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Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar frågan om när ett konkursbo enligt miljörättsliga regler 

ansvarar för konkursgäldenärens miljöfarliga verksamhet. En grundläggande 

konkursrättslig princip är att konkursboet med sin massa inte ansvarar för 

konkursgäldenärens förpliktelser. Då de miljörättsliga reglerna inte gör någon 

åtskillnad på om ett föreläggande om ansvar riktas gentemot ett konkursbo eller 

annan verksamhetsutövare uppstår ofta tvister angående om konkursboet har ett 

miljörättsligt ansvar. Under hösten 2013 meddelades två avgöranden från MÖD 

gällande gruvverksamhet i konkurs som ställde frågan om konkursboets miljö-

rättsliga ansvar i ett nytt ljus. Fallen öppnade upp för frågan om det skett en 

förändring i rättsläget gällande när konkursboet med sin massa ansvarar för 

konkursgäldenärens miljöfarliga verksamhet.  
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Abstract  
The thesis addresses the issue of when a bankruptcy estate, under environmental 

law, is responsible for the debtor’s environmentally hazardous activities. A 

fundamental principle of insolvency law is that the bankruptcy estate is not 

responsible for the debtor’s prior obligations. The environmental legal rules do 

not distinguish whether an injunction liability is directed against a bankruptcy 

estate or another operator. Therefor disputes often occur whether the bankruptcy 

estate is liable in these cases. During the autumn of 2013 two new cases 

regarding mining operations in bankruptcy shed light on the question concerning 

bankruptcy estate´s environmental liability. The new cases raised concern that it 

had been a change in the existing legal situation.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

En grundläggande konkursrättslig princip är att konkursboet inte har ett eget 

ansvar för konkursgäldenärens tidigare förpliktelser.1 Detta innebär t.ex. att 

konkursboet inte ansvarar för avtal som inte fullbordats sakrättsligt. Konkursboet 

ansvarar inte heller för skadeståndsrättsliga anspråk baserade på konkurs-

gäldenärens handlingar som uppstått innan konkursen.2 Principen om konkurs-

boets ansvarsfrihet har dock fått ge vika vid miljörättsliga skadeanspråk där 

konkursbon i ett flertal domstolsavgöranden fått bära ett ansvar för konkurs-

gäldenärens tidigare bedrivna miljöfarliga verksamhet. MÖD har i flera fall 

konstaterat att konkursboet kan åläggas ansvar, dels när boet fortsätter 

konkursgäldenärens verksamhet och således bidrar till föroreningen, dels i s.k. 

förvaringsfall när boet förvarat miljöfarligt avfall och haft rådighet över platsen 

där avfallet förvarats.3 

Frågan om konkursboet ska stå för konkursgäldenärens miljörättsliga ansvar är 

en sedan länge omdebatterad fråga eftersom miljödomstolarna därmed ålägger 

konkursboet ett offentligrättsligt massaansvar4. Trots en relativt omfattande 

praxis på området uppstår det fortfarande frågetecken kring när och hur ett 

konkursbo ska ansvara för konkursgäldenärens miljöfarliga verksamhet. Frågan 

belystes nyligen i MÖD 2013:36 och M 4093-13 där domstolen hade att ta 

ställning till flera konkursbons ansvar för konkursgäldenärernas tidigare bedrivna 

gruvverksamhet. Gruvverksamhet utgör i sig en miljöfarlig verksamhet som är 

tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och miljö-

prövningen sker enligt MB. En gruvdrift som bara pågår under några år kan t.ex. 

skapa avfall som medför miljöproblem för omgivningen under flera generationer. 

Den senaste statistiken visar att hushåll och företag i Sverige genererade 

                                                
1 Se JustR Bengtssons tillägg i NJA 1984 s 602, JustR Lindskogs tillägg i NJA 2009 s 41, Möller, 
2 Se Möller, Konkurs och miljöansvar, s 104.  
3 Se MÖD 2002:16, MÖD 2008:13 och MÖD 2008:14.  
4 Med massaansvar menas att konkursboet ådragit sig en skuld (massaskuld) under konkursen och denna 
typ av fordran ska enligt 11 kap. 1 § KL betalas före övriga konkursfordringar, dvs. fordringar som 
grundar sig på avtal med konkursgäldenären.  
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sammanlagt 117,5 miljoner ton avfall under 2010. Av dessa 117,5 miljoner kom 

89 miljoner ton från gruvindustrin, som därmed klassas som den mest 

avfallsproducerande sektorn i landet.5  

De stigande metallpriserna6 lockar både inhemska och utländska aktörer till 

gruvbranschen. Det är emellertid en lång process från att en aktör vill börja leta 

efter t.ex. malm till att gruvdrift kan påbörjas. Förutom det omfattande 

startkapital som fordras krävs även ett flertal tillstånd längs vägen.7 Vid ansökan 

om tillstånd för en gruvverksamhet krävs bl.a. förutom en miljökonsekvens-

beskrivning även en avfallshanteringsplan som inbegriper en efterbehandlings-

plan. Det tillstånd som sedan lämnas till gruvan enligt MB innehåller även villkor 

som säkerställer att verksamheten uppfyller MB:s krav. Vidare fordras att det 

finns en ekonomisk säkerhet som kan tas i anspråk för efterbehandling av 

områden i det fall att verksamhetsutövaren inte följer MB:s krav eller går i 

konkurs.8  

Mot bakgrund av ovan anförda är det viktigt att fastställa vad som händer med 

efterbehandlingsansvaret om en omfattande industriell verksamhet såsom t.ex. en 

gruva hamnar i finansiella svårigheter och därefter går i konkurs. Med hänsyn till 

en gruvverksamhets omfattning och komplexa uppbyggnad föreligger det en risk 

att verksamheten inte är efterbehandlad och klar före konkursen. Innebär detta att 

efterbehandlingsansvaret automatiskt övergår på konkursboet och i så fall på 

vilken rättslig grund?  

 

 

 

 
                                                
5 Se Naturvårdsverket, Avfall i Sverige 2010, s 8.  
6 Se http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Industri/Gruvor/Prospektering/. 
7 Kortfattat krävs till en början ett undersökningstillstånd samt en upprättad arbetsplan enligt minerallagen 
(1991:45). Undersökningstillståndet omfattar även provbrytning.  Därefter ska en bearbetningskoncession 
beviljas enligt minerallagen och 3-4 kap. MB. Förutom prövningen enligt minerallagen måste även en 
ansökan om miljötillstånd lämnas in till Mark- och miljödomstolen enligt 9 och 11 kap. MB. Slutligen 
sker en ansökan om markanvisning enligt minerallagen samt ansökan om bygg och marklov enligt plan- 
och bygglagen (2010:900). Det kan även krävas fler tillstånd för t.ex. artskydd, strandskydd osv. Se SGU, 
Vägledning för prövning av gruvverksamhet, s 9 ff.  
8 Att krav om en säkerhet för ett framtida avhjälpande av en miljöskada kan ställas på en tillståndspliktig 
verksamhet framgår i 16 kap. 3 § MB.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att i ljuset av MÖD 2013:36 och 

M 4093-13 utreda om det har skett en förändring i rättsläget gällande när och i 

vilken utsträckning ett konkursbo med sin massa kan åläggas ett miljörättsligt 

ansvar för konkursgäldenärens miljöfarliga verksamhet.  

För att uppnå detta syfte har jag valt att ställa följande delfrågor: 

 

1. När och på vilken rättslig grund ansvarar ett konkursbo för konkurs-

gäldenärens miljöfarliga verksamhet och hur långtgående är i sådant fall 

konkursboets ansvar? 

2. Hur förhåller sig MÖD 2013:36 och M 4093-13 till tidigare miljörättslig 

praxis gällande konkursboets ansvar?  

 

1.3 Avgränsning  

Uppsatsen tar sikte på bolag (juridisk person) som bedrivit miljöfarlig 

verksamhet och därefter gått i konkurs. Utgångspunkten för uppsatsen är svensk 

rätt och jag har inte genomfört några komparativa studier i ämnet.  

Det valda ämnet för denna uppsats korsar två rättsområden, konkursrätt och 

miljörätt. Uppsatsens utgångspunkt är primärt civilrättslig och den miljörättsliga 

studien i uppsatsen gör inte anspråk på att vara uttömmande. I den miljörättsliga 

delen har istället fokus legat på de miljörättsliga regler och den praxis som 

behövts för att besvara ovan formulerade frågeställningar.  

 

1.4 Metod och material  

Då uppsatsen är baserad på svensk rätt har traditionell juridiskt metod tillämpats 

vid tolkning och utredning av gällande rätt. Detta innebär att i den mån lagregler 

finns har dessa primärt använts samt deras förarbeten. Inom exempelvis 

konkursrätten där det saknas lagregler i KL som direkt behandlar uppsatsens 

frågeställningar har konkursrättens inställning i frågan baserats på praxis och 

doktrin.  
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Samma metod har använts inom miljörätten men där har lagreglerna i MB och 

deras förarbeten haft en mer framträdande roll i framställningen. Vid 

tillämpningen av de miljörättsliga reglerna i praxis har ingen åtskillnad gjorts 

mellan konkursboet och andra verksamhetsutövare utan de miljörättsliga reglerna 

tillämpas enhetligt både innan och efter MB:s tillkomst. Med andra ord finns det 

inga regler i MB som specifikt tar sikte på konkursboets ansvar för 

konkursgäldenärens miljöfarliga verksamhet.  

Rättspraxis är en viktig del i tolkningen av MB och här bör därför något 

nämnas om praxisen innan och efter MB:s tid. När MB infördes 19999 infördes 

även ett nytt prövningssystem och man avvecklade bl.a. koncessionsnämnden för 

miljöskydd och vattendomstolarna som under ML:s tid var prövningsinstanser i 

olika miljöfrågor. Enligt förarbetena till MB har praxis i förhållande till ML 

fortfarande betydelse vad gäller tolkningen av begreppet miljöfarlig verksamhet 

som även återkommer i MB.10 Detta innebär att avgöranden från KN har använts 

i framställningen i den mån de haft relevans för besvarandet av fråge-

ställningarna. Samtidigt som MB infördes inrättades även särskilda miljö-

domstolar. De regionala miljödomstolarnas avgöranden kan överklagas till MÖD 

och huvudregeln är att MÖD:s avgöranden inte kan överklagas. Det finns dock 

en möjlighet för MÖD att i vissa fall tillåta överklaganden till HD i fall som har 

betydelse för ledning av rättstillämpningen.11 I första hand är det alltså MÖD:s 

och HD:s domar som är av intresse för tolkningen och tillämpningen av MB.  

 

1.5 Disposition  

Efter det inledande avsnittet i uppsatsen behandlas i avsnitt två vissa grunddrag i 

konkursrätten. Avsnitt två innehåller bl.a. vad som händer med konkurs-

gäldenärens egendom efter konkursbeslutet och konkursrättens inställning till att 

konkursgäldenärens offentligrättsliga förpliktelser överförs på konkursboet. 

                                                
9 Se 1 § i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken.  
10 Se prop. 1997/98:45, del I, s. 327. 
11 Se prop. 2009/10:215, s 209. Denna överklagandemöjlighet gäller dock inte mål enligt MB som har 
överklagats av en myndighet till mark- och miljödomstol. Vanliga regler om prövningstillstånd gäller i 
HD. 
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Avsnittet avslutas med en redogörelse för hur HD i praxis har sett på 

konkursförvaltarens ansvar om förvaltaren upptäcker miljöfarligt avfall eller 

föroreningar efter konkursgäldenärens miljöfarliga verksamhet.  

 I det tredje avsnittet presenteras de miljörättsliga regler som är relevanta för 

att uppnå framställningens syfte. Till en början beskrivs MB:s mål om en hållbar 

utveckling för att sedan ta upp de allmänna hänsynsreglerna i MB och 

hänsynsreglernas betydelse för det ansvar som sedan kan utkrävas av en 

verksamhetsutövare. Därefter beskrivs MB:s regler om miljöfarlig verksamhet 

och vem som enligt 9 kap. MB är verksamhetsutövare. I den sista delen i avsnitt 

tre diskuteras verksamhetsutövarens ansvar för föroreningsskador enligt 10 kap. 

MB samt möjligheterna till jämkning och hur det solidariska ansvaret ska 

fördelas mellan flera verksamhetsutövare.  

I det fjärde avsnittet analyseras den miljörättsliga praxis som finns gällande 

om och när konkursboet kan få ansvara med sin massa för konkursgäldenärens 

miljöfarliga verksamhet. Avsnittet avslutas med en sammanfattande analys där 

framställningens första delfråga besvaras.  

I avsnitt fem tar jag upp den nya praxis som kommit från MÖD angående 

gruvverksamhet i konkurs där flera konkursbon blivit ålagda solidariskt 

avhjälpandeansvar för miljöskador i gruvområden. I avsnittets avslutande analys 

diskuteras vad den nya praxisen innebär samt hur den förhåller sig till tidigare 

praxis och vilka slutsatser som kan dras av hur rättsläget ser ut idag. Avsnitt fem 

besvarar således delfråga nummer två.  

 I avsnitt sex tar en avslutande diskussion vid som syftar till att sammanfatta 

de slutsatser som dragits genom arbetet. 
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2 Konkursrättsliga aspekter 

2.1 Introduktion 

Det är en grundläggande konkursrättslig princip att konkursboet inte ansvarar för 

konkursgäldenärens tidigare förpliktelser. Konkursinstitutets syn på om och när 

konkursboet ska ansvara med sin massa för gäldenärens miljörättsliga ansvar 

skiljer sig emellertid från det miljörättsliga synsättet angående konkursboets 

avhjälpandeansvar. För att förstå varför konkursrätten vidhåller denna inställning 

måste vissa grundläggande drag i konkursrätten redogöras för.  

 

2.2 Konkursbeslutet, konkursboet och boets massa 

I 1 kap. 1 § KL framgår att med konkurs avses att gäldenärens samtliga 

borgenärer i ett sammanhang tvångsvis tar i anspråk gäldenärens tillgångar för 

betalning av sina fordringar. Karakteristiskt för konkurs är följaktligen att det är 

gäldenärens samtliga tillgångar som används för att betala av dennes skulder i 

största möjliga mån.12 Detta beskrivs även som konkursens omedelbara funktion. 

Syftet med konkurs är därmed att avveckla konkursgäldenärens verksamhet, 

realisera dennes tillgångar och skifta överskottet till borgenärerna enligt 

förmånsrättsordningen. Förmånsrättsordningen framgår i FRL och en borgenär 

kan antingen ha särskild eller allmän förmånsrätt till betalning.  

Av 1 kap. 1 § 2 men. KL stipuleras vidare att under konkursen omhändertas 

tillgångarna för borgenärernas räkning av konkursboet. I förarbetena till 

konkurslagen framgår att andra meningen i paragrafen kan ses som en allmän 

definition av begreppet konkursbo. Begreppet kan emellertid få olika betydelser 

beroende på kontexten det används i. Konkursbo kan dels innebära den 

förmögenhetsmassa som ska fördelas mellan borgenärerna, dels ett särskilt 

rättssubjekt som kan förvärva rättigheter och åta sig skyldigheter.13 Betydelsen 

av detta utvecklas dock inte mer i förarbetena och det kan inte uteslutas att 

                                                
12 Se prop. 1986/87:90, s 183. Se även SOU 2010:2, s 39.  
13 Se prop. 1986/87:90, s 183 f. Se exempelvis 3 kap. 3 § KL och 3 kap. 9 § KL.  
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begreppet kan inbegripa även andra betydelser.14 Frågan har dessutom diskuterats 

vidare i litteraturen och där har konstaterats att det främst rör sig om en 

framställningsteknisk fråga. Det poängteras dock att det viktiga är att inte utan 

eftertanke dra slutsatser eller skapa lösningar för enskilda problem baserat på 

vilket innehåll man lägger i begreppet konkursbo. Begreppet måste istället 

analyseras och utredas i förhållande till varje enskilt fall och man får då avgöra 

dess betydelse samt eventuellt avgränsa begreppet i det enskilda fallet.15 Klart är 

att konkursboet uppstår som ett självständigt rättssubjekt i förhållande till 

konkursgäldenären.16 Det får idag även anses vara etablerat att se konkursboet 

som en självständig juridisk person.17  

Att konkursboet omhändertar gäldenärens tillgångar för borgenärernas räkning 

har givetvis stora verkningar för konkursgäldenären. När konkursbeslutet har 

meddelats får konkursgäldenären inte längre råda över egendom som tillhör 

konkursboet och detta framgår i 3 kap. 1 § KL. Gäldenären får inte heller ta på 

sig förbindelser som kan göras gällande i konkursen. Det finns dock ett undantag 

i 3 kap. 2 § KL som reglerar rättshandlingar som företagits senast dagen innan 

kungörelsen om konkursbeslutet. Dessa rättshandlingar kan i vissa fall bli 

gällande i konkursen om konkursgäldenärens medkontrahent handlat i god tro 

om konkursgäldenärens betalningsförmåga.  

Vad gäller vilken egendom som ingår i boet stadgas detta i 3 kap. 3 § KL. I 

paragrafen framgår att all egendom som tillhörde gäldenären vid konkursbeslutet, 

egendom som tillfaller gäldenären under konkursen samt egendom som kan 

återvinnas tillhör konkursboet. Ett krav är dock att egendomen är sådan att den 

kan utmätas. Konkursbeslutet styr således i princip vilken egendom som tillfaller 

boet. Det är sedan förvaltaren som vidtar åtgärder för att realisera gäldenärens 

tillgångar i borgenärernas intresse. Tätt sammankopplat med frågan om vilken 

egendom som tillhör konkursboet är vilka av gäldenärens förpliktelser som kan 

belasta konkursboet och hur konkursinstitutet ser på dessa förpliktelser. 

                                                
14 Se Welamson och Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s 95.  
15 Se Welamson och Mellqvist, Konkurs, s 72 ff och Welamson och Mellqvist, a.a. s 95 f.  
16 Se JustR Lindskog i NJA 2009 s. 41.  
17 Se Welamson och Mellqvist, not 15 a.a. s 95. Jfr. med tidigare upplaga Welamson och Mellqvist, not 
16 a.a. s 72 f. 	  
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2.3 Konkursboets ansvar för konkursgäldenärens förpliktelser  

Innan konkursrättens inställning till konkursboets offentligrättsliga miljöansvar 

ska redogöras för måste till en början mer ingående förklaras vilken typ av 

fordran som utgör en konkursfordran respektive en massafordran samt den 

gränsdragningsproblematik som kan uppstå däremellan.  

Enligt 5 kap. 1 § KL får, om inte något annat följer av 3 kap. 2 § KL, endast 

fordringar göras gällande i konkursen som uppkommit innan konkursbeslutet 

meddelades. Dessa fordringar kallas konkursfordringar. Som riktlinje för vilka 

fordringar som kan göras gällande i konkursen har angetts att det är den 

väsentliga grunden för anspråket som ska ha funnits vid tidpunkten för 

konkursbeslutet.18 Fordran måste emellertid inte enligt 5 kap. 1 § KL vara 

förfallen till betalning för att den ska anses ha uppkommit innan konkursbeslutet.  

Massafordringar är till skillnad från konkursfordringar anspråk som riktas mot 

konkursboet och då konkursboet ådragit sig dessa fordringar under konkursen har 

de enligt 11 kap. 1 § KL företräde framför konkursfordringarna. Att vissa 

fordringar ges en status av massafordran är exempelvis för att säkerställa att 

konkursboet kan erhålla kredit; om inte kreditgivaren i detta läge gavs en förmån 

i konkursen skulle denne antagligen inte vilja sluta avtal med boet.19 Det är 

emellertid inte alltid enkelt att bedöma när en fordran ska klassas som en 

konkursfordran eller en massafordran. Som nämnts har det betydelse om 

fordringen har sin väsentliga grund i omständigheter som inträffat före 

konkursbeslutet eller efter. En fordran baserad på ett mäklaravtal, där mäklarens 

rätt till provision uppstod först efter konkursutbrottet när konkursförvaltaren 

genomfört försäljningen till anvisad köpare, utgjorde exempelvis inte en 

massafordran då alla åtaganden enligt avtalet förutom själva försäljningen 

uppfyllts före konkursutbrottet.20 I ett fall där konkursboet utnyttjat en lokal i två 

månader trots att hyresavtalet sagts upp efter konkursbeslutet och hyresvärden 

därigenom inte kunnat utnyttja lokalen ansågs däremot konkursboet ha ådragit 

                                                
18 Se bl.a. NJA 1981 s 801 och Welamson och Mellqvist, Konkurs, s 155 ff. 
19 Se Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 398.  
20 Se NJA 1981 s 801.  
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sig en massaskuld.21 Med hänsyn till det ovan anförda har det stor betydelse för 

konkursboets massaansvar när en fordran uppkommit.  

En grundläggande princip inom konkursrätten är som sagt att konkursboet inte 

med massaansvar ansvarar för konkursgäldenärens förpliktelser. I detta avseende 

gör man vidare ingen skillnad på konkursgäldenärens skadegörande handlingar 

innan konkursen, avtal som inte fullföljts sakrättsligt, offentligrättsliga 

förpliktelser eller övriga handlingar.22 Fordringarna anses istället vara 

konkursfordringar som boet inte behöver särbehandla i konkursen.23 Denna 

grundläggande konkursrättsliga princip har dock fått ge vika för krav på 

offentligrättslig grund gällande ansvar för skador på miljön.  

Den konkursrättsliga ståndpunkten i frågan kan belysas enligt följande 

förenklade exempel. En gäldenär har bedrivit en bilverkstad i en hyrd lokal och 

där verksamheten bedrivits har överblivna farliga ämnen i form av olja förvarats i 

tunnor på baksidan av fastigheten. När gäldenären går i konkurs och gäldenärens 

tillgångar omhändertas av konkursboet finns tunnorna fortfarande kvar på 

fastigheten. Eftersom det finns kvar några bilar för reparation som enkelt kan 

slutföras bestämmer konkursförvaltaren att driften ska fortgå under den tid det tar 

att slutföra arbetet. Under den perioden ökar avfallsmängden i tunnorna på 

fastighetens bakgård. Eftersom konkursboet i detta fall fortsatt konkurs-

gäldenärens verksamhet är konkursboet ansvarigt på samma sätt som en köpare 

av verksamheten hade blivit. Den miljörättsliga skuld konkursboet i förevarande 

fall ådragit sig genom producering av avfall efter konkursbeslutet skulle 

följaktligen bli en massaskuld.24 Däremot skulle alla anspråk som har sin grund i 

konkursgäldenärens handlande fortfarande betraktas såsom konkursfordringar.  

Ändras exemplet på så vis att konkursförvaltaren valde att inte fortsätta driften 

av gäldenärens verksamhet efter konkursbeslutet blir dock situationen en annan. 

På fastigheten förvaras fortfarande miljöfarligt avfall som behöver omhändertas. 

Enligt miljörättslig praxis25 har konkursboet i dessa fall ett ansvar genom att 

                                                
21 Se NJA 2007 s 519.  
22 Se JustR Lindskog i NJA 2009 s 41 och Möller, Konkurs och miljöansvar, s 104. 
23 Se Möller, a.a. s 104. 
24 Se JustR Lindskog i NJA 2009 s 41 och Möller, konkurs och miljöansvar, s 105. 
25 Se bl.a. KN B 33/91, KN B 14/98 och KN B 128/91.	  
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konkursboet kan bli skyldigt att vidta förebyggande åtgärder såsom t.ex. att 

bortforsla avfallet i preventivt syfte innan avfallet skadar omgivningen. Genom 

att tillsynsmyndigheten riktar anspråket gentemot konkursboet uppstår fordran 

såsom en skuld konkursboet ådragit sig under konkursen och blir därmed en 

massaskuld.26 Ur konkursrättslig synpunkt uppstår här konkursboets miljö-

rättsliga ansvar redan genom konkursboets rätt till konkursgäldenärens tillgångar. 

Ansvaret uppstår följaktligen i och med konkursbeslutet.27 Enlig det 

konkursrättsliga synsättet skulle konkursboet vara insolvent redan vid konkurs-

beslutet, om kostnaden för att omhänderta det miljöfarliga avfallet överskred 

värdet av tillgångarna i boet.28 Av denna anledning kan inte ett konkursbo redan 

genom konkursutbrottet bli ansvarigt för en miljörättslig skuld enbart baserad på 

konkursgäldenärens tidigare verksamhet.29 Det har vidare argumenterats för att 

ett system där en borgenär eller en viss grupp av borgenärers skulder tilläts få en 

status av massafordran vid konkursbeslutet är tvivelaktigt eftersom det skulle 

åsidosätta den grundläggande likabehandlings-principen.30 

Konkursboets ansvar enligt miljörätten för konkursgäldenärens miljöfarliga 

verksamhet har av Söderlund benämnts vara ett: ”konkursvidrigt massa-

ansvar”.31 Eftersom frågan inte har kommit under en konkursrättslig bedömning 

i praxis, vilket hade kunnat hejda miljödomstolarna, åläggs fortfarande konkurs-

bon ett miljörättsligt massaansvar i miljörättsligpraxis.32 Detta betyder emellertid 

inte att HD inte kommit i kontakt med frågan och gett viss vägledning hur 

miljörättsliga kostnader ska bedömas i förhållande till KL och detta behandlas 

närmare nedan.  

 

                                                
26 Se JustR Bengtsson i NJA 1984 s 602.  
27 Se JustR Lindskog i NJA 2009 s 41.  
28 Se Söderlund, Konkursrätten, s 526, JustR Lindskog i NJA 2009 s 41 och Möller, Konkurs och 
miljöansvar, s 104. 
29 JustR Lindskog i NJA 2009 s 41.  
30 Se Söderlund, Konkursrätten, s 526, Håstad, Abandonering, s 68 f och JustR Lindskog i NJA 2009 s 
41.  
31 Se Söderlund, Konkursrätten, s 544. 
32 Se t.ex. MÖD 2013:36 som behandlas närmare i avsnitt 5. Jfr. JustR Bengtsson tillägg i NJA 1984 s 
602 och JustR Lennander i NJA 2004 s 777.  
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2.4 Konkursförvaltarens ansvar för miljöfarligt avfall  

Konkursförvaltaren har ingen möjlighet att bortse från det miljöfarliga avfall 

eller förorenade områden som finns kvar efter konkursgäldenärens verksamhet. 

Detta framgår av 7 kap. 16 a § KL som reglerar konkursförvaltarens anmälnings-

skyldighet till tillsynsmyndigheten om denne misstänker att konkursgäldenären 

t.ex. lämnat kvar farligt avfall som behöver omhändertas alternativt att 

förvaltaren misstänker en mark- eller vattenförorening.  

I målet NJA 2003 s. 599 åtalades en konkursförvaltare för att inte ha lämnat in 

en miljörapport i tid för kalenderåret före konkursutbrottet.33 Konkursboet hade i 

förevarande fall tagit över driften av konkursgäldenärens verksamhet som 

bedrevs med tillstånd enligt MB. Domstolen tog bl.a. hänsyn till att det i fallet 

gällde en konkurs och inte en överlåtelse till ny verksamhetsutövare. En ny 

verksamhetsutövare skulle normalt sett ha haft möjlighet att informera sig om de 

skyldigheter som medföljde verksamheten. Eftersom det gällde en konkurs måste 

man enligt domstolen ta i beaktande att förvaltaren normalt inte närmare känner 

till detaljerna i konkursgäldenärens verksamhet samt att inledningsskedet av en 

företagskonkurs medför ett flertal problem som behöver lösas omgående av 

förvaltaren. Vad gällde konkursförvaltarens straffansvar ansåg HD därmed att då 

konkursförvaltaren blev förordnad mindre än tre veckor innan rapporten skulle 

lämnas in till tillsynsmyndigheten kunde endast viss oaktsamhet åläggas denne. 

Gärningen bedömdes därmed som ringa och inget straffansvar ålades 

konkursförvaltaren.  

Hur långt en konkursförvaltares ansvar sträcker sig förtydligades framförallt 

av HD i NJA 2006 s 662. I fallet aktualiserades frågan huruvida kostnader såsom 

försäkring för egendom samt omhändertagande av miljöfarligt avfall som 

konkursförvaltaren själv lagt ut medel för kunde anses utgöra konkurskostnader 

enligt 14 kap. 1 § KL. Med konkurskostnader avses t.ex. konkursförvaltarens 

arvode och kostnadsersättning. Enligt 14 kap. 2 § KL ska konkurskostnaderna 

betalas framför andra kostnader som boet ådragit sig (massaskulder).34 Först efter 

                                                
33 Se 26 kap. 20 §, 29 kap. 5 och 11 §§ MB.  
34 Se även 14 kap. 18 § KL gällande fördelningen av konkurskostnader på olika slag av egendom. 	  
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att konkurskostnaderna samt massafordringarna betalats blir det aktuellt med 

utdelning av kvarvarande medel till återstående borgenärer.35 Om boets medel 

inte täcker konkurskostnaderna betalas de kvarvarande kostnaderna av staten 

dock med de begränsningar som följer av 14 kap. 3 § KL. 

 HD kom fram till att kostnaderna för försäkring samt omhändertagande av 

miljöfarligt avfall inte utgjorde konkurskostnader utan att de var hänförliga till 

vård av egendom. Domstolen uttalade vidare att uppräkningen i 14 kap. 1 § KL 

är uttömmande samt att om kostnader för att ta hand om miljöfarligt avfall skulle 

utgöra konkurskostnader skulle det indirekt medföra att det genom praxis förts in 

ett ansvar för staten att stå för kostnader som omfattar sanering av fastigheter. En 

ändring av detta slag menade domstolen får anses vara upp till lagstiftaren. 

Vidare fastslog domstolen att konkursförvaltarens skyldigheter för omhänder-

tagande av miljöfarligt avfall inte kan sträcka sig längre än konkursboets förmåga 

att betala omhändertagandet, om inte bidrag till kostnaden kan fås från annat håll. 

Det kan således inte anses åligga konkursförvaltaren att vid äventyr av 

straffrättsliga följder enligt MB:s sanktionsbestämmelser betala denna typ av 

kostnader med egna medel.  

 

  

                                                
35 Fördelningen mellan konkursborgenärerna framgår av 11 kap. KL och FRL.  
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3 Miljörättsliga aspekter  

3.1 Introduktion  

De miljörättsliga reglerna i MB har ett vitt tillämpningsområde vilket framgår i 1 

kap. 1 § MB. I MB:s portalparagraf stipuleras att bestämmelserna i MB syftar till 

att främja en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer 

garanteras en hälsosam och god miljö.36 MB:s mål om en hållbar utveckling får 

genomslag genom tillämpningen av övriga regler i balken. Grunden för ansvaret 

för vidtagande av skyddsåtgärder, försiktighetsmått och efterbehandling hittas 

primärt i 2, 9 och 10 kap. MB och dessa regler är följaktligen utgångspunkten vid 

bedömningen av en verksamhetsutövares avhjälpandeansvar vid skador på 

miljön. 

 

3.2 De allmänna hänsynsreglerna 

3.2.1 Hänsynsreglernas tillämpningsområde 

Miljöbalkens hänsynsregler tillämpas på alla som bedriver eller avser att bedriva 

en verksamhet samt vidta en åtgärd. Detta innebär att de allmänna hänsyns-

reglerna har en stor betydelse och ska beaktas av alla så fort det finns anledning 

att misstänka att skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön kan 

uppstå.37 Enligt 2 kap. 1 § MB ligger bevisbördan – för att de förpliktelser som 

följer av 2 kap. MB iakttas – på den som bedrivit, bedriver eller avser att bedriva 

en verksamhet samt den som vidtagit, vidtar eller avser att vidta en åtgärd.38 Som 

exempel kan nämnas att det åligger den som söker tillstånd enligt MB för en 

                                                
36 I paragrafen specificeras fem delmål och miljöbalkens regler ska tillämpas så att dessa delmål uppnås. 
Målet om en hållbar utveckling finns vidare fastslaget i 1 kap. 2 § RF. Det finns även miljökvalitetsmål 
som fastställs av Sveriges regering och riksdag. Idag utgörs dessa av 16 miljökvalitetsmål men dessa är 
inte medtagna i MB eller annan lag och är alltså inte rättsligt bindande. Se prop. 1997/98:45 del 2, s 8.  
SOU 2000:52 och prop. 2000/01:130.  
37 Se Naturvårdsverket, Efterbehandlingsansvar, s 13.  
38 Det bör dock uppmärksammas att bevisbördan enbart tar sikte på bevisbördans placering vid 
tillståndsprövning och villkor samt tillsyn enligt MB och frångår alltså inte bevisbördans placering enligt 
de skadeståndsrättsliga och straffrättsliga regler som återfinns i MB. Se prop. 1997/98:45, del 2 s 13. 
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verksamhet att utreda och i övrigt visa på att verksamheten kommer att utövas på 

ett miljömässigt tillfredsställande sätt utifrån 2 kap. MB.39  

Exakt vad begreppen verksamhet eller åtgärd innefattar är inte definierat i MB. 

Det finns emellertid stöd i förarbetena för att hävda att med verksamhet avses 

något mer varaktigt, medan åtgärd enligt samma paragraf är av mer kortvarig 

natur.40 Begreppet verksamhet innefattar vidare, förutom varaktiga verksamheter, 

även verksamheter som är av mer regelbunden art och även existerande 

verksamheter samt redan avslutade verksamheter.41 

Hänsynsreglerna i 2 kap. MB har även betydelse för att uppnå balkens 

miljömål då de anger de fundamentala materiella miljökraven, dvs. det som krävs 

för att skydda miljön i vid mening.42 När det gäller vilka miljörättsliga åtgärder 

det rör sig om i det enskilda fallet kan en verksamhetsutövare föreläggas att 

utföra antingen preventiva eller reparativa åtgärder för att förhindra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

3.2.2 Preventiva åtgärder enligt 2 kap. MB  

Reglerna med en preventiv funktion har till syfte att förebygga och förhindra 

skador på människors hälsa eller miljön. Man talar alltså om förebyggande 

åtgärder och dessa kommer bl.a. till uttryck i 2 kap. 3 § MB. I paragrafens första 

stycke fastslås den s.k. försiktighetsprincipen och detta är MB:s huvudsakliga 

hänsynsregel.43 Principen innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en 

verksamhet ska vidta de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs i syfte att förebygga, hindra eller motverka 

skada för människors hälsa eller miljön. För att försiktighetsmått ska vidtas 

räcker det dock att det föreligger en risk för skada eller olägenhet. Detta innebär 

alltså att det inte krävs att det är fastslaget att verksamheten eller åtgärden som är 

för handen faktiskt orsakar skada eller olägenhet. Som ett exempel på en 

förebyggandeåtgärd kan nämnas när ett konkursbo åläggas att bortforsla avfall 

                                                
39 Se prop. 1997/98:45 del 2, s 13.  
40 Se prop. 1997/98:45 del 1, s 205 f.  
41 A.prop. s 205 f.  
42 Se prop. 1997/98:45 del 2, s 5.  
43 A.prop. s 15 ff.	  	  
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som finns på konkursgäldenärens fastighet innan någon förorening på 

omgivningen inträffat.44  Förvaringen av miljöfarligt avfall utgör här miljöfarlig 

verksamhet enligt 9 kap. MB vilket medför att försiktighetsprincipen är 

tillämplig även om ingen aktiv verksamhet bedrivs eller kommer att bedrivas.45 

Definitionen av miljöfarlig verksamhet behandlas närmare i avsnitt 3.3.1 nedan. 

Vilka försiktighetsmått som ska företas avgörs genom en rimlighetsavvägning 

enligt 2 kap. 7 § MB. De skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått 

som behöver vidtas kan variera i slag och omfattning beroende på verksamhet 

och får bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Exempel på 

försiktighetsmått kan vara teknikval, val av metod, verksamhetens omfattning 

osv. I de fall verksamheten är tillståndspliktig är det vidare normalt att villkoren i 

tillståndet för verksamheten sätts med stöd av 2 kap. 3 § MB.46 Rimlighets-

avvägningen enligt 2 kap. 7 § MB görs först och främst med utgångspunkt i hur 

åtgärden kan förebygga eller begränsa skadan och olägenheten kontra vilka 

kostnader åtgärden skulle innebära. Kostnaderna för att uppfylla hänsynsregelns 

krav ska stå i proportion till den nytta åtgärden medför för människors hälsa och 

miljön.47 Det är vidare verksamhetsutövaren som har bevisbördan för att åtgärden 

inte är miljömässigt motiverad alternativt att den får anses vara orimligt be-

tungande.48   

3.2.3 Reparativa åtgärder enligt 2 kap. MB 

Grunden för de reparativa kraven i MB återfinns i 2 kap. 8 § MB och 10 kap. 

MB. Dessa regler tar sikte på avhjälpande av uppkomna skador eller olägenheter 

med fara för människors hälsa eller miljön. De reparativa kraven har vidare stöd i 

den globalt erkända miljörättsliga principen förorenaren betalar (Polluter pays 

principle). Principen har bl.a. kommit till uttryck i Europarlamentets och rådets 

direktiv 2004/35/EG om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador 

                                                
44 Se bl.a. KN B 33/91, KN B 14/98, KN B 128/91 och MÖD 2002:16.  
45 Se Naturvårdsverket, Efterbehandlingsansvar, s 16. 	  
46 Se prop. 1997/98:45 del 2 s, 15 f.  
47 Se prop. 1997/98:45 del 2 s, 24. Vid avgörandet om nyttan är proportionerlig ska MB:s mål om hållbar 
utveckling beaktas samt regeringen och riksdagens miljömål, se not 20.  
48 A.prop. s 24. 	  
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som sedermera legat till grund för ändringar som skett i 10 kap. MB på senare 

tid.49 

2 kap. 8 § MB, som även benämns avhjälpanderegeln, är den centrala regeln 

angående utredning och efterbehandling av förorenade områden.50 I paragrafen 

framgår att alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en 

åtgärd som har orsakat skada eller olägenhet för miljön ansvarar tills dess att 

skadan eller olägenheten upphört.51 Detta innebär att den som bedrivit en 

verksamhet fortfarande har ansvar för denna trots att verksamheten sålts vidare 

eller upphört.52 Avhjälpandet behöver dock inte ske av verksamhetsutövaren 

själv utan denne kan anlita annan för att vidta åtgärderna. Krav kan även i 

efterhand riktas mot ansvarig verksamhetsutövare trots att åtgärderna redan 

vidtagits av t.ex. en tillsynsmyndighet.53 2 kap. 8 § MB hänvisar vidare till 10 

kap. MB och där finns de praktiskt viktigaste bestämmelserna om reparativa 

krav, nämligen reglerna om avhjälpande av förorenade områden.  

3.2.4 Gränsdragningen mellan preventiva och reparativa åtgärder 

En åtgärd som t.ex. har till syfte att avvärja att det fortsätter att spridas 

förorenade ämnen från ett förorenat område på längre sikt kan ses som 

förebyggande. I praktiken kan alltså dessa åtgärder gå in i varandra och det går 

inte en helt klar skiljelinje mellan preventiva och reparativa åtgärder. 

Vägledande i bedömningen för vilken kategori åtgärden ska hamna i är 

huvudsyftet med åtgärden. Anledningen till att det är viktigt att avgöra i vilken 

kategori åtgärden hamnar är för att besluta om vilken rättslig grund åläggandet av 

ansvaret har och sedermera för vilket innehåll föreläggandet får.54 Som exempel 

kan nämnas att reglerna i 10 kap. 6-7 §§ MB innehåller bestämmelser om 

                                                
49 Vad gäller ändringarna i 10 kap. MB se avsnitt 3.4.1. Principen om att förorenaren betalar finns även 
fastslagen i Art. 191 FEUF. Ur principen har vidare lagstiftning om skadestånd för miljöskador som 
bygger på strikt ansvar uppstått, det behövs alltså varken uppsåt eller vårdslöshet för ansvar vid 
miljöskada. Detta strikta ansvar har även kommit till uttryck i den svenska miljölagstiftningen. Se 
Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten, s 33 ff.  
50 Det kan även röra sig om andra skador såsom t.ex. skador på byggnader efter sprängningsarbete och 
skakning. Se Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten, s 270. 
51 Se prop. 1997/98:45 del 2 s, 26.  
52 A.prop. s 25.	  
53	  A.prop. s 26.  
54 Se Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten, s 270 ff.  
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solidariskt ansvar för efterbehandling samt fördelning av kostnader och att dessa 

enbart blir aktuella om det rör sig om ett efterbehandlingsansvar enligt 10 kap. 

MB men inte preventiva åtgärder enligt 2 kap. MB.55   

 

3.3 Begreppen miljöfarlig verksamhet och verksamhetsutövare 

3.3.1 Definitionen av miljöfarlig verksamhet  

Den tidigare definitionen av miljöfarlig verksamhet som fanns i ML hade en 

avgörande betydelse för om lagen var tillämplig i det enskilda fallet eller inte. 

Uppbyggnaden i MB är dock något annorlunda. Definitionen i 9 kap. MB fyller 

fortfarande en viktig funktion genom att den avgör om resterande regler i 9 kap. 

MB – såsom t.ex. reglering av utsläppsrätter och tillståndsplikt – blir tillämpliga 

på verksamheten ifråga. Definitionen avgör även om försiktighetsprincipen och 

de förebyggande åtgärder som kan åläggas en fastighetsägare (verksamhets-

utövare) enligt 2 kap. MB är tillämpliga på de verksamheter som omfattas av 9 

kap. MB.56 Definitionen är emellertid inte idag avgörande för lagens tillämp-

lighet.  

Definitionen av miljöfarlig verksamhet återfinns i 9 kap. 1 § MB. Med 

miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller an-

läggningar, dvs. fast egendom eller fasta anläggningar, som kan ge upphov till 

utsläpp till vatten, luft, mark eller annan olägenhet för människors hälsa eller 

miljön.57 En verksamhet behöver emellertid inte vara farlig för miljön för att den 

ska anses utgöra miljöfarlig verksamhet. Det räcker att verksamheten faller in 

under någon av 9 kap. 1 § 1-3 pp. MB för att betraktas som miljöfarlig. Med 

andra ord krävs det inte att några utsläpp eller annan påverkan inträffat, det är 

tillräckligt att det föreligger en risk för påverkan.58  

I jämförelse med det verksamhetsbegrepp som diskuterades ovan är begreppet 

i 2 kap. MB bredare och omfattar förutom miljöfarlig verksamhet även andra 

                                                
55 Se Naturvårdsverkets rapport 6501, Efterbehandlingsansvar, s 18 f.  
56 A.a. s 16. 
57 Se prop. 1997/98:45 del 2, s 107. 
58 Se Bengtsson m.fl. Miljöbalken (17 februari 2014 Zeteo) kommentaren till 9 kap. 1 § MB. 
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störningskällor samt åtgärder. Begreppet i 9 kap. 1 § MB är även snävare på så 

sätt att det tar sikte på fasta störningskällor medan 2 kap. MB även omfattar 

rörliga störningskällor.59  

Begreppet miljöfarlig verksamhet ska betraktas på lång sikt. Detta innebär att 

t.ex. en deponi eller soptipp som inte har varit verksam under en längre tid ändå 

omfattas av ordalydelsen användning i 9 kap. 1 § MB. Även tunnor som förvaras 

med miljöfarligt avfall på en fastighet omfattas av definitionen, oberoende av om 

förvaringen exempelvis skett som led i en verksamhet eller hamnat på fastigheten 

på annat sätt.60 9 kap. MB omfattar således verksamheter som är i en passiv fas, 

s.k. förvaringsfall.61 I dessa fall är det risken för omgivningen genom mark-

användningen som anses utgöra miljöfarlig verksamhet. Det krävs t.ex. inte att 

mänsklig aktivitet pågår för att en miljöfarlig verksamhet ska anses vara 

pågående.62 Det spelar vidare ingen roll för paragrafens tillämpning om 

verksamhetsutövaren äger den fasta egendomen eller innehar nyttjanderätt till 

fastigheten.  

3.3.2 Verksamhetsutövarbegreppet  

Något som inte framgår av 9 kap. 1 § MB är vem som är att betrakta som 

verksamhetsutövare enligt MB och detta har istället lämnats till rättstillämparen 

att avgöra.63 Begreppet anses vara problematiskt och det är därför inte särskilt 

förvånande att många tvister har sin utgångspunkt i vem som anses vara 

verksamhetsutövare. Genom praxis och vägledning från annan lag har dock vissa 

riktlinjer kunnat urskiljas.  

                                                
59 Se Darpö, Förvaringsfallen – ett uttunnat begrepp, s 6 och Michanek och Zetterberg, Den svenska 
miljörätten, s 100 & 246. 
60	   Praxis innan MB:s tid kan enligt förarbetena användas som ledning vid tolkningen av begreppet 
miljöfarlig verksamhet. Detta är framförallt intressant i de fall från KN som berör förvaring av t.ex. 
tunnor eller läckande avfallsupplag, då denna praxis även fortsättningsvis anses ge stöd för att krav på 
förebyggande åtgärder kan riktas mot verksamhetsutövaren. Se ovan angående preventiva åtgärder i 
avsnitt 3.1.1.	  
61 Se prop. 1997/98:45 del 2, s 107.  
62 Se Bengtsson m.fl. Miljöbalken (17 februari 2014 Zeteo) kommentaren till 9 kap. 1 § MB och 
Naturvårdsverkets rapport, 6501, Efterbehandlingsansvar, s 29. 
63 Se Bengtsson m.fl. Miljöbalken (17 februari 2014 Zeteo) kommentaren till 9 kap. 1 § MB. 
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MÖD har i frågan byggt vidare på KN:s praxis64 bl.a. i MÖD 2005:64 som 

gällde åläggande av tillsynsavgift för en miljöfarlig verksamhet. Domstolen 

gjorde bedömningen att det var den som har de faktiska och rättsliga 

möjligheterna att vidta en åtgärd som är att anse som verksamhetsutövare. 

Domstolen konstaterade även i fallet att begreppet är problematiskt och därför 

har omständigheterna i det enskilda fallet stor betydelse för bedömningen om 

vem som anses utgöra verksamhetsutövare.  

I fall där flera parter är inblandande kan bedömningen bli ännu mer 

komplicerad. Som exempel kan nämnas när ett dotterbolag bedriver verksamhet 

under påverkan av sitt moderbolag – vem är då verksamhetsutövare? Avgörande 

har i praxis i dessa fall ansett vara: ”vem som har makt och möjlighet att 

kontrollera verksamheten”.65 Vid bedömningen mellan flera verksamhetsutövare 

har miljödomstolarna vidare helt bortsett från civilrättsliga avtal mellan 

parterna.66  

I litteraturen har viss vägledning hämtats från definitionen för verksamhets-

utövare i 2 § Lagen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor (sevesolagen). Verksamhetsutövare är 

enligt denna lag: ”varje fysisk eller juridisk person som driver eller innehar en 

verksamhet eller anläggning eller som på annat sätt har rätt att fatta avgörande 

ekonomiska beslut om verksamhetens eller anläggningens tekniska drift [...]”. 

Verksamhetsutövarbegreppet i sevesolagen torde dock enligt Michanek och 

Zetterberg vara bredare för de verksamheter som omfattas av lagen än de 

verksamheter som omfattas av MB.67 Avslutningsvis kan således konstateras att 

kriterierna enligt praxis gällande vem som anses vara verksamhetsutövare enligt 

MB har sin utgångspunkt i vem som har de faktiska och rättsliga möjligheterna 

att vidta en åtgärd.68  

                                                
64 Rättstillämpningen i frågan går tillbaka till innan MB:s införande men återkommer även i nyare praxis. 
Se bl.a. KN B 15/95, KN B 14/97 och MÖD 2010:43. 
65 Se MÖD 2005:64. För en utförlig diskussion om ansvarsgenombrott i koncerner se Bengtsson m.fl. 
Miljöbalken (15 februari 2014 Zeteo) kommentaren till 9 kap. 1 § MB.  
66 Se Bengtsson m.fl. Miljöbalken (15 februari 2014 Zeteo) kommentaren till 9 kap. 1 § MB och MÖD 
2005:64. 
67 Se Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten, s 250.  
68 Se MÖD 2005:64 och MÖD 2010:43.  
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3.4 Verksamhetsutövarens ansvar för föroreningsskador  

3.4.1 Verksamheter som orsakar miljöskador 

I vissa fall föreligger det inte längre endast en risk för att det ska ske en 

förorening i omgivningen utan föroreningsskadan är ett faktum. Kostnads-

räkningen för efterbehandling av miljöförorenad mark slutar ofta högt. Enbart 

provtagningar av den förorenade marken eller likartade utredningar kan bli 

väldigt dyra och frågan om vem som ska ansvara för föroreningarna blir därmed 

väldigt viktig.69  

10 kap. MB är enligt 10 kap. 1 § 1 st. MB tillämpligt på föroreningsskador av 

mark- eller vattenområde, byggnader och anläggningar som kan medföra skada 

eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. En föroreningsskada kan 

exempelvis uppstå genom aktiva handlingar såsom att ämnen som produceras i 

verksamheten hälls ut i miljön. Föroreningarna kan emellertid även uppstå 

genom passiva åtgärder om t.ex. avfall som förvaras i anslutning till 

verksamheten läcker.70 Genom en lagändring 2007 tillfördes även ett andra 

stycke i paragrafen som räknar upp allvarliga miljöskador.71 Ändringen för-

anleddes av miljöansvarsdirektivet som implementerades under 2004. Den äldre 

lydelsen av 10 kap. MB gäller dock fortfarande för miljöskador som inträffat före 

den 1 augusti 2007.72 En miljöskada kan efter lagändringen vara både en 

föroreningsskada och en allvarlig miljöskada. De avhjälpandeåtgärder som kan 

bli aktuella framgår numera enligt samma paragrafs tredje stycke och inbegriper 

utredning, efterbehandling samt andra åtgärder.  

3.4.2 Vem ansvarar för föroreningsskador enligt 10 kap. 2 § MB? 

Som redogjorts för i avsnitt 3.3.2 saknas en definition av termen verksamhets-

utövare i MB. I 10 kap. 2 § MB anges dock att med verksamhetsutövare avses 

den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som 

bidragit till förorening. Detta är följaktligen definitionen av verksamhetsutövare 

                                                
69 Se Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten, s 273.  
70 Se prop. 1997/98:45 del 2, s 118.  
71 På vattenmiljön, den biologiska mångfalden av skyddade arter och skyddade naturliga livsmiljöer.	  	  
72 Detta gör att den äldre lydelsen av 10 kap. MB fortfarande kan få betydelse i många fall.  
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enligt 10 kap. 2 § MB och en verksamhetsutövare kan åläggas ansvar antingen 

om denne bedrivit verksamhet eller vidtagit en åtgärd som bidragit till en 

föroreningsskada.73 Som diskuterats i avsnitt 3.3.2 har det även vad gäller 10 kap. 

2 § MB betydelse vem som faktiskt och rättsligt har möjlighet att ingripa i 

verksamheten.74 Vad gäller begreppen verksamhet och åtgärd torde dessa vidare 

ha samma betydelse i både 2 kap. MB och 10 kap. MB.75  

Det har påpekats i litteraturen att det inte ska vara alltför svårt att avgöra vem 

som är verksamhetsutövare eller vem som har varit verksamhetsutövare eftersom 

det för verksamheter av större omfattning krävs tillstånd.76 Den som innehar 

tillståndet är då angiven i tillståndsbeslutet och krav på avhjälpandeåtgärder bör 

därför riktad mot tillståndshavaren. I nyare praxis har dock MÖD konstaterat att 

det inte spelar någon roll vem som faktiskt innehar tillståndet då detta inte är en 

avgörande faktor i frågan om vem som har utövat verksamhet och därmed är att 

anse som verksamhetsutövare.77 Anledningen till detta är att det enligt 10 kap. 2 

§ MB även är möjligt att vända sig gentemot tidigare verksamhetsutövare. 

Ansvaret är således inte begränsat till den som bedriver verksamheten vid 

meddelandet av föreläggandet utan detta kan riktas bakåt i flera led. I NJA 2012 s 

125 kom t.ex. frågan upp om ett bolag som hade bidragit till en föroreningsskada 

genom att det genomfört grävnings- och schaktningsarbete som ett led i ett 

saneringsarbete av en förorenad fastighet, kunde ses som verksamhetsutövare. 

Domstolen uttalade då att även om åtgärden vidtagits för att sammantaget 

förminska belastningen på miljön var bolaget att anse såsom verksamhetsutövare 

enligt 10 kap. 2 § MB. Anledningen till detta var bl.a. att intresset för ett tydligt 

och effektivt system för avhjälpande ansågs vara avgörande och att paragrafens 

lydelse inte lämnar något utrymme för att ta de närmare omständigheterna i det 

enskilda fallet i beaktande.  

                                                
73 Se prop. 2006/07:95, s 127.  
74 A.a. s 127.  
75 Se avsnitt 3.1. Prop. 2006/07:95 s 127 och Naturvårdsverkets rapport, 6501, Efterbehandlingsansvar, s 
21. 
76 Se Bengtsson m.fl. Miljöbalken (16 februari 2014 Zeteo) kommentaren till 10 kap. 2 § MB.  
77 Se M 4093-13. 
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3.4.3 Fastighetsägarens avhjälpandeansvar enligt 10 kap. 3 § MB 

En fastighetsägares avhjälpandeansvar är enligt 10 kap. 3 § MB subsidiärt i 

förhållande till verksamhetsutövarens ansvar. För att fastighetsägaren ska bli 

ansvarig krävs att det inte finns någon verksamhetsutövare som kan utföra eller 

bekosta avhjälpandet av föroreningsskadan och att förvärvaren av fastigheten vid 

förvärvet kände till föroreningen eller borde ha upptäckt den.  

Fastighetsägarens ansvar kan inte bli större än verksamhetsutövararens. I de 

fall verksamhetsutövaren inte kan utföra eller bekosta avhjälpandet kan 

fastighetsägaren dock bli subsidiärt ansvarig för de kvarstående avhjälpande-

åtgärderna.78 Det bör vidare uppmärksammas att om t.ex. fastighetsägaren 

medverkat till föroreningen kan denne hållas ansvarig såsom verksamhetsutövare 

enligt 10 kap. 2 § MB.  

3.4.4 Jämkning av avhjälpandeansvaret enligt 10 kap. 4 § MB 

Enligt 10 kap. 4 § MB ska den som är ansvarig för att avhjälpa en 

föroreningsskada i skälig omfattning utföra eller bekosta det avhjälpande som 

pga. föroreningen behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller 

olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön. I de fall en eller flera 

verksamhetsutövare ansetts ansvariga för en föroreningsskada ska följaktligen en 

skälighetsbedömning genomföras gällande vilket ansvar varje verksamhets-

utövare slutligen ska bära. Skälighetsbedömningen innebär att verksamhets-

utövarens ansvar kan jämkas, då även till inget ansvar.79  

Av 10 kap. 4 § 2 st. MB:s ordalydelse framgår att det bl.a. har betydelse hur 

lång tid som har förflutit sedan föroreningen inträffade samt vilka skyldigheter 

verksamhetsutövaren hade att förhindra skador samt omständigheterna i övrigt. 

Det har vidare betydelse för bedömningen om verksamhetsutövaren kunnat visa 

att denne endast i begränsad mån bidragit till föroreningen. Som exempel kan 

nämnas att en verksamhetsutövare kan visa på att delar av föroreningen enbart är 

hänförlig till andra verksamhetsutövare. I sådant fall är det enligt förarbetena inte 

skäligt att även ålägga verksamhetsutövaren avhjälpandeansvar för den delen av 

                                                
78 Se prop. 2006/07:95, s 103.  
79 Se prop. 1997/98:45 del 2, s 121.	  	  
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föroreningen.80 Skälighetsbedömningen sker vidare i två steg. Det första steget är 

att objektivt ta ställning till om efterbehandlingsåtgärderna är motiverade 

miljömässigt och skäliga ur kostnadssynpunkt. Det andra steget är subjektivt och 

går ut på att bedöma ansvarets omfattning.81 Det har även betydelse vilken typ av 

åtgärder verksamhetsutövaren ålagts att utföra. Om det gäller omfattande och 

kostsamma efterbehandlingsåtgärder kan det finnas större skäl till att jämka 

verksamhetsutövarens ansvar jämfört med om åläggandet avser utredning av 

förorenat område samt mindre åtgärder.82  

3.4.5 Fördelning av solidariskt ansvar enligt 10 kap. 6 § MB 

Efterbehandlingsansvaret enligt 10 kap. MB är vidare solidariskt och i fall där 

flera verksamhetsutövare varit inblandade i samma verksamhet kan ansvars-

frågan bli mycket komplicerad. Att ansvaret är solidariskt anknyter till 10 kap. 2 

§ MB och innebär att tillsynsmyndigheten kan rikta anspråk mot en, flera eller 

alla verksamhetsutövare. Den slutliga fördelningen av avhjälpandesansvaret kan 

alltså bli en tvist mellan de enskilda parterna om det är flera parter som ålagts 

ansvar.  

Det har diskuterats hur 10 kap. 6 § MB ska tolkas om ansvaret jämkats enligt 

10 kap. 4 § MB. Anledningen till detta är att det i dessa paragrafer finns 

civilrättsliga inslag i de annars primärt offentligrättsliga reglerna i MB. I 10 kap. 

6 § MB framgår att: ”Om flera verksamhetsutövare är ansvariga enligt 2 §, skall 

de svara solidariskt i den utsträckning inte annat följer av att ansvaret är 

begränsat enligt 4 § […]”. Här finns emellertid två motstående tolkningar i 

litteraturen. Den civilrättsliga tolkningen förespråkar att det inte går att tolka 

paragrafen på annat sätt än att ansvaret enligt 6 § inte kan sträckas längre än det 

jämkade ansvaret enligt 4 §. Med andra ord, en enskild parts del kan inte bli 

större än vad som fastställts enligt skälighetsbedömningen.83 Den andra 

tolkningen är förvaltningsrättsligt inriktad. Begränsningen i 6 § avser den totala 

                                                
80 Se prop. 1997/98:45 del 2, s 121. 
81 Se MÖD 2010:24.  
82 Se Naturvårdsverkets rapport, 6501, Efterbehandlingsansvar, s 45.  
83 Se Naturvårdsverkets rapport, Efterbehandlingsansvar, s 52 f och Miljörätten i förändring – en antologi, 
Bengtsson, Miljörätt och civilrätt, s 46 ff.  
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skälighetsbedömningen för alla ansvariga. Detta innebär att en enskild part kan få 

svara för delar av avhjälpandekostnaderna trots att det hade ansetts oskäligt vid 

en individuell skälighetsbedömning enligt 4 §.84 Vilken tolkning som äger 

företräde är inte helt klart utan anses vara en fråga för rättstillämparen.85 Det 

torde dock vara möjligt att tolka förarbetena så att om någon av verksamhets-

utövarnas ansvar begränsats av 10 kap. 4 § MB ska inte en tillämpning av 10 kap. 

6 § MB medföra att ett större solidariskt ansvar utkrävs av den verksamhets-

utövare vars ansvar jämkats.86  

I de fall det inte har skett någon jämkning av parternas ansvar ska det 

solidariska ansvaret enligt 10 kap. 6 § 2 st. MB fördelas utifrån vad som anses 

skäligt i förhållande till hur stor del av miljöskadan varje part medverkat till och 

omständigheterna i övrigt. Vad som faller in under omständigheterna i övrigt är 

dock oklart.87  

  

                                                
84 Se Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten, s 284 och Darpö, SvJT 2000, s 487 ff. 
85 Se Naturvårdsverkets rapport, 6501, Efterbehandlingsansvar, s 52 f. 
86 Se prop. 1997/98:45 del 2, s 122. Miljörätten i förändring – en antologi, Bengtsson, Miljörätt och 
civilrätt, s 46 ff.  Naturvårdsverkets rapport, 6501, Efterbehandlingsansvar, s 52 f. Jfr. Michanek och 
Zetterberg, Den svenska miljörätten, s 284. Darpö, SvJT 2000, s. 481.  
87 A.prop. s 122. I MÖD 2012:59 nämndes som exempel på ”omständigheter i övrigt” ett köpeavtal med 
en friskrivningsklausul och köparens undersökningsplikt samt utebliven reklamation.   
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4 Konkursboets miljörättsliga ansvar enligt praxis 

4.1 Introduktion  

Frågan om ett konkursbo ska ansvara eller inte ansvara för konkursgäldenärens 

miljöfarliga verksamhet har kommit upp till prövning både innan och efter 

införandet av MB och miljödomstolarna. Nedan ska först undersökas om det är 

möjligt att ur miljörättslig praxis utläsa några generella riktlinjer för när ett 

konkursbo anses ansvara för konkursgäldenärens miljöfarliga verksamhet samt – 

i de fall boet ålagts ansvar – hur långt detta ansvar sträcker sig. Tanken med 

avsnittet är vidare att det sedan ska ligga till grund för diskussionen i avsnitt fem 

som behandlar de nya avgörandena MÖD 2013:36 och M 4093-13 gällande 

konkursboets ansvar vid gruvverksamhet i konkurs.   

 

4.2 Konkursboets ansvar genom fortsatt drift och 

verksamhetsutövning  

Enligt 7 kap. 8 § KL åligger det konkursförvaltaren att ta tillvara borgenärernas 

gemensamma rätt och bästa samt vidta åtgärder som främjar en förmånlig och 

snabb avveckling av boet. I vissa fall tas borgenärskollektivet rätt bäst tillvara 

genom att konkursförvaltaren fortsätter konkursgäldenärens verksamhet istället 

för att omgående avveckla verksamheten alternativt sälja den vidare. Som 

redogjorts för i avsnitt 2.3 är det vid fortsatt drift som konkursrätten är mer 

vänligt inställd till att acceptera ett miljörättsligt ansvar till skillnad från de fall 

då konkursboet inte fortsätter konkursgäldenärens verksamhet.88  

I fallen av fortsatt drift synes miljörätten och konkursrätten till viss del ha en 

gemensam utgångspunkt för konkursboets ansvar. MÖD har t.ex. i ett flertal 

avgöranden uttalat att om ett konkursbo driver konkursgäldenärens verksamhet 

                                                
88 Se Möller, Konkurs och miljöansvar, s 105 f, JustR Bengtsson i NJA 1984 s 602 och JustR Lindskog i 
NJA 2009 s 41. Möller har vidare förespråkat att boets ansvar vid fortsatt drift ur konkursrättslig 
synpunkt endast kan utsträckas till de skador som konkursboet själv orsakat vid den fortsatta driften och 
bör inte omfatta tidigare föroreningar eller kvarlämnat avfall från konkursgäldenären. Enligt äldre praxis 
från KN har det emellertid varit möjligt att vända sig gentemot konkursboet om krav på efterbehandling 
även vad gäller förorening som ursprungligen kommer från konkursgäldenären. RÅ 1997 ref 12, 
rättsprövning av KN B 249/94. Se även avsnitt 2.2 gällande vilka fordringar som är att betrakta som 
konkursfordringar.  
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vidare efter konkursen och därmed medverkar till föroreningen kan konkursboet 

hållas ansvarig för utredning samt efterbehandling med utgångspunkt i 10 kap. 2 

§ MB.89 Frågan behandlades bl.a. i MÖD 2008:14 och MÖD 2008:13 där 

domstolen hade anledning att ta ställning till när ett konkursbo är att anse som 

verksamhetsutövare och när boet ansvarar vid fortsatt drift.  

I MÖD 2008:13 hade konkursgäldenären tidigare bedrivit en deponi. 

Bakgrunden till fallet var att Componenta-koncernen hade beslutat år 2003 att 

verksamheten skulle upphöra sommaren år 2004. Bolagets nyttjanderätt till 

fastigheten upphörde sedan under år 2005. Länsstyrelsen fattade efter detta ett 

flertal beslut rörande bolagets deponi samt sanering av förorenade områden. 

Bolaget inkom därefter med en saneringsplan och redovisade vissa under-

sökningar som gjorts. År 2005 utfärdade Länsstyrelsen ett föreläggande om att 

Componenta AB skulle utföra en åtgärdsutredning beträffande bolagets deponi. 

År 2006 gick bolaget i konkurs och hade vid detta tillfälle inte uppfyllt 

föreläggandet. Länsstyrelsen förelade då istället Componenta AB:s konkursbo att 

utföra åtgärdsutredningen.  

I nästa rättsfall MÖD 2008:14 ålade Länsstyrelsen Klippan AB:s konkursbo 

att utföra undersökning på förorenade fastigheter tillhörande konkursgäldenärens 

tidigare verksamhet. Konkursbolaget hade bedrivit papperstillverkning på bruket 

fram till bolagets konkurs år 2006. Cirka ett halvår efter konkursutbrottet 

förvärvades bruksfastigheten av en ny verksamhetsutövare. Recipient för det 

processavloppsvatten som producerades i bruket var Rönne å. På angränsade två 

fastigheter fanns vidare deponier och dessa användes i vart fall under 1970-talet. 

Den verksamhet som konkursboet bedrivit under förvaltningen av boet var 

arkning av redan tillverkat papper och frågan var om denna verksamhet bidragit 

till föroreningen på fastigheten.  

MÖD konstaterade till en början i båda fallen att om ett konkursbo driver 

konkursgäldenärens verksamhet vidare efter konkursen och därmed medverkar 

till föroreningen kan konkursboet hållas ansvarig för utredning samt efter-

behandling med utgångspunkt i 10 kap. 2 § MB. Domstolen hänvisade vidare till 

                                                
89 MÖD 2008:14 och MÖD 2008:13.  
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att konkursboet enligt praxis90 även kan bli ansvarig för utredning och efter-

behandling i fall där boet förvarat samt haft rådighet över det förorenade 

objektet. I MÖD 2008:13 ansåg domstolen att det framgick att konkursboet inte 

bedrivit någon deponiverksamhet eller annan verksamhet på fastigheten där 

deponin fanns. Konkursboet hade inte heller ägt eller på annat sätt disponerat 

över fastigheterna. Boet kunde därför enligt domstolen inte anses vara 

verksamhetsutövare i det förevarande fallet. 

I MÖD 2008:14 hade däremot konkursboet bedrivit viss verksamhet, nämligen 

arkning av redan tillverkat papper. Vad gällde arkningen ansåg domstolen 

emellertid att denna verksamhet inte kunde anses ha medverkat till några 

ytterligare föroreningar i Rönne å. Några krav om provtagning och undersökning 

kunde därför inte riktas mot konkursboet. Vad gällde undersökning av deponin 

ansåg vidare domstolen att konkursboet inte bedrivit någon verksamhet relaterad 

till deponin då denna avslutats redan på 1970-talet och att boet inte heller ägt 

eller disponerat fastigheterna under konkursen. Boet ansågs därför inte ha sådan 

anknytning till deponin att ett verksamhetsutövaransvar kunde åläggas boet.  

Avgörandena i dessa två fall utföll till konkursbonas fördel. En förutsättning 

för att konkursboet ska kunna åläggas att vidta avhjälpandeåtgärder enligt 10 

kap. MB är följaktligen att det antingen bedrivit, bedriver verksamhet eller 

vidtagit, vidtar en åtgärd. Vad gäller begreppet verksamhet avses här något som 

är av mer varaktig natur.91 I MÖD 2008:13 bedrev inte konkursgäldenären någon 

verksamhet vid konkursutbrottet och nyttjanderätten till fastigheten där verksam-

heten bedrivits hade sagts upp. Genom att konkursboet då varken kunde anses 

bedriva någon verksamhet kopplad till deponin eller annan verksamhet får man 

tolka domstolens motivering så att det saknades stöd för att hävda att boet genom 

verksamhet bidragit till föroreningen på platsen. Här föreligger alltså en skillnad 

i förhållande till MÖD 2008:14 där boet faktiskt bedrivit verksamhet genom 

arkning av redan tillverkat papper. I MÖD 2008:14 stod det dock klart att 

                                                
90 Se NJA 2006 s 662. HD hänvisade i NJA 2006 s 662 vidare till MÖD 2002:16 där en förvaring 
övergick till en föroreningsskada.  
91 Se avsnitt 3.2.1 och 3.4.2.  
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arkningen inte bidragit till föroreningen och därför kunde inte boet åläggas 

ansvar.  

Konkursboets ansvar vid fortsatt drift blir således beroende av den typ av 

verksamhet som bedrivs och huruvida denna medverkat till föroreningen eller 

inte. Med andra ord medför inte fortsatt drift automatiskt ansvar. Det är dock 

svårt att dra några generella slutsatser om vilka typer av verksamheter som inte 

bidrar till föroreningen utan detta får sannolikt avgöras från fall till fall. Det torde 

vidare vara möjligt att förstå domstolens motivering så att vad gäller deponierna 

hade konkursbona kunnat göras ansvariga såsom verksamhetsutövare om de 

förvarat avfallet samt ägt eller på annat sätt disponerat över fastigheterna (haft 

rådighet över det förorenade objektet) där deponierna var belägna.  

 

4.3 Konkursboets ansvar genom förvaring 

4.3.1 Förvaringsfallen innan MB:s införande 

Den praxis som finns vad gäller s.k. förvaringsfall och konkursboets ansvar i 

dessa fall påbörjades under KN:s tid och reglerades då utifrån ML. Numera har 

denna praxis fastslagits och vidareutvecklats av MÖD efter miljödomstolarnas 

och MB:s införande. 92  

Grunden i förvaringsfallen går alltså tillbaka till ML:s tid. Enligt 1 § 1 st. 2 p. 

ML var lagen tillämplig på användning av mark, byggnad eller anläggning på ett 

sätt som kunde medföra förorening. Användes marken på ett sätt som medförde 

risk för omgivningspåverkan ansågs följaktligen detta vara en miljöfarlig 

verksamhet i sig. Som exempel på en sådan användning kan nämnas förvaring av 

miljöfarligt avfall på en fastighet.93 Det gjordes vidare en uppdelning mellan 

förvaringsfall och andra miljöskador vilka benämns skadefall.94 Skillnaden 

mellan begreppen låg främst i att ett förvaringsfall ansågs utgöra en pågående 

                                                
92 Se KN 12/74, KN 7/76, KN 162/81, KN B 31/91, KN B 249/94, MÖD 2002:16 och Darpö, Förvarings-
fallen – ett uttunnat begrepp, s 6.  
93	  Se Darpö, Förvarings-fallen – ett uttunnat begrepp, s 3 och Bjällås och Rahmn, Miljöskyddslagen, s 
205 ff. 	  
94 Begreppet förvaringsfall och dess betydelse gavs i Darpö: Vem har ansvaret? Statens naturvårdsverk, 
Rapport 4354 (1994), s 137.  
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miljöfarlig verksamhet medan den miljöfarliga verksamheten i ett skadefall 

ansågs som pågående under den period det pågick en aktiv drift som orsakade 

föroreningar.95 För konkursboets del kunde det enligt praxis från KN:s tid 

åläggas ansvar om boet hade avfallet i sin vård eller rättsligt förfogat över det. 

Förvaringen av avfallet utgjorde – då som nu – grunden för konkursboets ansvar 

och boet ansågs bedriva miljöfarlig verksamhet enligt 1 § 1 st. 2 p. ML.96 Det 

spelade följaktligen ingen roll om boet hade fortsatt att bedriva konkurs-

gäldenärens verksamhet eftersom förvaringen i sig utgjorde miljöfarlig verk-

samhet. Konsekvensen av att konkursboet ålagts detta ansvar utmynnade i att 

boet ålades att bortforsla avfallet innan någon skada på miljön uppstod. Detta 

ansågs vara en sådan förebyggande åtgärd som föll in under dåvarande regel om 

försiktighetsmått i ML.97 Frågan om konkursboet hade tillräckliga medel för att 

bekosta bortforslingen av avfallet bedömdes vidare sakna betydelse och utgjorde 

alltså inget hinder mot att rikta ett föreläggande mot boet.98 Vid 

skälighetsbedömningen gällande huruvida det var skäligt att boet vidtog dessa 

åtgärder så utföll den bedömning vanligen till boets nackdel.99  

4.3.2 Förvaringsfallen efter MB:s införande  

Ansvaret genom förvaring har som nämnts ovan även fastslagits av MÖD efter 

MB:s införande. Nedan ska framförallt ett fall som avgjordes kort efter MB:s 

införande diskuteras. Fallet är av stort principiellt intresse då domstolen i MÖD 

2002:16 godkände ett föreläggande om efterbehandling av förorenad mark som 

riktats mot konkursboet.  

I fallet hade en enskild firma gått i konkurs och en lastbil tillhörande firman 

stod kvar på fastigheten en månad efter konkursutbrottet. Lastbilen togs då 

tillbaka av försäljaren när konkursboet inte gjorde något anspråk på fordonet. En 

förorening uppstod under tiden fordonet stod parkerat på platsen genom att 

                                                
95 Se Darpö, Förvaringsfallen – ett uttunnat begrepp, s 4 och Michanek och Zetterberg, Den svenska 
miljörätten, s 271.  
96 Se KN B 33/91, KN B 14/98, KN B 128/91 och Bjällås och Rahmn, Miljöskyddslagen, s 205 ff. 
97 Se 40 § ML.  
98 Se KN B 79/92. Jfr vidare med omfattningen av konkursförvaltarens anmälningsskyldighet i avsnitt 
2.4.  
99 Se bl.a. KN B 128/91.  
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fordonet läckte diesel. Miljö- och byggnämnden i kommunen förelade då firmans 

konkursbo att efterbehandla den förorenade marken.  

Domstolen började med att ta ställning till huruvida boet enligt 10 kap. 2 § 

MB bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som bidragit till föroreningen. 

Genom att boet ansågs ha haft rådighet över fordonet och boet inte kunde bevisa 

att skadan inte till någon del inträffat efter konkursutbrottet, bedömde domstolen 

att boet vidtagit en sådan åtgärd som avses i 10 kap. 2 § MB. Konkursboet blev 

därför ansvarigt för efterbehandling. Domstolen gjorde vidare en skälighets-

avvägning enligt 10 kap. 4 § MB men ansåg inte att boet visat att det endast 

bidragit till föroreningen i begränsad mån. Då det även gällde efterbehandlings-

åtgärder som var relativt begränsade till omfång och kostnad ansågs inte heller 

åtgärderna vara: ”[…] oförenliga med konkursen som ett likvidationsförfarande”.  

Till en början kan diskuteras om MÖD 2002:16 ska placeras i kategorin 

förvaringsfall eller skadefall. Som redogjorts för ovan konstaterade domstolen att 

konkursboet haft rådighet över lastbilen vilket medförde att boet ansågs vara rätt 

adressat för föreläggandet. Genom rådigheten över lastbilen hade boet denna i 

sitt förvar och i grunden torde detta utgöra ett förvaringsfall.100 Det som skiljer 

Lastbilen i Gällivare från praxis innan MB:s införande är emellertid att 

förvaringen övergick till en konstaterad föroreningsskada. MÖD 2012:16 skulle 

därför kunna beskrivas som ett förvaringsfall som övergick till ett skadefall.101 

Som diskuterats ovan i avsnitt 3.2 har det betydelse vilket rättsligt stöd 

domstolen har vid fastställandet av vilka åtgärder som kan utkrävas av boet. När 

en förvaring övergår till en förorening övergår alltså den rättsliga grunden till 10 

kap. MB vilket medför att konkursboet kan åläggas ansvar för utredning och 

efterbehandling.  

Darpö, som är en av dem som kommenterat fallet ur miljörättslig synpunkt, 

menar att de slutsatser som går att dra av fallet är att konkursboets ansvar vid 

förorenarens konkurs likställs med en markägares ansvar i förvaringsfall i 

enlighet med definitionen av miljöfarlig verksamhet som återfinns i 9 kap. 1 § 

                                                
100 Se MÖD 2008:14 och MÖD 2008:13.  
101 Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten, s 277. 	  
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MB.102 Genom att boet har t.ex. avfall i sin rådighet innebär förvaringen att boet 

bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd enligt 10 kap. 2 § MB. Stöd för detta 

synsätt går enligt Darpö att finna i NJA 2006 s 662103 där HD hänvisar till MÖD 

2002:16 och konstaterar att konkursboet – även när ingen verksamhet bedrivits – 

är att anse som verksamhetsutövare när boet förvarat och har rådighet över 

miljöfarligt avfall.104 Det Darpö torde mena med detta är att genom förvaringen 

bedriver konkursboet miljöfarlig verksamhet enigt 9 kap. 1 § MB och betraktas 

som verksamhetsutövare. I de fall förvaringen har lett till en förorening efter 

konkursutbrottet kan boet emellertid antingen anses ha vidtagit en åtgärd enligt 

10 kap 2 § MB alternativt anses ha medverkat till föroreningen genom fortsatt 

drift. För tillämpning av 10 kap. MB krävs som sagt en konstaterad förorenings-

skada.105  

Söderlund har kommenterat fallet ur insolvensrättslig synpunkt och har starkt 

kritiserat MÖD:s beslut med hänvisning till att konkursboet i dessa fall har ett 

mycket sämre skydd än fastighetsförvärvare generellt106 eftersom den rådighet 

som medföljer fastighetens övergång till boet är tillräcklig för att boet ska anses 

ha vidtagit en åtgärd enligt 10 kap. 2 § MB. Genom att ansvaret förs över på 

detta sätt har inte heller konkursboet någon möjlighet att undvika ansvaret. 

Rättsläget innebär därmed att boet i princip ärver det miljörättsliga ansvaret med 

tvång.107  

Sammanfattningsvis kan diskuteras om inte ansvaret för konkursbon blev 

något vidare genom MÖD 2002:16 jämfört med tidigare praxis. Genom att ett 

förvaringsfall kan utvecklas till ett skadefall kan, såsom Söderlund anför, boet 

åläggas efterbehandlingsansvar som åtgärdsvidtagare enbart genom fastighetens 

övergång. Domstolen synes således ha gått ett steg längre i förhållande till 

                                                
102	  Se Darpö, Förvaringsfallen – ett uttunnat begrepp, s 6 f. 	  
103 För referat av fallet se avsnitt 2.4. 
104 Se NJA 2006 s 662.  
105 Stöd för detta synsätt återfinns i Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten, s 277 som anför 
att då förvaringen delvis gått över till föroreningsskador bör konkursbon enligt författarna anses vara 
verksamhetsutövare enligt 10 kap. 2 § MB och bestämmelsen kan då ligga till grund för ansvar.  
106 Se avsnitt 3.4.3. 
107 Se Söderlund, Konkursrätten, s 544 f.  
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tidigare ansvar för preventiva åtgärder som ålagts konkursbon i förvaringsfall.108 

Det torde även vara svårt för konkursboet att bevisa att ingen förorening har 

uppstått efter konkursutbrottet då det kan ta lång tid för förvaltaren att få en 

översikt över en omfattande verksamhet och då är skadan redan skedd.109 Fallet 

visar vidare på att det inte går någon klar linje mellan föroreningar skapade av 

konkursgäldenären kontra konkursboet.  

 

4.4 Ansvarar konkursboet vid övergång av tillståndspliktig 

verksamhet?  

Ett tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet medför vanligtvis både rättigheter 

och skyldigheter för dess innehavare. Rättigheten medför exempelvis en rätt att 

fortsätta bedriva den tillståndspliktiga verksamheten medan en skyldighet t.ex. 

kan utgöra regelbunden kontroll av verksamheten och vidtagande av sanerings-

åtgärder vid dess upphörande. När en tillståndspliktig verksamhet går i konkurs 

övergår tillståndet för verksamheten automatiskt till konkursboet.110 Frågan om 

ett sådant förvärv inbegriper både rättigheten till fortsatt drift och skyldigheten 

att följa föreskrivna villkor i tillståndet ställdes på sin spets i MÖD 2005:29 då 

konkursboet tagit över tillståndspliktig verksamhet enligt MB. 

I MÖD 2005:29 hade ett aktiebolag (Frilac AB) bedrivit verkstadsindustri, 

ytbehandling och pulverlackering innan bolaget gick i konkurs. När Läns-

styrelsen meddelade tillstånd för verksamheten innehöll tillståndet bl.a. villkor 

om omhändertagande av miljöfarligt avfall samt krav om markundersökning och 

vid behov efterbehandling. Innan Frilac AB gick i konkurs meddelade bolaget 

Miljönämnden att verksamheten på fastigheten hade upphört och att verk-

samheten flyttats till en annan fastighet. Det hyreskontrakt Frilac AB hade på den 

första verksamheten var vidare uppsagt innan bolaget gick i konkurs. 

Miljönämnden ålade efter konkursbeslutet konkursboet att följa villkoren i 

Länsstyrelsens tillstånd.  

                                                
108	  Se Möller, Konkurs och miljöansvar, s 97 f. 	  
109 Se HD:s motivering i NJA 2003 s 599.	  
110	  Se Bengtsson m.fl. Miljöbalken (19 februari 2014 Zeteo) kommentaren till 10 kap. 2 § MB. 	  
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MÖD upphävde emellertid tidigare beslut och förelägganden med 

motiveringen att enbart det förhållandet att konkursboet i detta fall hade kunnat 

åberopa tillståndet för att återuppta den tillståndsgivna verksamheten inte 

medförde att någon verksamhet kunde anses vara pågående. Ett föreläggande om 

efterbehandlingsåtgärder kunde därför inte riktas mot boet såsom verksamhets-

utövare. Någon verksamhet kopplad till tillståndet hade alltså varken bedrivits 

vid eller efter konkursutbrottet. Vad gällde tillståndsreglerade efterbehandlings-

åtgärder hänvisade MÖD till KN B 159/93. Fallet rörde ett konkursbo som ålades 

att som tillståndshavare uppfylla kraven om sluttäckning enligt tillståndet när ett 

avfallsupplag (deponi) gick i konkurs. Grunden för ansvaret låg i att 

verksamheten enligt KN ansågs utgöra en pågående miljöfarlig verksamhet 

genom att upplaget kunde medföra störningar för omgivningen. Det kan 

diskuteras hur domstolens hänvisning till KN B 159/93 ska tolkas. I litteraturen 

har det argumenterats för att då rättsläget vad gäller konkursboets ansvar i 

förvaringsfallen får anses vara klart oavsett om det följer av villkor i tillstånd 

eller inte, får hänvisningen anses ta sikte på rådighetsfrågan, dvs. att boet genom 

tillståndet innehar den rådighet som krävs för att det ska kunna bli ansvarigt.111 

Att konkursbon i vissa fall enligt miljörättslig praxis har ansetts skyldiga att vidta 

preventiva åtgärder i syfte att förhindra skada på miljön får med hänvisning till 

det som diskuterats i avsnitt 4.3.2 anses vara klart. Domstolens hänvisning gällde 

därför sannolikt rådighetsfrågan.   

Det kan diskuteras vilka generella slutsatser som kan dras av MÖD 2005:29. I 

fallet kom domstolen fram till att boet inte hade en skyldighet att åtgärda 

konkursgäldenärens miljöskador. Fallet gällde som nämnts ovan efter-

behandlingsåtgärder då marken redan var skadad. Verksamheten ansågs vidare 

inte vara pågående såsom deponin i KN B 159/93 (förvaringsfall). Domstolen 

synes alltså i detta fall inte ha velat utsträcka konkursboets ansvar till att omfatta 

ett miljöansvar som inte är baserat på ett förvaringsfall.112 Detta torde innebära 

att domstolen inte anser att förorenaransvaret automatiskt övergår genom 

                                                
111 Se Darpö, Förvaringsfallen – ett uttunnat begrepp, s 7 och Michanek och Zetterberg, Den svenska 
miljörätten, s 275 f.  
112 Se Darpö, Förvaringsfallen – Ett uttunnat begrepp, s 7.  
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konkursbeslutet såsom det gör om konkursboet förvarar miljöfarliga ämnen. Om 

konkursgäldenären t.ex. i förevarande fall inte hade lämnat fastigheten där 

verksamheten bedrivits hade möjligen utgången av målet blivit en annan om 

denne bedrivit en verksamhet som bedömts såsom pågående och därmed 

miljöfarlig.113 Sammanfattningsvis kan konstateras att i fall där konkurs-

gäldenären lagt ned verksamheten samt flyttat från lokalerna innan konkurs-

utbrottet, kan boet inte anses ha sådan koppling till konkursgäldenärens 

miljöansvar att ansvar kan utkrävas av boet. Stöd för denna slutsats går att finna i 

domstolens motivering i MÖD 2008:14 där domstolen pekar på att boet måste ha 

en anknytning till deponierna för att betraktas såsom verksamhetsutövare, 

antingen genom fortsatt drift eller också genom rådighet över den aktuella 

fastigheten.   
 

4.5 Sammanfattning och slutsatser 

Är det då möjligt att utifrån ovan refererade och diskuterade fall konstatera att 

det föreligger ett klart rättsläge för när ett konkursbo kan bli ansvarigt för 

konkursgäldenärens miljöfarliga verksamhet samt hur långt detta ansvar sträcker 

sig? 

Till en början kan konstateras att till grund för konkursboets ansvar ligger att 

boet anses bedriva verksamhet. Som diskuterats ovan har boet ålagts ansvar i två 

huvudfall. Uppdelningen mellan dessa två huvudfall är dock inte alltid tydlig och 

det torde vara möjligt att argumentera för att det kan uppstå mellanfall/specialfall 

i förhållande till de två huvudfallen. Det första huvudfallet är om konkursboet 

fortsätter att bedriva konkursgäldenärens verksamhet och därmed medverkar till 

föroreningen; då kan boet i princip åläggas ansvar enligt 10 kap. 2 § MB. Om 

den verksamhet boet bedriver inte har medverkat till föroreningen kan inget 

ansvar utkrävas enligt 10 kap. MB.114 Det andra huvudfallet är om boet anses ha 

förvarat miljöfarliga ämnen och det haft rättsliga och faktiska möjligheter att 

förfoga över ämnena. Det kan t.ex. gälla tunnor, avgränsade högar eller brunnar 

                                                
113 Se JustR Lindskog i NJA 2009 s 41 och Söderlund, Konkursrätten, s 546.	  
114 Se domstolens motivering i MÖD 2008:14. 
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fyllda med miljöfarligt avfall som riskerar att läcka och därför måste bortforslas. 

Det rör sig följaktligen om avfall eller material som på olika sätt varit åtskilt från 

omgivningen.115 Den rättsliga grunden för ansvaret är då att boet genom 

förvaringen (användningen av marken) anses bedriva miljöfarlig verksamhet 

enligt 9 kap. 1 § MB. Som redogjorts för i avsnitt 3.3.1 anses verksamheten 

vidare såsom pågående då det finns risk för skada på omgivningen. 

Boet ansvarar även i vad som skulle kunna kallas ett mellanfall, då 

förvaringen har lett till en förorening vilket fastslogs i MÖD 2002:16. Detta fall 

kan beskrivas såsom ett förvaringsfall som övergått till ett skadefall. Här skiftar 

dock den rättsliga grunden från förvaringsfall till 10 kap. MB. I de fall förvaring 

ligger till grund för ansvar rör det sig främst om en plikt att vidta preventiva 

åtgärder, dvs. åtgärder i förebyggande syfte då det finns risk för skada på mark 

och vatten.116 I fall där det skett en förorening från det förvarade avfallet och det 

inte går att konstatera att föroreningen inte har inträffat efter att konkurs-

gäldenärens egendom gått upp i boet kan boet enligt miljörättslig praxis åläggas 

efterbehandlingsansvar enligt 10 kap. MB. Boet anses då vara verksamhets-

utövare och ansvaret kan grundas på att boet antingen anses bedriva en 

verksamhet som medverkat till föroreningen eller att boet vidtagit en åtgärd som 

orsakat föroreningen.   

Det finns dock ett fall där det är möjligt att argumentera för att det föreligger 

ytterligare ett huvudfall, men att huvudfallet medför att konkursboet inte åläggs 

ansvar för konkursgäldenärens miljöfarliga verksamhet. Detta är när 

tillståndpliktig verksamhet omhändertas av konkursboet och det vid konkurs-

utbrottet inte pågår någon verksamhet kopplad till tillståndet som i MÖD 

2005:29. Det faktum att boet i liknande fall kan åberopa tillståndet för att 

återuppta verksamheten medför inte att verksamheten kan ses såsom pågående. 

Ansvaret torde följaktligen i dessa fall ligga kvar på konkursbolaget såsom 

tidigare förorenare.  

                                                
115 Se MÖD 2010:11. Fallet gällde inte ett konkursbos ansvar men torde ändå kunna vara vägledande vad 
gäller utsträckningen av förvaringsfallen. Domstolen anförde bl.a. i fallet att föroreningar med fasta 
ämnen eller fasta material i mark inte borde ses annorlunda än föroreningar med samma material i 
sediment eller vatten.  
116 Se avsnitt 3.2.2. vad gäller preventiva åtgärder.  
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Något som märks i MÖD:s motiveringar till skillnad från KN:s är att 

domstolen uppmärksammar att det föreligger en kollision mellan det miljö-

rättsliga och konkursrättsliga synsättet vad gäller konkursboets ansvar för 

efterbehandlingsåtgärder vid miljöskada.117 Huruvida detta tyder på en mer 

restriktiv inställning från MÖD:s sida vad gäller att utdöma ansvar för konkursbo 

att vidta preventiva och reparativa åtgärder är dock svårt att utläsa. Frågan är 

vidare om det är möjligt att peka på några gemensamma riktlinjer för hur långt 

boets ansvar sträcker sig i dessa fall. Som ovan påpekats är detta beroende av 

vilken rättslig grund boets ansvar vilar på. I MÖD 2008:13 hänvisade domstolen 

bl.a. till att boet kan bli ansvarigt för utredning samt efterbehandling. Exakt vad 

detta innebär är sannolikt beroende av hur situationen ser ut i det enskilda fallet. I 

exempelvis MÖD 2002:16 som i grunden var ett förvaringsfall men som 

utvecklades till ett skadefall ålades boet att sanera hela föroreningen från 

lastbilen. I det fallet ansågs det vara skäligt att boet stod för efterbehandlings-

kostnaden då efterbehandlingsåtgärderna som behövde genomföras var av 

begränsad omfattning och kostnad. Eftersom en skälighetsbedömning måste ske 

enligt 10 kap. 4 § MB i varje enskilt fall och det utifrån MÖD 2002:16 inte går 

att dra några generella slutsatser om var gränsen går för vad som får anses vara 

av begränsad omfattning samt kostnad kan man argumentera för att det är oklart 

hur långt boets ansvar sträcker sig.  

Det går såsom ovan redogjorts för att peka på vissa gemensamma nämnare för 

när boet kan bli ansvarigt för konkursgäldenärens miljöfarliga verksamhet. I 

många fall torde boets ansvar dock vara beroende av hur situationen ser ut i det 

enskilda fallet. Jag ansluter mig därför till Lindskogs uppfattning att rättsläget 

inte alltid framstår som helt klart gällande vad som faktiskt utlöser boets ansvar i 

fall där konkursboet inte fortsatt konkursgäldenärens verksamhet samt hur långt 

detta ansvar sträcker sig.118  

                                                
117 Se MÖD 2005:29 och 2002:16. 
118 Se JustR Lindskog i NJA 2009 s 41. 	  
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5 Konkursboets miljöansvar vid gruvverksamhet i konkurs   

5.1 Introduktion 

En gruva är en omfattande industriell verksamhet som har en stor och omedelbar 

miljöpåverkan.119 Genom att intresset för att starta och investera i gruvor har ökat 

bl.a. med hänsyn till det stigande metallpriset har även frågan om vem som 

ansvarar för miljöskadorna vid en gruvas konkurs blivit högst aktuell.120  

Frågan om när ett konkursbo är att anse som verksamhetsutövare och således 

kan åläggas att vidta åtgärder i ett gruvområde kom upp till prövning i MÖD 

2013:36 (ScanMining AB:s konkursbo) och M 4093-13 (Balikengruvan AB:s 

konkursbo). Eftersom omständigheterna och domstolens motivering i fallen, som 

är av betydelse för framställningen, är mycket lika kommer fallen behandlas 

parallellt. Eventuella skillnader mellan fallen kommer att uppmärksammas.  

 

5.2 Omständigheterna i MÖD 2013:36 och M 4093-13 

5.2.1 Omständigheter i målen och uppkomna frågor   

Tillstånd lämnades år 2000 av miljödomstolen vid Umeå tingsrätt för 

ScanMining AB (ScanMining) att inrätta och driva en gruva vid namn 

Blaikengruvan belägen vid Ersmarksberget (Ersmarksberget/Blaiken). År 2002 

fick ScanMining även tillstånd för att inrätta och driva en gruva kallad 

Svärtträskgruvan. Båda tillstånden tog sikte på brytning av malm. ScanMining 

överlät sedan verksamheten år 2006 till sitt dotterbolag Blaikengruvan AB 

(Blaikengruvan) och brytningen i gruvorna påbörjades samma år. Både moder- 

och dotterbolag gick i konkurs år 2007 och gruvorna överläts år 2008 av 

konkursbona till en ny verksamhetsutövare, Lappland Goldminers Sorsele AB 

(Lappland Goldminers). Lappland Goldminers gjorde omfattande försök att starta 

brytning av malm men bolaget gick i konkurs i början av år 2012. Bolaget och 

sedermera Lappland Goldminers konkursbo har haft ansvaret för drift samt 

underhåll av gruvverksamheten sedan försäljningen år 2008.  
                                                
119 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Industri/Gruvor/Gruvavfall-BREF/ 
120 Se avsnitt 1.1. gällande det ökade intresset för gruvverksamhet.	  	  
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Länsstyrelsen meddelade år 2012 ett föreläggande om att Blaikengruvans 

konkursbo, ScanMinings konkursbo och Lappland Goldminers konkursbo 

solidariskt skulle ansvara för upprätthållande av rening och egenkontroll för 

gruvområdena Ersmarksberget/Blaiken och Svärtträsk. För Ersmarksberget/ 

Blaiken skulle även en slutlig efterbehandlingsplan upprättas. ScanMinings och 

Blaikengruvans konkursbo överklagade emellertid Länsstyrelsens beslut och 

yrkade på att föreläggandet skulle upphävas.  

Av ansvarsutredningen som genomförts av Länsstyrelsen framgick att det 

skett en spridning av föroreningar i form av metaller från bl.a. dagbrott och 

upplag av gråberg vid gruvområdena i Ersmarksberget/Blaiken och Svärtträsk. 

10 kap. MB ansågs på den grunden vara tillämplig i förevarande fall.121 Den 

första fråga domstolen hade att ta ställning till i målet var följaktligen vilken 

verksamhet som orsakat föroreningsskadan och om konkursbona i sin tur bedrivit 

gruvverksamhet som medverkat till föroreningsskadan. Nästa fråga domstolen 

hade att avgöra var innebörden av avhjälpandeansvaret samt om det förelåg skäl 

till jämkning av konkursbonas ansvar.  

5.2.2 Domstolens motivering  

En av de första frågorna MÖD hade att ta ställning till var vilken verksamhet 

som hade vållat föroreningsskadan samt under vilken tidsperiod denna 

verksamhet i så fall bedrivits. Domstolen menade att det vid denna bedömning 

var avgörande hur begreppet gruvverksamhet skulle tolkas samt vilka olika 

moment en gruvverksamhet inbegriper. MÖD konstaterade inledningsvis att 

gruvverksamhet är en verksamhet som kräver tillstånd men att själva 

tillståndspliktens utformning inte är avgörande för begreppets omfattning. 

Gruvverksamhet omfattar alltså enligt domstolen förutom driften av gruvan och 

brytning av malm även: ”åtgärder för drift och underhåll som bl.a. förvaring och 

hantering av utvinningsavfall, rening av gruv- och dränagevatten, skötsel av 

                                                
121 Skadan har i detta fall uppkommit både innan och efter den 1 augusti 2007, då lagändringar infördes i 
10 kap. MB. 10 kap. MB är alltså i detta fall tillämplig både i sin lydelse innan och efter den 1 augusti 
2007. Domstolen konstaterade dock att eftersom målet rör tillämpning av 10 kap. 1, 2 och 4 §§ MB och 
det inte skedde några materiella ändringar i paragraferna får skillnaden i lagtextens ordalydelse ingen 
inverkan på frågorna som är uppe till bedömning i målen. Se MÖD 2013:36 och M 4093-13.  
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sedimentationsdammar, egenkontroll m.m.”. Detta innebär att gruvverksamhet 

måste ses som en helhet med alla de nämnda delmomenten och det är således 

gruvverksamheten som helhet som vållat föroreningsskadan. Till följd av detta 

ansågs gruvverksamheten i Blaikengruvan och Svärtträskgruvan ha påbörjats år 

2005 och vara en pågående verksamhet. 

Vad gällde frågan om konkursbona i förevarande fall var att se som 

verksamhetsutövare konstaterade domstolen till en början att för konkursbonas 

del övergick ansvaret för verksamheterna genom konkursen. Domstolen ansåg 

därtill att konkursbona drivit konkursgäldenärens verksamhet vidare genom 

förvaring av utvinningsavfall och upprätthållning av rening av dränagevattnet 

under perioden december år 2007 – augusti år 2008. Som ovan anförts anses 

detta vara ett led i en pågående gruvverksamhet och i detta fall hade 

gruvverksamheten i sin helhet medverkat till föroreningsskadan. Med andra ord 

ansågs konkursbona vara verksamhetsutövare enligt 10 kap. 2 § MB.  

Konkursbonas invändningar om att utförda åtgärder endast vidtagits som ett led i 

förvaltningen av konkursboet eller att Blaikengruvans konkursbo inte haft 

rådighet över de fastigheter där förvaringen skett påverkade inte bedömningen av 

vem som är att anse såsom verksamhetsutövare enligt 10 kap. 2 § MB. 

Domstolen adresserade sedan frågan om ansvarets fördelning och ansvarets 

innebörd. Avhjälpandeansvaret är enligt 10 kap. 2 § MB solidariskt vilket 

innebär att Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet har möjlighet att meddela 

föreläggande mot en eller alla förorenare. Att såsom Länsstyrelsen gjort i 

förevarande fall och i första hand vända sig gentemot Lappland Goldminers och 

då pengarna tagit slut i andra hand vända sig gentemot tidigare 

verksamhetsutövare ansågs inte felaktigt. Vad gällde innebörden av 

konkursbonas ansvar ålades de i nuvarande fall att utföra och bekosta rening av 

gruv- och dränagevatten, dagvatten samt upprätthålla egenkontroll av 

industriområdet och syftet med åtgärderna var att förebygga fortsatt spridning av 

metaller till omgivningen ansåg domstolen att åtgärderna var förenliga med 10 

kap. 4 § MB. 
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Vad gällde möjligheten till jämkning konstaterade MÖD att då det som i 

förevarande fall gäller ett föreläggande om upprätthållning av rening och 

egenkontroll samt upprättande av en slutlig efterbehandlingsplan saknas det skäl 

för jämkning. Motiveringen till denna slutsats var att det saknas stöd i praxis för 

jämkning av inledande utrednings- och undersökningsåtgärder. Domstolen 

avslog därför konkursbonas överklaganden.  

 

5.3 Analys av domstolens motivering i MÖD 2013:36 och M 4093-13 

5.3.1 Begreppet gruvverksamhet och konkursboet som verksamhetsutövare  

Genom domstolens beslut är det klarlagt att konkursbona i förevarande fall var 

att anse som verksamhetsutövare. Frågan är därför vilka generella slutsatser som 

går att dra av domstolens motivering i förevarande fall i förhållande till tidigare 

praxis som presenterats i avsnitt 4 gällande konkursboets ansvar för konkurs-

gäldenärens miljöfarliga verksamhet.  

Den rättsliga grunden för konkursboets ansvar är enligt fallen 10 kap. 2 § MB. 

Som bekant vid det här laget krävs för ansvar enligt 10 kap. MB att konkursboet 

bedrivit en verksamhet eller har vidtagit en åtgärd som bidragit till 

föroreningsskadan. Att spridning av metallhaltigt vatten (förorening) skett till 

omgivningen konstaterades i Länsstyrelsens ansvarsutredning. Frågan om hur 

begreppet gruvverksamhet skulle tolkas hade därtill avgörande betydelse för 

vilken verksamhet som orsakat föroreningsskadan och under vilken tidsperiod 

den verksamheten bedrivits. Det torde här vara möjligt att argumentera för att 

domstolen gav begreppet gruvverksamhet en vid omfattning genom att konstatera 

att gruvverksamhet omfattar en mängd delmoment, däribland åtgärder för drift 

och underhåll såsom t.ex. förvaring och hantering av avfall samt rening av gruv- 

och dränagevatten. Det ligger följaktligen enligt domstolen i gruvverksamhetens 

natur att verksamheten får anses såsom pågående tills den avslutats och 

efterbehandlats.122 Detta innebär alltså att gruvverksamhet bedrivs även i dess 

passiva bemärkelse, vilket är när det inte sker brytning i gruvan. Länsstyrelsen, 

                                                
122 Vad gäller ansvar vid t.ex. deponier se avsnitt 3.3 och 4.3.  
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Naturvårdsverket och Mark- och miljödomstolen benämnde detta såsom att 

verksamheten bedrivs i ”stand-by läge”. MÖD använde sig dock inte av uttrycket 

i ”stand-by läge” för att beskriva omfattningen av gruvverksamhet.  

I förevarande fall menade domstolen att ansvarsgrunden för konkursbona låg i 

att konkursbona fortsatt bedriva konkursgäldenärens verksamhet och i och med 

det är att anse som verksamhetsutövare. Å ena sidan faller följaktligen fallet, 

utifrån domstolens argumentation, inom huvudfallet fortsatt drift.123 Detta beror 

bl.a. på hur domstolen valt att tolka begreppet gruvverksamhet. Denna typ av 

verksamhet kommer inte anses såsom avslutad förrän verksamheten blivit 

efterbehandlad och återställd. Ansvarets omfattning blir följaktligen vidare 

genom att 10 kap. MB aktualiseras och därmed efterbehandlingsansvaret. Å 

andra sidan kan det argumenteras för att det föreligger ett förvaringsfall, dvs. en 

pågående miljöfarlig verksamhet med risk för skada på omgivningen.124 I fallen 

var det emellertid konstaterat att det förelåg en skada på miljön och konkursboets 

ansvar i förvaringsfall torde därmed konsumeras av ansvaret vid fortsatt drift.  

Ser man på fallen utan att försöka placera dessa i det ena eller andra 

huvudfallet är frågan om det är möjligt att argumentera för att gruvverksamhet 

utgör ett specialfall och således innebär en förändring i förhållande till tidigare 

rättsläge. Ett konkursbo kan inte undkomma ansvar eftersom gruvverksamhet 

anses såsom pågående även i dess passiva bemärkelse. Boet torde alltså alltid få 

bära ett ansvar även om verksamheten endast bedrivs i ”stand-by läge” under 

avvecklingen av boet. Domstolen menade i förevarande fall att det inte är 

tillståndet för verksamheten som är avgörande för vem som bedrivit verksam-

heten utan att bedömningen för vem som är att anse som verksamhetsutövare ska 

ske utifrån vem som faktiskt har bedrivit verksamheten.125 Domstolen fann bl.a. 

stöd för sin argumentation i NJA 2012 s 125 p. 9 där HD diskuterade 

                                                
123 Se avsnitt 4.5. för mitt konstaterande att fortsatt drift utgör ett huvudfall där konkursboet kan bli 
ansvarig för konkursgäldenärens miljöfarliga verksamhet.  
124 Se avsnitt 4.3.1. och 4.3.2 angående konkursboets ansvar vid förvaringsfall.  
125 Domstolen gjorde bl.a. en hänvisning till MÖD 2005:29 och menade på att domstolen i detta fall gjort 
en annan bedömning. Hänvisningen borde förstås så att den gäller att det i MÖD 2005:29 inte bedrevs 
någon verksamhet kopplat till tillståndet vid konkursutbrottet eller därefter. Vilket det med hänsyn till 
bedömningen av begreppet gruvverksamhet ansågs göra i förevarande fall.	  
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verksamhetsutövarbegreppet och konstaterade att ordalydelsen i 10 kap. 2 § MB 

inte:  

 

”lämnar något egentligt utrymme för att vid prövningen av vem som är 

verksamhetsutövare ta hänsyn till de närmare omständigheterna, såsom att 

de skador som orsakats genom åtgärderna kan vara mer tillfälliga och 

utgöra nödvändigt led i ett saneringsarbete som totalt sett syftar till en 

minskad belastning på miljön”.  

 

Detta ansåg MÖD tydligt signalerade att vid bedömningen av vem som är att 

anse såsom verksamhetsutövare bör intresset av ett transparent och effektivt 

system för avhjälpande stå i fokus. I avsnitt 3.4.1 har verksamhetsutövar-

begreppet diskuterats och i jämförelse med tidigare praxis126, där MÖD 

konstaterat att omständigheterna i det enskilda fallet kan ha betydelse, är det 

möjligt att argumentera för att domstolen numera synes mena att urvalet av 

omständigheter som kan påvisa att man inte är verksamhetsutövare blivit snävare 

genom HD:s uttalande. Detta innebär att för att få ledning i vem som är 

verksamhetsutövare vid gruvverksamhet har domstolens tolkning av gruv-

verksamhet stor betydelse och därför kan det finnas stöd för att hävda att 

gruvverksamhet utgör ett specialfall. Avslutningsvis innebär detta att då 

gruvverksamhet bedöms såsom en pågående miljöfarlig verksamhet påverkar 

detta när konkursboet kan åläggas ett miljörättsligt ansvar. Det är vidare möjligt 

att domstolens bedömning i förevarande fall kan få betydelse för andra typer av 

industriella verksamheter.  

5.3.2 Möjligheten till jämkning och det solidariska ansvaret 

MÖD ålade i MÖD 2013:16 och M 4093-13 ScanMinings och Blaikengruvans 

kunkursbo att solidarisk med Lappland Goldminers konkursbo upprätthålla 

rening av dränage- och dagvatten, upprätthålla egenkontroll samt upprätta 

efterbehandlingsplan. Domstolen bedömde att dessa åtgärder utgjorde före-

byggande åtgärder enligt 10 kap. 4 § MB för att förhindra spridning av metaller 

                                                
126 Se MÖD 2005:64.  
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till omgivande mark- och vattenområden. Som redogjorts för ovan i avsnitt 5.2.2 

ansåg inte domstolen att det förelåg skäl för jämkning av konkursbonas ansvar då 

dessa åtgärder endast anses vara inledande utrednings- och 

undersökningsåtgärder.127 De omständigheter domstolen tog hänsyn till i 

förevarande fall var att det inte var lång tid sedan föroreningen skedde, att 

konkursbona under den tiden föroreningen skedde hade ett ansvar att förhindra 

framtida skador samt att konkursbona endast bedrivit verksamhet under en 

kortare period. Domstolen hänvisade även i sin bedömning till MÖD 2003:127 

och MÖD 2005:30, där MÖD ansåg det skäligt att verksamhetsutövare enlig 10 

kap. 2 § MB förelades att vidta inledande undersökningar av förorenade 

områden. Dessa avgöranden handlar emellertid inte om bolag i konkurs och det 

är därför möjligt att argumentera för att domstolen synes anse att bolagets 

konkurs inte är en omständighet som ska tas i beaktande vid skälighets-

bedömningen vid denna typ av åtgärder. Till min kännedom finns det inget fall 

från MÖD där ett konkursbos ansvar har jämkats. En jämförelse kan t.ex. göras 

med MÖD 2002:16 där ett konkursbo ålades att vidta efterbehandlingsåtgärder 

av förorenad mark. Domstolen menade i detta fall att de åtgärder som 

konkursboet ålades att utföra var av begränsad omfattning och kostnad och 

därmed inte stod i strid med konkursen som likvidationsförfarande. Det framgår 

inte i MÖD 2002:16 som påpekats i avsnitt 4.3 var gränsen går för när 

omfattningen av efterbehandlingsåtgärderna och kostnaderna är för stora. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att möjligheterna för jämkning i fall där det 

krävs inledande utrednings- och undersökningsåtgärder är små. Den öppning som 

finns för jämkning är i fall där boet ålagts att vidta efterbehandlingsåtgärder men 

även i dessa fall intar domstolen en restriktiv inställning vad gäller att jämka 

verksamhetsutövarens ansvar gentemot det allmänna.  

Som behandlats i avsnitt 3.4.5 kan, beroende på hur man tolkar 10 kap. 6 § 

MB, ett jämkat ansvar ha inverkan på fördelningen av det solidariska ansvaret 

enligt paragrafens första stycke. Med stöd av förarbetena till paragrafen torde det 

                                                
127 Se avsnitt 3.4.4. gällande redogörelsen för möjligheterna till jämkning av avhjälpandeansvaret enligt 
10 kap. 4 § MB. 	  
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dock vara möjligt att hävda att om en verksamhetsutövarens ansvar begränsats 

enligt 10 kap. 4 § MB ska inte en tillämpning av 10 kap. 6 § MB leda till att ett 

större solidariskt ansvar utkrävs av den verksamhetsutövaren om denne ansvar 

har jämkats. 128 I förevarande fall jämkades emellertid inte konkursbonas ansvar, 

vilket innebär att om inte något av konkursbona kan visa att dettas bidrag till 

föroreningen var så obetydligt att det inte ensamt motiverar efterbehandlings-

ansvar, kan det sluta i fullt ansvar.  

10 kap. 6 § 2 st. MB är en fördelningsregel och där framgår att kostnaden som 

verksamhetsutövarna betalat ska fördelas utifrån vad som anses skäligt i 

förhållande till hur stor del av miljöskadan som varje part har medverkat till och 

omständigheterna i övrigt. Eftersom tvisten i detta fall gällde fastställandet av 

konkursbonas efterbehandlingsansvar behandlade inte domstolen frågan hur stort 

varje verksamhetsutövares ansvar var i förevarande fall då detta i slutänden kan 

bli ett regressanspråk mellan parterna om hur ansvaret ska fördelas.129 I nuläget 

är det alltså inte fastställt hur stor del av kostnaden varje verksamhetsutövare 

faktiskt ska stå för i slutänden. I förarbetena till 10 kap. 6 § MB framgår att 

verksamhetsutövarnas respektive medverkan till föroreningen är en viktig 

fördelningsgrund för avhjälpandeansvaret.130 Vad som omfattas av 

omständigheterna i övrigt framgår emellertid inte. Eftersom det även saknas 

vägledande praxis i frågan hur ett solidariskt ansvar ska fördelas mellan 

konkursbon enligt 10 kap. 6 § MB får rättsläget anses vara oklart.  

Till sist blir det alltså konkursbona som får stå den ekonomiska risken i fall 

övriga verksamhetsutövare inte kan betala sin del av avhjälpande kostnaden.131 

Då har det betydelse hur mycket kapital som finns i varje konkursbo gällande om 

det överhuvudet är möjligt att regressvis återkräva några pengar efter att det 

solidariska ansvaret fördelats enligt 10 kap. 6 § MB. Finns det inga pengar finns 

det inte heller någon förhoppning för konkursbona att få sina utgifter täckta.  

                                                
128 Se Naturvårdsverket, Efterbehandlingsansvar, s 53 f, SOU 2011:86, s 358 och Bengtsson m.fl. 
Miljöbalken (17 februari 2014 Zeteo) kommentaren till 10 kap. 6 § MB. 
129 Se prop. 1997/98:45 del 1 s, 361. Det fanns inte heller som påpekats ovan något hinder mot att rikta ett 
anspråk gentemot konkursboet trots att ansvar i detta fall även utkrävts av andra verksamhetsutövare. 
130 Se prop. 1997/98:45 del 2, s 122.  
131 Se NJA 2012 s 125 och MÖD 2003:127.  
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6 Sammanfattning och slutsatser   
Av senare tids praxis framgår att det fortfarande är en högst aktuell fråga när ett 

konkursbo ska ansvara med sin massa för konkursgäldenärens miljöfarliga 

verksamhet och hur långt detta ansvar sträcker sig. Som presenterats i denna 

uppsats berör problemet med konkursboets offentligrättsliga ansvar för 

uppkomna miljöskador två motstående intressen. Å ena sidan finns den 

miljörättsliga aspekten som bl.a. tar sikte på principen att förorenaren betalar och 

målet om en hållbar utveckling för människors hälsa och miljö. Däri ligger att det 

finns ett allmänintresse att förhindra att föroreningar uppstår samt att 

efterbehandla förorenade områden. Å andra sidan finns det konkursrättsliga 

perspektivet som tar sikte på att omhänderta konkursgäldenären tillgångar och att 

utifrån likabehandlingsprincipen betala konkursgäldenärens fordringar. Tanken 

är vidare att ta tillvara borgenärernas gemensamma rätt och bästa samt vidta de 

åtgärder som krävs för att främja en förmånlig och snabb avveckling av boet.  

Det är en grundläggande konkursrättslig princip att konkursboet inte ansvarar 

för konkursgäldenärens förpliktelser. Genom att miljödomstolarnas kontinuerliga 

åläggande av ansvar för konkursboet har gränsen för när konkursboet ålagts att 

bära ett miljörättsligt ansvar gentemot det allmänna successivt utvidgats. Syftet 

med denna uppsats var att i ljuset av MÖD 2013:36 och M 4093-13 utreda om 

det skett en förändring i rättsläget gällande när och i vilken utsträckning ett 

konkursbo kan åläggas ett miljörättsligt ansvar för konkursgäldenärens 

miljöfarliga verksamhet. Enligt tidigare miljörättsligpraxis har konkursboet 

ålagts ett miljörättsligt ansvar i två huvudfall. Det första huvudfallet är när 

konkursboet genom fortsatt drift driver konkursgäldenärens verksamhet vidare 

och därigenom bidrar till en föroreningsskada. Det andra huvudfallet är de s.k. 

förvaringsfallen. Här åläggs konkursboet ett ansvar då boet genom förvaring av 

miljöfarligt avfall använt mark på ett miljöfarligt sätt och därigenom har boet 

kunnat åläggas att vidta förebyggande åtgärder genom t.ex. bortforsling av det 

miljöfarliga avfallet. Ett mellanfall mellan dessa två huvudfall är när ett 

förvaringsfall övergår till en föroreningsskada, även kallat ett skadefall. Om det i 

förevarande fall konstaterats att det uppstått en föroreningsskada kan boet 
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åläggas ett efterbehandlingsansvar om det bedrivit verksamhet eller vidtagit en 

åtgärd. Det är vidare möjligt att hävda att det föreligger ett huvudfall då 

konkursboet inte kan åläggas ansvar. Ett sådant fall föreligger om en 

tillståndspliktig verksamhet övergår till konkursboet men ingen verksamhet 

pågår vid konkursutbrottet. Att konkursboet kan åberopa tillståndet för att 

återuppta konkursgäldenärens miljöfarliga verksamhet medför inte automatiskt 

ansvar.  

I vissa fall synes det dock inte vara helt klart vad som faktiskt utlöser 

konkursboets ansvar. Ur konkursrättslig synpunkt är det felaktigt om ansvaret 

automatiskt övergår genom boets omhändertagande av konkursgäldenärens 

tillgångar eftersom detta står i strid med den konkursrättsliga principen att boet 

inte ansvarar för konkursgäldenärens förpliktelser. Har boet däremot bidragit till 

en förorening eller producerat avfall kan det finnas grund för boet att ansvara 

med sin massa förutsatt att boet ådragit sig en skuld efter konkursutbrottet. Ur 

miljörättslig synpunkt räcker det dock om något av ovan beskrivna huvud- eller 

mellanfall föreligger för ansvar eftersom boet då kan åläggas ansvar som 

verksamhetsutövare enligt MB.  

MÖD:s avgöranden i MÖD 2013:36 och M 4093-13 visar dock på att det 

även, för konkursboets ansvar, har stor betydelse vilken typ av verksamhet 

gäldenären har bedrivit innan konkursutbrottet. Domstolen menade på att 

begreppet gruvverksamhet inte enbart inbegriper aktivt brytande av t.ex. malm 

utan att begreppet även omfattar delmoment som åtgärder för drift och underhåll. 

Dessa åtgärder inkluderar vidare t.ex. förvaring och hantering av avfall samt 

rening av gruv- och dränagevatten. Följden av domstolens tolkning blir att 

gruvverksamheten anses såsom pågående tills den avslutats och efterbehandlats. 

Detta medför att ansvaret övergår på konkursboet vid konkursutbrottet och 

kvarstår under den tid boet anses agera som verksamhetsutövare. Konkursbona 

ansågs i fallen ha bedrivit verksamhet genom fortsatt drift vilket i linje med 

tidigare praxis medför ett ansvar för konkursboet. När reglerna om 

efterbehandling i MB aktualiseras kan vidare solidariskt ansvar åläggas alla 



 
 

 
 

53 

berörda verksamhetsutövare. Om inte ansvaret jämkas kan detta t.ex. medföra 

fullt ansvar för en verksamhetsutövare. 

Frågan är vidare om det är möjligt att diskutera om inte MÖD 2013:36 samt M 

4093-13 utgör s.k. specialfall eller i vart fall en utvidgning i förhållande till 

tidigare praxis gällande konkursboets miljörättsliga ansvar. Genom domstolens 

tolkning av begreppet gruvverksamhet konstaterades att gruvverksamhet utgör en 

pågående miljöfarlig verksamhet vilket medför ett ansvar för konkursboet trots 

att boet inte brutit någon malm eller på annat sätt drivit verksamheten vidare. 

Redan övergången av verksamheten och att verksamheten förvaltas av boet med 

avsikt att sälja den vidare medför alltså ett ansvar under den tid boet förvaltat 

verksamheten. Tolkningen av begreppet gruvverksamhet kan följaktligen tyda på 

en utvidgning av när ett konkursbo ansvarar för konkursgäldenärens miljöfarliga 

verksamhet.  

Avslutningsvis kan konstateras att MÖD genom MÖD 2013:36 och M 4093-

13 nu fastslagit vad som gäller när en gruvverksamhet går i konkurs. Genom 

domsluten har ännu en pusselbit lagts vad gäller konkursboets ansvar för 

konkursgäldenärens miljöfarliga verksamhet.  
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