MILJÖSKADA

VERKSAMHETSUTÖVARE (den

SUCCESSOR

MARKÄGARE

KONKURSBO

vars verksamhet orsakat skadan)

- läckande deponi
- deponeringen upphörde före
1969

Ansvarig om huvudverksamheten
fortfarande bedrivs.

Dito, övertar v:s
rättigheter och
skyldigheter.

Ansvarig
Nej, konkursboet har inget ansvar för
konkursgäldenärens förpliktelser, oavsett om tippningen
upphörde före eller efter 1969. (Klippan, MOD 2008:14
och Componenta, MOD 2008:13)

8 § införandelagen

- e j självständig anläggning (i
t.ex. kommunal regi)

Skulle deponin ligga inom fabriksområdet och
konkursboet fortsätter verksamheten och därmed
bidrar till att ytterligare förorening sprids från deponin
har man nog ett ansvar.

Tarkett (MOD 2008:11) : Den
faktiska driften knöts till
huvudverksamheten som pågick
efter 1969.

- läckande deponi
- deponeringen upphörde före
1969
- självständig anläggning

För kvarlämnade rostiga gifttunnor finns alltid ett
ansvar ??

Den i vars verksamhet avfallet
uppkommit har inget ansvar.
Deponiförordningen (33 §) ger 30-årigt
ansvar för den som deponerat.

Ansvarig som verksamhetsutövare. Det är en pågående
miljöfarlig verksamhet.

-

9 kap. 1 § 2.
2 kap 3 och 8 §§

- läckande deponi deponering pågår

Ansvarig. Det är en pågående
miljöfarlig verksamhet.
förvaringsfall

Dito.

Ansvarig
Ansvarig, men endast under förutsättning att
konkursboet fortsätter verksamheten.

9 kap. 1 § 2.
2 kap 3 och 8 §§
- miljöskada som uppkommit före
1969

Dito
A. Om den som orsakat skadan
fortfarande bedriver verksamhet är
denne ansvarig, oavsett om det är
samma slag av verksamhet eller ej som
orsakade skadan, under förutsättning
dock att verkningarna av utsläppen
består.
Klosters AB (MÖD 2005:30)
8 och 15 §§ införandelagen
B. Om verksamhetsutövaren inte har
bedrivit någon verksamhet efter den 1/7
1969 finns inget ansvar.

Balticgruppen (MOD
2006:36)

B. Dito

Inget ansvar, kan inte sägas
bedriva någon faktisk
verksamhet.

Ansvarig , men endast om boet fortsätter den
miljöfarliga verksamheten.

B. Dito

B. Inte aktuellt

MILJÖSKADA
Miljöskada som uppkommit efter
1969

Smygtippning

VERKSAMHETSUTÖVARE (den

SUCCESSOR

vars verksamhet orsakat skadan)
Ansvarig

Dito

Subsidiärt, men endast
underförutsättning att förvärvet av
fastigheten skett efter den
1/1 1999.

Inte aktuellt

Är ansvarig utifrån en subjektiv
bedömning. Har han inte känt till
eller bort känna till föroreningen
och har han dessutom agerat när
han fick kännedom om den är han
inte ansvarig.

Ansvarig (den som tippat)

MARKÄGARE

SCA (MOD 2006:63)

Ulf Bjällås
2008-12-11

KONKURSBO
Ansvarig, men endast om man fortsätter den
miljöfarliga verksamheten och bidrar till förorening.

