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1 Inledning 

1.1 Ämnets aktualitet 

Den 4 december 1997 överlämnade regeringen propositionen ”Miljöbalk” 

(1997/98:45) till riksdagen. En av nyheterna som föreslogs i propositionen, i förhål-

lande till tidigare materiell rätt,1 var att det skulle införas ett solidariskt ansvar för 

avhjälpande av förorenade mark- och vattenområden.2 Det huvudsakliga skälet för 

detta var att skapa ytterligare en garanti för att förorenade mark- och vattenområden 

blir föremål för avhjälpande utan att det belastar statsbudgeten.3 Utgångspunkten före-

slogs vara att alla de verksamhetsutövare4 som bidragit till en föroreningsskada skulle 

svara solidariskt för avhjälpandet i likhet med vad som redan gällde enligt de 

civilrättsliga bestämmelserna om solidariskt skadeståndsansvar för miljöskador.5  

Bestämmelsen om solidariskt avhjälpandeansvar kom att placeras i MB 10 kap 6 §6 

och var avsedd att fungera som en förenklingsregel för tillsynsmyndigheten, i de 

situationer då det finns flera verksamhetsutövare som har bidragit till en förorenings-

skada inom samma område.7 När denna uppsats författas, snart femton år efter det att 

bestämmelsen om det solidariska ansvarets infördes, finns det skäl att utreda om 

bestämmelsen har fått den förenklande effekt som var åsyftad.  

I doktrinen har det förts diskussioner om hur bestämmelsen om det solidariska ansva-

ret ska tolkas och tillämpas. Det går nämligen att anlägga, i vart fall, två olika synsätt 

                                                
1 Utarbetandet av dagens miljöbalk inleddes av regeringen år 1989 genom direktiv 1989:32. Enligt 
direktivet skulle den tillsatta kommittén dels arbeta fram ett förslag till en samlad 
miljöskyddslagstiftning och dels ge förslag på en skärpning av de materiella reglerna på området i syfte 
att främja ett ökat hänsynstagande till miljön. Arbetet med den nya lagstiftningen tog flera vändor 
under det följande decenniet och resulterade bl.a. i ett flertal utredningar och t.o.m. en färdig 
proposition som sedermera drogs tillbaka år 1994. År 1997 lämnade regeringen slutligen prop. 
1997/98:45 till riksdagen som resulterade i antagandet av miljöbalken det följande året. Miljöbalken 
kom framförallt att bli en kodifiering av dåtidens 16 miljölagar men innehöll dessutom nyheter i form 
av skärpta regler på vissa områden, bl.a. vad gäller ansvaret för avhjälpandeåtgärder som återfinns i 
MB 10 kap. I och med implementeringen av Miljöansvarsdirektivet år 2007 så ändrades terminologin i 
MB 10 kap och begreppet ”avhjälpande” kom att ersätta begreppet ”efterbehandling”. 
2 Se prop. 1997/98:45 del I, s. 358.  
3 Se prop. 1997/98:45 del I, s. 359. 
4 En översiktlig genomgång av begreppet ges i avsnitt 2.3.1. 
5 Se prop. 1997/98:45 del I, s. 360 och prop. 1997/98:45 del II, s. 122. 
6 Solidariskt avhjälpandeansvar föreligger även för fastighetsägare i MB 10 kap 7 § men detta 
behandlas inte i denna uppsats, se avsnitt 1.4. 
7 Se prop. 1997/98:45 del I, s. 360, jfr även Darpö, SvJT 1998 s. 887 samt NVV rapport 5242, s. 38. 
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– ett förvaltningsrättsligt och ett civilrättsligt – vid tolkningen av den aktuella 

bestämmelsen. Till följd av tolkningsproblematiken blir bestämmelsen om det solida-

riska ansvaret svårtillämpad. Istället för att fungera som en förenklingsregel för 

tillsynsmyndigheterna vid föreläggande om avhjälpandeansvar finns en risk att 

bestämmelsen snarare leder till komplicerade bedömningar. År 2011 konstaterade 

t.ex. Industriutsläppsutredningen följande:8 

”[D]et föreligger många och svåra praktiska frågor vid handläggningen av ären-
den om ansvarsfördelning mellan flera verksamhetsutövare. […] 
Tillsynsmyndigheterna är osäkra i fråga om [hur bestämmelserna om det solida-
riska ansvaret] ska tillämpas och det är således oklart hur ansvaret ska fördelas. 
Viss hjälp med handläggningen kommer tillsynsmyndigheterna förhoppningsvis 
att få genom den vägledning om efterbehandlingsansvar som håller på att ta 
fram av Naturvårdsverket.”  
 

NVV gav år 2012 ut rapport 6501 ”Efterbehandlingsansvar – En vägledning om 

miljöbalkens regler och rättslig praxis” vilken enligt rapportens förord ”vänder sig 

främst till tillsynsmyndigheterna och är utformad för att användas som uppslagsbok 

och referenslitteratur för de regler och den praxis som idag finns på området.” 

Rapportens avsnitt 4.3.1, som bär rubriken ”Verksamhetsutövares solidariska ansvar”, 

inleds med ett konstaterande av att det finns två möjliga tolkningar om hur bestäm-

melserna om det solidariska ansvaret ska tillämpas. I rapporten ges en beskrivning av 

de olika tolkningsalternativen, men slutsatsen blir att uttolkningen av det solidariska 

ansvaret i MB 10 kap i första hand är en fråga för kommande rättspraxis.9  

 

I skrivande stund saknas fortfarande rättspraxis som klargör rättsläget. Det finns där-

för ännu inget entydigt svar på frågan om hur bestämmelsen om det solidariska ansva-

ret slutligen ska tolkas och tillämpas. Att det, i en viss given situation, finns utrymme 

för olika tolkningar är i och för sig inte ovanligt inom juridiken, det är tvärtom relativt 

vanligt. Problemet med det oklara rättsläget när det gäller det solidariska ansvaret är 

dock stort. Beroende på vilken tolkningsmodell som väljs så kan konsekvenserna för 

de enskilda, som blir föremål för föreläggande om avhjälpande, bli mycket olika. 

Detta trots att de materiella bestämmelserna och de faktiska omständigheterna är des-

amma.  
                                                
8 Se SOU 2011:86, s. 358. 
9 Se NVV rapport 6501, s. 53. 



 6 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen övergripande syfte är att utreda om bestämmelsen om det solidariska 

ansvaret, vilken beskrivs som en förenklingsregel, de facto förenklar 

tillsynsmyndigheternas arbete vid avhjälpandet av miljöskador. För att uppfylla 

uppsatsens huvudsakliga syfte har jag valt att söka svar på följande frågor: 

- Hur är lagstiftningen utformad i den här aktuella situationen, det vill säga när 

det finns flera ansvariga för en miljöskada och en eller flera av dessas ansvar är 

begränsat? 

- Vad i består den tolkningsproblematik som har uppmärksammats i doktrin? 

- Vilken av de två tolkningarna är sannolikt den mest korrekta tolkningen? 

- Hur kan eventuella brister i lagstiftningen avhjälpas? 

 

1.3 Metod  

Uppsatsen behandlar en rättsfråga som fortfarande inte är slutgiltigt löst, vilket beror 

på att både tillämplig lagtext och MB:s förarbeten lämnar utrymme för olika 

tolkningsresonemang. Något klargörande prejudikat i frågan om hur bestämmelsen 

om det solidariska ansvaret ska tolkas finns inte. Mot denna bakgrund har jag försökt 

skapa mig en djupare förståelse för den aktuella tolkningsproblematiken, framförallt 

genom att ingående granska de ofta väl utvecklade alternativa tolkningsresonemang 

som förekommer i doktrinen. Dessa tolkningsresonemang är av stor betydelse i 

sammanhanget eftersom de har legat till grund för resonemangen kring det solidariska 

ansvaret i Industriutsläppsutredningens betänkande ”Bättre miljö – minskade 

utsläpp”10 och NVV:s rapport 6501 ”Efterbehandlingsansvar – En vägledning om 

miljöbalkens regler och rättslig praxis”.  

 

Därefter har jag, utifrån de argument som framkommit kring den relevanta 

bestämmelsen i MB:s förarbeten och doktrinen, sammantaget med beaktande av vissa 

offentligrättsliga principer som bör ha relevans, försökt komma till en välgrundad 

uppfattning om hur tolkningsproblematiken kring det solidariska ansvaret i MB 10 

kap 6 § bör utfalla. 

 
                                                
10 SOU 2011:86. 
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1.4 Avgränsningar  

Uppsatsen behandlar uteslutande fördelning av ansvar vid konstaterade miljöskador. 

Den situation som är av intresse för uppsatsen är då tillsynsmyndigheten konstaterat11 

att det finns flera ansvariga verksamhetsutövare och således inte sådana situationer 

när ansvarsutredningen utvisar att det endast finns en eller ingen ansvarig.  

 

För att renodla frågeställningen och på ett tydligt sätt belysa tolkningsproblematiken 

kring det solidariska ansvaret behandlas i uppsatsen endast hur ansvarets ska fördelas 

mellan verksamhetsutövare. Av samma skäl behandlar uppsatsen endast hur ansvarets 

omfattning ska bedömas vid föroreningsskador och således inte vid allvarliga 

miljöskador, eftersom att skäligheten bedöms på olika sätt.12 

 

Möjligheten att ålägga till exempel fastighetsägare ansvar för avhjälpande enligt MB 

10 kap 3 § berörs endast mycket översiktligt i syfte att belysa lagstiftarens avsikt att 

utsträcka ansvarskedjan för att så långt det är möjligt undvika att kostnaderna faller på 

staten.13 Möjligheten att ålägga fastighetsägare ett solidariskt ansvar enligt MB 10 kap 

7 § berörs inte alls.   

 

Uppsatsen behandlar endast de situationer där ansvaret ska fördelas mellan privata 

rättssubjekt. Avgränsningen görs för att tydliggöra den relevanta frågeställningen 

kring tolkningen av det solidariska ansvaret. Det kan visserligen förekomma situat-

ioner när staten eller en kommun de facto är verksamhetsutövare och således ska om-

fattas av samma regelverk som andra verksamhetsutövare, men avgränsningen syftar 

till att undanta situationer där till exempel staten eller en kommun, på annan grund än 

att vara verksamhetsutövare, träder in och bekostar avhjälpandet vid en miljöskada.  

 

                                                
11 Detta konstateras vid bedömningen av vilka som är ansvariga enligt MB 10 kap 2 §. 
12 MB 10 kap 4 § behandlar föroreningsskador och MB 10 kap 5 § behandlar allvarliga miljöskador. 
Bedömningen av avhjälpandeansvarets omfattning för allvarlig miljöskada skiljer sig något från 
bedömningen av ansvarets omfattning vid en föroreningsskada enligt MB 10 kap 4 § 3 stycket. 
Möjligheten att jämka ansvaret för allvarliga miljöskador är mer begränsat, se Bengtsson m.fl., 
Miljöbalken (1 jan. 2013), kommentaren till MB 10 kap 5 §. Skälighetsbedömningen vid allvarliga 
miljöskador får inte innebära att ansvarets omfattning blir mindre än vad som enligt MB 10 kap 5 § 
behövs för att den förorenade marken inte längre skall utgöra någon betydande risk för människors 
hälsa och återställa miljön till det skick som den skulle ha varit i om skadan inte hade uppstått.  
13 Se prop. 1997/98:45 del I, s. 359. 
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I uppsatsen är avsikten att belysa de teoretiska frågeställningarna kring regleringen av 

det solidariska ansvaret för miljöskador. I stort sett alla praktiska aspekter, såsom 

gången och handläggningen vid den aktuella typen av ärenden och mål samt hur sane-

ringar i olika situationer ska genomföras faller således utanför ramen för denna upp-

sats. Tillsynsmyndighetens utfärdande av förelägganden, vid solidariskt 

avhjälpandeansvar, kommer dock kort att beröras i kapitel 4. 

 

1.5 Arbetets fortsatta uppläggning  

Kapitel 2 innehåller en deskriptiv redogörelse av de politiska målen med, samt den 

rättsliga grunden för att ålägga en enskild ett reparativt ansvar för konstaterade 

miljöskador. Det är relevant att redogöra för de politiska ändamålen som har legat till 

grund för avhjälpandeansvaret i MB 10 kap samt för hur den rättsliga grunden för an-

svar har utformats i det svenska rättssystemet. Detta skapar en bättre förståelse för de 

tolkningsresonemang som beskrivs i kapitlen 3 och 4.  

 

I kapitel 2 redogörs också för vilka möjliga adressater det finns för krav på 

avhjälpandeåtgärder. Med andra ord vilka som kan göras ansvariga enligt MB 10 kap. 

Vidare beskrivs hur tillsynsmyndigheten ska bedöma omfattningen av det ansvar som 

i förelägganden ska riktas mot den eller de enskilda som är föremål för tillsynen.  

 

I kapitel 3 ges en närmare beskrivning av den tolkningsproblematik som föreligger 

kring bestämmelsen om det solidariska ansvaret i allmänhet och begränsningsregeln i 

synnerhet. I kapitlet beskrivs hur tolkningsproblematiken kring det solidariska ansva-

ret har uppkommit och hur framför allt Jan Darpö14 och Bo Nilsson har utformat var 

sin tolkning, den förvaltningsrättsliga respektive den civilrättsliga tolkningen. I 

kapitlet lämnas en ingående redogörelse för den debatt de olika tolkningsalternativen 

har föranlett i doktrinen. 

 

I kapitel 4 framför jag min egen syn på det solidariska ansvaret de lege lata och 

utvecklar min uppfattning kring vad tolkningsproblematiken kring den i uppsatsen 

aktuella bestämmelsen beror på. Därefter framför jag med ett eget tolkningsresone-
                                                
14 Vid tidpunkten för författandet av de i uppsatsen redovisade artiklarna i SvJT och avhandlingen 
Eftertanke och förutseende var Darpö doktorand, numera är han professor i miljörätt vid Uppsala 
universitet.  
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mang vilken av de två tolkningarna som jag anser är den mest korrekta. Utifrån mina 

slutsatser i denna del ger jag sedan förslag på hur rättsläget skulle kunna utvecklas i 

framtiden, vilket innefattar ett resonemang kring om det över huvud taget är nödvän-

digt med ett solidariskt avhjälpandeansvar i MB 10 kap. 
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2 Avhjälpandeansvaret 

2.1 Miljöpolitiska målsättningar 

MB är resultatet av ett tio år långt och mycket omfattande lagstiftningsarbete.15 MB:s 

målsättningar anges i balkens 1 kap och redan i portalparagrafen stadgas det övergri-

pande målet om att främja en hållbar utveckling, vilket innebär att nuvarande och 

kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö.16 Denna målsätt-

ning har sitt ursprung i det internationella miljöarbetet. 17 

 

I samband med MB:s införande bemyndigades regeringen att föreskriva om ett antal 

miljökvalitetsmål18 vilka tillsammans med MB var tänkta att bidra till att främja en 

hållbar utveckling. Det miljöpolitiska arbetet åsyftade, vid tidpunkten för MB:s och 

miljömålens tillkomst, att till nästa generation överlämna ett samhälle där de stora 

miljöproblemen i Sverige är lösta. 19  Målet om en Giftfri miljö är ett av de 

miljökvalitetsmål som ska visa inriktningen för miljöarbetet. Miljömålet lyder: 20 

”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats eller utvunnits av samhället 
ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa 
och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är 
nära bakgrundsnivåerna.”  

 

 

                                                
15  Avsikten med lagstiftningsarbetet var att samordna miljölagstiftningen samt bidra till den 
internationella miljörätten. MB är en sammanfogning av 16 stycken miljöskyddande lagar. 
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 (1983:292) om införande av vattenlagen, 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 (1994:900) om genetiskt modifierade 
organismer och lagen (1994:1818) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter. 
Se Rubenson s. 16 ff. 
16 Se prop. 1997/98:45 del I, s. 162.  
17 Se Brundtlandkommissionens rapport av 1987 samt miljöprogrammet antaget av Riokonferensen 
1992. Bengtsson, Fastighetsrätt, s. 23 ff. samt Darpö, Eftertanke, s. 27 f. 
18 Läs mer om miljömålen i prop. 1997/98:145 och prop. 2000/01:130. 
19 Se prop. 1997/98:145 s. 1. 
20 Läs mer om miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö i prop. 1997/98:145 s. 135, prop. 2000/01:130 s. 
58, NVV rapport 6500 s. 222 samt NVV rapport 6501 s. 10 f.  
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Avhjälpande av förorenade områden är ett av delmålen för att nå målet om en Giftfri 

miljö, vilket innebär att åtgärder ska vidtas för att så långt som möjligt minska 

nuvarande och framtida föroreningar från att utgöra risker21 för människa och miljö.22  

 

2.2 Den rättsliga grunden för ansvar 

Med de miljöpolitiska målsättningarna som utgångspunkt har i MB 2 kap, rubricerat 

”Allmänna hänsynsregler m.m.”, alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åt-

gärd som kan medföra skada eller olägenhet för människa och miljö ålagts att följa 

vissa preventiva hänsynsregler.23 Därutöver finns också den mest grundläggande 

bestämmelsen om det reparativa ansvaret för konstaterade miljöskador i MB 2 kap 8 

§. Denna bestämmelse benämns avhjälpanderegeln24 och som ett uttryck för principen 

om att förorenaren betalar 25  anges att alla som bedriver eller har bedrivit en 

verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön 

ansvarar för avhjälpandet till dess skadan eller olägenheten har upphört. Avhjälpandet 

ska ske i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap.26  

 
                                                
21 Läs mer om hur riskbedömningar går till i NVV rapport 5977. 
22 Läs mer om delmålet om avhjälpande av förorenade områden i prop. 1997/98:145, s. 137, prop. 
2000/01:130, s. 58, prop. 2008/09:217, s. 17 samt SOU 2011:86, s. 352. 
23 Lagstiftningen används som ett verktyg för att få enskilda att ta sitt ansvar för avhjälpandet av 
förorenade områden. Som ett uttryck för principen om att förorenaren ska betala åläggs därför 
verksamhetsutövaren att vidta och bekosta de åtgärder som krävs för att i största möjliga mån förhindra 
uppkomsten av skador på miljön. Detta är också ett uttryck för försiktighetsprincipen som innebär att 
verksamhetsutövaren har ett ansvar att skaffa sig erforderlig kunskap, vidta försiktighet och använda 
sig av bästa möjliga teknik vid bedrivandet av sin verksamhet för att undvika att skadliga ämnen 
kommer ut i miljön. Bevisbördan för att dessa hänsynsregler iakttas åläggs, enligt MB 2 kap 1 §, den 
som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd. Så fort det föreligger en risk 
för allvarlig skada får avsaknaden av full vetenskaplig bevisning inte användas som en ursäkt för att 
åsidosätta hänsynsreglerna i MB 2 kap. Det är således en omkastad bevisbörda som tillämpas, vilket 
innebär att det ankommer på verksamhetsutövaren att vidta utredningar som visar på att verksamheten 
kan bedrivas i enlighet med hänsynsreglerna. Den omkastade bevisbördan gäller så länge verksamheten 
pågår och så länge olägenheter på grund av verksamheten kvarstår. 
24 Se NVV rapport 6501, s. 20.  
25 Principen om att förorenaren betalar (”Polluter pays principle”, “PPP”) lanserades ursprungligen av 
den internationella samarbetsorganisationen OECD och har sedan kommit att utgöra en mycket viktigt 
princip inom EU:s miljöpolitik. Principen har utformats så att det ekonomiska ansvaret ska läggas på 
den som har förorsakat skadorna och inte på samhället. Ansvaret omfattar preventiva åtgärder såväl 
som reparativa åtgärder. Det som från början endast var en ekonomisk princip har dock kommit att 
utvecklats till att innebära en juridisk princip som ligger till grund för ansvarsfördelning vid 
avhjälpande av miljöskada. Principen ska dock tolkas så att det ges utrymme för proportionalitet när en 
förorenare åläggs kostnadsansvar. Det strider mot principen att ålägga ansvar i onödan eller för 
avhjälpandeåtgärder för förorening som denne inte bidragit till. Se Langlet och Mahmoudi s.78 ff. samt 
Darpö, Eftertanke, s. 28 f. 
26 Vad som är att anse som skäligt behandlas nedan, avsnitt 2.4. I den mån det föreskrivs i MB kan 
istället för en skyldighet att vidta avhjälpande åtgärder en skyldighet att ersätta skadan eller 
olägenheten uppkomma. 
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I MB 10 kap27 regleras enskildas ansvar gentemot det allmänna att avhjälpa konstate-

rade miljöskador. Kapitlet är tillämpligt på områden28 som är så förorenade att de kan 

medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön och dess 

huvudsakliga syfte är att få till stånd sanering av dessa områden utan att kostnaderna 

för arbetet belastar staten.29 Kapitlet innehåller bestämmelser om vem30 som kan göras 

ansvarig, hur ansvaret omfattning31 ska bestämmas samt hur ansvaret ska fördelas32 

mellan flera ansvariga. 

 

I MB 10 kap 1 § anges de miljöskador som omfattas av kapitlet, det vill säga 

föroreningsskador och allvarliga miljöskador. När ett ämne tillförts ett område, på 

grund av mänsklig aktivitet, vilket orsakat att halten överstiger bakgrundshalten anses 

området vara förorenat.33 För att föroreningen ska anses bidra till en föroreningsskada 

ska föroreningen ha orsakat skador som kan leda till negativa effekter på människa 

och miljö.34 Vad som skiljer en allvarlig miljöskada från en föroreningsskada är de 

effekter som föroreningen eller störningen har orsakat eller kan komma att orsaka på 

sin omgivning. 35 Även om det framför allt är olika typer av miljöfarlig verksamhet36 

som orsakar miljöskador så kan dessa även orsakas av enskilda åtgärder eller 

olyckshändelser.37 Med avhjälpande avses i MB 10 kap utredning, efterbehandling 

och andra åtgärder för att avhjälpa en föroreningsskada eller en allvarlig miljöskada. 

Någon preskriptionstid, enligt preskriptionslagens regler, gäller inte.38 

 

                                                
27 Kapitlet ändrades år 2007 för att genomföra direktiv 2004/35/EG om miljöansvar för att förebygga 
och avhjälpa miljöskador.  
28 Med förorenade områden menas ett relativt väl avgränsat mark- eller vattenområde men även 
byggnader och anläggningar där en eller flera föroreningar förekommer. NVV rapport 5978, s. 111. 
29 Se prop. 1997/98:45 del I, s. 359.  
30 Enligt MB 10 kap 2 och 3 §§.  
31 Enligt MB 10 kap 4 och 5 §§. 
32 Enligt MB 10 kap 6 och 7 §§.  
33 Se NVV rapport 5978, s. 111. 
34 Se NVV rapport 5978, s. 111. 
35 Begreppet ”allvarlig miljöskada” infördes i MB 10 kap i och med implementeringen av 
Miljöansvarsdirektivet år 2007. I fråga om markskador så definieras allvarliga miljöskador som en 
föroreningsskada som utgör betydande risk för människors hälsa. Tröskeln för när det anses föreligga 
en allvarlig miljöskada är således högre än för föroreningsskador. Något särskilt förfarande för hur 
bedömningen ska gå till, ifråga om det föreligger en föroreningsskada eller en allvarlig miljöskada, 
finns inte. Viss vägledning kan dock hämtas från förordning (2007:667) om allvarliga miljöskador som 
har sin grund i miljösansvarsdirektivet. Se prop. 2006/07:95, s. 49 samt s. 68.  
36 Se MB 9 kap angående miljöfarlig verksamhet. 
37 Både aktiva som passiva åtgärder omfattas av åtgärdsbegreppet. Se till exempel MÖD 2002:16 där 
ett konkursbo blev ansvarig på grund av passivitet.  
38 Se MB 10 kap 8 §. 
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Innan tillsynsmyndigheten ålägger en enskild ett ansvar för att avhjälpa en konstaterad 

miljöskada ska tillsynsmyndigheten39 företa en ansvarsutredning. Ansvarsutredningen 

innebär ett fastställande av vem som är ansvarig enligt MB 10 kap 2 § samt omfatt-

ningen av dennes ansvar enligt MB 10 kap 4 §.40 Om flera verksamhetsutövare 

konstateras vara ansvariga enligt MB 10 kap 2 § aktualiseras även bestämmelserna 

om solidariskt ansvar i MB 10 kap 6 §. Baserat på ansvarsutredningen ska 

tillsynsmyndigheten sedan utfärda ett eller flera förelägganden 41  med krav på 

avhjälpandeåtgärder.42 Eftersom avhjälpanden ofta är tidskrävande och kostsamma 

projekt är det av stort intresse för de enskilda som berörs, att rätt43 adressat för kraven 

hittas och att ansvaret mellan de berörda fördelas på ett korrekt sätt.  

 

2.3 Möjliga adressater för föreläggande 

2.3.1 Verksamhetsutövare 

I svenskt rätt är det den som har bidragit till en miljöskada som är primärt ansvarig 

för att avhjälpa skadan. Regeringen ansåg vid lagstiftningsarbetet, det vill säga vid 

MB:s tillkomst, att detta vara en självklarhet eftersom principen om att förorenaren 

betalar ansågs vara grundläggande för utformningen av reglerna om avhjälpandean-

svar.44 Principen innebär inte att det alltid åligger förorenaren att vidta konkreta 

avhjälpandeåtgärder utan den innebär främst ett ekonomiskt ansvar att stå för de 

nödvändiga kostnaderna för avhjälpandet.45  

 

I MB 10 kap 2 § benämns förorenaren ”verksamhetsutövare” och anges vara den som 

bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till en förorenings-

skada eller allvarlig miljöskada. Någon mer utförlig definition av begreppet 

”verksamhetsutövare”, och vilka som kan innefattas i detta, finns inte i lagtexten eller 

i MB:s förarbeten. I brist på en mer exakt definition av begreppet har det överlämnats 
                                                
39 Länsstyrelsen är ansvarig tillsynsmyndighet i fråga om föroreningsskador men ansvaret för tillsynen 
får genom beslut av länsstyrelsen överlåtas åt en kommunal nämnd enligt Miljötillsynsförordning 
(2011:13) 2 kap 29 §.  
40 Se NVV rapport 6501, s. 56. 
41 MB 26 kap 9 § ger tillsynsmyndighet befogenhet att besluta om de förelägganden och förbud som 
behövs för att MB ska följas. Med stöd av MB 26 kap 18 § får tillsynsmyndigheten, istället för att 
utfärda föreläggande om verkställighet, besluta att rättelse skall vidtas på den felandes bekostnad. 
42 Se NVV rapport 5490, s. 6. 
43 Se avsnitt 2.3 nedan.  
44 Se prop. 1997/98:45 del I, s. 359 f. 
45 Se prop. 1997/98:45 del I, s. 235. 
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till praxis att lösa frågan. 46  I MÖD 2005:64 uttalade MÖD att 

”[v]erksamhetsutövarbegreppet är problematiskt och förhållandena i det enskilda fal-

let är av stor betydelse”. Det finns ett flertalet olika situationer som kan uppkomma då 

det är svårt att avgöra vem som är att anse som verksamhetsutövare.47  
 

I praxis har påpekats att syftet med reglerna i MB 10 kap är att förenkla förfarandet 

vid ett avhjälpande och att reglerna därför bör tolkas så att det på enklaste sätt går att 

bedöma vem som är verksamhetsutövare. I NJA 2012 s. 125 var förutsättningarna i 

målet i korthet följande. En fastighet hade, efter den tidigare verksamhetens upphö-

rande, försålts till en ny ägare. Den nya fastighetsägaren fortsatte inte driften av den 

tidigare verksamheten men påbörjade emellertid ett saneringsarbete för att förbereda 

marken inför ny användning. Saneringsarbetet orsakade vissa tillfälliga föroreningar. 

Då fastigheten konstaterats vara förorenad, främst på grund av den tidigare verksam-

heten, uppkom frågan om den nuvarande fastighetsägaren skulle bli solidariskt ansva-

rig såsom verksamhetsutövare tillsammans med den tidigare verksamhetsutövaren. 

HD uttalade att MB 10 kap 2 § inte gav utrymme för att beakta omständigheterna i det 

enskilda fallet, såsom att en förorening endast var tillfällig till följd av saneringsåtgär-

der. Sådana bedömningar var enligt HD tidskrävande och skulle motverka syftet som 

är att förenkla förfarandet vid ett avhjälpande. Subjektiva bedömningar av förhållan-

den på verksamhetsutövarens sida fick göras i ett senare skede uttalade HD.48 Med 

anledning av intresset av att ha ett tydligt och effektivt system kom HD fram till att 

fastighetsägaren var att anse som verksamhetsutövare enligt MB 10 kap 2 §. Utgången 

i målet blev att den nuvarande fastighetsägaren ansågs ansvarig såsom verksamhetsut-

övare och denne blev därmed solidariskt ansvarig för avhjälpandet tillsammans med 

tidigare verksamhetsutövare.  

 

                                                
46 Se Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 jan. 2013), kommentaren till MB 10 kap 1 §. 
47 Någon mer utförlig redogörelse för dessa olika situationer ges inte i det här arbetet. Se NVV rapport 
6501 s. 21 ff. för exemplifiering av situationer då det kan vara svårt att avgöra vem som är att anse som 
verksamhetsutövare.  
48 Det vill säga vid fastställandet av ansvarets omfattning enligt MB 10 kap 4 §, vilket behandlas i 
avsnitt 2.4. 
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2.3.2 Fastighetsägare 

Utöver den primärt ansvarige verksamhetsutövaren så kan både nuvarande och tidi-

gare fastighetsägare göras ansvariga för att vidta avhjälpandeåtgärder.49 Vid MB:s 

införande påpekade regeringen att principen om att förorenaren ska betala var grund-

läggande och att det var oklart om det fanns grund för att ålägga någon annan än 

verksamhetsutövaren ansvar för avhjälpandet.50 Trots detta utsträcktes ansvarskedjan 

till att omfatta även fastighetsägare. Denna utvidgade ansvarskrets är ett sätt att, utö-

ver verksamhetsutövares ansvar, skapa garantier för att kostnadsansvaret för sane-

ringen inte faller på staten.51 Intresset av att få köpare och säljare av fastigheter att 

vidta undersökningar och saneringsåtgärder i samband med försäljning och förvärv, 

vilket främjar en god miljö, ansågs utgöra ett tillräckligt starkt skäl för att utsträcka 

ansvarskedjan.52  

 

Fastighetsägares ansvar träder dock bara in om det inte finns någon verksamhetsutö-

vare53 som kan utföra eller bekosta det avhjälpande som behövs för att förebygga, 

hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller mil-

jön. Ansvar kan också inträda för endast en viss del av avhjälpandet som den primärt 

ansvarige verksamhetsutövaren inte kan utföra eller bekosta.54 Fastighetsägarens an-

svar är således subsidiärt i förhållande till verksamhetsutövares ansvar.55 En förutsätt-

ning för ansvar är att förvärvaren av fastigheten vid förvärvet kände till eller borde ha 

upptäckt föroreningen56 samt att förvärvet skett före MB:s ikraftträdande den 1 juni 

1999.57  

 

                                                
49 Se MB 10 kap 3 §.  
50 Se prop. 1997/98:45 del I, s. 359.  
51 Se Darpö, Eftertanke, s. 30 f. 
52 Se prop. 1997/98:45 del I, s. 359. Det påpekas dock i författningskommentaren till MB 10 kap 3 § att 
undantag från undersökningsplikten för villaägare som annars kunde komma att drabbas hårt av kravet 
på vetskap. Dessa kan därför bara göras ansvariga i de fall som de hade faktiskt vetskap om 
föroreningen vid förvärvet. Prop. 1997/98:45 del II, s. 119. 
53 Fastighetsägare kan även göras ansvarig såsom verksamhetsutövare och därmed vara primärt 
ansvarig om denne bidragit till förorening genom en verksamhet eller en åtgärd. Se NJA 2012 s. 125 
och prop. 1997/98:45 del II, s. 120.  
54 Se NVV rapport 6501, s. 26. 
55  Se Michanek och Zetterberg, s. 282. Det har också anförts i prop. 2006/07:95 s. 103 att 
fastighetsägares ansvar aldrig kan bli större än verksamhetsutövarens ansvar. Detta är dock något som 
kan bli föremål för diskussion eftersom varken lagtext eller förarbeten är helt tydliga ifråga om vad 
som gäller, enligt NVV rapport 6501, s. 26.  
56 Se Rubensson, s. 87. 
57 15 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken. 
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Om avhjälpandeåtgärder vidtas av det allmänna eller av en verksamhetsutövare kan 

den fastighet, varpå åtgärder vidtas, stiga i värde. Även om fastighetsägaren själv inte 

har något avhjälpandeansvar kan denne därför förpliktas att i skälig utsträckning svara 

för utredningskostnader och kostnader som motsvaras av den värdeökning på fastig-

heten som åtgärderna medfört. 58 Detta följer av MB 10 kap 9 och 10 §§. 

 

2.3.2.1 Något om förvaringsfall  

Förvaring av miljöfarligt avfall anses utgöra bedrivande av miljöfarlig verksamhet 

enligt MB 9 kap 1 § 2.59 Som verksamhetsutövare anses den som bedriver eller har 

bedrivit miljöfarlig verksamhet enligt MB 9 kap 1 §, vilket innebär att en fastighetsä-

gare kan vara att anse såsom verksamhetsutövare redan genom att förvara miljöskad-

liga ämnen på fastigheten. Även om fastighetsägaren aldrig deltagit i den verksamhet 

som orsakat förvaringen eller inte ens har känt till förvaringen kan denne således ha 

ett ansvar för att vidta förebyggandeåtgärder som förhindrar att förvaringen inte orsa-

kar skador på miljön.60 Om förvaringen dessutom orsakar skador på miljön aktuali-

seras avhjälpandeansvaret i MB 10 kap.61 Såsom ansvarig verksamhetsutövare skulle 

således fastighetsägaren fortsättningsvis, trots en överlåtelse av fastigheten, ha ett 

kvarstående ansvar för avhjälpande på samma sätt som andra verksamhetsutövare. 

Därmed skulle det solidariska ansvaret kunna tillämpas på den fastighetsägare som 

har ansvarat för förvaringen.62 Eftersom förvaringsfallen inte regleras i MB 10 kap är 

det dock inte helt klart att ett sådant vidsträckt ansvar är åsyftat.63 

 

I MB 10 kap är det inte lagstadgat att ansvaret även kan omfatta konkursbon. Inte hel-

ler i propositionen till MB nämns något om detta, men i praxis har det ändock ansetts 

möjligt att i vissa fall göra ett konkursbo ansvarig för avhjälpandeåtgärder. Så kan bli 

fallet om konkursboet fortsätter bedriva miljöfarlig verksamhet efter konkursutbrottet 

eller då det i samband med konkursutbrottet förvarats miljöfarligt avfall på fastig-

                                                
58 Se Rubensson, s. 88. 
59 Med miljöfarlig verksamhet avses användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som 
kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp eller genom förorening 
av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, enligt MB 9 kap 1 §. Med användning avses bl.a. 
förvaring. Se prop. 1997/98:45 del II, s. 107. 
60 Se RÅ 1997 ref. 12, angående olja i urinbrunn. 
61 Se prop. 1997/98:45 del II, s. 118. 
62 Se Darpö i NVV rapport 5242, s. 49. 
63 Enligt NVV rapport 6501, s. 32, är detta något som måste avgöras i praxis.  
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heten, som konkursboet får rådighet över, och förvaringen orsakar miljöskador under 

tiden efter konkursutbrottet.64  

 

2.4 Fastställande av ansvarets omfattning 

Den ovan redovisade utredningen av vem som kan göras ansvarig enligt MB 10 kap 2 

§ kan leda till att en eller flera verksamhetsutövare konstateras vara ansvariga för det 

avhjälpande som ska ske enligt bestämmelserna i MB 10 kap. Det är inte helt ovanligt 

att flera ansvariga påträffas eftersom att det är tillräckligt att en verksamhetsutövare 

endast bidragit till en föroreningsskada i någon mån och då ansvaret för miljöskador 

aldrig preskriberas. 

 

Ansvaret för avhjälpande av föroreningsskada innebär enligt MB 10 kap 4 § att 

verksamhetsutövaren i skälig omfattning ska utföra eller bekosta det avhjälpande som 

på grund av föroreningen behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada 

eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön. Lagstiftaren har i MB 10 

kap 4 § således infört en begränsning av ansvarets omfattning genom att endast ställa 

krav på att avhjälpandet ska ske i skälig omfattning.  

 

MB 10 kap 4 § är utformad så att en skälighetsbedömning ska göras i två steg vilket 

brukar benämnas som den första och den andra skälighetsbedömningen.65 Bestämmel-

sens första och andra stycke lyder: 

 

Den som är ansvarig för att avhjälpa en föroreningsskada skall i skälig omfatt-
ning utföra eller bekosta det avhjälpande som på grund av föroreningen behövs 
för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för 
människors hälsa eller miljön. 
När ansvarets omfattning bestäms skall det beaktas hur lång tid som har förflutit 
sedan föroreningen ägde rum, vilken skyldighet den ansvarige hade att förhindra 
framtida skadeverkningar och omständigheterna i övrigt. Om en verksam-
hetsutövare visar att den har bidragit till föroreningen endast i begränsad mån, 
skall även detta beaktas vid bedömningen av ansvarets omfattning. 

 

                                                
64 Se MÖD 2002:16, angående lastbilen i Gällivare. 
65 Se MÖD 2010:31, 2010:24, 2010:19, 2010:18 angående de två skälighetsbedömningarna.  
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2.4.1 Första steget i skälighetsbedömningen 

Enligt MB 10 kap 4 § första stycket ska tillsynsmyndigheten beakta sådana 

omständigheter som är hänförliga till föroreningen. En allmän och objektiv bedöm-

ning av den förorenade miljön ska således ske. Det som ska utredas är vilka åtgärder 

som utifrån dessa omständigheter är miljömässigt motiverade och rimliga utifrån ett 

kostnadsperspektiv.66 Med beaktande av skadans typ, grad, spridningsrisk och farlig-

het ska det bedömas vilka åtgärder som krävs för att föroreningen i framtiden inte ska 

utgöra någon risk för människa och miljö, varken på det förorenade området eller i 

omgivningen.67  

 

2.4.2 Andra steget i skälighetsbedömningen 

Enligt MB 10 kap 4 § andra stycket ska tillsynsmyndigheten beakta faktorer som är 

hänförliga till förorenaren, det vill säga subjektiva kriterier i det enskilda fallet. 

Tillsynsmyndigheten ska bedöma om det är skäligt att ålägga den enskilde 

verksamhetsutövaren ett ansvar som motsvarar de miljömässigt motiverade åtgärderna 

eller om ansvaret bör jämkas. Skälighetsbedömningen kan leda till fullt, jämkat eller 

inget ansvar alls för den enskilde verksamhetsutövaren.68 De faktorer som främst är av 

betydelse är den tid som har förflutit sedan föroreningen skedde,69 vilken skyldighet 

verksamhetsutövaren hade att förhindra framtida skador70 samt omständigheterna i 

övrigt.71 Tillsynsmyndigheten ska även beakta om en verksamhetsutövare visar att 

denne har bidragit till föroreningen endast i begränsad mån. 

                                                
66 Se prop. 1997/98:45 del II, s. 460. Jfr även rimlighetsavvägningen i MB 2 kap 7 §.   
67 Se MÖD 2010:45 angående frågan om vilka åtgärder som var miljömässigt motiverade.  
68 Se prop. 1997/98:45 del II, s. 120 f. 
69 Som ovan nämnts, i avsnitt 2.2, så kvarstår ansvaret för en tidigare verksamhetsutövare enligt MB 2 
kap 1 och 8 §§, även sedan verksamheten har avslutats. Den som en gång orsakat eller bidragit till en 
förorening är således fortsättningsvis ansvarig för avhjälpandeåtgärder och att ansvaret inte 
preskriberas enligt preskriptionslagen (1981:130) framgår av MB 10 kap 8 §. Detta motiveras i 
propositionen med att ansvaret för avhjälpande av föroreningsskada inte i första hand handlar om 
pengar utan om att effektivt avhjälpa miljöskada och värna miljön. MÖD 2010:18 och MÖD 2010:24 
behandlar frågan om jämkning utifrån tidsaspekten. 
70 Med detta avses följsamheten med dåtidens gällande krav på god miljövård, eventuella villkor i 
tillstånd samt verksamhetsutövarens allmänna aktsamhet utifrån kunskap, branschpraxis, 
forskningsresurser och ekonomi. Att det endast är den som brustit i sina skyldigheter som kan göras 
ansvarig är dock inte fallet. Även om verksamhetsutövaren följt givna tillstånd kan ansvar utkrävas för 
föroreningar. Detta eftersom att det är en viss verksamhet som tillåts, inte enskilda utsläpp. Att utsläpp 
har skett i enlighet med eller i strid med gällande tillstånd saknar således betydelse.  
71 Någon vidare vägledning för vad ”omständigheterna i övrigt” innebär finns inte i lagmotiven. Enligt 
Darpö i NVV rapport 5242, s. 34 borde viss hänsyn kunna tas till verksamhetsutövarens person och 
ekonomi.71 I praxis, MÖD 2010:19, har dock MÖD uttalat att utrymme för att i bedömningen av 
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2.4.3 Sammanvägning 

Slutligen ska en sammanvägning göras av de miljömässigt motiverade åtgärderna och 

de omständigheter som kan motivera jämkning i det enskilda fallet. Skadans storlek 

eller dess farliga art kan exempelvis bidra till att mindre hänsyn bör tas till den tid 

som har förflutit sedan skadan uppkom. Om det vid sammanvägningen av de olika 

bedömningarna konstateras att någon jämkning av ansvaret inte ska ske ska förore-

ningen avhjälpas till den nivån att den inte längre orsakar eller kan komma att orsaka 

olägenhet för människors hälsa eller miljön.72  

 

Utifrån denna översiktliga beskrivning av MB 10 kap 4 § kan man konstatera att 

bestämmelsen innehåller många faktorer som kan inverka begränsande på ansvarets 

omfattning. Eftersom lagtexten innehåller rekvisitet i skälig omfattning lämnas ett 

relativt stort utrymme för tillsynsmyndigheten att göra en bedömning i det enskilda 

fallet.  

 

Något lagstöd för att tillsynsmyndigheten ska genomföra en samordnad prövning, när 

flera ansvariga för samma föroreningsskada har påträffats, finns inte. Tvärtom uttalas 

i propositionen att en samordnad prövning inte är nödvändig. Detta beror på att det 

ändå är fråga om ett solidariskt ansvar.73 Det är således en individuell bedömning av 

varje verksamhetsutövares ansvar som ska göras enligt MB 10 kap 4 §.  

                                                                                                                                       
ansvarets omfattning beakta ett bolags ekonomiska förhållanden synes vara litet och kan möjligtvis 
inverka då det rör exempelvis småföretagare eller fastighetsägare. Detta torde dock vara mer av en 
undantagssituation än en huvudregel.71 I MÖD 2010:31 ansågs ett bolags bristfälliga ekonomiska ställ-
ning inte utgöra skäl för jämkning.  
72 Se rop. 1997/98:45 del II, s. 120 f.   
73 Se prop. 1997/98:45 del I, s. 361. 



 20 

3 Ansvarsfördelningen när flera är ansvariga 

3.1 Solidariskt ansvar 

MB 10 kap 6 § lyder som följer: 

Om flera verksamhetsutövare är ansvariga enligt 2 §, skall de svara solidariskt i 
den utsträckning inte annat följer av att ansvaret är begränsat enligt 4 eller 5 §. 
En verksamhetsutövare som visar att verksamhetsutövarens bidrag till miljöska-
dan är så obetydligt att det inte ensamt motiverar något avhjälpande skall dock 
ansvara endast för den del som motsvarar bidraget. 
Vad de solidariskt ansvariga har betalat skall fördelas mellan dem efter vad som 
är skäligt med hänsyn till den omfattning i vilken var och en har medverkat till 
miljöskadan och till omständigheterna i övrigt.  
 

Vid lagstiftningsarbetet påtalades att alternativen för situationen då flera ansvariga 

verksamhetsutövare påträffats, enligt MB 10 kap 2 §, var att införa antingen ett delat 

eller ett solidariskt ansvar i MB 10 kap. Regeringen uttalade att det i praktiken ofta är 

omöjligt att dela upp ansvaret mellan flera ansvariga verksamhetsutövare och att 

situationen med flera skadevållare blivit löst genom ett solidariskt ansvar inom skade-

ståndsrätten. Regeringen uttalade även, att eftersom MB 32 kap skulle komma att 

innehålla ett solidariskt ansvar så ansågs det naturligt att införa ett solidariskt ansvar 

även i MB 10 kap, för de fall en förorening sträcker sig över fastighetsgränser.74  

 

Det solidariska ansvaret infördes i MB 10 kap med syftet att fungera som en 

förenklingsregel för tillsynsmyndigheten i de situationer när flera verksamhetsutövare 

är ansvariga. Ändamålet med att förenkla för tillsynsmyndigheten att kunna förelägga 

en ansvarig verksamhetsutövare, att vidta eller bekosta åtgärder, var att skapa goda 

förutsättningar för ett effektivt avhjälpande av miljöskadan, i enlighet med MB 10 kap 

syfte.75  

 

                                                
74 Se prop. 1997/98:45 del I, s. 359. För de fall då en förorening sträcker sig över flera fastighetsgränser 
skulle det, utan ett solidariskt ansvar i MB 10 kap, uppstå en ”omotiverad skillnad” eftersom ansvaret 
blir solidariskt gentemot en skadelidande som har rätt till ersättning enligt MB 32 kap 8 §, menade 
regeringen. Darpö menade att detta argument för att införa ett solidariskt ansvar inte hade någon tyngd 
eftersom 10 kap bestämmelser avser föroreningar såväl inom som utanför verksamhetsområdet, se 
Darpö SvJT 2000 s. 481, på s. 482. 
75 Se NVV rapport 6501, s. 14. 
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Förenklingen består i att tillsynsmyndigheten har möjlighet att göra vilken som helst 

av de solidariskt ansvariga verksamhetsutövarna till adressat för kraven på avhjäl-

pande. Tillsynsmyndigheten kan därför rikta förelägganden med krav på 

avhjälpandeåtgärder mot en, flera eller alla förorenare.76 Flera ansvariga kan därmed 

få svara gemensamt och lika för avhjälpandeåtgärderna. Det uttalades dock i förarbe-

tena att den enklaste och lämpligaste lösningen borde vara att försöka hitta den nuva-

rande eller den senaste verksamhetsutövaren om verksamheten fortfarande pågår.77 

Det finns dock inget lagstadgat krav på att tillsynsmyndigheten måste göra på detta 

sätt. Den verksamhetsutövare som blir adressat för kraven och utför eller bekostar 

åtgärderna kan sedan, enligt MB 10 kap 6 § andra stycket, kräva tillbaka merkostna-

den regressvis.78  

 

Enligt MB 10 kap 6 § finns det två sätt på vilka det solidariska ansvaret kan inskrän-

kas. För det första anges att det solidariska ansvaret endast ska tillämpas i den 

utsträckning inte annat följer av att ansvaret är begränsat enligt MB 10 kap 4 §.79 

Hänvisningen i MB 10 kap 6 § till MB 10 kap 4 § benämns fortsättningsvis i uppsat-

sen som begränsningsregeln.  För det andra finns det ett undantag som innebär att den 

som kan visa att dennes bidrag till föroreningen är så obetydligt att orsakandet inte 

ensamt motiverar något avhjälpande endast får svara för sin del.80 Det är dock viktigt 

att påpeka att den sista situationen vid vilken någon undgår solidariskt ansvar på 

grund av att denne endast till obetydlig del har medverkat till en miljöskada saknar 

betydelse för den fortsatta framställningen. Det är begränsningsregeln som orsakar 

den tolkningsproblematik som behandlas i denna uppsats. 

                                                
76 Se Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 jan. 2013), kommentaren till MB 10 kap 6 §. 
77 Se prop. 1997/98:45 del I, s. 360-361 och del II, s. 119. 
78 Se Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 jan. 2013), kommentaren till MB 10 kap 6 §. 
79 Ansvaret kan också vara begränsat enligt MB 10 kap 5 §, vilken behandlar ansvarets omfattning vid 
allvarlig miljöskada. I denna uppsats behandlas dock endast föroreningsskada enligt MB 10 kap 4 §.  
80 Lagrådet hade vid lagstiftningsarbetet synpunkter på detta undantag. Det menades att ”förslaget för 
den som endast i mindre mån medverkat till en förorening otvivelaktigt leder till resultat som kan 
uppfattas som orättvisa och som kan vara svåra eller omöjliga att förutse eller avvärja för en 
verksamhetsutövare som upphört med verksamheten”. Undantagsregeln skulle enligt Lagrådet leda till 
”tröskeleffekter” när ansvaret är att anse som ringa men inte obetydligt. Som svar på detta uttalande 
menade regeringen dels att ”den som lojalt följer givna tillstånd eller miljöbalkens regler och således 
fullgör sina skyldigheter i fråga om efterbehandling inte kommer att drabbas av något solidariskt ansvar 
över huvud taget.”.80 och att ”skälighetsprövningen medför att några besvärande tröskeleffekter inte 
behöver uppstå”. Skälighetsbedömningen i MB 10 kap 4 § synes således vara tänkt att komplettera MB 
10 kap 6 § på ett sådant sätt att det inte uppstår någon orättvisa på grund av tröskeleffekter för enskilda 
då bidraget inte är obetydligt men ändå ringa. 
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3.2 Rättslig tolkningsproblematik 

3.2.1 Två olika tolkningslinjer 

En fråga, angående det solidariska ansvaret, som är obesvarad och föremål för 

diskussion är hur hänvisningen i MB 10 kap 6 § till MB 10 kap 4 § ska tolkas då 

ansvaret är begränsat för en eller flera av de ansvariga verksamhetsutövarna.81 Genom 

tolkning av lagtexten och MB:s förarbeten samt med hänsynstagande till det solida-

riska ansvarets syfte och ändamål, har det vuxit fram två olika tolkningar av hur det 

solidariska ansvaret ska tillämpas, i de situationer när det är möjligt att begränsa 

omfattningen av en eller fleras ansvar enligt MB 10 kap 4 §. De två olika tolkningarna 

som förekommer i doktrinen benämns fortsättningsvis i uppsatsen som den 

förvaltningsrättsliga tolkningen respektive den skadeståndsrättsliga tolkningen. Det är 

framförallt två författare som har varit framträdande i den debatt som uppkom vid till-

komsten av det solidariska ansvaret i MB 10 kap. 

 

Darpö är upphovsman till den förvaltningsrättsliga tolkningen och Nilsson har lanse-

rat den skadeståndsrättsliga tolkningen. Diskussionen mellan dessa författare, i fram-

för allt tre artiklar i SvJT,82 påbörjades redan innan MB trädde ikraft och har fortsatt 

även efter balkens införande.  

 

Vad som framför allt har bidragit till de två olika tolkningslinjerna är att regeringen i 

propositionen till MB anger att ”[v]erksamhetsutövare som bidragit till föroreningen 

skall svara solidariskt i likhet med vad som gäller enligt 32 kap. 8 §“.83 I MB 32 kap84 

behandlas civilrättsliga skadeståndsanspråk för vissa miljöskador och andra enskilda 

anspråk och denna hänvisning tyder på att jämförelser kan göras med de civilrättsliga 

skadeståndsreglerna. Regeringen påpekade emellertid att det civilrättsliga och 

offentligrättsliga ansvaret inte är fullständigt överensstämmande och uttryckte att 

detta kunde få betydelse vid skälighetsbedömningen enligt MB 10 kap 4 §.85  

 

                                                
81 Se Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 jan. 2013), kommentaren till MB 10 kap 6 §.  
82 Darpö i SvJT 1998 s. 875, Nilsson i SvJT 1999 s. 1001 och Darpö i SvJT 2000 s. 481. 
83 Se prop. 1997/98 del II, s. 122.  
84 Reglerna i detta kapitel får inte sammanblandas eller förväxlas med de i MB 10 kap. MB 32 kap 
behandlar inte det offentligrättsliga ansvar som en verksamhetsutövare kan ha gentemot det allmänna. 
85 Se prop. 1997/98:45 del I, s. 360. 



 23 

Både Darpös och Nilssons tolkningar har mötts av såväl medhåll som kritik i doktri-

nen.86 Nedan redogörs för hur de två tolkningarna har vuxit fram och vilka argument 

Darpö och Nilsson stödjer sina respektive tolkningar på samt vad övriga deltagare i 

diskussionen har anfört som skäl för att ta ställning för den ena respektive den andra 

tolkningen. 

 

3.2.2 Tolkningsresonemangen  

Darpö har framfört sin syn på det solidariska ansvaret i framför allt två artiklar i 

SvJT.87 I den första av dessa artiklar, som kom ut strax innan MB:s ikraftträdande, 

kritiserade Darpö lagstiftningsarbetet kring MB 10 kap och han uttryckte att det tyd-

ligt märktes att arbetet hade präglats av tidsbrist, i och med de oklarheter och otydlig-

heter som förekom i förarbetena. Han menade att det krävdes tolkning av både lagtext 

och förarbeten för att få dessa att fungera tillsammans i en struktur som var logiskt 

och systematiskt fungerande i regelverket i sin helhet. För att åstadkomma detta var 

han, enligt egen utsaga, tvungen att till viss del bygga resonemanget på egna slutsatser 

och antaganden.88  

 

Vad gällde det solidariska ansvaret mer specifikt menade Darpö att det var mindre 

lyckat att regeringen gjorde jämförelser med de civilrättsliga skadeståndsreglerna i 

MB 32 kap eftersom dessa två rättsområden, förvaltningsrätten och civilrätten, har 

olika syften och skyddsintressen.89 Reglerna i MB 32 kap har som utgångspunkt att så 

långt som möjligt kompensera en enskild som drabbats av skador på grund av någon 

annans verksamhet medan avhjälpandeansvaret gäller i skälig omfattning gentemot 

det allmänna.90  

 

Darpö framhöll också att skälighetsbedömningen som ska vidtas enligt MB 10 kap 4 § 

innehåller subjektiva faktorer hänförliga till den enskilde adressaten. Han ställde sig 

                                                
86 Michanek och Zetterberg har förespråkat den förvaltningsrättsliga tolkningen medan 
Industriutsläppsutredningen i betänkandet ”Bättre miljö – minskade utsläpp” och likaså NVV i rapport 
6501 har anfört att det rimligast vore att den skadeståndsrättsliga tolkningen tillämpades. 
87 Se Darpö, SvJT 1998 s. 875 samt Darpö, SvJT 2000 s. 481. 
88 Se Darpö, SvJT 1998 s. 875, på s. 876. 
89 Även i miljöbalkskommentaren påpekas att jämförelsen med de civilrättsliga skadeståndsreglerna 
inte är helt adekvat på grund av dess olika uppbyggnad och syfte. Se Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 
jan. 2013), kommentaren till MB 10 kap 6 §.  
90 Se Darpö, SvJT 1998 s. 875, på s. 887. 
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tveksam till att ett solidariskt ansvar i kombination med subjektiva faktorer som kan 

begränsa ansvarets omfattning i det enskilda fallet. Beroende på vem av de ansvariga 

som får sitt ansvar prövat enligt MB 10 kap 4 § så kommer utfallet att bli olika bero-

ende på vem den ansvarige är. 91 Darpö anförde att detta inte är lämpligt eftersom 

miljömyndigheten får välja mot vilken av de ansvariga som myndigheten ska rikta 

sina förelägganden. Risken finns då att myndigheten väljer den som har bäst råd att 

stå för åtgärderna, vilket skulle innebära en konstruktion som enligt Darpö är främ-

mande inom de europeiska rättsordningarna.92 Darpö var kritiskt mot denna konstrukt-

ion och förespråkade en friare tillämpning av reglerna. Han skriver att det solidariska 

ansvaret borde användas främst i två situationer. Dels då föroreningarna på ett område 

inte går att hänföra till olika verksamhetsutövare, dels då det visserligen går att sär-

skilja skadorna men då flera mindre betydelsefulla skador bidragit till en gemensam 

allvarlig miljöskada.  

 

Darpö uttryckte att i de fall det är möjligt att särskilja skadorna från varandra bör 

ansvaret inte vara solidariskt. I stället bör då kraven riktas mot respektive förorenare. 

Han påpekade att det i andra europeiska länders förvaltningsrättsliga lagstiftningar är 

ovanligt med en allmän regel om solidariskt ansvar. Endast då det inte är möjligt att 

särskilja skadorna brukar ett solidariskt ansvar aktualiseras.93 I sin första artikel i SvJT 

i detta ämne fokuserade Darpö som framgått på frågan om det över huvud taget var 

lämpligt att införa ett solidariskt ansvar i ett offentligrättsligt regelverk. 94 Lösts  

 

Nilsson bemötte Darpös artikel med kritik och hävdade att en friare tillämpning av 

reglerna endast skulle bidra till fortsatt tillämpningsproblematik. Nilsson menade att 

reglerna istället ska tillämpas utifrån det ”relativt utbyggda motivresonemang som 

föreligger”.95 Angående den specifika lagtolkningen, när det gäller det solidariska 

ansvaret i kombination med begränsningsregeln, anförde Nilsson att det framgår av 

förarbetena att analogier till skadeståndsrätten är åsyftade.96 Därför ansåg han att 

                                                
91 Det står tillsynsmyndigheten fritt att välja adressat för kraven.  
92 Se Darpö, SvJT 1998 s. 875, på s. 887-888. 
93 Se Darpö, SvJT 1998 s. 875, på s. 888, not 37. En komparativ studie angående hur problematiken 
kring flera förorenare har hanterats inom andra rättsordningar vore intressant men är på grund av tids- 
och utrymmesskäl inte avsedd i denna uppsats.  
94 Vid denna tid såg inte Darpö, problematiken kring det solidariska ansvaret i kombination med regeln 
om ansvarets begränsning, vilket han i sin artikel i SvJT 2000 s. 481 också påpekade 
95 Se Nilsson, SvJT 1999 s. 1001, på s. 1002. 
96 Se Nilsson, SvJT 1999 s. 1001, på s. 1007.  
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”[t]rots vad som sägs om det solidariska ansvaret svarar alltså den verksamhetsutövare 

som lyckats i någon mening visa att endast viss del av föroreningen beror på hans 

verksamhet endast för sin del.”97 Till stöd för detta synsätt hänvisade Nilsson till ett 

uttalande i propositionen: 98 

”Att ansvaret enligt 4 § första stycket är begränsat innebär att om en bedömning 
enligt 4 § första stycket skulle medföra att det inte är skäligt att utkräva mer än 
ett begränsat ansvar för någon eller några av de ansvariga så skall inte det 
solidariska ansvaret få till följd att ansvar utöver begränsningen utkrävs.”  

 

Nilsson påpekade att hans tolkning stämmer väl överens med vad som gäller inom 

miljöskaderätten. För att det ska bli enklare att följa Nilssons resonemang görs här en 

kort utvikning angående det solidariska ansvarets tillämpning inom den allmänna 

skadeståndsrätten.  

 

Som en allmän skadeståndsrättslig princip gäller enligt SkL 6 kap 4 §99 att när det 

finns flera skadeståndsskyldiga för en och samma skada så svarar dessa solidariskt.100 

Den skadelidande kan därmed kräva en av flera skadevållare på hela det belopp som 

denne har rätt till. Den skadelidande erhåller därmed en större möjlighet att få ersätt-

ning för skadan. Enligt SkL gäller för tillämpning av det solidariska ansvaret att det 

måste röra sig om samma skada. Om skadan är möjlig att dela upp och särskilja i flera 

delar, vilka är hänförliga till olika skadevållare, så sker en uppdelning av 

skadeståndsansvaret. Var och en svarar då endast för sin del.101 I de fall det är fråga 

om samma skada kan ansvaret dock ändå vara begränsat. Att ansvaret har begränsats 

innebär inom skadeståndsrätten att skadeståndsbeloppet har jämkats för någon av de 

ansvariga, exempelvis på grund av att ansvaret ansetts vara oskäligt betungande för 

skadevållaren. I en sådan situation görs undantag från det solidariska ansvaret och 

ansvaret begränsas till det jämkade beloppet.102 Är ansvaret jämkat för alla ansvariga 

                                                
97 Se Nilsson, SvJT 1999 s. 1001, på s. 1006. 
98 Se prop. 1997/98:45 del II, s. 122. 
99 Motsvarande bestämmelse finns ifråga om miljöskadeersättning till enskild i MB 32 kap 8 § 1 
stycket.   
100 Se Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen (1 feb. 2013, Zeteo), kommentaren till 6 kap 4 § 
under rubriken Allmänt. 
101 Se Hellner och Radetzki, s. 241.  
102 Se Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen (1 feb. 2013, Zeteo), kommentaren till 6 kap 4 § 
under rubriken Begränsad skadeståndsskyldighet. 
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har man i skadeståndsrättslig praxis ansett att det inte längre är fråga om ett solidariskt 

ansvar utan om ett delat ansvar.103 

 

Det solidariska ansvarets tillämpning inskränks således inom skadeståndsrätten när 

ansvaret har begränsats, det vill säga jämkats, för någon eller några ansvariga. Nilsson 

menade att med hänsyn till uttalanden i propositionen som gör jämförelser med den 

civilrättsliga skadeståndsskyldigheten i MB 32 kap ska detsamma gälla vid tillämp-

ningen av det solidariska ansvaret i MB 10 kap.  

 

Enligt Nilssons skadeståndsrättsliga tolkning bör en verksamhetsutövare inte bli 

ansvarig för mer omfattande åtgärder än vad som ansetts skäligt för denne efter den 

sammanvägda skälighetsbedömningen av de objektiva och de subjektiva faktorerna i 

MB 10 kap 4 §. Om det vid skälighetsbedömningen ansetts riktig att begränsa en 

verksamhetsutövares ansvar till en andel av kostnaderna för de avhjälpande åtgär-

derna så ska verksamhetsutövaren endast kunna bli solidariskt ansvarig upp till denna 

andel.  

 

Nilssons tolkning har dock mötts av kritik från Darpö som, i en av NVV utgiven rap-

port,104 påpekade att jämkning inom skadeståndsrätten endast ska ske i undantagsfall 

medan det för det offentligrättsliga avhjälpandeansvaret vid föroreningsskada gäller 

att det alltid ska genomföras en skälighetsbedömning. Skälighetsbedömningen vid 

miljöskada är alltså ingen undantagssituation vilket jämkningsregeln är inom 

skadeståndsrätten.105  

 

I doktrinen har även andra författare kritiserat den skadeståndsrättsliga tolkningen. 

Michanek och Zetterberg anser, liksom Darpö, att det föreligger en betydande skillnad 

mellan den skadeståndsrättsliga jämkningsregeln, som ska användas endast i 

undantagsfall, och skälighetsbedömningen i MB 10 kap 4 § vilken som så gott som 

alltid begränsar ansvaret i förhållande till de miljömässigt motiverade åtgärderna.106 

Vidare anför Michanek och Zetterberg att det solidariska ansvaret skulle få en mycket 

liten betydelse och förlora funktionen av förenklingsregel, genom att flera får svara 
                                                
103 Se NJA 1993 sid. 727. 
104 Se NVV rapport 5242, s. 36. 
105 Se prop. 1997/98:45 del II, s. 120.  
106 Se Michanek och Zetterberg, s. 284. 
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solidariskt, om den skadeståndsrättsliga tolkningen tillämpades.107 De påpekar att 

regeringen synes ha accepterat det skadeståndsrättsliga synsätt som Lunds universitet 

uttryckt i ett remissyttrande inför den aktuella lagstiftningen. Detta eftersom lagtex-

tens slutgiltiga utformning överensstämmer med förslaget i universitetets remissytt-

rande.108 Den del av universitetets remissyttrande, som jag uppfattar att Michanek och 

Zetterberg åsyftar, är följande:109 

”I de motsvarande bestämmelserna i 6 kap. 3 § Skadeståndslagen och 8 § 1 st. 
miljöskadelagen görs undantag från det solidariska ansvaret i begränsningsfall. 
Rimligen bör detsamma ske i miljöbalksregeln. Det bör alltså, efter mönstret av 
de nämnda lagrummen, anges att de ansvariga skall ”ansvara solidariskt i den 
utsträckning inte annat följer av att begränsning gäller i det 
efterbehandlingsansvar som åligger någon av dem” eller, med en något mera 
lättläst formulering: ”…följer av att efterbehandlingsansvaret för någon av dem 
begränsas enligt 3 §” ” 

 

Michanek och Zetterberg förmodar att regeringen inte uppmärksammade effekterna 

av det skadeståndsrättsliga synsättet beträffande det solidariska ansvaret. Detta anta-

gande gör de eftersom något självständigt uttalande från regeringen, ifråga om 

tillämpningen av begränsningsregeln, aldrig gjordes i propositionen och då lagtexten i 

stort sett fick den utformning som Lunds universitet förespråkat.110  

 

Trots Darpös åsikt om att det solidariska ansvaret över huvud taget inte är lämpligt i 

MB 10 kap så framförde han, sedan bestämmelsen trätt i kraft, sin tolkning av 

bestämmelsen om solidariskt ansvar. Detta skedde i en artikel i SvJT år 2000. I arti-

keln påpekade Darpö återigen att det solidariska ansvarets placering i ett 

offentligrättsligt regelverk skapade ”förvirring”.111 Han fann därutöver, till skillnad 

mot Nilsson, inte heller lagmotiven speciellt klargörande utan uttryckte att dessa sna-

rare bidrog till oklarheten kring regelns tolkning och tillämpning på grund av 

jämförelsen med de civilrättsliga skadeståndsreglerna. Enligt Darpö orsakade den 

skadeståndsrättsliga tolkningen att det solidariska ansvarets miljöskyddande funktion 

                                                
107 Se Michanek och Zetterberg, s. 284. Michanek och Zetterberg uttalar i 2a upplagan av Den svenska 
miljörätten, s. 281, att det knappast är logiskt att det solidariska ansvaret var avsett få en så begränsad 
betydelse.   
108 Se Michanek och Zetterberg, s. 284, not 44. 
109 Se Remissyttrande från Lunds Universitet 1996-10-11, s. 46. 
110 Se Michanek och Zetterberg, s. 284, not 44. 
111 Se Darpö, SvJT 2000 s. 481, på s. 482. 
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skulle möta ett stort motstånd eftersom det solidariska ansvaret inskränks i alla de fall 

då ansvaret begränsas av skälighetsbedömningen. Darpö medgav att den 

skadeståndsrättsliga tolkningen hade visst stöd i förarbetena men menade att 

bestämmelsen ändå måste vara ”förenlig med systemet i sin helhet”.112 

 

Eftersom Darpö ansåg att bestämmelsen i sig var oklar, förarbetena likaså och att det 

inte fanns något ytterligare tolkningsmaterial som kunde ge stöd för en rimlig tolkning 

valde Darpö att istället se till syftet med lagstiftningen. Darpö lanserade därför en 

förvaltningsrättslig tolkning som bygger på tanken att bestämmelsen om det solida-

riska ansvaret i MB 10 kap i grunden är förvaltningsrättslig och inte skadeståndsrätts-

lig.  

 

Mot bakgrund av syftet113 med MB 10 kap ansåg Darpö att lagtexten ska tolkas så att 

det solidariska ansvaret är begränsat av verksamhetsutövarnas totala ansvar. Detta 

innebär att ansvaret är begränsat till att inte gå utöver den totala ram som uppstår om 

man sammanräknar de olika adressaternas ansvar. I detta sammanhang kan nämnas att 

Darpö i sin avhandling ”Eftertanke och förutseende” ansett att principen om att 

förorenaren betalar inte ska tolkas allt för strikt. Han anger i avhandlingen att 

principen bör lämna utrymme för att rikta krav mot den adressat som är effektivast 

från miljösynpunkt. Detta eftersom principen, enligt Darpö, endast slår fast vilka som 

inte bör stå kostnaderna, nämligen skattebetalarna. 114  Darpö beskriver sin 

förvaltningsrättsliga tolkning av hur det solidariska ansvaret ska tillämpas på följande 

sätt: 115 

 

”Först fastställer man vad som är miljömässigt motiverat när det gäller 
efterbehandlingen av ett förorenat område. Därefter bedömer man var och ens 
andel efter en skälighetsavvägning mot subjektiva faktorer i de enskilda fallen. 
Om flera har bidragit till en förorening, kanske man finner att A ska stå för 40 
% av den miljömässigt motiverade kostnaden, B för 30 % och C för 10 %. 
Resterande andel (20 %) får det allmänna stå för. Det solidariska ansvaret skulle 
då täcka dessa verksamhetsutövares 80 %. C skulle måhända kunna åberopa 

                                                
112 Se Darpö, SvJT 2000 s. 481, på s. 482 ff. 
113 Det vill säga att få till stånd sanering av förorenade områden utan att kostnaderna för detta arbete 
belastar statskassan. Se prop. 1997/98:45 del I, s. 359. 
114 Darpö, Eftertanke, s. 31. 
115 Se Darpö, SvJT 2000 s. 481, på s. 484. 
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"ventilen"116 i 6 § 1 st. 2 men. och därför inte behöva stå för de andras delar. 
Mot A eller B skulle däremot miljömyndigheten kunna kräva kostnadstäckning 
upp till de skäliga 80 %. På så vis har jag sett begränsningsregelns funktion att 
ge en totalram för det solidariska ansvaret.”  

 

Vidare påpekade Darpö att det redan vid MB:s tillkomst framförts synpunkter i 

remissyttranden om att avhjälpandeansvaret och skadeståndsansvaret skiljer sig åt på 

flera sätt vilket gör en jämförelse mellan dem missvisande. Darpö framhöll att Lunds 

Universitet, i sitt remissyttrande, uttalat:117 

”[...] den parallell som utredningen drar med skadeståndsskyldigheten är knapp-
ast helt träffande, med hänsyn till skillnaden i ansvarstyper [...]. Ansvaret mot 
enskilda grannar är självfallet av annat slag än ansvaret för det allmännas kost-
nad att sanera den ansvariges fastighet, och det är naturligt att avvikande princi-
per tillämpas.”  

 

De senaste officiella uttalandena ifråga om de båda tolkningarna beträffande det 

solidariska ansvaret har framförts av Industriutsläppsutredningen i betänkandet 

”Bättre miljö – minskade utsläpp” och av NVV i rapport 6501 ”Efterbehandlingsan-

svar - En vägledning om miljöbalkens regler och rättslig praxis”. Detta har skett år 

2011 respektive 2012. Industriutsläppsutredningen och NVV skriver att mycket talar 

för att den skadeståndsrättsliga tolkningen bör äga företräde.118 Detta på grund av att 

den förvaltningsrättsliga tolkningen kan leda till mycket negativa och betungande 

konsekvenser för den enskilde verksamhetsutövaren eftersom ansvaret för en enskild 

kan komma att gå utöver vad som skulle ansetts skäligt efter en individuell bedöm-

ning.  

 

I NVV:s rapport 6501 ”Efterbehandlingsansvar - En vägledning om miljöbalkens reg-

ler och rättslig praxis” anförs, som skäl för den skadeståndsrättsliga tolkningen, att det 

varken i lagtext eller förarbeten finns något som tydligt visar att lagstiftarens avsikt 

                                                
116 Med ”ventilen” syftar Darpö på det undantag från det solidariska ansvaret som görs för den 
verksamhetsutövare som kan visa att dennes bidrag till föroreningen är så obetydligt att orsakandet inte 
ensamt motiverar något avhjälpande. Se avsnitt 3.1. 
117 Se Remissyttrande från Lunds Universitet 1996-10-11, s. 46. Något motsägelsefullt förespråkade, 
som ovan redogjorts för, Lunds Universitet en jämförelse med de skadeståndsrättsliga bestämmelserna 
och menade att ”[i] de motsvarande bestämmelserna i 6 kap. 3 § Skadeståndslagen och 8 § 1 stycket 
miljöskadelagen görs undantag från det solidariska ansvaret i begränsningsfall. Rimligen bör detsamma 
ske i miljöbalksregeln”. 
118 Se SOU 2011:86, s. 354 ff. samt NVV rapport 6501, s. 53. 
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varit att det solidariska ansvaret i MB 10 kap skulle avvika från den vedertagna 

konstruktionen av solidariskt ansvar inom skadeståndsrätten.119  

 

I Industriutsläppsutredningens betänkande ”Bättre miljö – minskade utsläpp” och 

NVV:s rapport 6501 ”Efterbehandlingsansvar - En vägledning om miljöbalkens regler 

och rättslig praxis” anför såväl Industriutsläppsutredningen som NVV att Darpös 

förvaltningsrättsliga tolkning innebär att hänsyn inte tas till omständigheter som kan 

motivera att ansvaret jämkas i det enskilda fallet, det vill säga de subjektiva faktorer 

som är hänförliga till den enskilde verksamhetsutövaren.120 Industriutsläppsutred-

ningen för, utifrån denna tolkning av Darpös artiklar, en argumentation om vikten av 

att MB 10 kap 4 § tillämpas på ett korrekt sätt. Utredningen påpekar att ansvaret kan 

jämkas i de fall då det enbart finns en verksamhetsutövare och att det vid en objektiv 

tolkning av lagtexten inte finns några indikationer på att de subjektiva kriterierna 

åsyftats att bli obetydliga då det påträffats flera ansvariga. Industriutsläppsutred-

ningen påtalar vidare att hänvisningen från MB 10 kap 6 § till MB 10 kap 4 § istället 

tyder på att en fullständig skälighetsbedömning alltid ska göras och respekteras i det 

enskilda fallet. Utredningen påpekar också att det solidariska ansvaret är tänkt att fun-

gera som en förenklingsregel och att det inte finns något i lagtextens ordalydelse som 

tyder på att en förenklingsregel bör sätta skälighetsbedömningen i MB 10 kap 4 § ur 

spel. 121  

 

                                                
119 Se NVV rapport, s. 52. 
120 Det vill säga det andra steget i skälighetsbedömningen, se avsnitt 2.4.2. I citatet ovan på s. 27, ur 
SvJT 2000 s. 481, så beskriver dock Darpö hur han anser att tillämpningen av MB 10 kap 6 § i 
kombination med MB 10 kap 4 § ska gå till, vilket innefattar en bedömning av de subjektiva 
faktorerna. 
121 Se SOU 2011:86, s. 357. 
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4 Diskussion 

4.1 Sammanfattning av problematiken  

Syftet med bestämmelserna i MB 10 kap, som reglerar vem eller vilka som kan åläg-

gas att avhjälpa föroreningsskador och allvarliga miljöskador, är att skapa garantier 

för att förorenade områden blir föremål för avhjälpande utan att kostnaderna för detta 

belastar statsbudgeten. En av möjligheterna som tillsynsmyndigheten har enligt MB 

10 kap är att besluta om ett solidariskt ansvar, under förutsättning att det finns flera 

verksamhetsutövare som har medverkat till föroreningen. Den situation som orsakar 

tolknings- och tillämpningsproblem är då det funnits skäl att begränsa ansvaret för en 

eller flera av de som kan bli solidariskt ansvariga. 

 

Enligt 10 kap 6 § andra stycket kan det, när det solidariska ansvaret har tillämpats, ske 

en slutlig inbördes fördelning av ansvaret i domstol. En process om fördelning av det 

solidariska ansvaret får inledas på talan av någon av de solidariskt ansvariga122  och 

tanken med det solidariska ansvaret är således inte att ändra fördelningen av ansvaret 

mellan verksamhetsutövarna, utan att bidra med en förenklingsregel för 

tillsynsmyndigheterna att få igång nödvändiga avhjälpandeåtgärder.123 Det kan därför 

tyckas spela mindre roll om det solidariska ansvaret följer den för den enskilde mindre 

betungande skadeståndsrättsliga tolkningen eller den för den enskilde mer betungande 

förvaltningsrättsliga tolkningen eftersom det finns möjlighet att kräva tillbaka 

merkostnaderna regressvis. 

 

Vid den inbördes fördelningen i domstol, som kan göras enligt MB 10 kap 6 § andra 

stycket, ska det, utöver de skälighetsbedömningar som tillsynsmyndigheten har gjort, 

göras ytterligare en bedömning.124 Den ytterligare bedömningen ska avse i vilken 

                                                
122 En sådan talan väcks i miljödomstol enligt MB 21 kap 1 § 1 stycket 7 punkten. 
123 Se Michanek och Zetterberg, s. 285. 
124 Det kan således bli fråga om en dubbel skälighetsbedömning, dels enligt MB 10 kap 4 § och dels 
enligt MB 10 kap 6 § andra stycket. Se Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 jan. 2013), kommentaren till 
MB 10 kap 6 §. 
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omfattning var och en medverkat till föroreningen och omständigheterna i övrigt.125 

Att den slutliga fördelningen mellan de ansvariga sker i detta sena skede innebär inte 

alltid att bedömningen blir enklare att göra. MÖD dom 2012-12-19, M 7995-11 får 

belysa detta. Förutsättningarna i målet var i korthet följande. På en fastighet hade un-

der femton år bedrivits verksamhet, som orsakat oljeföroreningar i marken. Fastig-

heten försåldes sedan till en ny ägare som fortsatte driften av den tidigare verksam-

heten. Ungefär tre år efter överlåtelsen konstaterades att fastigheten var förorenad på 

grund av den verksamhet som pågått på fastigheten. Tidigare och nuvarande 

fastighetsägare befanns solidarisk ansvariga. I det aktuella målet väckte en av de 

solidariskt ansvariga talan mot den andre och ville få klarlagt hur kostnaderna för 

efterbehandling skulle fördelas mellan dem. Då händelseförloppet och omfattningen 

av var och ens medverkan till föroreningen inte kunde fastställas valde MÖD att, som 

slutlig fördelningsmetod, utgå från den tid som respektive verksamhetsutövare hade 

bedrivit verksamhet i fråga. Utgången i målet blev därför att den tidigare 

verksamhetsutövaren fick svara för 15/18-delar av totalbeloppet och den senare 

verksamhetsutövaren fick svara för 3/18-delar av totalbeloppet.  

 

Den metod som MÖD valde som underlag för den slutliga fördelningen, nämligen att 

fördela ansvaret efter antalet år som respektive verksamhetsutövare bedrivit verksam-

heten, måste närmast ses som en schabloniserad fördelning. Utgången i målet visar på 

de svårigheter som faktiskt föreligger kring att med någon större exakthet avgöra 

ansvarets omfattning i det enskilda fallen, även i regressledet. Därtill kommer att det 

är den verksamhetsutövare som blivit ålagd att svara för avhjälpandekostnaderna som 

får stå den ekonomiska risken för att någon av de andra ansvariga, efter det att en slut-

lig fördelning har skett i domstol, kanske inte har ekonomiska resurser att betala sin 

del.126  

 

Det borde således vara av intresse för den enskilde verksamhetsutövaren att 

tillsynsmyndigheten vid åläggande av solidariskt ansvar vet vilken av de två tolkning-

arna som är korrekt att tillämpa.  

 
                                                
125 Det framgår inte i propositionen om omständigheterna i övrigt enligt MB 10 kap 6 § andra stycket 
ska innebär detsamma som i MB 10 kap 4 §. Se Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 jan. 2013), 
kommentaren till MB 10 kap 6 §. 
126 Läs mer om detta nedan, avsnitt 4.3.1.2. 
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I doktrinen har, vilket närmare har redovisats i kapitel 3, diskussioner förts om hur 

bestämmelsen om det solidariska ansvaret bör tolkas. De två alternativa tolkningssätt-

en är den skadeståndsrättsliga respektive den förvaltningsrättsliga tolkningen. Nilsson 

grundar sin skadeståndsrättsliga tolkning på ett fåtal relativt begränsade uttalanden i 

förarbetena som hänvisar till de civilrättsliga skadeståndsbestämmelserna. Nilssons 

skadeståndsrättsliga tolkning har kritiserats, av Darpö, Michanek och Zetterberg, ef-

tersom det offentligrättsliga solidariska ansvaret i MB 10 kap inte bör jämföras med 

det civilrättsliga solidariska ansvaret i SkL eller MB 32 kap då det är fråga om 

regelsystem med olika uppbyggnad och skyddsintressen. Dessutom hävdar kritikerna 

att det solidariska ansvaret skulle mista sin praktiska funktion som förenklingsregel 

om man tillämpar en skadeståndsrättslig tolkning. I en situation där ansvarets omfatt-

ning har begränsats för en eller flera av de ansvariga, efter skälighetsbedömningen i 

MB 10 kap 4 §, begränsas också tillämpningen av det solidariska ansvaret. Endast i de 

fall där skälighetsbedömningen i MB 10 kap 4 § inte leder till någon jämkning i 

förhållande till de miljömässigt motiverade åtgärderna, så kan den ansvarige bli 

solidariskt ansvarig för alla de åtgärder som ansetts skäliga ut miljösynpunkt.127 Detta 

är inte ändamålsenligt menar kritikerna av den skadeståndsrättsliga tolkningen, ef-

tersom det solidariska ansvarets syfte är att tillåta tillsynsmyndigheten att ålägga vil-

ken som helst av de solidariskt ansvariga att utföra de åtgärder som är nödvändiga.  

 

Darpö, som får representera den förvaltningsrättsliga tolkningen, värnar om det 

solidariska ansvarets funktion som en förenklingsregel. Darpö har dock inte något 

tydligt rättsligt stöd i vare sig lagtexten eller förarbetena för sin tolkningsmodell. 

Tolkningen är i stället uppbyggd utifrån ett ändamålsenligt tolkningsresonemang och 

stödjer sig på att det solidariska ansvaret bör få avsedd effekt och skydda miljön. 

Kritikerna av den förvaltningsrättsliga tolkningen, däribland Nilsson och NVV, anser 

att de enskilda drabbas oskäligt hårt med denna tolkning. Dessutom anser Industriut-

släppsutredningen och NVV att Darpös tolkning står i strid med lagtextens ordaly-

delse eftersom Darpö förespråkar en tillämpning som inte lämnar utrymme att beakta 

subjektiva faktorer hänförliga till den enskilde verksamhetsutövaren. Valet av 

tolkningsmetod kan leda till mycket olika materiella resultat för de enskilda som be-

rörs. Det går därför inte att bortse från att den föreliggande tolkningsproblematiken 

                                                
127 Se Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 jan. 2013), kommentaren till MB 10 kap 6 §. 
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kan ställa till reella problem för de enskilda som åläggs ansvar för att åtgärda 

miljöskador. 

 
4.2 Det solidariska ansvaret de lege lata  

Vid lagtolkning är det den relevanta lagtexten och rekvisiten i denna som är 

utgångspunkten.128 Jag inleder därför med att redogöra för den lagtekniska utform-

ningen av bestämmelserna.  

 

Hänvisningen i MB 10 kap 6 § till MB 10 kap 4 § är, när det gäller innebörden, otyd-

lig. Vid en första genomläsning av lagtexten är det lätt att få uppfattningen att rekvisi-

tet begränsat i MB 10 kap 6 § syftar på den situationen då verksamhetsutövaren kan 

visa att denne endast har bidragit till skadan i begränsad mån enligt 10 kap 4 §.129 En 

sådan tillämpning av begränsningsregeln är dock inte avsedd vilket framgår tydligare 

av propositionen än av lagtexten:130 

 

”Skälighetsbedömningen har ytterligare utvecklats […] genom att det tillagts att 
det skall beaktas om en verksamhetsutövare visar att han endast bidragit i 
begränsad mån.”  
 

Lagstiftaren har uppenbarligen avsett att situationen då en verksamhetsutövare kan 

visa att denne endast bidragit i begränsad mån är något som ska beaktas vid den sam-

lade skälighetsbedömningen. Det är således inte endast den situation där någon bidra-

git i begränsad mån som åsyftas med begränsningsregeln i det solidariska ansvaret. 

För att förtydliga detta ges här ett exempel. Om A kan visa att denne endast bidragit 

till föroreningsskadan motsvarande 10 %, det vill säga i begränsad mån, så kan detta 

faktum, tillsammans med övriga omständigheter som ska beaktas vid 

skälighetsbedömningen, leda till ett jämkat ansvar för A. Det är detta jämkade ansvar 

som ska beaktas enligt begränsningsregeln, vid åläggande av solidariskt ansvar enligt 

MB 10 kap 6 §. Jag finner detta relevant att påpeka eftersom även den som bidragit i 

större omfattning till skadan, med till exempel 45 %, kan få sitt ansvar jämkat utifrån 

                                                
128 Samuelsson och Melander, s. 116. 
129 Förväxling får inte ske med att verksamhetsutövarens bidrag till miljöskadan är så obetydligt att det 
inte ensamt motiverar något avhjälpande enligt MB 10 kap 6 §, se avsnitt 3.1. 
130 Se prop. 1997/98:45 del I, s. 361. 
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de övriga omständigheterna i det enskilda fallet, vilket i så fall ska beaktas enligt 

begränsningsregeln vid åläggande av solidariskt ansvar.131 

 

I ett remissyttrande från NVV kritiserade NVV att formuleringen i begränsad mån 

infördes i MB 10 kap 4 § eftersom detta skulle skapa förvirring i förhållande till 

skälighetsbedömningen i samma bestämmelse.132 Det är tydligt att NVV hade fog för 

sin uppfattning att begreppen skapar otydlighet och att ett förtydligande i lagtexten 

hade varit på sin plats. Förtydligandet skulle i så fall ha syftat till att tydliggöra att 

begreppet begränsat i MB 10 kap 6 § åsyftar den situation då ansvaret har begränsats 

efter en samlad skälighetsbedömning och inte enbart den situation då någon kan visa 

att denne endast bidragit i begränsad mån. Något sådant förtydligande gjordes dock 

aldrig i lagtexten. Eftersom det emellertid inte föreligger någon egentlig 

lagtolkningsproblematik i detta avseende utan snarare en olycklig begreppsförvirring 

ges frågan inte mer utrymme här annat än med följande konstaterande. 

Begränsningsregeln i MB 10 kap 6 § syftar på den situation då ansvaret för någon el-

ler några av de ansvariga har jämkats efter skälighetsbedömningen i MB 10 kap 4 §.  

 

Även i övrigt har lagtexterna som är aktuella i detta sammanhang, det vill säga MB 10 

kap 4 § och MB 10 kap 6 §, fått en tämligen komplicerad uppbyggnad. I utgångsläget 

ska enskilda skälighetsbedömningar göras enligt MB 10 kap 4 §. Först när detta är 

prövat ska det beaktas om det finns flera ansvariga. Finns det flera ansvariga aktuali-

seras det solidariska ansvaret i MB 10 kap 6 §. I en sådan situation ställs 

tillsynsmyndigheten inför problematiken kring hur bestämmelsen om det solidariska 

ansvaret ska tillämpas då ansvaret redan är jämkat för en eller flera ansvariga. I 

lagkommentaren till MB 10 kap 6 § påpekar Bjällås att ”motsättningen mellan de 

olika tolkningarna minskar om man redan vid en skälighetsbedömning enligt 4 § tar 

hänsyn till att det finns flera ansvariga, som sedan får göra upp om det inbördes 

ansvaret. Det vore säreget om en verksamhetsutövare vars ansvar enligt lagakraftvun-

net beslut begränsats till visst belopp, senare skulle kunna krävas på ytterligare 

kostnader enligt 6 § därför att en medansvarig visat sig inte kunna fullgöra sina 

                                                
131 Begreppen är således i överrensstämmelse med hur de hanteras inom skadeståndsrätten där 
begreppet begränsat innebär att ansvaret har jämkats. Se ovan avsnitt 3.2.2. 
132 Se Remissyttrande från NVV 1996-10-15, s. 41. 
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skyldigheter.”133 Det råder som framgått ingen tvekan om att de aktuella lagtexternas 

utformning kan leda till tolknings- och tillämpningsproblem.  

 

I fråga om de två olika tolkningarna av det solidariska ansvarets tillämpning så är det 

enligt min uppfattning inte möjligt att enbart utifrån lagtextens ordalydelse få svar på 

hur hänvisningen från MB 10 kap 6 § till MB 10 kap 4 § är avsedd att tillämpas. Att 

ett begränsat ansvar ska inskränka det solidariska ansvaret torde vara klart. Däremot 

är det inte möjligt att få svar på frågan om vems eller vilkas begränsade ansvar som 

ska beaktas genom en objektiv tolkning av de aktuella lagtexterna.  

 

Eftersom det inte går att besvara vilken av de två tolkningarna, om hur bestämmelsen 

om det solidariska ansvaret ska tillämpas, som är den rimligaste enbart med ledning 

av lagtexterna får man söka ledning i lagens förarbeten.  

 

I miljöbalkspropositionen anges endast kortfattat att ”[v]erksamhetsutövare som 

bidragit till föroreningen skall svara solidariskt i likhet med vad som gäller enligt 32 

kap. 8 §”.134 Eftersom regeringen använder uttrycket ”i likhet med” klargörs inte frå-

gan om bestämmelsen är avsedd att tillämpas på precis motsvarande sätt som de 

civilrättsliga ersättningsreglerna eller ej. På vilket sätt och i vilken utsträckning all-

männa skadeståndsrättsliga bestämmelser var tänkta att påverka tolkningen och 

tillämpningen av det solidariska ansvaret utvecklas inte närmare i propositionen. I 

miljöbalkspropositionen finns endast följande uttalande som kan ge ledning vid tolk-

ningen av begränsningsregeln i MB 10 kap 6 §:135 

 

”Att ansvaret enligt 4 § första stycket är begränsat innebär att om en bedömning 
enligt 4 § första stycket skulle medföra att det inte är skäligt att utkräva mer än 
ett begränsat ansvar för någon eller några av de ansvariga så skall inte det 
solidariska ansvaret få till följd att ansvar utöver begränsningen utkrävs.”  

  
Vid en första anblick kan det ovan citerade uttalandet synas vara tydligt till sin inne-

börd. Det borde inte vara ett alltför vidlyftigt antagande att avsikten varit att den som 

har ett begränsat ansvar inte ska riskera att få detta utvidgat på grund av det solida-

                                                
133 Se Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 jan. 2013), kommentaren till MB 10 kap 6 §. 
134 Se prop. 1997/98:45 del II, s. 122. 
135 Se prop. 1997/98:45 del II, s. 122. 
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riska ansvaret. Det som ändock skapar en viss osäkerhet, och därmed öppnar för en 

annan tolkning av uttalandet, är att det enbart sker en hänvisning till MB 10 kap 4 § 

första stycket. Den aktuella paragrafens första stycke behandlar det första steget i 

skälighetsbedömningen136 som enbart beaktar vilka åtgärder som är miljömässigt 

motiverade. Först i den aktuella paragrafens andra stycke behandlas de subjektiva fak-

torer som kan hänföras till förorenaren. Eftersom förarbetena inte innehåller något, i 

nu aktuellt avseende, uttalande kring paragrafens andra stycke finns det ett visst ut-

rymme för att hävda att regeringen förbisett frågeställningen eller inte ansett att den 

var relevant. Det finns också en möjlighet att hänvisningen till paragrafens första 

stycke inte var avsedd att uppfattas så att paragrafens andra stycke inte omfattades av 

samma princip som det första stycket. Oavsett vilken teori man anlägger kring uttalan-

det kan man konstatera att uttalandet i propositionen inte helt klarlägger hur rättsläget 

ser ut.  Det är dock, enligt min uppfattning, knappast troligt att regeringen avsett att de 

subjektiva kriterierna inte var avsedda att omfattas av begränsningen utan att ge ett 

explicit uttryck för en sådan uppfattning eftersom det framgår av lagtexten att dessa 

ska beaktas vid skälighetsbedömningen. Att hänvisningen i uttalandet så tydligt har 

skett endast till paragrafens första stycke är dock olyckligt då det i vart fall lämnar ett 

visst utrymme för tolkningen av regeringens avsikt när det gäller paragrafens andra 

stycke. 

 

Eftersom varken lagtexten eller förarbetena är tillräckligt tydliga för att ge ett helt sä-

kert svar på frågan hur det solidariska ansvaret är avsett att tillämpas när någon av de 

ansvariga har fått sitt ansvar begränsat får man, när det som i förevarande situation 

saknas vägledande rättspraxis, söka ledning i de aktuella bestämmelsernas ändamål.137  

 

Det i sammanhanget intressanta övergripande målet för MB, är som framgått ovan, att 

främja en hållbar utveckling.138 Ändamålet med det solidariska ansvaret är att för-

enkla för tillsynsmyndigheten att göra vem som helst av de ansvariga till adressat för 

kraven om avhjälpande av skadan och därmed överlåta till de solidariskt ansvariga att 

inbördes göra upp om kostnaderna. Det mer grundläggande ändamålet med det solida-

riska ansvaret, och tillsynsmyndighetens möjlighet att välja adressat i kretsen av 

                                                
136 Se avsnitt 2.4.1 och 2.4.2. 
137 Se Samuelsson och Melander, s. 148. 
138 Se avsnitt 2.1. 
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solidariskt ansvariga, måste vara att underlätta och förbättra förutsättningarna för 

sanering av förorenade områden.139 Det är enligt min mening inte möjligt att dra några 

säkra slutsatser utifrån de aktuella bestämmelsernas ändamål. Att hävda att en 

adressats individuella intressen av att få ett begränsat ansvar skulle kunna undergrävas 

av syftet att uppnå en bra miljö och ha enkla regler, låter sig enligt min mening inte 

göras så enkelt. Mot denna bakgrund anser jag att de ändamål som lagstiftaren har 

haft med den aktuella lagregleringen möjligen kan användas som argument för den 

ena eller andra tolkningen, men enbart ett beaktande av ändamålen kan knappast sägas 

lösa frågeställningen.  Möjligen skulle man till och med kunna påstå att såväl lagtex-

ten, med dess komplicerade utformning, som förarbetena med dess begränsade 

uttalanden kring de aktuella paragraferna, inte är särskilt väl synkroniserade med syf-

tet att förenkla förfarandet. 

 

På det sätt som jag utförligt redogjort för i kapitel 3 ovan har det i doktrinen 

framkommit två tolkningsalternativ som skulle leda till materiellt olika resultat. 

Darpös förvaltningsrättsliga tolkning, som också får stöd av Michanek och Zetterberg, 

grundas i huvudsak på att det solidariska ansvaret i MB 10 kap måste få fylla sin 

funktion som en förenklingsregel. Detta mot bakgrund av miljöskyddsintresset som 

föreligger för bestämmelserna i MB. Darpö förordar därför en tillämpning av det 

solidariska ansvaret som innebär att verksamhetsutövarnas gemensamma ansvar utgör 

ramen för vad som kan utkrävas solidariskt. Nilssons skadeståndsrättsliga tolkning, 

som jag uppfattar finner stöd hos NVV och Industriutsläppsutredningen, grundar sig i 

första hand på uttalanden i miljöbalkspropositionen som gör jämförelser med skade-

ståndsrättsliga bestämmelser. Denna tolkning leder till att en begränsning i ansvarets 

omfattning för en enskild ska respekteras vid åläggande av solidariskt ansvar.  

  

Det är enligt min mening inte möjligt att bedöma vilken av tolkningarna som är den 

rimligaste utan att även se till hur bestämmelsen förhåller sig till offentligrättsliga 

principer eftersom reglerna är inordnade i ett förvaltningsrättsligt regelverk. 

 

                                                
139 Se avsnitt 2.1. 
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MB:s principer om hållbar utveckling, försiktighet och att förorenaren betalar syftar 

till att stärka miljöskyddet140 men något grundlagsskydd finns dock inte föreskrivet 

för miljön.141 Däremot finns ett föreskrivet grundlagsskydd för den enskildes rättig-

heter gentemot det allmänna. En av de mest grundläggande principerna för en 

välfungerande rättsstat är legalitetsprincipen, vilken innebär att den offentliga makten 

ska utövas under lagarna. Legalitetsprincipen slås fast i RF142 och ska tillförsäkra en-

skilda rättssäkerhet genom att myndigheterna måste ha författningsstöd, dels för sin 

beslutanderätt och dels för att utfärda betungande beslut mot enskild. Betungande be-

slut mot enskild ska således inte kunna grundas på godtycke från myndighetens 

sida.143  

 

Allt för oprecisa och öppna regler hotar rättssäkerheten för den enskilda som i princip 

alltid ska ha möjlighet att förutse de rättsliga konsekvenserna av sitt handlande.144 Det 

ligger självklart inom ramen för rättstillämparnas, det vill säga myndigheternas och 

domstolarnas, kompetens att tolka bestämmelserna utifrån rekvisit såsom skäligt och 

omständigheterna i övrigt för att kunna utföra nyanserade bedömningar i de enskilda 

fallen. Den tolkningsproblematik kring bestämmelserna som föreligger kring det 

solidariska ansvaret tycks dock få som effekt att det i praktiken överlämnas till 

rättstillämpningen att bedöma hur reglerna ska vara utformade, något som åligger 

lagstiftaren och inte rättstillämpningen. I fråga om lagtolkning inom förvaltningsrätten 

har det uttryckts att vad som med ”normal” läsning kan läggas in i lagtextens ordaly-

delse är ett godtagbart lagstöd för rättstillämparen. Att däremot utifrån ändamålsskäl 

tolka in mer i lagtextens ordalydelse för att uppnå syftet med bestämmelsen bör inte 

ingå i lagtolkningen.145 Inom förvaltningsrätten finns även en viktig EU-rättslig prin-

cip om berättigade förväntningar. 146 Syftet med principen är att adressaten för 

                                                
140 Se Michanek och Zetterberg, s. 34. 
141 I RF 1 kap. 2 § uttrycks att det allmänna ska främja en hållbar utveckling men enligt Bengtsson, 
Fastighetsrätt, s. 24 är detta en tämligen menlös målsättningsbestämmelse utan juridiskt bindande 
verkan. Bestämmelsen kan dock enligt Bengtsson spela en viss roll för lagtolkningen i miljötvister, se 
Bengtsson, Fastighetsrätt, s. 27.  
142 RF 1 kap 1 § samt RF 2 kap som redogör för grundläggande fri- och rättigheter vilka endast får 
inskränkas enligt lag, vilket behandlas i RF 8 kap.  
143 Se Marcusson, s. 44 ff. 
144 Se Samuelsson och Melander, s. 112.  
145 Vad gäller analogislut är det inom förvaltningsrätten oklart om detta är tillåtet till skillnad mot det 
straffrättsliga området där det föreligger förbud mot analogier. Det tycks dock föreligga en allmän 
enighet om att lagtolkningen bör vara strikt i förvaltningsrättsliga situationer och att analogier därför 
inte bör förekomma. Något lagfäst förbud mot analogier finns dock inte. Se Marcusson s. 53 f. 
146 Även kallat gynnande besluts negativa rättskraft i svensk rätt.  



 40 

myndighetsbeslut ska kunna förlita sig på att beslut mot denne står fast och därmed 

kunna rätta sig därefter. Principen om berättigade förväntningar syftar till att skapa 

trygghet för en enskild och anknyter till rättssäkerhetsprincipen. Den syftar även till 

att åstadkomma noggrannhet och omsorg i myndighetens arbete. Principen är dock 

inte lagfäst i den svenska förvaltningslagen men enligt praxis gäller som huvudregel 

att ett för enskild gynnande beslut inte får återkallas.147 En enskild som fått ett beslut 

om hur omfattningen av dennes ansvar har begränsats torde enligt principen kunna 

sätta tillit till detta beslut. Det förda resonemanget talar, enligt min mening, starkt till 

förmån för den skadeståndsrättsliga tolkningen enligt vilken man ska respektera en 

begränsning i ansvarets omfattning vid åläggande av det solidariska ansvaret. Utifrån 

de ovan redovisade förvaltningsrättsliga principerna är det enligt min uppfattning 

mycket svårt att argumentera för Darpös förvaltningsrättsliga tolkning då denna kan 

leda till att en verksamhetsutövare, vid en bedömning av det solidariska ansvaret, kan 

utkrävas ett mer omfattande ansvar än vad som ansetts skäligt vid bedömningen enligt 

MB 10 kap 4 §.  

 

Två högst angelägna intressen, miljöskyddet respektive rättssäkerheten, kan således 

anses stå mot varandra i den här frågan. Den skadeståndsrättsliga tolkningen värnar 

om den enskildas skydd mot att drabbas av ett allt för betungande ansvar och den 

förvaltningsrättsliga tolkningen har miljöskyddets intressen i fokus.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den aktuella rättsregeln är oklar. Förarbetena 

till MB 10 kap, där det solidariska ansvaret är placerat, saknar klargörande uttalanden 

när det gäller tolkningen av bestämmelserna. De få uttalanden som görs angående 

jämförelser till skadeståndsrätten är motstridiga148 och jämförelserna synes inte vara 

tillräckligt genomtänka för att på ett önskvärt sätt kunna förenas med de förvaltnings-

rättsliga reglerna i övrigt. Det saknas klarläggande avgöranden i praxis. Mot denna 

bakgrund redogör jag i nästa stycke för min uppfattning om vilken tolkning som är 

den mest korrekta och skälen för detta. 

 

                                                
147 Se SOU 2010:29 s. 91. 
148 I propositionen uttalas att jämförelser kan göras till civilrättsliga skadeståndsregler samtidigt som 
det påpekas att regelsystemen inte är helt jämförbara.  
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Enligt min uppfattning finns det knappast något alternativ till den skadeståndsrättsliga 

tolkningen. Jag grundar emellertid detta på delvis andra skäl än de som Nilsson fram-

fört i sin argumentation. Nilsson grundar sin tolkning främst på förarbetsuttalanden. 

Även om dessa till viss del stödjer en skadeståndsrättslig tolkning delar jag Darpös 

uppfattning att förarbetsuttalandena ändå inte är helt tydliga. Min ståndpunkt baseras 

främst på det faktum att så länge de tillämpliga reglerna är oklara och i behov av 

klargörande så måste grundläggande förvaltningsrättsliga principer om den enskildes 

rättssäkerhet gå före bestämmelsernas syfte och ändamål. Med denna utgångspunkt 

kan jag inte se att det finns utrymme för att tolka de aktuella bestämmelserna på annat 

sätt än att en begränsning av det solidariska ansvaret enligt MB 10 kap 4 § måste leda 

till motsvarande begränsning vid bedömningen av det solidariska ansvaret enligt MB 

10 kap 6 §.  

 

4.3 Det solidariska ansvaret de lege ferenda 

4.3.1 Reformbehovet 

4.3.1.1 Tillämpningsproblematik för tillsynsmyndigheten 

Syftet med reglerna i MB 10 kap är att förenkla förfarandet vid avhjälpande av 

miljöskador. Målen är att främja en hållbar utveckling och en giftfri miljö. Om de 

materiella reglerna inte är väl fungerande i praktiken leder detta till att möjligheterna 

att nå målen försvåras, försenas eller omöjliggörs vilket orsakar negativa konsekven-

ser för miljön.149 Något som är värt att notera i detta sammanhang är regeringens utta-

lade i specialmotiveringen till övergångsbestämmelserna till MB:150  

 

”Enligt regeringens mening är det angeläget att rättsläget i fråga om vad som 
gäller ansvar för efterbehandling genom miljöbalken regleras på ett entydigt och 
begripligt sätt för domstolar, myndigheter och verksamhetsutövare.”  

 

Eftersom tillsynsmyndigheten har en skyldighet att genom förelägganden ålägga 

ansvarig verksamhetsutövare att utföra nödvändiga avhjälpandeåtgärder vid en påträf-

fad miljöskada är det nödvändigt att fördelningsreglerna är tydliga och användbara.151 

                                                
149 Se Westerlund, s. 54 och 62 ff. 
150 Se prop. 1997/98:45 del I, s. 602. 
151 Se prop. 2006/07:95 s. 33. 
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Trots NVV:s rapporter och diskussioner i doktrinen som söker bidra med vägledning 

kring det solidariska ansvarets tolkning och tillämpning föreligger det uppenbarligen 

en osäkerhet hos tillsynsmyndigheterna om hur ansvarsfördelningen ska gå till när det 

finns flera ansvariga.152  

 

Förutom den i uppsatsen redovisade tolkningsproblematiken kring begränsningsregeln 

finns det även en praktisk aspekt beträffande det solidariska ansvaret som inträder då 

tillsynsmyndigheten ska utfärda förelägganden baserat på bestämmelsen om det 

solidariska ansvaret. Enligt propositionen får tillsynsmyndigheten utefter dess fria val 

rikta förelägganden mot en, flera eller alla ansvariga.153 Inga ytterligare uttalanden 

görs om hur detta rent praktiskt ska gå till. Mot vem eller på vilket sätt förelägganden 

och andra beslut ska riktas, vid solidariskt ansvar, har helt överlämnades till 

tillsynsmyndigheten att avgöra. Avsikten med att inte ge någon ytterligare vägledning 

kring detta i propositionen var förmodligen för att ge tillsynsmyndigheten utrymme att 

avgöra vad som är lämpligast i det enskilda fallet.  

 

En möjlighet tillsynsmyndigheten har är att söka både nuvarande och tidigare 

verksamhetsutövare samtidigt.154 Det är exempelvis tillåtet för tillsynsmyndigheten att 

rikta krav om samma åtgärder i var sitt eller i ett gemensamt föreläggande till flera 

adressater. Trots dessa lagliga möjligheter för tillsynsmyndigheten att rikta krav så har 

det uttalats att vissa former av förelägganden inte är lämpliga i praktiken.  

 

Enligt NVV:s rapport 6501 ”Efterbehandlingsansvar - En vägledning om miljöbalkens 

regler och rättslig praxis” bör tillsynsmyndigheten, trots den lagliga möjligheten att 

vända sig mot vem som helst av de solidariskt ansvariga, ändå inte rikta föreläggande 

mot enbart en av de ansvariga utan mot alla gemensamt. Att rikta beslut mot endast en 

ansvarig bör endast göras då åtgärden i föreläggandet tydligt kan kopplas till dennes 

bidrag eller då tillsynsmyndigheten är säker på att den förelagda adressaten har för-

måga att stå kostnaderna för avhjälpandet. Enligt NVV tar tillsynsmyndigheten en risk 

genom att rikta föreläggande mot endast en ansvarig. För det fall den förelagda saknar 

ekonomisk förmåga att verkställa åtgärden är det inte säkert att tillsynsmyndigheten 

                                                
152 Se SOU 2011:86 s. 358. 
153 Se prop. 1997/98:45 del I, s. 361 eller 361 och del II, s. 119. 
154 Se Rubensson, s. 87.  
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kan utkräva ekonomisk kompensation från de övriga. NVV påpekar dock att detta råd 

endast är en anvisning för tillsynsmyndigheten i avvaktan på ett avgörande i domstol 

om hur ett solidariskt ansvar ska utkrävas, eftersom varken lagtext, förarbeten eller 

doktrin ger någon vägledning i frågan.155   

 

Metoden att förelägga flera ansvariga att utföra samma åtgärder i var sitt föreläggande 

har emellertid också visat sig bristfällig i praktiken. Rättsfallet MÖD 2010:19 får be-

lysa problematiken kring detta. Förutsättningarna i målet var i korthet följande. Miljö- 

och hälsoskyddsnämnden hade utfärdat två likadana förelägganden med krav om 

avhjälpandeåtgärder till två olika verksamhetsutövare, A och B. I de två separata 

föreläggandena hade A och B ålagts att vidta samma åtgärder, vilka innebar ett 

återställande av marken till en nivå för känslig markanvändning. A överklagade 

föreläggandet medan B:s beslut vann laga kraft. Efter en skälighetsbedömning fann 

MÖD att det var oskäligt att A skulle vidta åtgärder till nivån för känslig markanvänd-

ning. Någon möjlighet att utfärda ett nytt föreläggande med ett begränsat ansvar för A 

fanns inte, då B redan utfört åtgärder upp till nivån för känslig markanvändning och 

föreläggandena då skulle komma att stå i strid mot varandra. A:s föreläggande 

upphävdes därför helt. Den praktiska konsekvensen av att ansvaret delades upp i två 

separata beslut blev således att det överklagade föreläggandet upphävdes helt och där-

med undgick en av verksamhetsutövarna ansvar. Det sätt varpå tillsynsmyndigheten 

valde att utforma sina beslut fick således en direkt effekt på hur det slutliga ansvaret 

kom att fördelas mellan de berörda verksamhetsutövarna. 

 

Den praktiska effekten av tolknings- och tillämpningsproblematiken kring det solida-

riska ansvaret tycks innebära att det är långt ifrån enkelt för tillsynsmyndigheten att 

genomföra ansvarsutredningen på ett effektivt sätt. Syftet med bestämmelsen, det vill 

säga att utgöra en förenklingsregel för tillsynsmyndigheten, kan således sägas ha bli-

vit förfelat. 

  

                                                
155 Se NVV rapport 6501, s. 83. 
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4.3.1.2 Konsekvenser för enskilda 

Konsekvenserna av den föreliggande tolkningsproblematiken kring det solidariska 

ansvaret blir att de ansvariga tillsynsmyndigheterna svävar i ovisshet kring hur reg-

lerna ska tillämpas på korrekt sätt. Det medför att den enskilde adressaten för kraven 

kan komma att behöva rätta sig efter beslut som beslutats av myndigheter vilka inte är 

helt säkra på vad som gäller.  Problematiken kring regeln om solidariskt ansvar drab-

bar således inte bara tillsynsmyndigheterna utan även verksamhetsutövarna.  

 

Det finns fog för verksamhetsutövare att vara tveksam till att bekosta 

avhjälpandeåtgärder för skador som inte har sin grund i dennes eget förorsakande. Att 

döma av MÖD 2010:19 är det inte riskfritt för en verksamhetsutövare att efterkomma 

ett föreläggande innan övriga, som också har ett ansvar, har agerat. Förutom det 

beklagliga faktum att oklara eller icke genomförbara förelägganden kan komma att 

riktas mot enskilda verksamhetsutövare får dessa även själva stå risken för de ekono-

miska konsekvenser som orsakas av systemets brister. MÖD uttrycker i NJA 2012 sid. 

125: 

”Att ansvaret enligt 10 kap. 6 § MB är solidariskt leder till en förenkling sett ur 
miljömyndigheternas perspektiv. Frågor som gäller en uppdelning av ansvaret 
har i stor utsträckning förlagts till regressledet och blir ytterst en tvistefråga 
verksamhetsutövarna emellan. Det blir då också verksamhetsutövarna som får ta 
de ekonomiska konsekvenserna, när någon av dem inte kan betala sin del av 
kostnaden för att avhjälpa skadorna.” 

 

Det är därför angeläget att det antingen så snart som möjligt kommer ett vägledande 

avgörande som klargör hur regeln om det solidariska ansvaret är avsedd att tillämpas 

eller, det än mer önskvärda alternativet, att det sker en lagändring som gör regeln tyd-

lig.  

  



 45 

4.3.2 Reformförslag 

4.3.2.1 Ändring av bestämmelsernas utformning?  

Industriutsläppsutredningen har ansett att det är önskvärt att alltid genomföra en 

samordnad prövning av samtliga verksamhetsutövares ansvar.156 Det har även föresla-

gits av Bjällås i lagkommentaren till MB 10 kap 6 § att ett beaktande av att det finns 

flera ansvariga är lämpligt att göra redan vid bedömningen enligt MB 10 kap 4 §.157 

Detta förslag är, såvitt jag känner till, oemotsagt av de författare som uttalat sig i de-

batten. Ett förslag till lagändring är därför att det solidariska ansvar inkorporeras i 

bestämmelsen som behandlar ansvarets omfattning, det vill säga MB 10 kap 4 §.  

 

Det är emellertid lätt att se att det måste finnas möjlighet att pröva varje 

verksamhetsutövares ansvar var för sig. Det kan till exempel vara så att 

tillsynsmyndigheten endast fått kännedom om en form av miljöskada när 

ansvarsutredningen påbörjats, men att det sedan under arbetets gång kommer fram 

ytterligare miljöskador som är hänförliga till andra verksamhetsutövare. Dock borde 

huvudregeln i lagstiftningen vara att ansvaret ska bestämmas samtidigt för samtliga 

berörda verksamhetsutövare så långt detta är möjligt.  En sådan huvudregel skulle då 

kombineras med en undantagsregel som ger utrymme för ett annat förfarandesätt om 

nya omständigheter framkommer i ett sent skede eller då ansvarsutredningen är avslu-

tad.  

 

Avgörandet i MÖD 2010:19 visar de praktiska konsekvenserna av att varje 

verksamhetsutövares ansvar prövas var för sig. I den mån det är möjligt borde det vara 

önskvärt att genomföra samordnade prövningar innan förelägganden utfärdas. Sepa-

rata skälighetsbedömningar och förelägganden som inte tar hänsyn till att det finns 

flera ansvariga kan orsaka negativa konsekvenser både för miljön och för de enskilda.  

 

4.3.2.2 Avskaffande av det solidariska ansvaret?   

Även om jag anser att den skadeståndsrättsliga tolkningen är den mest korrekta tolk-

ningen, anser jag att en bestämmelse om solidariskt ansvar i MB 10 kap, det vill säga 

                                                
156 Se SOU 2011:86, s. 357. 
157 Se Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 jan. 2013), kommentaren till MB 10 kap 6 §. 
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ett förvaltningsrättsligt regelsystem, kan kritiseras. Redan vid miljöbalksarbetet 

möttes det solidariska ansvaret i MB 10 kap av viss kritik. Flera remissinstanser158 

motsatte sig att ett solidariskt ansvar skulle införas och ansåg att ansvaret för avhjäl-

pande borde vara delat, så att varje ansvarig förorenare skulle få svara för sin del av 

föroreningen. Som skäl för införandet av ett solidariskt ansvar angav regeringen att 

det i praktiken många gånger kan vara omöjligt att dela upp ansvaret och ett solida-

riskt ansvar skulle därför underlätta för tillsynsmyndigheten i dessa situationer. Vad 

regeringen emellertid åstadkom var att förena det solidariska ansvaret - vilket inom 

skadeståndsrätten är tänkt att lösa situationen då det är fråga om samma skada – med 

en obligatorisk skälighetsbedömning som syftar till att bestämma ansvarets omfatt-

ning i varje enskilt fall. Som Michanek och Zetterberg antytt så tycks regeringen ha 

följt Lunds universitets rekommendationer beträffande det solidariska ansvarets 

motsvarande betydelse inom skadeståndsrätten, utan att reflektera över regelsyste-

mens olika uppbyggnad. Regeringens anförda skäl till varför det solidariska ansvaret 

behövdes, det vill säga att det många gånger är omöjligt att dela upp ansvaret, blir då 

inte helt adekvat.  

 

Ett förslag är att avlägsna det solidariska ansvaret ur MB 10 kap och låta varje ansva-

rig förorenare svara för den del som efter skälighetsbedömningen i MB 10 kap 4 § an-

setts skälig. Istället för att skjuta fram bedömningen av ansvarets omfattning till en 

efterföljande fördelning mellan de ansvariga i regressledet bör tillsynsmyndigheten 

pröva omfattningen av respektive ansvarigs ansvar enligt MB 10 kap 4 §.  

 

Att så långt som möjligt fördela ansvaret proportionellt utefter varje ansvarigs del i 

föroreningen kan utgöra ett alternativ till att ha det solidariska ansvaret som grundre-

gel i Sverige. Istället för att tillämpa ett solidariskt ansvar även när skadan är uppdel-

bar inom ett område, skulle en sådan bestämmelse kunna tillämplig endast i de situ-

ationer då skadan inte går att dela upp. Det är intressant att notera att ingen av de i 

denna uppsats nämnda författarna har förespråkat att det ska finnas ett solidariskt an-

svar i MB 10 kap. I den uppkomna situationen finns det därför skäl att överväga om 

det solidariska ansvaret ska tas bort ur MB 10 kap. 

 

                                                
158 Sveriges industriförbund, svensk arbetsgivareförening och Grossistförbundet Svensk Handel. 
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4.4 Sammanfattning och några avslutande reflektioner  

I denna uppsats har jag avsett att belysa hur lagstiftningen är utformad i en speciell 

situation, nämligen när det blir aktuellt att begränsa ansvaret för miljöskada för en en-

skild samtidigt som det finns flera ansvariga för den totala miljöskadan som måste 

avhjälpas. Uppsatsens övergripande syfte har varit att i möjligaste mån besvara om 

bestämmelsen om det solidariska ansvaret i MB 10 kap fungerar som en 

förenklingsregel, som den är avsedd att vara. Väsentliga utgångspunkter i arbetet har 

varit att beskriva hur lagstiftningen är uppbyggd och redogöra för de olika 

tolkningsalternativ som beskrivs i doktrinen samt att göra en bedömning av vilket av 

alternativen som sannolikt är den mest korrekta tolkningen. Detta har varit motiverat 

eftersom det inte finns något avgörande i praxis som klarlägger rättsläget. I uppsatsen 

har jag således förhållit mig till frågeställningarna: 

- Hur är lagstiftningen utformad i den här aktuella situationen, det vill säga när 

det finns flera ansvariga för en miljöskada och en eller flera av dessas ansvar är 

begränsat? 

- Vad i består den tolkningsproblematik som har uppmärksammats i doktrin? 

- Vilken av de två tolkningarna är sannolikt den mest korrekta tolkningen? 

- Hur kan eventuella brister i lagstiftningen avhjälpas? 

 

Sammanfattningsvis har jag kommit fram till att den, i den aktuella situationen, 

tillämpliga lagstiftningen är utformad på ett tämligen komplicerat sätt och att lagens 

förarbeten inte ger tillräcklig vägledning för att det ska vara möjligt att med ledning 

av dessa finna ett entydigt tillämpningsalternativ. Dessa förhållanden har medfört att 

två olika tolkningsalternativ har framförts i doktrin. Enligt min bedömning är den 

skadeståndsrättsliga tolkningen sannolikt den mest korrekta. Detta ställningstagande 

har jag främst baserat på att grundläggande förvaltningsrättsliga principer om den 

enskildes rättssäkerhet bör väga tyngre än en tolkning som främst stödjer sig på 

bestämmelsernas syfte och ändamål. Oavsett vilken av de två tolkningarna som man 

anser vara den mest korrekta så har tolkningsproblematiken kring det solidariska 

ansvaret, som har införts för att förenkla förfarandet vid avhjälpande av miljöskador, 

sannolikt medfört att bestämmelsen inte medfört den förenkling som var avsedd. Att 

det finns oklarheter kring tolkningen av en bestämmelse som är avsedd att förenkla är 

knappast en bra utgångspunkt för tillsynsmyndigheten som ska tillämpa den.  
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För att kunna besvara de för uppsatsen aktuella frågeställningarna har det varit 

oundvikligt att reflektera över den bakomliggande problematiken kring den situation 

att den centrala lagstiftningen i Sverige, när det gäller att värna och förbättra miljön, 

inbjuder till tolkningsfrågor av det slag som redovisats i uppsatsen. Målen om att 

främja en hållbar utveckling och en giftfri miljö är mycket beaktansvärda 

målsättningar, men lagstiftaren förefaller i vissa situationer har varit mer fokuserad på 

att beskriva hur angeläget det är att värna om miljön än att konkret skapa förutsätt-

ningar, i praktiken en fungerande lagstiftning, för att detta ska kunna ske.  

 

När det gäller det ämne som uppsatsen behandlar vore det självklart önskvärt om man 

kunde tolka regeln om det solidariska ansvaret på ett sätt som tillgodosåg både miljö-

skyddsintresset samtidigt som det inte riskerade att skapa rättsosäkerhet eller oskälig-

het för enskilda. Som lagstiftningen ser ut nu tycks det dock inte finnas något sådant 

alternativ. Därför föreligger enligt mig ett behov av översyn av dessa regler.  

 

Det faktum att det ännu inte, snart femton år efter MB:s ikraftträdande, finns något 

klargörande rättsfall kring den i uppsatsen behandlade frågan är förvånande. En 

rättsregel som rör förhållandet mellan det allmänna och enskilda borde efter denna tid 

ha lämnat större avtryck i praxis om den tillämpats som förenklingsregel i alla de 

situationer där det borde ha funnas utrymme för det. Att så inte är fallet skulle kunna 

tyda att det solidariska ansvaret undviks av tillsynsmyndigheterna i de situationer då 

ansvarets omfattning har begränsats. Är det på det sättet tycks det solidariska ansvaret 

endast fungera som en undantagsregel istället för en förenklingsregel, som den är av-

sedd att vara. 

 

Mina förslag har därför blivit att lagstiftaren antingen bör ändra utformningen av MB 

10 kap 6 § och MB 10 kap 4 § så att de förhåller sig till varandra på ett bättre sätt eller 

att avskaffa bestämmelsen om det solidariska ansvaret i MB 10 kap.  
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