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Vad är en 
miljööverenskommelse?

• (Branschöverenskommelser)
• Individuella överenskommelser

• Bidragsobjekt
• Andra objekt
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Vad säger Naturvårdsverket?

Rapport nr 5064
Miljööverenskommelser – en möjlighet i 
miljöarbetet?

Rapport nr 5490 (2006)
Delfinansiering av 
efterbehandlingsprojekt genom avtal
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Myndighetsutövning eller 
civilrättsligt avtal?

• Tillsynsspåret, endast bidragsobjekt?
• Avtal med kommun som civilrättsligt 

subjekt?
• Parallella processer?
• Ett civilrättsligt avtal kan inte begränsa 

en tillsynsmyndighets rättigheter eller 
skyldigheter att med stöd av lag 
fullgöra sina åligganden.
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Ger överenskommelsen någon 
trygghet för den enskilde 
adressaten?

Ansvaret enligt 10 kap MB preskriberas inte.
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Varför ingå
miljööverenskommelser?

• Förutsättning för bidrag (bidragsobjekt)
• Effektivare hantering (handläggning 

och åtgärder)
• Större rättssäkerhet för adressaten? 

(preskription) 
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Exempel på avtalsklausuler

Kommunens åtagande
Mot bakgrund av de utredningar som utförts anser 
Kommunen att Bolagets åtaganden enligt detta Avtal 
motsvarar vad Bolaget skulle kunna komma att åläggas 
att utföra eller bekosta vid en rättslig prövning enligt 10 
kap. miljöbalken. Detta innebär att Kommunen åtar sig att 
inte inleda en rättslig prövning enligt miljöbalken eller 
annan motsvarande lagstiftning av Bolagets ansvar för 
mer långtgående efterbehandlingsåtgärder eller 
undersökningar inom Området än vad som bestämts 
genom detta avtal.
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Exempel på avtalsklausuler

Myndighetsbeslut och godkännande av fullmäktige
Parterna är överens om att Kommunen skall bekräfta 
detta Avtal genom ett formellt myndighetsbeslut utformat i 
enlighet med bilagda utkast till beslut. Det formella 
beslutet enligt nämnda utkast skall justeras av 
Kommunens miljö- och byggnadsnämnd tidigast när 
kommunfullmäktige har godkänt detta Avtal. 
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Exempel på avtalsklausuler

Avtalets räckvidd
Avtalet reglerar endast förhållandet mellan Kommunen 
och Bolaget med avseende på Bolagets 
efterbehandlingsansvar enligt miljöbalken för konstaterade 
föroreningar inom Området. Det innebär bl.a. att Avtalet 
inte reglerar frågor med avseende på Bolagets eller 
annans eventuellt fortsatta verksamhet eller ny 
verksamhet liksom rivning, om- eller nybyggnation inom 
Området. För sådan verksamhet gäller tillämpliga regler i 
gällande lagstiftning och andra bindande regelverk.  
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Exempel på avtalsklausuler

Frånträdande av Avtalet
Skulle det i framtiden framkomma ny omständighet som 
gör det uppenbart att Åtgärdsplanen inte ger en korrekt 
bild av föroreningsförhållandena inom Området skall 
Kommunen ha rätt att påkalla omförhandling av Avtalet. 
Skulle sådan omförhandling inte inom sex månader efter 
påkallandet leda till en på objektiva grunder acceptabel 
lösning för parterna skall var och en av parterna vara 
oförhindrad att frånträda Avtalet genom skriftligt 
meddelande till den andra parten varvid Avtalet skall 
upphöra att gälla. Ingendera parten skall ha krav på
motparten med anledning av ett sådant frånträdande. 
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Exempel på avtalsklausuler

Skadestånd
Part som bryter mot bestämmelse i detta Avtal skall 
ersätta motparten för den skada som avtalsbrottet 
orsakar. Skadestånd skall inte omfatta indirekta skador 
eller följdskador.


