-17 
97 Kinda kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden. Sammanträdesprotokoll, Mhn § 80, 1993-11-30 
98 ibid. 
99 ibid. 
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Eftersom kommunen inte omprövade sitt tidigare beslut överklagade konkursboets advokater 
igen den 14 januari 1994 och skickade ett överklagande till rättsenheten, länsstyrelsen i 
Östergötlands län. Konkursboet lämnade kompletterande information i sitt överklagande 
såsom att Rambin Trä AB:s konkursbo under november 1993 har sålt både konkursboets 
rörelse och fastigheten Hackel 9:5 till Hackelvikens Trä och Bygg AB (556478-4386) och att 
tillträdesdag både för rörelse och fastigheten är bestämt till 1993-12-01. Vidare framhölls att 
Rambin Trä AB:s konkursbo inte inträtt i något arrendeavtal med Kinda kommun utan att det 
var en annan firma innan som inträtt i arrendeavtalet. Överklagandet tar också mer ingående 
upp ägandeförhållandena, arrendeförhållanden m.m.100 Konkursboet påstår genom sitt 
överklagande att enligt deras bedömningar visar omständigheterna angående fallet att de inte 
kan anses som ansvariga, vilket de också tidigare vidhållit. Överklagandet avslogs av 
länsstyrelsen i Östergötlands län den 21/1 1994, en vecka efter konkursboets överklagande, 
med undantagen att meningen 
 ”Även annat miljöfarligt avfall från verksamheten skall bortforslas på liknande sätt”,101 
borttogs eftersom föreläggandet i denna del inte var tillräckligt preciserat, dels tidpunkten för 
bortforslingen bestämdes till senast den 25 februari 1994, istället för den 26 november 1993 
som kommunen hade angett som sista datum och som redan passerat. Länsstyrelsen hade i sin 
bedömning av ärendet ansett att bl.a. följande var utrett: Rambin Trä AB registrerades – under 
annan firma (AB Linköpings Trävaruaffär) – den 18 maj 1955. Bolaget har därefter bytt firma 
vid ett antal tillfällen. Vidare framhålls att på fastigheten Kinda Hackel 9:1 fanns ett 
doppningskar, som innehöll ca 25-30 kbm vätska innehållande pentaklorfenol som härrör från 
tiden när bolaget bedrev sin sågverksamhet. Angående arrendeavtalet som tecknades mellan 
bolaget (då under firma Hackelviken AB) och kommunen, står det att överlåtelse av avtalet 
inte får ske utan kommunens godkännande. Någon överlåtelse av arrendekontraktet har inte 
heller skett, fastän bolaget är sålt till Hackelviken Trä och Bygg AB. Länsstyrelsen har bl.a. 
gjort följande bedömning: 

”Det miljöfarliga avfallet har uppkommit i den verksamhet bolaget (under annan firma) 
bedrev på fastigheten t.o.m. år 1969. Därefter har bolaget genom att på egen fastighet 
förvarat det miljöfarliga avfallet haft ställning som utövare av den miljöfarliga 
verksamheten som förvaringen innebär. Genom fastighetsöverlåtelsen år 1982 och det i 
samband därmed överenskomna arrendeavtalet, som innefattade nyttjande av mark och 
byggnader, har bolaget övergått från att vara markägare till att vara arrendator av 
fastigheten. Bolaget (under olika firmor) har därefter, och från år 1990 genom ett nytt 
arrendeavtal varit arrendator av fastigheten.”102 

Länsstyrelsen fann därför att konkursboet var rätt adressat för det föreläggande som miljö- 
och hälsoskyddsnämnden meddelat. De meddelade också att vid en avvägning av kostnaden 
mot övriga omständigheter fann de det skäligt att ålägga konkursboet att utföra åtgärden, 
vilken uppskattats till en kostnad av ca 80 000 – 100 000 kr.103  Länsstyrelsen gick således på 
samma linje som kommunen gjorde i sin bedömning, med det tillägget att de lägger mer tyngd 
i sitt beslut. De har gjort en grundligare utredning angående fallet, vilket en högre instans har 
större möjlighet till.   

                                                 
100 Advokaterna Lindgren & von Hofsten AB. Överklagande insänt till länsstyrelsen Östergötlands län, 
rättsenheten, 1994-01-14 
101 Kommunen hade i sitt föreläggande angett att även annat miljöavfall från Hackelviken 9:1 skulle 
omhändertas d.v.s. marksanering. Detta höll inte Länsstyrelsen med om. 
102 Länsstyrelsen, Östergötlands län, rättsenheten. Beslut angående överklagande av miljö- och 
hälsoskyddsnämndens beslut enligt miljöskyddslagen, 1994-01-21 
103 ibid. 
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Konkursboet överklagade beslutet återigen den 11/2-94, fjorton dagar innan beslutet skulle 
vara verkställt, och yrkade att föreläggandet skulle upphävas eftersom det fortfarande inte var 
Rambin Trä AB:s konkursbo som var rätt adressat. Bifogat till sitt överklagande skickade 
konkursboet med kopior på köpebrev och registreringsbevis som skulle styrka de olika 
förhållandena.104 Länsstyrelsen avstyrkte bifall till överklagandet och anförde sin syn på 
ärendet den 17/2 1994 d.v.s. knappt en vecka senare i ett beslut sänt till koncessionsnämnden 
för miljöskydd. Länsstyrelsens beslut innehöll klargörande angående ägandeförhållandena, 
fusionsavtalet och arrendeavtalet angående fallet Hackel. Beslutet innehöll också 
länsstyrelsens tolkning av vem som var den ansvarige till föroreningarna. I och med detta 
beslut överlämnade länsstyrelsen handlingarna till koncessionsnämnden.105 Ärendet var vid 
detta tillfälle i sådant läge att det behövdes en högre slutgiltig instans som dömde. Innan 
koncessionsnämnden hann döma skickade konkursboet å sin sida in en slutskrift som anförde 
deras version på vem som var den ansvarige för det miljöfarliga avfallet och poängterat att det 
fortfarande var någon annan än konkursboet som var ansvarig. Koncessionsnämnden har 
därefter i ett beslut 1994-02-25, nr B 27/94, meddelat inhibition106 av föreläggandet eftersom 
bl.a. konkursboet inkommit med kompletterande information angående fallet i sin slutskrift. 
Inhibitionen innebar att koncessionsnämnden inte hann avgöra fallet inom angiven tid, vilket i 
sin tur ledde till att konkursboet inte hann utföra föreskrivna åtgärder. Koncessionsnämnden 
upphävde tills vidare det föreskrivna beslutet, tills ett slutgiltigt beslut från 
koncessionsnämnden utfärdades, vilket skedde den 21/6 1994.107 När koncessionsnämnden 
behandlade ärendet den 21 juni 1994 hänvisade man till Kinda kommuns föreläggande att 
med stöd av 40 § miljöskyddslagen förelägga bolag Rambin Trä AB (556061-4504) i konkurs 
att senast 1993-11-26 ha forslat bort doppningsvätskan.108 
 
Koncessionsnämndens övervägande klargjorde att man såg det som ostridigt att 
doppningsvätskan som förvaras på fastigheten Hackel 9:1 härrör från den sågverksverksamhet 
som bedrevs på platsen fram till hösten 1969, att Kinda kommun förvärvade fastigheten 1983 
samt att bolaget Hackelviken AB (556061-4504) arrenderade fastigheten på tio år från den 1 
december 1990.109 Detta finns det ingen tvekan om, allt finns enligt koncessionsnämnden 
dokumenterat. Koncessionsnämnden konstaterar vidare att det bolag som nu gått i konkurs, 
Rambin Trä AB med organisationsnummer 556061-4504, enligt kedjan av namnbyten är 
arrendator enligt arrendekontraktet avseende fastigheten Hackelviken 9:1. Man fastslår även 
från koncessionsnämndens sida att av handlingar i ärendet framgår inte annat än att 
arrendeförhållandet fortfarande består och att konkursboet inträtt i bolagets ställe. Vidare står 
att läsa i Koncessionsnämndens övervägande att 

”Som utövare betraktas i de flesta fall den som äger, arrenderar eller har annan särskild 
rätt till fastigheten. Utövare av den miljöfarliga verksamheten, som utgörs av lagring av 
doppningsvätskan, är således konkursboet. Vem som bedrivit den verksamhet där 
vätskan tidigare användes saknar betydelse för bedömningen av vem som är ansvarig 
för den typ av pågående miljöfarliga verksamhet varom här är frågan.”110 

                                                 
104 Advokaterna Lindgren & von Hofsten AB. Överklagande av länsstyrelsen Östergötlands läns beslut enligt 
miljöskyddslagen, 1994-02-11 
105 Länsstyrelsen Östergötlands län. Beslut angående överklagande, 1994-02-17 
106 Inhibition (jur.) beslut i högre instans att inställa verkställigheten av något som beslutats i lägre instans 
107 Koncessionsnämnden för miljöskydd. 1994-06-21 
108 Kinda kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden. Sammanträdesprotokoll, Mhn § 77, 1993-10-26 
109 Koncessionsnämnden för miljöskydd. 1994-06-21 
110 ibid. 
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Detta visar på att ett företag som tar över efter ett annat företag också får överta ansvarsdelen 
angående inventarier som finns på fastigheten. Ett konkursbo räknas här som ett företag som 
övertar ansvarsdelen. Rambin Trä AB: s konkursbo hade tidigare poängterat att det var någon 
annan än konkursboet som skulle anses som ansvarig eftersom det inte var firman Rambin Trä 
AB som tecknat arrendeavtalet. Här fälls således domen över Rambin Trä AB vad gäller 
föroreningsfrågan vid Hackel. 
 
Koncessionsnämndens fastslår även att: 

”med hänsyn till vad miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisat finns risk för att vätskan 
kan läcka ut och förorena mark och grundvatten. Enligt 5 § miljöskyddslagen skall den 
som utövar miljöfarlig verksamhet vidta de skyddsåtgärder, tåla den begränsning av 
verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fodras för att 
förebygga eller avhjälpa olägenhet. Skäligheten bedöms främst med utgångspunkt från 
vad som normalt brukar krävas för verksamheten av det ifrågavarande slaget.”111  

 
Resonemanget förtydligar behovet av åtgärder och att vätskans innehåll och det skick 
doppningskaret befinner sig i motiverar att åtgärder vidtas för att förebygga risk för mark – 
och vattenförorening. Enligt Koncessionsnämndens mening är det från miljöskyddssynpunkt 
nödvändigt att vätskan forslas bort och tas om hand på lämpligt sätt. Beslutet från 
Koncessionsnämnden avslutas med ett konstaterande att överklagandet från konkursboet bör 
avslås men att tiden för när åtgärderna skall vara utförda bör förlängas. 112 Detta var samma 
slutsats som länsstyrelsen dragit fem månader tidigare. Koncessionsnämnden ändrade således 
det överklagade beslutet endast på så sätt att tidpunkten för när bortforslingen skall ske 
bestämts till senast den 1 juli 1994 och tidpunkten för när redogörelsen för omhändertagandet 
m.m. skall ha lämnats in bestäms till senast den 1 augusti 1994. Överklagandet i övrigt avslås. 
Av koncessionsnämndens beslut framgår vidare att detta beslut inte kan, enligt 48 § andra 
stycket miljöskyddslagen överklagas.113  Med detta beslut var således ansvarsfrågan kring 
bortforslingen av pentaklorfenol klart, eftersom konkursboet blev fällda att bekosta det. Det 
som återstod var marksanering runt karet på Hackel 9:1 och marksanering av 
tryckimpregneringsplatsen på Hackel 9:5, vilket skulle leda till ytterligare ageranden från 
kommunens sida. 
 

4.4. Det fortsatta miljöavfallsarbetet 
Koncessionsnämndens beslut angående bortforslingen av den miljöfarliga vätskan var en 
framgång för kommunen. Beslutet visade på att det var verksamhetsutövaren som skulle stå 
för kostnaderna, samma åsikt som kommunen haft sedan ärendets start. I det här fallet blev 
det den senaste firmans konkursbo som fick bekostade bortforslingen av vätskan med 
pentaklorfenol. Tack vare att den förorenade marken, Hackel 9:1, hade uppmärksammats 
följde därefter fler undersökningar av bl.a. länsstyrelsen i Östergötlands län, som undersökte 
både Hackel 9:1 och Hackel 9:5. Projektet började under 1995 när länsstyrelsen fick i uppdrag 
av Naturvårdsverket att upprätta flerårsplaner för arbetet med efterbehandling av förorenad 
mark. Syftet med projektet var i första hand att erhålla ett underlag för planering av det 
fortsatta arbetet med efterbehandling i hela länet, eftersom en prioritering av insatser måste 
ske mellan olika objekt.  

                                                 
111 Koncessionsnämnden för miljöskydd. 1994-06-21 
112 ibid. 
113 ibid. 
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Ett annat syfte med projektet var att få en sammanställning av ett lättillgängligt material som 
kan användas vid fysisk planering, både på regional och lokal nivå.114 Sådana här 
undersökningar tar lång tid att genomföra och kostar mycket, vilket en enskild kommun inte 
kan bekosta. Således var det en fördel för kommunen att projektet startade. Kommunen blev 
genom undersökningarna ännu mer medvetna om den allvarliga situationen angående 
föroreningarna på Hackel 9:5 tack vare länsstyrelsens kartläggning av förorenade 
markområden.  
 
Som en följd av utredningarna förberedde kommunen ytterligare ageranden. I ett 
sammanträdesprotokoll från Kinda kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden den 18 
november 1997, fastslås bl.a. följande om den förorenade marken – Hackel 9:5:  

”Verksamheten Hackelvikens Trä och Bygg AB har försatts i konkurs och 
verksamheten drivs för närvarande som konkursbo av förvaltare. På fastigheten har 
tryckimpregnering skett mellan 1967 och 1983. Vid tryckimpregneringen har ett medel 
innehållande arsenik, koppar och krom använts.”115 

Vidare konstateras att  
”Länsstyrelsen har gjort en kartläggning av förorenade markområden i Östergötland. I 
den kartläggningen har området vid Hackel 9:5 utpekats som riskklass 1, vilket innebär 
mycket stor risk.”116  

Miljö- och hälsoskyddschefen informerade enligt protokollet om att beslut i form av råd enligt 
miljöskyddslagen meddelats konkursboet 1997-11-15 och att en markundersökning bör 
utföras innan en försäljning äger rum. Det står klart här att miljö- och hälsoskyddskontoret har 
ambitioner att få konkursboet att göra något åt markföroreningen, och att man ser som ett 
första steg att ge råd enligt vad som står i miljöskyddslagen. 
 
Dagen efter, den 19 november 1997, hade kommunstyrelsens arbetsutskott ett sammanträde 
där de hade fått ett erbjudande att förvärva fastigheten Hackel 9:5 av advokaten för 
konkursboet Hackelvikens Trä & Bygg AB. Advokaten hade skrivit till kommunen 
beträffande den mark där konkursboets byggnader låg, nämligen Hackel 9:5. Vid 
sammanträdet var konkursförvaltaren närvarande och erbjöd kommunen att köpa fastigheten. 
Rörelsens maskiner och andra inventarier var vid den tidpunkten redan sålda och flyttade från 
byggnaderna. Arbetsutskottet förklarade samtidigt att kommunen inte hade intresse av att 
förvärva fastigheten.117 Konkursförvaltaren försökte genom sitt agerande att sälja fastigheten 
till kommunen utan att göra någon ny markundersökning som miljö- och hälsoskyddskontoret 
meddelat att de borde göra innan försäljning. Förvaltaren försökte således komma undan 
markundersökningen och möjlig framtida sanering genom att erbjuda kommunen att köpa 
Hackel 9:5. Kommunen å sin sida ville inte köpa en fastighet, som de om de köpte den i 
nuvarande skick, skulle bli ansvariga att sanera och att bolaget som förorenat slapp undan.   

                                                 
114 Länsstyrelsen. Kartläggning av förorenad mark och sediment i Östergötland, delrapport.1997 
115 Kinda kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden. Sammanträdesprotokoll. 1997-11-18 
116 ibid. 
117 Kinda kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott. Sammanträdesprotokoll. 1997-11-19 
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4.4.1. Undersökning och ansökan om medel för efterbehandling av 
förorenad mark 
Kinda kommun hade ansökan om medel för undersökning av förorenad mark hos 
miljövårdsenheten, länsstyrelsen i Östergötlands län 1999 och blivit beviljade 200 000 kr.118 
Undersökningen gällde både doppimpregneringen vid Hackel 9:1 och tryckimpregneringen på 
Hackel 9:5. Föroreningarna fanns på de två skilda fastigheter, men har tillkommit från en och 
samma verksamhet samt verksamhetsutövare (Hackelviken AB).119 Två olika företag har 
utfört undersökningarna vid två olika tidpunkter. Swed Power utförde på uppdrag av 
länsstyrelsen den första undersökningen och Geo Innova gjorde senare en kompletterande 
undersökning av de båda fastigheterna. 
 
Det framgår av undersökningarna att föroreningarna på fastigheten Hackel 9:1 avser 
pentaklorfenol. Doppimpregnering med pentaklorfenol bedrevs fram till 1969 utomhus på den 
mark som idag ägs av Kinda kommun. Föroreningarna på fastighet Hackel 9:5 avser ett CCA-
medel som används vid tryckimpregnering. Medlet innehåller arsenik, koppar och krom. 
Tryckimpregneringen av trä skedde mellan 1967 och 1983 på en utomhusplats.120 
Analysprover har tagits av Swed Power hösten 2000 och kompletterande prover av Geo 
Innova våren 2001. För detaljerad information angående vad analysproverna visade, se bilaga 
2. 
 
När undersökningarna angående de förorenade markområdena på Hackel var klara sökte 
Kinda kommun 2000-12-18 medel för efterbehandling av den förorenade marken. Ansökan 
sändes till Länsstyrelsen, Miljövårdsenheten i Linköping. Informationen till ansökan var dels 
tagen från en delrapport som upprättats av länsstyrelsen i Östergötland, Kartläggning av 
förorenad mark och sediment i Östergötland, där en beskrivning av f.d. Rimforsa Trä finns 
medtagen och dels kommunens egna bedömningar. Angående resultaten från de 
undersökningar som Swed Power och Geo Innova gjort fanns de redan på länsstyrelsen enligt 
ansökan. I delrapporten bedöms den ena förorenade platsen (tryckimpregneringsplatsen) som 
ett klass 1-objekt och den andra platsen (doppimpregneringsplatsen) som ett klass 2-objekt.121 
Länsstyrelsen har delat in klassningen av föroreningarna i fyra klasser. Klass 1 har mycket 
hög farlighet, klass 2 hög farlighet, klass 3 måttlig farlighet och klass 4 har låg farlighet.122 

                                                 
118 Kinda kommun, miljö- och byggkontoret. Ansökan om medel för efterbehandling av förorenad mark. 2000-
12-18  
119 ibid. 
120 ibid. 
121 Kinda kommun, miljö- bygg- och räddningsnämnden. Ansökan om medel för efterbehandling av förorenad 
mark. 1999-11-04 
122 Länsstyrelsen, Kartläggning av förorenad mark och sediment i Östergötland, delrapport.1997, sid.5 



 32

Av kommunens bedömning och utredning angående markföroreningarna på Hackel 9:1 som 
skickades in till länsstyrelsen visa att: 

”Vid doppimpregneringen användes pentaklorfenol, som betecknas ha hög farlighet. 
Doppningen har skett utomhus, på en plats där marklagren utgörs av fyllnadsmassor på 
lera. Området är täckdikat och omkringliggande mark utgörs av jordbruksmark. Vid 
platsen är spridningsförutsättningarna låga från markytan till grundvattenmagasinet 
under leran. I fyllnadsmassorna kan dock finnas ett övre grundvattenmagasin som 
dräneras till täckdikena och som efter ett par hundra meter mynnar i sjön Järnlunden”. 
123  

 Vidare framgår av kommunens ansökan att spridningsförutsättningarna vid 
doppimpregneringen klassats som stora. Känsligheten för människa är klassad som hög, 
eftersom platsen är tillgänglig för omgivningen. Skyddsvärdet för miljö är stort, på grund av 
närheten till skyddsvärd recipient. Detta förklarar hur markförhållandena ser ut vid 
doppningskaret och hur de påverkar spridningen, där närheten till sjön Järnlunden är en viktig 
aspekt. För att se förhållandena angående närheten till sjö och boende se karta, bilaga 1.   
  
Kommunen har även gjort en bedömning av ansvarsfrågan angående doppimpregneringen 
som de samtidigt skickade in till länsstyrelsen i sin ansökan om medel till efterbehandling av 
förorenad mark. Situationen som beskrivs är i korthet att ansvarsfrågan inte är enkel i det här 
fallet eftersom många faktorer spelar in. Kommunen hade köpt fastigheten redan 1983 då 
miljöskyddslagen gällde men har inte bedrivit någon verksamhet. Några verksamhetsutövare 
finns inte kvar eftersom de har gått i konkurs. Tillståndsvillkor enligt miljöskyddslagen har 
inte funnits, vilket i så fall länsstyrelsen hade ansvar för vid den tiden. Saneringsförsäkringen, 
som jag beskrev i 3.5.3. och som trädde ikraft den 1/7 1989 är en bra utväg om det inte går att 
lösa kostnaderna för sanering på annat sätt. Tyvärr så går det inte att utnyttja den i det här 
fallet eftersom föroreningen inte får vara äldre än det datum som försäkringen trädde ikraft. 
Enda utvägen för att kunna få någon hjälp till sanering blir då att söka medel hos 
länsstyrelsen. Det framgår även av ansökan att Kinda kommun samtidigt är beredd att stå för 
en del av kostnaderna eftersom de äger marken. 124 
  
Kommunen har även gjort en undersökning vid Hackel 9:5 som skickades in till länsstyrelsen 
i samma ansökan om medel för efterbehandling som för Hackel 9:1. Denna undersökning  
visar att: 

”Vid tryckimpregneringen har ett medel innehållande arsenik, koppar och krom använts, 
vilket gjort att kemikalierna klassats ha mycket hög farlighet. Verksamheten har skett 
under tak på en betongplatta. Platsen är belägen på ett mindre höjdområde, där 
jordlagren utgörs av sand på berg. Spridningsförutsättningarna vid tryckimpregneringen 
betecknas som mycket stora. Platsen ligger i fastighetens utkant och gränsar till en 
mindre väg som leder till bostadshus. I vägskärningen exponeras den av föroreningen 
grönfärgade sanden under betongplattan. Känsligheten för människa har angivits vara 
mycket stor, eftersom föroreningen är exponerad vägskärningen. Skyddsvärdet för 
miljön är stort, på grund av det korta avståndet till sjön (100 m).”125  

För närmare granskning av förhållandena till bebyggelse och sjö, se karta på bilaga 1.  

                                                 
123 Kinda kommun, miljö- bygg- och räddningsnämnden. Ansökan om medel för efterbehandling av förorenad 
mark. 1999-11-04 
124 ibid. 
125 ibid. 
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Kommunen har även vad gäller tryckimpregneringen gjort en bedömning av ansvaret som 
skickades in till länsstyrelsen i ansökan om medel för efterbehandling av förorenad mark. 
Inte heller här finns det några verksamhetsutövare kvar. Visserligen finns en nuvarande ägare 
som var medveten om eventuell undersöknings/saneringsbehov vid köpet. Hade köpet gjorts 
efter den 1/1 1999 då miljöbalken trädde i kraft hade andra lagar gällt. Angående 
tillståndsvillkor och saneringsförsäkring gäller samma som för doppimpregneringen. Här tror 
visserligen kommunen att ägaren till fastigheten, Tre Rospiggar AB, kan stå för en viss del av 
kostnaden eftersom marknadsvärdet stiger vid en sanering. 126 
 
När kommunens ansökan behandlades av Länsstyrelsens miljövårdsenhet visade det sig dock 
att kommunen fick avslag på sin begäran på grund av att det fanns begränsat med pengar till 
saneringsobjekten och det fanns flera andra områden som var i lika stort eller större behov av 
sanering. Kommunen har dock inte gett upp utan försöker i dagsläget ännu en gång söka 
medel för efterbehandling av de förorenade markområdena.127 Detta visar på att det finns 
stora problem när en kommun försöker efterleva miljölagarna och återställa förorenad mark. 
 

5. Analys och diskussion    
I detta kapitel kommer resultaten att analyseras och diskuteras utifrån miljörättsliga 
perspektiv. Syftet med den här uppsatsen var ju att undersöka vilka problem som kan 
uppkomma angående ansvarsfrågan vad gäller en markförorenad industritomt i brytpunkten 
mellan två miljölagar: miljöskyddslagen och miljöbalken. Vilka problem uppkommer när en 
miljölag efterträder en annan angående ansvarsfrågan. Studien handlar om att försöka 
analysera vilka svårigheter och vilka problem som kan uppkomma när en kommun ska 
tillämpa lagstiftningen i praktiken, vilket jag ska diskutera i detta kapitel. 
 

5.1. Kritik som riktats mot miljöskyddslagen  
När miljöskyddslagen kom 1969 gick den svenska miljövården in i ett nytt skede och omkring 
1974 var omställningsprocessen i stort färdig.128 Det går en ganska tydlig gräns omkring 1974 
i den svenska miljörätten. Efter den tiden sjönk den intellektuella kvalitén hos 
lagproducenterna avsevärt, delvis, men sannolikt inte enbart som en följd av minskade 
insikter hos dem som skrev lagarna, enligt Staffan Westerlund.129 En sida av det miljörättsliga 
systemets felkonstruktioner är de många inre motsägelser och luckor som fanns. Westerlund 
anser att man allmänt kan säga att lagstiftarna i ett stort antal hänseenden ställt olika hårda 
krav som avser en och samma sak i olika lagar. Han anser vidare att den svenska miljörättens 
uppbyggnad var ”synnerlig rörig” och att denna rörighet delvis hade ökats i takt med de 
lagstiftningsåtgärder som hade vidtagits; i synnerhet de efter mitten av 1970-talet. Hans åsikt 
är att det i själva verket var just den här rörigheten som var en av de mera betydande 
effektivitetshämmande faktorerna i den svenska miljövården130 Det står i en inledande 
bestämmelse i miljöskyddslagen (2 §) att utöver bestämmelserna i miljöskyddslagen om 
miljöfarlig verksamhet gäller vad som föreskrivs i hälsoskydds-, byggnads- och 
naturvårdslagstiftning eller annan lagstiftning. Det ger inget självklart svar vilken lag som 
gäller.  
                                                 
126 Kinda kommun, miljö- bygg- och räddningsnämnden. Ansökan om medel för efterbehandling av förorenad 
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127 Intervju med förvaltningschef Yngve Blomberg, den 2003-05-02 
128 S. Westerlund. Rätt och miljö. 1988, sid.15  
129 ibid., sid.35 
130 ibid., sid.55-56 
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En bidragande orsak till att man inte hade upptäckt föroreningarna i Hackel kan vara att 
verksamheten inte hade något tillstånd. Detta berodde på att om verksamheten startade före 
1969, d.v.s. när miljöskyddslagen trädde i kraft, kunde man inte tillämpa tillståndstvång. 
 
I fallet Hackel startade verksamheten redan 1960 vilket var orsaken till att tillstånd saknades. 
Det skulle i det här fallet också vara länsstyrelsen som utövade tillsyn över miljöfarlig 
verksamhet eftersom anläggningar för träskyddsbehandling genom tryck- eller 
vaccumimpregnering eller doppning klassas som B verksamhet. Orsaken till att tillsyn 
saknades kan just vara att lagarna var röriga och att det var svårt att tolka vad som gällde. 
Inger Eriksson skriver i boken ”Miljöbrott och straff” att miljölagstiftningen såväl 
innehållsmässigt som på grund av sin mångfald, gav en osäkerhet om vilka regler som skall 
tillämpas. 131 Ett tydligt exempel är när olika personer på Naturvårdsverket hade olika 
uppfattningar angående föreläggandets vara eller inte vara i fallet Hackel.    
 

5.2. Skillnaderna och tolkningar mellan miljöskyddslagen och 
miljöbalken i fallet Hackel 
Den största skillnaden mellan lagarna är att miljöbalken ska vara en sammanhållen miljö- och 
resurslagstiftning medan miljöskyddslagen bara täckte en del av de miljömässiga aspekterna. 
Det medförde att många olika lagar gällde för samma verksamhet men med olika åtgärder. En 
väsentlig skillnad mellan de båda lagarna är också synsättet angående tillståndsplikt. I 
miljöbalken kan man med retroaktiv verkan föreskriva tillståndsplikt. Det innebär att en 
pågående verksamhet som tidigare inte varit tillståndspliktig nu kan bli tvingad till det. När 
miljöskyddslagen trädde i kraft hade den inte den lagtekniska konstruktionen som gav 
möjlighet att kräva tillstånd för verksamheter som startat före 1 juli, 1969. Av den orsaken 
finns det flera tusen anläggningar som fortfarande saknar tillstånd. Hade miljöskyddslagen 
haft samma möjligheter till retroaktiv verkan hade Hackel blivit tvingad tillståndsplikt. En 
annan skillnad är att begreppet miljöfarlig verksamhet har genom miljöbalken förtydligats 
jämfört med miljöskyddslagen. I miljöbalken står det klart att förvaringsfallen uttryckligen 
skall betraktas som användning av mark, vilket är svårt att utläsa av miljöskyddslagen. Detta 
var antagligen en av anledningarna till att föroreningsfrågan tolkades olika angående fallet 
Hackel 9:1. Angående efterbehandlingsansvaret var det svårt att tillämpa miljöskyddslagen i 
fråga om äldre verksamheter eftersom det inte stod tillräckligt klart hur långt tillbaka i tid man 
kan kräva ansvar. I miljöbalken 2 och 10 kap. 8 § däremot sägs det att bestämmelserna om 
verksamhetsutövarens ansvar skall tillämpas på verksamhet vars faktiska drift har pågått efter 
den 30 juni 1969, om verkningarna av verksamheten alltjämt pågår när miljöbalken trädde i 
kraft och det föreligger behov av att avhjälpa skador som har orsakats av verksamheten. Men 
ärendet måste genomgå en skälighetsbedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, 
då tas hänsyn till bl.a. om verksamheten varit nedlagd i flera decennier, vilket påverkar 
bedömningen. Detta är en viktig och aktuell punkt som angår Hackel 9:5 eftersom 
verksamheten har varit i drift efter den 30 juni 1969 (det var ju mellan 1967 och 1983 som 
tryckimpregneringen pågick) men de senaste 20 åren har inte någon miljöfarlig verksamhet 
varit i drift. Hur man förhåller sig till denna situation är i praktiken en avvägningsfråga.   
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5.3. Skulle det blivit annorlunda om miljöbalken hade trätt i kraft 
innan sista försäljningen? 
Om försäljningen av Hackel 9:5 skett efter den 1 januari 1999 hade man kunnat tillämpa 
miljöbalkens 10 kap. 8 § för efterbehandlingsansvar. Den sista köparen hade då bedömts som 
ansvarig för efterbehandlingen eftersom tryckimpregneringen höll på till 1983 d.v.s. 14 år 
efter att miljöskyddslagen trätt i kraft. Det finns ju heller ingen tvekan om att verkningarna av 
tryckimpregneringen fortfarande pågår eftersom marken är full av farliga kemikalier såsom 
arsenik, koppar och krom som riskerar att spridas vidare till närliggande sjö och 
bostadsområden.  Eftersom köpet skedde ett par dagar före miljöbalkens ikraftträdande kan 
man enligt lagen inte tillämpa denna även om köparen varit medveten om föroreningarna och 
ansvarsfrågan som följde med miljöbalken. Hade köpet skett efter miljöbalkens ikraftträdande 
kan inte en köpare skylla på att den inte visste om markföroreningarna. Det var exakt vad som 
hände i fallet Hackel. Den siste köparen sade att han inte visste om markföroreningarna och 
eftersom köpet skedde före den 1 januari 1999 kan man lagligt inte fälla honom att återställa 
marken.  
    

5.4. Fanns det något som kunde ha gjorts annorlunda angående 
fallet? 
Prövningsplikten var omfattande enligt ML. Koncessionsnämnden för miljöskydd och 
länsstyrelserna var tillståndsmyndighet i normalfallen, regeringen i mera speciella situationer. 
Men kraven på skyddsåtgärder gäller inte bara för de prövningspliktiga verksamheterna utan 
för allt som ML är tillämplig för.132 Det som i det här fallet kunde ha gjorts annorlunda är inte 
att länsstyrelsen tillståndsprövade verksamheten eftersom det lagligt inte gick. Detta berodde 
ju på att verksamheten startade före miljöskyddslagens ikraftträdande. I stället hade 
länsstyrelsen i första hand, eftersom de var tillståndsmyndighet för B verksamheter, kunnat 
kontrollera att verksamheten hade tillräckligt med skyddsåtgärder. 
 
En noggrannare kontroll av verksamheten hade mycket tidigare visat att det funnits farliga 
kemikalier på Hackel som då hade kunnat åtgärdas, t.ex. med föreläggande om bortforsling 
och sanering av marken, innan verksamheten gått i konkurs 1993. När väl en konkurs har 
inträffat är det svårt att kräva att konkursboet ska betala för sanering. En marksanering kostar 
mycket pengar och har verksamheten gått i konkurs har de inga pengar. Det är nämligen 
produktionen av verksamheten som får bekosta miljöförstörelser. Hade en noggrann kontroll 
av verksamheten utförts innan konkursen däremot, hade man enligt 5 § miljöskyddslagen 
kunnat påvisa att den som utövar en miljöfarlig verksamhet skall vidta de skyddsåtgärder, tåla 
den begränsning av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan 
fodras för att förebygga eller avhjälpa olägenhet. Detta fastslog senare också 
koncessionsnämnden i sin dom den 21/6 1994. Koncessionsnämnden fastslog då att det var 
skäligt att konkursboet bekostade bortforslingen av pentaklorfenol fastän konkursboet inte 
hade någon verksamhet som bekostade omhändertagandet. Om man hade fastslagit detta 
tidigare kunde man även ha påvisat detta på de både markföroreningarna också. Fallet och 
markföroreningarna hade då kommit i ett annat läge.  
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Vad som på regional nivå kunde ha gjorts var att, som Westerlund påpekat tidigare, 
statsmakterna gjort något för att minska rörigheten och motsägelserna i den svenska 
miljöskyddslagstiftningen.133 På grund av dessa orsaker hade både kommunen och 
länsstyrelsen svårt att veta vad som gällde angående miljöförstörelsen. Både hur man skulle 
hantera situationen och vem som skulle göra vad. 
 

5.5. Vem ansvarar för den miljöfarliga verksamheten egentligen? 
Ansvaret för företagaren upphör inte i och med att verksamheten avslutats (5 § 1 st. 3 ML) i 
fråga om efterbehandling av ett mark- eller vattenområde där miljöfarlig verksamhet tidigare 
bedrivits. I många beslut har koncessionsnämnden också krävt efterbehandling, efter en 
skälighetsbedömning av kostnader m.m. Rättsläget är delvis oklart i situationer när den 
tidigare företagaren inte längre existerar och kraven därför riktas mot annan markägare eller 
konkursbo (som inte fortsätter med gäldenärens verksamhet). Över huvud taget finns många 
olika typsituationer där bedömningen blir olika enligt Michanek.134 När man jämför vad 
Michanek skrev och hur utgången av fallet av pentaklorfenol på Hackel 9:1 slutade så förstår 
man att utgången av fallet inte var helt givet. Det som talade till den dömande domens fördel 
var att doppningskaret med pentaklorfenol fanns kvar där som bevis och att det fanns risk för 
läckage. Det fanns alltså en risk för pågående förorening. Markföroreningarna däremot skulle 
inte gå att få en fällande dom på. Koncessionsnämnden gjorde ju en skälighetsbedömning av 
bortforslingen av pentaklorfenol och ansåg att det var skäligt att konkursboet stod för 
kostnaderna. En marksanering hade kostat betydligt mycket mer och i ett konkursbo finns det 
inte tillräckligt med medel för att bekosta saneringen. Hade däremot domen kommit innan 
verksamheten hade gått i konkurs hade möjligheterna varit större att döma bolaget att betala.  
  
Miljöskyddslagen innehåller egna skadeståndsregler. De bygger på vissa principer, bl.a. den 
som utövar miljöfarlig verksamhet är också den som blir skadeståndsskyldig. Reglerna om 
skadeståndsskyldigheten i ML är oklara i flera hänseenden. Men klart är följande. 
Skadeståndsskyldig är den som utövar den miljöfarliga verksamheten som orsakat den 
aktuella skadan.135 Skadorna på marken både angående Hackel 9:1 och Hackel 9:5 har 
tillkommit från en och samma verksamhet samt verksamhetsutövare (Hackelviken AB) enligt 
kommunens tolkning. Det stämmer ju på det sättet att Hackelviken köpte verksamheten och 
fastigheten Hackel 9:5 av konkursboet 1 december, 1993. Köper man en verksamhet och 
fastighet får man med sig det som de tidigare ägarna lämnat efter sig. Teoretiskt sett så är det 
Hackelviken som är ansvarig till markföroreningarna även om de inte utfört någon miljöfarlig 
verksamhet själva. De som verkligen utfört markföroreningarna har ju slutat och konkursboet 
ansåg ju att de inte var ansvariga till karet med pentaklorfenol fastän det stod kvar som bevis. 
Ännu mindre ansvariga skulle antagligen konkursboet ansett sig vara till markföroreningarna 
som inte bevisligen kunde ses. Tolkningar av vem som är ansvarig varierar med vilken 
situation målsägaren befinner sig i. Går ett aktiebolag som i det här fallet i konkurs kan man 
inte retroaktivt kräva ersättning för marksanering, utan ersättningsfrågan följer med till nästa 
köpare. 
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1988 infördes regler om miljöskadeförsäkring i 65-68 §§ miljöskyddslagen. 65 § kräver att en 
årlig premie betalas till miljöskadekonsortium, som består av vissa försäkringsbolag. Kravet 
gäller normalt om verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt 
miljöskyddsförordningen. Syftet med denna kollektiva försäkring är att komplettera 
miljöskadelagen i vissa fall, bl.a. när företagaren saknar pengar, när skadeståndet är 
preskriberat eller när det inte går att fastställa vem som har vållat skadan. I praktiken har 
miljöskadeförsäkringen inte utnyttjats av skadelidande. Möjligen kommer försäkringen i 
framtiden att användas även för ändamålet efterbehandling av skadade områden, när ansvaret 
inte kan utkrävas av en företagare anser Michanek.136 I och med miljöbalken inrättades även 
en saneringsförsäkring som principiellt är uppbyggd som miljöskadeförsäkringen. Detta 
innebär att försäkringen är kollektiv och omfattar dem som bedriver miljöfarlig verksamhet 
som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt. När som i det här fallet ett företag saknar 
pengar att betala en sanering med skulle en saneringsförsäkring vara användbar. Orsaken till 
att det inte går i det här fallet är att föroreningarna inträffade före den 1 juli 1989. Det finns i 
det här fallet inget företag eller försäkring som kan stå för kostnaderna. Den enda möjligheten 
att kunna sanera marken är att Naturvårdverket bidrar med medel för sanering. När det är så 
här gamla och komplicerade fall är det svårt att få den ansvarige att bekosta något. Det blir då 
oftast staten som får rycka in och hjälpa till.     
 

6. Slutsats 
Denna D-uppsats har behandlat miljörätt i fallet Hackel. Syftet med uppsatsen har varit att 
undersöka vilka problem som kan uppkomma angående ansvarsfrågan vad gäller en 
markförorenad industritomt i brytpunkten mellan två miljölagar: miljöskyddslagen och 
miljöbalken. Vilka problem uppkommer när en miljölag efterträder en annan angående 
ansvarsfrågan på en förorenad industritomt, där förloppet sträcker sig över båda lagarna i 
tiden? Vem är ansvarig för markföroreningen och vem ska betala saneringen när det är oklart 
vem som förorenat? Det har handlat om att försöka analysera vilka svårigheter och vilka 
problem som kan uppkomma när en kommun ska tillämpa lagstiftningen i praktiken. Studier 
av både offentliga handlingar och miljörättslig litteratur har analyserats för den här kvalitativa 
fallstudien, samt intervjuer med Kinda kommuns förvaltningschef för miljö-, bygg- och 
räddningsförvaltningen. Studien handlar mycket om tolkningar av ansvarsfrågan sett utifrån 
olika håll. Av förklarliga skäl kanske mest utifrån kommunens syn, eftersom mest information 
har inhämtats därifrån, men även från länsstyrelsen, Naturvårdsverket, koncessionsnämnden 
och konkursboets syn på tolkningar. 
 
Miljörätt är inte lätt när olika lagar efterträder varandra vilket medför att datumen för 
ikraftträdande för de nya lagarna är viktiga hållpunkter. I fallet Hackel har just de ställt till det 
ordentligt eftersom fallet sträckt sig över två lagars ikraftträdande. Det som hände innan 
miljöskyddslagen var svårt att påverka när lagen trädde ikraft, bl.a. att en verksamhet som 
startat innan 1 juli 1969 inte kunde avkrävas tillståndsplikt. Detta gjorde att många 
verksamheter liksom Hackel slapp undan tillstånd. Som i sin tur bidrog till att tillsynen från 
myndigheter inte blev lika kontrollerande. Miljöskyddslagstiftningen var både rörig och 
motsägelsefull med många olika lagar som gällde samtidigt. Miljörätten karaktäriserades av 
överlappande författningar och av att olika myndigheter hade ansvar för prövning och 
kontroll. När miljöbalken å sin sida trädde ikraft blev många punkter klarare att utreda, men 
då gällde den 1 januari 1999 som ikraftträdande datum. Hade t.ex. försäljningen av en 
verksamhet skett tidigare gällde inte miljöbalkens normer.  
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Fallet Hackel är inte enkelt att utreda, detta beror mycket på att fallet både är gammalt och 
komplicerat. Det är inte lätt att utreda ett falls gång som hade sin verksamhetsbörjan 1960 och 
som sedan bytt firmor, ingått fusionsavtal och konkurser. Det blev också mer problematiskt 
eftersom bolaget styckat upp markområdet i flera och sålt ett markområde till kommunen, för 
att sedan arrendera samma markområde av kommunen. Det var också kommunen som fick ge 
ett föreläggande om bortforsling av farliga kemikalier till bolagets konkursbo när 
föroreningarna upptäcktes. Det är nämligen kommunen som är första instans vid 
miljöföreläggande, om ärendet överklagas kan det gå vidare först till länsstyrelsen i länet och 
som sista instans koncessionsnämnden som vid den här tiden var högsta dömande instans vid 
miljööverprövning. 
 
Fallet Hackel gick vidare upp till koncessionsnämnden för att där få en slutgiltig dom om 
bortforsling av kemikalierna. Men fallet slutade inte där, det blev början till fortsatta 
miljöutredningar, som visade att det fanns två områden som var markförorenade. Problemen 
som uppstod visar på att det är svårt att få den ansvarige att bekosta marksanering när det gått 
så lång tid efter själva föroreningen. Har det sista ansvariga företaget gått i konkurs och det 
företag som sist köpte fastigheten köpt det före miljöbalkens ikraftträdande är det lagligt svårt 
att få någon att bekosta saneringen av marken. Det finns ett sätt att kunna sanera en förorenad 
mark som ingen anses ansvarig för. Staten fördelar varje år bidrag till sanering av förorenad 
mark som inte har någon chans att kunna bli sanerad i annat fall, eftersom kostnaderna är så 
stora. Tyvärr så finns det väldigt många områden som är i akut tillstånd och måste saneras. Av 
den orsaken har markföroreningarna på Hackel ännu inte kunnat saneras. 
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Bilaga 1  
 
Karta över de förorenade markområdena Hackel 9:1 och Hackel 9:5, samt närliggande 
områden. 
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Bilaga 2 
Doppningskar som innehållit pentaklorfenol  
Analysprover har tagits av två olika företag vid två olika tillfällen, Swed Power hösten 2000 
och kompletterande prover av Geo Innova våren 2001.  Båda företagen har vardera tagit och 
analyserat nio prover kring doppningskaret för pentaklorfenol. Riktvärden från 
Naturvårdsverket 1996, ”Riktvärden för mindre känslig markanvändning”, anger att det inte 
ska överstiga 5 mg/kg räknat i torrsubstans. Med andra ord får 1 kg torkad jord inte innehålla 
mer än 5 mg pentaklorfenol. I den första provtagningen, år 2000 som Swed Power utförde, 
var halten av pentaklorfenol över riktvärdet i tre av provpunkterna. Det högsta värdet låg på 
22mg/kg. I den andra provtagningen, år 2001 som Geo Innova utförde, var halten av 
pentaklorfenol över riktvärdet i en provpunkt. Värdet i den provpunkten, vilken togs intill 
doppningskaret, var högt över riktvärdet nämligen hela 104 mg/kg. Prover på andra 
klorfenoler utom pentaklorfenol har även tagits och visat på en provpunkt som överskred 
riktvärdet. Även det provet togs intill doppningskaret. 137  
 
 Slutsatsen som Swed Power har fått fram angående marken i närhet till doppningskaret är: 
”Fyllnadsmaterial bestående av barkflis och på ytan av sandig jord har påverkats av klorerade 
fenoler och då främst av pentaklorfenol i koncentrationer överstigande riktvärdet för mindre 
känslig markanvändning. Stående vatten i detta material innehåller en del klorerade fenoler. 
Material cirka en meter ifrån doppningskaret har påverkats. Spridning av pentaklorfenol sker 
främst p.g.a. genomströmning av regnvatten genom förorenat material. Vatten från fyllningen 
runt karet och innehållande pentaklorfenol kan sedan tränga ner till grundvattnet eller påverka 
ytvattnet nedströms karet.138 
 
Tryckimpregnering med CCA-medel 
Analysprover har även här tagits av de två företagen vid två olika tidpunkter, Swed Power 
hösten 2000 och kompletterande prover av Geo Innova våren 2001. Vid Swed Powers 
undersökning analyserades 286 prover från CCA-anläggningen med avseende på metaller 
med röntgenfluorescens (XRF) metodik. Vid Geo Innovas kompletterande undersökning har 
35 jordprover från randområdet vid CCA-anläggningen analyserats med avseende på metaller 
med XRF.  Riktvärden från Naturvårdsverket 1996, ”Riktvärden för mindre känslig 
markanvändning”, anger att det inte ska överstiga 40 mg/kg räknat i torrsubstans angående 
arsenik, 200mg/kg för koppar och 250mg/kg för krom. 
 
Tabell 1. Provtagning utförd av Swed Power under år 2000 för analys av metaller med XRF.   
Ämne Arsenik Koppar Krom 
Maxvärde > 3000 > 3000 > 1500 
Mini värde < detektions gräns < detektions gräns < detektions gräns 
Median 140 70 110 
Riktvärde 40 200 250 
Antal över riktvärde 208 80 58 
 
Enligt Swed Powers analys är det många provpunkter som överstiger riktvärdet. Främst är det 
arsenik men det är även många av provpunkterna angående både koppar och krom som 
överstiger riktvärdena. 
                                                 
137 Geo Innova, Dnr 00.0414. Markundersökning vid nedlagd träimpregneringsanläggning. 2002 
138 Swed Power, 2000-12-05. Markundersökningar, Rimforsa Träimpregneringsanläggningar 
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Tabell 2. Provtagning utförd av Geo Innova våren 2001 för analys av metaller med XRF.   
Ämne Arsenik Koppar  Krom  
Maxvärde  422,8 574 311,2 
Minivärde  < detektions gräns < detektions gräns < detektions gräns 
Median  < detektions gräns < detektions gräns < detektions gräns 
Riktvärde  40 200 250 
Antal över riktvärde 16 4 4 
 
Enligt analysen är det i synnerhet arsenik som förekommer i halter över det av 
Naturvårdsverket (1996) fastslagna riktvärdet för ”mindre känslig markanvändning”, men 
även av koppar och krom uppmättes höga halter i ett fåtal provpunkter.139 Geo Innovas 
kompletterande prover är tagna i randområdet, d.v.s. i utkant av det område som Swed Power 
tog sina prover eftersom det inte var riktigt klart hur stort område som var förorenat. Det 
förklarar varför maxvärdena var lägre i den kompletterande provtagningen.  
 
Slutsatsen från Swed Power angående marken vid tryckimpregneringsanläggningen är: 
”Spill från verksamheten vid den f.d. tryckimpregneringsanläggningen har påverkat marken 
där arsenik har den största utbredningen både i djupled och sidled. Jord till ett djup av 1,5 m 
har påverkats av arsenik medan påverkan av koppar och krom är betydligt mindre, cirka 0,5 m 
för koppar och 0,3 m för krom. I sidled kan arsenikpåverkan finnas cirka 10 m åt norr och 
söder från byggnaden vid 0,1 m djup. Koppar och krom har en betydligt mindre utbredning, 
cirka 2 meter från byggnaden. Cirka 500 ton jord finns runt byggnaden, främst av 
arsenikpåverkad jord. Upp till en tredjedel av denna jord kan ha mycket höga koncentrationer 
(över 300mg/kg).140 
 
Fakta om de förorenade ämnena 
För att få en bild av vad de kemiska ämnena kan orsaka tar jag här upp lite fakta om både 
pentaklorfenol och metallerna arsenik, koppar och krom.  
 
 Pentaklorfenolen började användas i slutet av 1930-talet och har haft ett brett 
användningsområde. De huvudsakliga källorna till utsläpp i miljön är behandling av trä och i 
någon mån textilier. Klorfenoler är klorderivat av fenol med 1-5 kloratomer, pentaklorfenol 
innehåller 5 kloratomer. Pentaklorfenol (PCP) löser sig i de flesta organiska lösningsmedel 
men är praktiskt taget olösliga i vatten. Tekniska former av PCP innehåller ett stort antal 
föroreningar bestående av olika klorfenoler, dibensodioxiner och dibensofuraner.141 Alltså 
finns det dioxiner som förorening i pentaklorfenol och många dioxiner är extremt farliga.  
 
En rapport som Naturvårdsverket presenterat pekar på att djurstudier har visat att PCP 
absorberas snabbt via hud, luftvägar och gastroinestinalt. Vid akut förgiftning har 
exponeringen i de flesta fall ägt rum via andningsvägar eller hud medan den orala 
absorptionen har störst generell betydelse. Djurstudier (råtta) har visat att högst halt finns i 
lever följt av njure och blod efter oral exponering av PCP. Hälsoeffekter visar att PCP är den 
mest akuttoxiska av alla klorfenoler som testats.  

                                                 
139 Geo Innova, Dnr 00.0414. Markundersökning vid nedlagd träimpregneringsanläggning, 2002 
140  Swed Power, 2000-12-05. Markundersökningar, Rimforsa Träimpregneringsanläggningar 
141 www.naturvardsverket.se/dokument/mo/modok/export/klorfen.pdf 
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Exponering av letala d.v.s. dödliga doser av PCP leder till förhöjd kroppstemperatur, kraftiga 
svettningar, extrem utmattning och slutligen hjärtstillestånd. PCP har också klassats som en 
möjlig carcinogen för människan. I djurstudier har PCP gett upphov till ökad förekomst av 
tumörer142  
 
Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet har gett ut en IMM – rapport som heter: 
”Hälsoriskbedömning av vissa ämnen på industrikontaminerad mark.” Rapporten tar upp 
olika metaller och deras effekter samt exponeringsvägar. Jag har bara koncentrerat mig på 
arsenik i rapporten eftersom det var den metallen som var intressant i det här fallet. 
 
 För metallerna är både kroniska och akuttoxiska effekter viktiga. Speciellt arsenik är starkt 
akuttoxiskt medan längre tids exponering kan ge skador på nerver och blodkärl samt medföra 
en ökad cancerrisk. De intagsvägar som rapporten bedömt är inandning av damm och gaser, 
intag via munnen (direkt eller indirekt) samt upptag genom hudkontakt. Intag genom munnen 
kan ske indirekt genom att smutsiga händer eller kläder förorenar t.ex. mat, godis, snus och 
cigaretter. Småbarn stoppar gärna jord och jordiga händer och saker i munnen. I en 
genomförd undersökning vid IMM studerades den akuttoxiska effekten (72 timmars 
observation) av arsenikkontaminerad jord från en nedlagd träimpregneringsanläggning på 
möss. Resultatet visade att arsenik i den form som förelåg i jorden var biologisk tillgänglig 
och gav toxiska effekter på djuren.143 
 
Koppar (Cu) är en viktig mineral som ingår i kroppens enzymer och antikroppar, men för 
mycket koppar kan orsaka förgiftning. Förhöjda kopparhalter i dricksvatten t.ex. kan ge 
illamående, diarré, magsmärtor och kräkningar. Spädbarn är speciellt känsliga för högt 
kopparintag144. Koppar har av KemI (kemikalieinspektionen) klassats att ha hög farlighet.145 
 
Krom (Cr) ingår i en substans som reglerar organismens tolerans av socker. Krom är i stor 
utsträckning ogiftig, men vid stora överdoser kan det förorsaka njur- och leverskador, cancer 
och allergier.146 Enligt KemI har krom ( ej Cr VI) hög farlighet, krom VI har mycket hög 
farlighet.147 Detta beror på att krom förekommer i olika oxidationstal. Vid yrkesmässig 
exponering för sexvärda kromföreningar (Cr VI) har man noterat irritationssymptom av olika 
slag från de övre luftvägarna samt också obstruktiva lungbesvär. Sexvärt krom är också 
allergent och det är carcinogent. För sexvärt krom är de kritiska effekterna slemhinneirritation 
samt cancerrisken. Trevärt krom (Cr III) kan orsaka en godartad pneumokonios, samt också 
bronkit och emfysem. För trevärt krom är den kritiska effekten lungpåverkan,148enligt 
undersökningar från Uppsala universitet. 

                                                 
142 www.naturvardsverket.se/dokument/mo/modok/export/klorfen.pdf 
143 IMM- rapport, Hälsoriskbedömning av vissa ämnen på industrikontaminerad mark.1990 sid. 3-26 
144 www.varbostad.se/Article Pages/200203/28/20020328110952 
145 www.naturvardsverket.se/dokument/lagar/bedgrund/foromr/fordok/farligt.html 
146 www.alternativmedicin.se/sok/Min-012.html 
147 www.naturvardsverket.se/dokument/lagar/bedgrund/foromr/fordok/farlig.html 
148 www.occmed.uu.se/metal/cr3.html 




