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Disposition

Lagreglerna och tillämpningsfrågorna
Vissa bolagsfrågor
Rättspraxis
Diskussion

Förorenade områden

Ansvarssystemet enligt miljöbalken
Primärt verksamhetsutövarens ansvar 
(Polluter Pays Principle)
Fastighetsägaren ”subsidiärt” ansvarig

Efterbehandlingsansvariga (I)

Verksamhetsutövaren, MB 10:2
- Bedriver eller har bedrivit verksamhet eller 

vidtagit åtgärd som bidragit till föroreningen

Förvaringsfallet
Om flera verksamhetsutövare har bidragit 
till föroreningen – solidariskt ansvar
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Särskilda övergångsbestämmelser

Bestämmelserna i MB 2:8 och 10:2 skall 
tillämpas i fråga om miljöfarlig verksamhet vars 
faktiska drift har pågått efter den 30 juni 1969, 
om verkningarna av verksamheten alltjämt 
pågår vid tiden för miljöbalkens ikraftträdande 
och det föreligger behov av att avhjälpa skador 
eller olägenheter som har orsakats av 
verksamheten
8 § lag (1998:811) om införande av miljöbalken

Olika varianter av ansvarsfördelning
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Efterbehandlingsansvariga (II)

Fastighetsägare som förvärvat fastigheten fr.o.m. den 1 
januari 1999, MB 10:3 (solidariskt ansvar) om:
- verksamhetsutövaren inte kan utföra eller bekosta 
efterbehandlingen
- känt till eller borde ha upptäckt föroreningen

Straffsanktionerad upplysningsplikt om förorening 
upptäcks, MB 10:9

Ansvarets omfattning, MB 10:4

I skälig omfattning utföra eller bekosta de 
efterbehandlingsåtgärder som behövs
Särskilt beakta
Hur lång tid som förflutit sedan föroreningen ägt rum
Efterlevnad av dåtidens krav
Omständigheter i övrigt
Skälighetströskel? (totalkostnad)
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Vissa bolagsfrågor

Köp av verksamhet (rörelseöverlåtelse)
Köp av bolag (aktieöverlåtelse)
Konkurser
Fusioner

Hur påverkas miljöansvaret?

Rättspraxis från Miljööverdomstolen

Den läckande lastbilen (Dom 2002-02-20, M 5939-01) 

- Konkurs, bevisbörda, skälighet

Arvamet (Dom 2003-12-05, M 9822-02)

- Verksamhetsbegreppet, utredningskrav

AB Klosters fabriker (Dom 2005-05-23, M 5338-04)

- Skälighet, utredningskrav, exploatering

Tunnorna i Hörnefors (Dom 2005-07-13, M 8552-03)

- Förvaringsfall, 1969-regeln, bevisbörda

Rättspraxis, forts

Konkursbo friad från ansvar som 
verksamhetsutövare (Dom 2005-05-17, M 3079-04)

Jämför praxis förvaringsfall
HD om förvaringsfallet (Dom 2004-10-12, B 212-04)

Sammanfattande synpunkter


