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Förord 

Denna uppsats är resultatet av ett examensarbete om 30 hp som utförts inom ramen för 

juristprogrammet vid Uppsala Universitet under höstterminen 2014 och den inledande 

delen av vårterminen 2015. Idén om att författa en uppsats i miljörätt och närmare bestämt 

om avhjälpandeansvaret föddes när jag, under mitt arbete med dessa frågor som sommar-

notarie på ett större svenskt bolag, kom till insikt rörande ämnets stora betydelse för 

svenska företag men framför allt översynsbehovet som tycktes föreligga. Denna idé 

konkretiserades alltmer under sommaren och, efter många om och men, hade jag, en bit in 

på höstterminen, en tämligen klar bild av vad det var jag ville skriva om. Mot bakgrund av 

detta vill jag rikta ett särskilt tack till Johan Ramberg som, under föregående sommar, 

oförtrutet tog sig tid att agera bollplank rörande potentiella uppsatsämnen. Trots att det 

inte blev det ämnet vi resonerade oss fram till höll jag mig kvar inom det aktuella ämnes-

området och den valda frågeställningen har också många gemensamma beröringspunkter 

med den då tilltänkta. I tillägg till detta vill jag även rikta ett stort tack till min handledare 

professor Gabriel Michanek som bistått med vidare vägledning kring ämnesval och, under 

författandets gång, kommit med värdefulla synpunkter. Med slutförfattandet av denna 

uppsats avslutar jag mina studier vid Juridiska institutionen och likaså min tid i Uppsala, 

varför jag slutligen även vill ta tillfället i akt att tacka alla som gjorde de gångna åren till vad 

dem var.  

 

Stockholm den 20 februari 2015. 

 

 

Per Samuelsson 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

De senaste årtiondena har naturen samt miljön intagit en alltmer central roll på den 

politiska agendan och i anslutning till EU-inträdet har miljörättens inverkan på samhället 

förstärkts ytterligare. Förutom en generellt ökad miljömedvetenhet hos allmänhet och lag-

stiftare synes en anledning till detta vara det stora antalet uppmärksammade olycksfall inom 

industrin, vilka ofta har medfört allvarliga miljöskador. I internationella sammanhang kan 

särskilt föroreningsskadorna i Seveso i Italien nämnas och på hemmaplan är utsläppen hos 

BT Kemi i Teckomatorp fortfarande färska i det kollektiva minnet. Belysande för 

situationens allvar och aktualitet är att efterbehandlingsåtgärderna för vad som har kallats 

för Sveriges största miljöskandal någonsin, mer än 30 år efter BT Kemi-olyckan, alltjämt 

pågår.1 Därutöver har även flertalet andra industrier, utan olycksfall i arbetet, som en följd 

av sin ordinarie verksamhet kvarlämnat skadliga substanser i mark och vatten.  

Naturföroreningar har emellertid varit ett förekommande problem i flertalet år-

hundraden men i kölvattnet av den industriella utvecklingen har dessa förorenade områden 

ökat i omfattning samt exponerat såväl miljön som människan för allt större risker. Mot 

bakgrund av detta har en av de avgörande frågorna varit vem som ska ansvara för 

eventuella miljöskador och dess avhjälpande eller, med andra ord, vem som i slutändan ska 

stå för notan i dessa situationer. Detta är en fråga som har varit föremål för flertalet statliga 

utredningar och överlag råder en bred enighet kring att det är förorenaren som, i enlighet 

med polluter pays principle (”PPP”)2, ska svara för eventuella uppkomna skador och dess 

avhjälpande. Vad som emellertid är mer omstritt är vem denna förorenare ska anses vara. 

Regler om vem som är ansvarig återfinns framför allt i miljöbalkens (1998:808) 

(”MB”) 10 kapitel och lagstiftaren har valt att låta det primära ansvaret åvila den s.k. 

verksamhetsutövaren. Vid en första anblick kan denna ordning anses vara tämligen tydlig 

och så är också fallet i merparten av de situationer som kan tänkas uppkomma. Vissa 

upplägg, såsom mer sofistikerade koncern-, kredit- eller uppdragsupplägg, komplicerar 

emellertid rättsläget och i dessa situationer är det, med anledning av hur lagen har 

formulerats, inte otänkbart att den faktiska verksamhetsutövaren kan undgå ansvar. Där-

utöver kan den generösa aktiebolagsrättsliga regleringen med dess begränsade ansvar bidra 

                                                
1. Rydhagen, Spåren av giftet har aldrig försvunnit, Expressen, 10 november 2012 och Strömkvist, Efter 30 år – 
giftet kvar på BT Kemi, Sydsvenska Dagbladet, 11 maj 2013. 
2 Polluter pays principle översätts vanligen till principen om att förorenaren betalar på svenska men i förevarande 
uppsats används huvudsakligen den internationellt vedertagna beteckningen för principen. 
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ytterligare till att erforderliga ansvarssubjekt saknas. Eftersom det begränsade ansvaret 

också är en av aktiebolagsrättens hörnstenar föreligger det därmed motstående intressen 

mellan det offentligrättsliga och det civilrättsliga området i detta avseende, vilket medför 

svåra avvägningar. Sedan MB:s tillkomst men även dessförinnan har frågan om utökade 

möjligheter för ansvarsutkrävande diskuterats i allt större utsträckning. Trots att frågan har 

varit uppe för behandling i flertalet utredningar saknar MB alltjämt en legaldefinition för 

vem som ska vara att anse som verksamhetsutövare. I det s.k. miljöansvarsdirektivet3, 

vilket, i vissa delar, ligger till grund för den nuvarande regleringen ingår en tämligen 

vittgående definition men den svenska lagstiftaren har, i enlighet med vad som tidigare om-

nämnts, valt en annan lösning.  

Av förslaget till ett nytt miljöansvarsdirektiv framgår att den Europeiska miljöbyrån i 

sin undersökning av blott ett begränsat antal medlemsstater funnit att kostnaderna för 

endast partiell sanering kan uppskattas till mellan 55 och 106 miljarder euro4 och då ska det 

noteras att Sverige har runt 80 000 potentiellt förorenade områden.5 I takt med att regel-

verket och tillsynen har skärpts har det faktiska kostnadsansvaret alltmer förskjutits från 

stat till enskild men i flertalet fall har staten av olika anledningar likväl fått finansiera 

avhjälpandeåtgärderna.6 Det kan alltså röra sig om synnerligen stora kostnader för antingen 

det allmänna eller den enskilde men lagstiftaren har trots detta alltså inte intagit någon 

tydlig ställning i ansvarsfrågan utan istället valt att låta verksamhetsutövarbegreppet 

utkristallisera sig i domstolarna. I högre rätt synes begreppet dock inte alltid ha förtydligats 

i erforderlig utsträckning i alla avseenden, varför flertalet frågetecken kvarstår. Med hänsyn 

till de stora kostnader som aktualiseras vid miljöskador och i takt med att framför allt stor-

företagen låter riskminimering spela en framträdande roll vid sin verksamhetsplanering, och 

därmed ofta väljer att placera potentiellt miljöfarlig verksamhet i t.ex. ett dotterbolag, 

framstår behovet av en tydlig reglering som allt starkare.   

                                                
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga 
och avhjälpa miljöskador. 
4 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för 
att förebygga och avhjälpa miljöskador. 
5 Naturvårdsverkets rapport, Förslag till nya etappmål för efterbehandling av förorenade områden, s. 13. 
6Se t.ex.om det s.k. Faluprojektet i Naturvårdsverkets rapport 6398, s. 8. 
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1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är, i första hand, att undersöka, analysera samt utvärdera den 

närmare innebörden av verksamhetsutövarbegreppet i 10 kap 2 § MB och, i andra hand, 

om begreppet, utifrån de aktuella intressena på området, är ändamålsenlig utformat. Således 

avses en grundlig utredning rörande verksamhetsutövarbegreppet företas och den över-

gripande frågeställningen utgörs, mot bakgrund av detta, av vem som omfattas av 

verksamhetsutövaransvaret enligt 10 kap. MB i vissa särskilt komplicerade situationer. Det 

rör sig alltså om frågan om någon annan än den som formellt sett driver verksamheten kan 

omfattas av verksamhetsutövarbegreppet och, om så är fallet, i vilken utsträckning och på 

vilka grunder. I anslutning till denna mer övergripande problemställning aktualiseras, av 

naturliga skäl, även flertalet andra delfrågor. De mest centrala av dessa under-

frågeställningar kan sammanfattas enligt följande. 
 

- Medger nuvarande reglering att bakomliggande aktörer kan omfattas av ansvaret 

och i sådana fall under vilka förutsättning? 

- Kan Sverige, i avsaknad av en mer precis verksamhetsutövardefinition, anses leva 

upp till sina unionsrättsliga åtaganden? 

- Hur förhåller sig verksamhetsutövarbegreppet till det s.k. ansvarsgenombrotts-

institutet och är ett sådant institut nödvändigt på miljörättens område? 

- Finns det ett behov av en mer effektiv eller tydligare reglering rörande 

verksamhetsutövaransvaret och hur kan en sådan i sådant fall utformas? 
 

Att dessa frågeställningar inte är av enbart akademiskt intresse utan faktiskt utgör ett reellt 

problem torde, om inte annat, framgå av yttrandet RÅ:s miljöbrottsenhet gjorde i 

anslutning till Aktiebolagskommitténs förslag på området. RÅ underströk då det tydliga 

behovet av en regelöversyn och uttalade att nuvarande ordning utgör ett verkligt problem 

och att det vidare, i stor utsträckning, är omöjligt att utkräva ansvar för miljöskador av en 

verksamhetsutövare.7 Mot bakgrund av utfallet MÖD 2013:28, vilket av vissa påstås ha 

förändrat rättsläget drastiskt, framstår ämnet därutöver återigen som högaktuellt. 8 Således 

synes en grundlig analys av verksamhetsutövarbegreppets närmare innebörd och där 

tillhörande frågor vara såväl påkallad som relevant.  

                                                
7 Ju 2001/220/L1, s. 97. 
8 Se t.ex. Dunér, K m.fl., Ny miljörisk för moderbolag, JT 2013/14 nr 4, s. 980 f. 
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1.3. Avgränsningar 

Ämnesbehandlingen involverar till sin natur miljö-, associations- och EU-rättsliga spörsmål 

men eftersom uppsatsens primära utgångspunkt är miljörättslig är behandlingen av de sist-

nämnda inte avsedd att vara uttömmande. Den fortsatta framställningen tar vidare i 

huvudsak sikte på hur verksamhetsutövarbegreppet kommer till uttryck i 10 kap. MB. 

Definitionerna i närliggande lagar eller underliggande direktiv kan dock tänkas kunna 

utgöra en tolkningsbakgrund till begreppet, varför dessa också analyseras tämligen ingående 

men detta sker främst i syfte att tolka begreppet i MB. Utgångspunkten för uppsatsen är 

svensk rätt men även unionsrätten har sin naturliga, om än mer undanskymda, plats i 

framställningen. Verksamhetsutövarbegreppet i 10 kap. MB analyseras mot bakgrund av 

den EU-rättsliga regleringen eftersom denna i delar ligger till grund för regleringen och i 

andra fall kan inverka på tolkningen men i övrigt görs inga komparativa ansatser. I före-

varande uppsats behandlas det offentligrättsliga miljöansvaret, vilket innebär att ansvars-

grunder av mer civilrättslig karaktär, däribland miljöskadeståndet, undantas från fram-

ställningen. Skälet till detta är framför allt för att begränsa uppsatsens omfång men även att 

andra hänsyn gör sig gällande i dessa frågor. Mot bakgrund av den övergripande fråge-

ställningen bör det även noteras att den fortsatta framställningen främst tar sikte på den s.k. 

första ansvarskretsen, vilket innebär att t.ex. fastighetsägaransvaret inte berörs närmare 

utan endast i den mån det är nödvändigt för läsarens förståelse av området. 

Vidare bör det nämnas att det inledningsvis görs en viss rättshistorisk tillbakablick på 

miljöansvaret men denna syftar främst till att förse läsaren med en bakgrund till området 

och är inte på något vis avsedd att vara heltäckande. Det bör även noteras att rättsläget 

gällande ansvarsgenombrott i svensk rätt är komplicerat och en rättvisande studie av detta 

skulle sannolikt åtminstone kräva en avhandling rörande endast denna fråga. Med hänsyn 

till dess betydelse för det valda ämnet görs dock en översiktlig genomlysning av rättsläget i 

kapitel 4 men denna aspirerar, av omfångsskäl, inte på något sätt att vara heltäckande utan 

syftar mer till att lyfta de principiella frågeställningar som institutet i detta sammanhang ger 

upphov till. Avslutningsvis bör det nämnas att det generellt sett finns flera andra intressanta 

och svårbedömbara frågor, såsom frågan om solidariskt ansvar och skälighets-

bedömningen, vilka ligger nära den valda frågeställningen men som, av omfångsskäl, inte 

har utretts närmare. I dessa fall har det i texten hänvisats till aktuella källor som läsaren, vid 

intresse, kan fördjupa sig i.   



 7 

1.4. Metod och material 

För att beskriva gällande rätt på området används huvudsakligen en traditionell rätts-

dogmatisk metod, vilket innebär att lagtext, förarbeten, praxis och doktrin har utgjort 

grunden för såväl analys som diskussion av nuvarande reglering. Av vad som kommer att 

framgå nedan har verksamhetsutövarbegreppets närmare uttolkande i stor utsträckning 

dock överlämnats till domstolarna, varför rättspraxis av naturliga skäl intar en särskilt fram-

skjuten roll i den fortsatta ämnesbehandlingen. Ett problem har emellertid varit att 

domstolarna i regel har poängterat vikten av omständigheterna i det enskilda fallet och 

behovet av en in casu-bedömning, vilket har medfört vissa, om än inte oövervinnerliga, 

svårigheter att utläsa en mer allmängiltig formel för vad som ska anses vara avgörande i 

bedömningen. Gällande rätt analyseras vidare även utifrån ett mer rättspolitiskt perspektiv 

och särskild hänsyn tas då till de bakomliggande ändamålen. Med anledning av att EU-

rätten, i förekommande fall, har haft ett starkt inflytande på det aktuella området bör det 

även nämnas att flertalet diskussioner, i den mån den är möjligt, förs i ljuset av den EU-

rättsliga regleringen.  

Ämnet ifråga finns, i någon form, behandlat sedan tidigare inom svensk rätts-

vetenskap av framför allt Forsbacka, Darpö och, i någon mån, även Larsson, varför 

tillgången till doktrin har varit tämligen god. Såväl Darpös som Forsbackas ämnes-

behandlingar skildrar emellertid situationen sådan den var för tio till femton år sedan och 

Larssons ytterligare några år tillbaka. Detta behöver i sig inte nödvändigtvis innebära något 

problem då de övergripande utgångspunkterna fortfarande är desamma men vad som bör 

has i åtanke är att deras texter författades vid tiden före såväl miljöansvarsdirektivets 

implementerande som flertalet centrala domstolsavgöranden. Detta medför att en viss 

försiktighet är påkallad i behandlingen av deras alster och att vissa av, de då dragna, 

slutsatserna sannolikt numera får anses vara obsoleta. Slutligen bör det också noteras att 

det faktum att frågan har varit tämligen omstridd under flera årtionden har resulterat i ett 

förhållandevis rikt källmaterial i form av betänkanden och propositioner.  
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1.5. Disposition 

Uppsatsen är indelad i 6 kapitel, varav kapitel 3 och 5 utgör de mest centrala kapitlen sett 

till den valda frågeställningen. Detta första kapitel inleds med en beskrivning av bak-

grunden till det aktuella problemet med miljöföroreningar och där tillhörande ansvars-

utkrävande. I nästföljande avsnitt redogörs i tur och ordning för uppsatsens problem-

formulering och syfte, valda avgränsningar samt tillämpad metod och material. Det andra 

kapitlet inleds med en redogörelse för det svenska miljöskyddets utveckling och betydelsen 

av denna för den aktuella frågeställningen. I denna del avhandlas särskilt miljöskyddslagens 

uppkomst, MB:s tillkomst samt EU-rättens inträde i Sverige och det är i detta kapitel 

läsaren närmare introduceras till ämnets bakgrund. 

Därefter läggs, i efterföljande avsnitt, grunden för förståelsen för den fortsatta ämnes-

behandlingen genom en genomgång av de miljörättsliga grundprinciper som är av särskild 

betydelse för avhjälpandeansvarets utformning och dess tolkning, varefter avhjälpande-

ansvaret behandlas i relevanta delar. I dessa delar avhandlas, i tur och ordning, avhjälpande-

ansvarets tillämpningsområde samt dess omfattning och ansvarssubjekt. I kapitel 3 

analyseras, med ledning av lagtextens ordalydelse och tillhörande motivuttalanden samt 

relevanta EU-instrument, verksamhetsutövarbegreppet på djupet och i anslutning till detta 

görs även en inventering av relevant praxis samt doktrinuttalanden gällande begreppet. 

Därutöver utreds i nyssnämnda kapitel även frågan om den svenska regleringens 

överensstämmelse med EU-rätten. 

Mot bakgrund av föregående kapitel analyseras i kapitel 4 och 5 möjligheten till ett 

utvidgat verksamhetsutövarbegrepp och diskussionen om ansvarsgenombrott på miljö-

rättens område. För att bereda läsaren en bakgrund till institutet ansvarsgenombrott och 

dess relevans i sammanhanget inleds kapitel 4 med en redogörelse för förhållandet mellan 

verksamhetsutövarbegreppet och ansvarsgenombrottet samt förutsättningarna för ansvars-

genombrott. I kapitel 5 förs i huvudsak en mer de lege ferenda-inriktad diskussion kring 

behovet av och möjligheterna för en utvidgning eller kodifiering av verksamhetsutövar-

begreppet. I kapitel 6 redogörs kort samt övergripande för uppsatsens slutsatser och de 

reflektioner som uppkommit till följd av dessa slutsatser. Det bör poängteras att avsikten 

med det avslutande kapitlet inte är att ingående summera de slutsatser som dragits eller de 

diskussioner som förts. För mer ingående diskussioner samt slutsatser kring uppsatsens 

frågeställningar hänvisas läsaren istället till relevant avsnitt i huvudkroppen av texten.   
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2. Allmänt om MB och särskilt om avhjälpandeansvaret 

 

2.1. Skyddslagstiftningens uppkomst och framväxt 

Förståelsen för miljölagstiftningen i allmänhet och regleringen rörande avhjälpandeansvaret 

i synnerhet är avhängigt en grundläggande kunskap om den moderna miljörättens fram-

växt. Frågeställningarna som behandlas i denna uppsats har, i någon mån, sedan lång tid 

tillbaka varit omdebatterade och dåtidens diskussioner kan inte sägas sakna relevans idag. 

Detta avsnitt är därför främst avsett att bereda läsaren en kortfattad beskrivning av 

relevanta delar av den moderna miljörättens historia och bakgrund till varför den valda 

regleringen ser ut som den gör idag. Mot bakgrund av uppsatsens övergripande syfte 

belyses främst utvecklingen av efterbehandlingsansvaret och skyddslagstiftningen, av vilken 

den sistnämnda, enligt Michanek och Zetterberg, kan beskrivas som den miljörättsliga 

regleringen som syftar till att skydda människors hälsa samt den yttre miljön mot 

föroreningsskador och andra störningar.9  

 

2.1.1. En ny miljörätt 

Den mer nutida miljöregleringen och framför allt skyddslagstiftningen kan spåras tillbaka 

till de sanitära olägenheter som blev en konsekvens av övergången från ett jordbrukar-

samhälle till ett mer industrialiserat samt urbaniserat samhälle under slutet av 1800-talet. 

Industrierna växte i omfattning och befolkningen koncentrerades till färre platser, vilket 

ledde till ökade föroreningar i såväl marken som luften. De lagar som fanns på området 

sedan tidigare, men även de som implementerades under denna period, utgjorde emellertid 

inte ett tillräckligt effektivt hinder mot denna negativa utveckling, varför riksdagen år 1969 

stiftade en särskilt miljöskyddslag som, i princip, skulle vara tillämplig på samtliga 

föroreningar. Den nya lagstiftningen innebar en stärkt offentlig kontroll genom bl.a. 

utökade möjligheter att förpröva miljöfarliga anläggningar men den medgav dock även att 

motstående intressen, såsom ekonomiska faktorer, fick beaktas vid bedömningen. För 

verksamhetsutövare innebar ett tillstånd därmed i praktiken en rätt att förorena i viss 

utsträckning. Tillämpningen av dåvarande miljöskyddslag med närliggande lagar medgav 

emellertid att förorenare blev efterbehandlingsansvariga för miljöskadade områden men 

samtidigt saknades det effektiva mekanismer för att genomföra dessa efterbehandlingar, 

varför reglerna fick en, i huvudsak, preventiv verkan. Detta innebar att det i praktiken 

                                                
9 Michanek, G & Zetterberg, C, Den svenska miljörätten, s. 59. 
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endast fanns ett effektiv skydd vad gällde verksamheter som rörde ännu icke-realiserade 

miljöfaror.10 

Under 1970-talet framträdde problemen med förorenade områden med alltmer 

oönskad tydlighet och samhällets krav på mer effektiva åtgärder ökade.11 Det allmännas nya 

inställning till miljöskyddet synes främst ha bottnat i det faktum att landets miljöfarliga 

verksamheter hade lett till flera fall av uppmärksammade och bestående miljöskador. De 

skadliga effekterna av dessa hade emellertid inte blivit omedelbart synbara på grund av 

naturens motståndskraft, varför det förelåg en eftersläpning mellan å ena sidan 

konsekvenserna av de miljöfarliga verksamheterna och å andra sidan den allmänna 

opinionen.12 I anslutning till detta menar Hedlund att miljöskandalen vid BT Kemi särskilt 

bör framhållas som en utlösande faktor för den förändrade inställningen. Vid denna tid-

punkt var det i regel respektive länsstyrelse som åtog sig att genomföra den nödvändiga 

saneringen men möjligheterna att utkräva ersättning från den vållande parten var i många 

fall i praktiken tämligen begränsade, varför frågan om det allmännas ersättningsmöjligheter 

återaktualiserades. I fallet BT Kemi hade företaget gått i konkurs, varför nödvändiga 

resurser för saneringen saknades. 13  Fram till 1989 års miljöskyddslag saknades också 

uttryckliga bestämmelser om förorenarens ansvar för orsakade miljöskador även i det fallet 

att verksamheten inte längre var pågående. 

 

2.1.2. Miljöskyddsutredningens inflytande  

Mot bakgrund av att staten således i regel blev betalningsansvarig för sanering och åter-

ställning avhandlades behovet av efterbehandlingsåtgärder mer ingående i Miljöskydds-

utredningen. I dess betänkande diskuterades hur man lagstiftningsvägen skulle kunna 

ålägga förorenaren en skyldighet att ansvara för nödvändiga efterbehandlingsåtgärder och 

därigenom komma till rätta med denna lucka i lagen. Ett förslag som framlades var att 

samhället skulle kunna vara att anse som den skadedrabbade och därmed ersättnings-

berättigat.14 Redan dåvarande reglering var enligt utredningen tillräcklig för att tillförsäkra 

ett erforderligt skydd mot framtida skador men vad gällde gamla skador var läget ett 

annat.15 Rättsläget på denna punkt var enligt utredningen mer svårbedömbar och lämnade 

                                                
10 Michanek & Zetterberg, s. 60 f. 
11 Prop. 1976/77:103 del II, s. 150 f.  
12 SOU 1983:20, s. 41 f. 
13 Hedlund, C, Finansiering av efterbehandling av förorenad mark och kreditgivaransvaret, i Larsson, M-L (red.), 
Kreditgivaransvar vid miljöskador, s. 105 f. 
14 SOU 1983:20, s. 158 ff.  
15 SOU 1983:20, s. 68. 



 11 

alltför stort utrymme för tolkning, varför ett förslag om en bestämmelse med syfte att 

utöka statens möjligheter att ålägga ett ansvar för eventuella förorenare lades fram. 

Utredningens förslag mynnade i 1987 års proposition om ändring i miljöskyddslagen bl.a. 

ut i att den dåvarande tillsynsmyndigheten gavs möjlighet att förordna om rättelse med ett 

därtill knutet betalningsansvar för förorenaren.16  

I efterdyningarna av Miljöskyddsutredningen följde flertalet lagändringar. I 1988 års 

proposition vidgades efterbehandlingsansvaret till att också omfatta en skyldighet att av-

hjälpa eventuella olägenheter även efter det att verksamheten hade upphört och i 1991 års 

proposition beslutades att allmänna medel skulle anslås för sanering.1718 De allmänna 

medlen visade sig emellertid vara otillräckliga och på grund av att framgången med 

eventuella krav var avhängigt förorenarens solvens urholkades de statligt anslagna medlen 

snabbt. Mot bakgrund av detta uppdrogs det åt Miljöskadeförsäkringsutredningen att 

utreda frågan om miljöskadeförsäkringen kunde göras obligatorisk och då även utnyttjas 

vid företagsnedläggelser.19  Utredningen föreslog sedermera bl.a. att det skulle införas en 

obligatorisk försäkring för saneringar men denna skulle vara subsidiär i förhållande till 

förorenarens ansvar.20 I enlighet med ett senare regeringsbeslut sköts dock frågan på 

framtiden i avvaktan på färdigställandet av den beslutade generella översynen av miljö-

skyddslagen, vilken behandlas nedan. 

 

2.1.3. Betydelsen av miljöbalkens tillkomst 

Under 1980-talet var det en vanligt förekommande uppfattning att det spretiga miljö-

rättsliga regelkomplexet var alltför osammanhängande och inkonsekvent. Regelverket hade, 

enligt Michanek & Zetterberg, blivit alltför komplext och svåröverskådligt, varför 

regeringen 1989 beslutades om en översyn av miljöskyddslagstiftningen.21 Den huvud-

sakliga avsikten var inledningsvis att samordna den viktigaste skyddslagstiftningen men 

utredningen kom sedermera att vidgas till att även omfatta flertalet andra miljörättsliga 

lagar. Därutöver var ambitionen att miljörätten generellt sett skulle stärkas i enlighet med 

bl.a. de mål om hållbar utveckling som tidigare hade fastslagits. Med anledning av 1994 års 

regeringsskifte ledde den efterföljande propositionen emellertid inte till någon lagstiftning. 

                                                
16 SOU 1983:20, s. 41 och Hedlund, s. 108 f. 
17 Prop. 1987/88:85, s. 5. 
18 Prop. 1990/91:90, s. 103. 
19 Hedlund, s. 110 ff. 
20 SOU 1993:78, s. 152 f. 
21 Michanek & Zetterberg, s. 73. 



 12 

Den nya regeringen förordade istället ytterligare en utredning: Miljöbalksutredningen22 Den 

efterföljande propositionen23 antogs, trots kritik från flera remissinstanser för att den skulle 

vara dåligt genomarbetat, 1998 i formen av MB.24 Det nya regelverket utgjorde alltså en 

koncentration av befintliga miljölagarna men även ett, i vissa delar, nytillskott i miljörätten 

och kunde, enligt Darpö, ”(…) karaktäriseras som en sammansmältning av 15 miljölagar, 

med ett visst inslag av nyheter.”. Det var framför allt det, för denna uppsats, särskilt 

relevanta 10 kapitlet om det offentligrättsliga ansvaret för miljöskador, som kunde 

beskrivas som försett med nyheter. Ansvarsbestämmelserna var i huvudsak avsedda att 

tillämpas med utgångspunkt från den redan då gällande rätten även fortsättningsvis men de 

nya bestämmelserna innefattade vissa skärpningar i ansvaret, vilka berörs närmare nedan.25 

 

 2.1.4. EU-rättens inträde 

Såväl det dåvarande EES-samarbetet som det nuvarande EU-samarbetet har av naturliga 

skäl haft ett betydande inflytande över det svenska miljöarbetet. Med anledning av att 

miljön inte längre är en uteslutande nationell angelägenhet har miljöområdet också blivit 

alltmer prioriterat av unionen de senaste årtiondena. Det svenska inträdet i EU innebar där-

med en skyldighet för Sverige att även efterleva unionsrätten på miljöområdet. 

Implementeringen av EU-rättens miljökrav i svensk rätt tycks emellertid inte gått alldeles 

smärtfritt och ett exempel på detta, vilket också är särskilt relevant i förevarande uppsats, är 

miljöansvarsdirektivet, vilket tillsammans med, för denna uppsats vidkommande, övriga 

relevanta unionsrättsakter berörs närmare i avsnitt 3.3. 

  

                                                
22 SOU 1996:103. 
23 Prop. 1997/98:45. 
24 Michanek & Zetterberg, s. 73. 
25 Darpö, J, Om ansvaret för gamla miljöskador, s. 875 ff. 
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2.2. Grundläggande målsättningar och principer i miljöbalken 

I det föregående har konstaterats att den svenska miljörätten har befunnit sig i ständig 

utveckling under de senaste årtiondena med EU-rättens och MB:s inträde som särskilda 

milstolpar. Vad som framför allt på senare år också kan sägas ha varit styrande för 

utvecklingen är de uppsatta målen om en ekologisk hållbar utveckling och samtliga 

bestämmelser i MB ska tillämpas samt tolkas i ljuset av dessa mål. I syfte att bereda en 

bakgrund till kommande tolkningsoperationer behandlas därför det mer övergripande 

målet om hållbar utvecklingen och de mer konkretiserade miljökvalitetsmålen samt, 

avslutningsvis, den grundläggande principen om att förorenaren betalar nedan. 

 

2.2.1. Hållbar utveckling 

Redan av 1 kap. 1 § MB, vilken utgör balkens portalparagraf och därmed är tänkt att ligga 

till grund för såväl tolkningen som tillämpningen av balken, framgår det övergripande 

målet om hållbar utveckling som lyder: 
 
”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 

kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten 

att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändras och bruka naturen är förenad med 

ett ansvar för att förvalta naturen väl.” 

 

Avsikten med den inledande paragrafen är således att samhället genom lagstiftning ska 

verka handlingsdirigerande i syfte att främja en hållbar utveckling för såväl nuvarande som 

framtida generationer. Av den inledande bestämmelsen tydliggörs alltså att nuvarande 

generationer har ett s.k. förvaltarskap, vilket innebär att naturresurser och miljön måste 

skyddas även för framtida generationer. Vidare ska naturen i sig anses ha ett eget skydds-

värde och inte endast skyddas för att värna människans livsmiljö.26 Likaså 1 kap. 2 § RF 

innehåller ett målsättningsstadgande om hållbar utveckling och genom en grundlagstiftad 

miljömålssättning kan lagstiftaren sägas ha valt att ge miljörätten en särskilt framskjuten 

roll. Vad den hållbara utvecklingen faktiskt innebär eller vad som egentligen krävs för att 

uppnå målen synes, vid en läsning av nämnda paragrafer, dock vara otydligt. Hur målen 

närmare ska uppnås preciseras emellertid i 1 kap. 1 § 2 st. MB och i detta stadgande upp-

ställs fem stycken delmål, vilka är avsedda att utgöra en tolkningsbakgrund för hur balken 

ska tillämpas för att målet om hållbar utveckling ska nås.27  I anslutning till MB:s tillkomst 

uppställdes därutöver 15 miljökvalitetsmål, varav ett utgörs av giftfri miljö, som skulle 
                                                
26 Bengtsson, B m.fl., Miljöbalken – En kommentar, kommentaren till 1 kap. 1 § MB. 
27 Prop. 1997/98:45 del II, s. 7 f. 
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utgöra fundamentet i den svenska miljöpolitiken. Uppnåendet av den giftfria miljön ska i 

huvudsak nås med hjälp av regleringen av avhjälpandeansvaret för skadade områden.28 Vid 

den praktiska rättstillämpningen har domstolar samt övriga praktiker emellertid oftast att 

utgå från specialbestämmelser i balken och inte från målstadganden. Dessa special-

bestämmelser kan många gånger dock betecknas som tämligen otydliga, varför de lämnar 

utrymme för skönsmässiga bedömningar. Mot bakgrund av detta intar balkens mål-

stadgande i viss mån en särställning inom svensk rätt och syftet med bestämmelserna om 

hållbar utveckling bör därför ges en särskilt framskjuten roll vid tolkningen av MB:s 

bestämmelser. Målsättningsstadgandet ska således genomsyra hela MB och har således även 

viss relevans för avhjälpandebestämmelserna.29 

 

2.2.2. Polluter pays principle 

Till skillnad från merparten av MB:s övriga regler, vilka i huvudsak är preventiva i sin 

karaktär, aktualiseras avhjälpandeansvaret först när en skada redan har skett. Dessa 

reparativa regler bottnar i PPP30, vilken först formulerades i en rekommendation från 

OECD31 och som numera även återfinns i art. 3 i EU-fördraget (”FEU”).32 Principen är 

tillämplig vid bedömningen av såväl den offentligrättsliga som den civilrättsliga ansvars-

bestämningen och huvudtesen kan sägas vara att förorenaren ska ansvara för samtliga 

uppkomna kostnader som utgör en följd av miljöskador vilka orsakats av föroreningar. 

Eftersom det i denna uppsats bortses från det civilrättsliga miljöskadeståndet kan läsaren 

hänvisas i denna del till Sandviks avhandling om miljöskadeansvaret, i vilken sambandet 

med PPP också behandlas.33 Eftersom principen har fått stor spridning och vunnit en bred 

allmän acceptans inom många rättsordningar har den emellertid också varierats samt 

utvecklats över tiden. 34 Det är därför vanskligt att tala om en allmängiltig och entydig PPP 

men vad som kan konstateras är att åtminstone den svenska lagstiftaren synes ha valt en 

tämligen extensiv tolkning.35  

Vad gäller det offentligrättsliga ansvaret, vilket är det relevanta för denna uppsats 

vidkommande, framgår det emellertid inte av OECD:s förutnämnda rekommendation vem 
                                                
28 Prop. 2000/01:130, s. 58 ff. 
29 Michanek & Zetterberg, s. 95. 
30 Prop. 1997/98:45 del I, s. 359. 
31  Recommendation C(72)128 av 26 maj 1972: Guiding Principles concerning International Economic 
Aspects of Environmental Policies. 
32 Principens ursprung går emellertid att spåra till art. 16 i FN:s Riodeklaration men då i en betydligt svagare 
formulering. 
33 Se Sandvik, B, Miljöskadeansvar, kapitel 5. 
34 Bugge, H-C, Forurensningsansvaret, s. 176 ff. 
35 Se t.ex. resonemanget om 2 kap. 3 § MB i prop. 1997/98:45 del I, s. 213. 
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som ska vara att anse som förorenare och inte heller vad, mer specifikt, det är som ska 

betalas. Inledningsvis utgjorde principen nämligen i huvudsak en rent ekonomisk princip, 

vars främsta syfte var att hindra snedvridningar i konkurrensen länder och industrier 

emellan. Kärnan i den ursprungliga betydelsen får därmed främst förstås som ett förbud 

mot offentliga subventioner eller statsstöd.36 Principen har sedermera utvecklats och vissa 

författare har därmed valt att uttryckligen skilja på den vanliga PPP och den utvidgade 

PPP. Med den vanliga PPP har då avsetts att förorenaren ska stå för kostnader som härleds 

till förebyggande åtgärder och med den utvidgade att förorenaren dessutom ska stå för det 

offentligas kostnader genom t.ex. miljöavgifter eller ersättningsansvar.37 Vid en tillämpning 

av den utvidgade principen ska alltså alla kostnader ersättas men vid den vanliga endast de 

kostnader som lagstiftaren anser behöver täckas.38 Inom svensk rätt bör det mot bakgrund 

av detta alltså kunna anföras att den svenska lagstiftaren har anslutit sig till den extensiva 

versionen av PPP och en fråga som, i anslutning till detta, särskilt förtjänar att 

uppmärksammas är huruvida förorenaren även ska betala för föroreningar som är tillåtna 

av myndigheterna, vilket den svenska lagstiftaren också får anses ha besvarat jakande. 

I ett mer strikt juridiskt och nutida perspektiv får PPP dock anses syfta till att säker-

ställa en rimlig och rättvis ansvarsfördelning mellan den som anses vara skadevållare och 

den som anses vara skadelidande. 39 Förorenaren kan, med stöd av principen, således 

åläggas en såväl preventiv som reparativ skyldighet att hantera föroreningar och grunden 

för detta utgörs av tesen att inte någon har en rätt att förorena. Darpö synes därutöver 

mena att principen i förlängningen numera även kan inkludera en skyldighet för utövare av 

miljöfarlig verksamhet att stå för erforderliga utredningskostnader, vilket då skulle vara att 

se som PPPP (=Potential Polluter Pays Principle).40 Huruvida denna utvidgade princip kan 

beskrivas som allmängiltig i en mer övergripande kontext lämnar denna uppsats inget 

utredningsutrymme för men det kan ändock konstateras att åtminstone den svenska lag-

stiftaren har valt att belägga förorenaren ett kostnadsansvar för utredningar och detta, till-

synes, mot bakgrund av PPP. 

Inom svensk miljörätt kan den preventiva delen sägas ha fått tydligast genomslag i den 

allmänna hänsynsregeln i 2 kap. 3 § MB och i den reparativa delen i reglerna om 

avhjälpandeansvaret i 2 kap. 8 § MB samt 10 kap. 2 § MB. I detta sammanhang är det 

                                                
36 Bugge, s. 179 f. 
37 A.a., s. 181. 
38 Westerlund, S, Miljörättsliga grundfrågor 2.0, s. 188. 
39 Bugge, s. 181 f. 
40 Darpö, J, Eftertanke och förutseende - En rättsvetenskaplig studie om ansvar och skyldigheter kring förorenade områden, s. 
39 f. (härefter Darpö 2001). 
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allmänna, eller miljön som ett allmänintresse i stort, att se som den skadelidande och 

förorenaren som skadevållande För ansvarsutkrävande föreligger dock ett grundläggande 

krav på adekvat kausalitet eller, med andra ord, ett orsakssamband. Eftersom kausalitets-

diskussionen inte ryms inom ramen för denna uppsats hänvisas den intresserade läsaren, 

för en vidare problematisering i denna fråga i en mer miljöspecifik kontext, till Basses 

behandling av ämnet.41  

                                                
41 Se Basse, E-M, Forurnenet jord, s. 106 f. 
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2.3. Miljöbalkens avhjälpandeansvar 

Den generella huvudregeln vad gäller MB:s avhjälpandeansvar kommer till uttryck i 2 kap. 

8 § MB, av vilken det framgår att den som genom en verksamhet eller åtgärd har orsakat en 

olägenhet eller skada för miljön, till dess upphörande, ska ansvara för avhjälpandet. Vilken 

omfattning avhjälpandeansvaret har i det enskilda fallet bestäms vidare av de, för denna 

uppsats vidkommande, praktiskt viktigare reglerna om avhjälpande i 10 kap. MB men detta 

kapitel ska alltjämt ses mot bakgrund av det mer principiella stadgandet i 2 kap. Av 

motiven till MB framgår att ett av huvudsyftena med avhjälpanderegleringen var att skapa 

en ordning som garanterar att förorenade mark- och vattenområden faktiskt saneras men 

utan att det sker på skattebetalarnas bekostnad.42 Avhjälpandeansvaret har således sin 

naturliga grund i de reparativa krav som PPP ställer och enligt 10 kap. 2 § MB har den som 

har bedrivit eller bedriver en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som bidragit till en 

föroreningsskada eller allvarlig miljöskada ett avhjälpandeansvar för denna.  

Skillnaden mellan en åtgärd och en verksamhet synes enligt motivuttalandena utgöras 

av att en åtgärd, i motsats till en verksamhet, endast är av momentan art.43  I praxis har t.ex. 

en lastbil med tillfälligt läckage, för vilken verksamhetsutövaren ansvarade för, ansetts 

utgöra en åtgärd.44 Med avhjälpandeansvaret avses vidare enligt 10 kap. 1 § 3 st. MB 

utredning, efter-behandling och andra åtgärder för att avhjälpa en föroreningsskada eller 

allvarlig miljö-skada. Detta avhjälpandeansvar är således relativt långtgående och åvilar 

primärt verksamhetsutövaren. Den närmare innebörden av detta diskuteras mer ingående i 

kapitel 3 enär avsnitten nedan ger en mer övergripande redogörelse för MB:s 

avhjälpandeansvar. 

 

2.3.1. Tillämpningsområde 

I 10 kap. MB regleras i huvudsak det offentligrättsliga ansvaret som aktualiseras vid miljö-

skador och vid fall av offentligrättsligt ansvar är det alltså det allmänna som ses som skade-

lidande part. Därutöver återfinns även bestämmelser av mer civilrättslig karaktär såsom 

ansvarsfördelningen vid flera ansvarssubjekt, vilka dock är utom ramen för denna uppsats. 

De offentligrättsliga reglerna medger en närmast ovillkorlig rätt för det allmänna att rikta 

anspråk mot verksamhetsutövare och fastighetsägare för miljöpåverkan.  För att 10 kap. 

MB överhuvudtaget ska aktualiseras förutsätts först och främst att ett område är förorenat i 

                                                
42 Prop. 1997/98:45 del I, s. 359 f.  
43 A.a., s. 205. 
44 MÖD 2002:16. 
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någon form. Som ett naturligt utflöde ur det faktum att det i första hand rör sig om ett 

avhjälpande i efterhand krävs det alltså att det aktuella området har konstaterats vara 

förorenat och bevisbördan för detta åvilar den aktuella myndigheten.45 I det fallet att det 

inte föreligger en konstaterad förorening utan endast en risk för en sådan är 10 kap. således 

inte tillämpligt. 46  I dessa fall får krav på åtgärder, vilka naturligen kommer att vara 

preventiva och inte reparativa till sin karaktär, istället grundas på stadgandet i 2 kap. 3 § 

MB. Noteras bör dock att det ibland är svårt att avgöra huruvida eventuella krav bör 

grundas på 2 kap. 3 § eller 10 kap. MB. Detta gäller framför allt när avhjälpandet, på grund 

av föroreningens följder, kan sägas ändra karaktär från en reparativ åtgärd till en preventiv 

sådan. Häri ryms inte någon närmare utredning i frågan men, som tidigare nämnts, kan det 

konstateras att tumregeln tycks vara att reparativa krav härleds från 10 kap. samt 2 kap. 8 § 

och åtgärder av uteslutande preventiv karaktär grundas på 2 kap. 3 § MB.47  

Vidare förutsätts naturligtvis också att det har bedrivits någon form av verksamhet 

alternativt företagits någon typ av åtgärd. Verksamheten eller åtgärden ifråga definieras 

dock inte närmare. Enligt Darpö bör bedömningen av vilka verksamheter och åtgärder 

som omfattas bestämmas utifrån de, tidigare diskuterade, allmänt formulerade målen i 1 

kap. 1 § MB. Samtliga verksamheter och åtgärder, vilka kan sägas ligga inom mål-

sättningarnas intresseområden, skulle därmed täckas av bestämmelsernas omfång och 

endast bagatellartade åtgärder eller verksamheter skulle i förlängningen vara undantagna.48 

Darpö förespråkar således en tämligen extensiv tolkning av såväl verksamhet som åtgärd 

och denna uppfattning tycks åtminstone inte motsägas i vare sig motiv eller rättspraxis. 

Ytterligare en förutsättning för kapitlets tillämpning utgörs av det faktum att det måste 

föreligga en risk för att föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för miljö eller 

människors hälsa. Bengtsson menar härvid att risken inte behöver vara särskilt påtaglig 

utan att det i allmänhet är tillräckligt att det inte kan uteslutas att skada kan uppstå.49 På 

denna punkt åvilar dock bevisbördan verksamhetsutövaren och inte det allmänna.50 Av 1 § 

framgår mer specifikt vilka föroreningsskador och allvarliga miljöskador som omfattas av 

reglerna i 10 kap., vilka därmed utgör en yttersta gräns för tillämpningsområdet och i 1 st. 

preciseras vad som avses med föroreningsskada. En sådan utgörs av ”en miljöskada som 
                                                
45 Naturvårdverkets rapport 6501, s. 15. 
46 Se t.ex. MÖD 2010:17. 
47 Se lagrådets yttrande i denna fråga i prop. 1997/98:45 del II, s. 458 f. och Bengtsson m.fl., kommentaren 
till 10 kap. 6 § MB. Det bör dock noteras att det i 26 kap. MB återfinns bestämmelser vilka möjliggör för det 
allmänna att framföra krav på utredning och undersökning även i fall då endast misstanke om föroreningar 
föreligger. 
48 Darpö, 2001, s. 80. 
49 Bengtsson m.fl., kommentaren till 10 kap. 6 § MB. 
50 Darpö, 2001, s. 22. 
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genom förorening av ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en 

anläggning kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.”.  

Begreppet förorening täcker naturligtvis ett brett spektrum av situationer men vad som 

ska anses utgöra en förorening i lagens mening definieras inte närmare i lagtexten och de 

aktuella förarbetena ger inte heller mycket ledning. I 1998 års proposition, vilken förvisso 

behandlade den gamla lydelsen, angavs dock bl.a. tungmetaller, lösningsmedel och olja som 

exempel på vad som kan vara att se som en förorening.51 Bengtsson menar att det rör sig 

om en förorening i det fallet att något främmande icke-naturligt ämne har blivit tillfört.52 

En sådan definition är dock aningen missvisande eftersom tungmetaller m.m. kan före-

komma naturligt i naturen, varför lagen skulle bli aningen tandlös med en sådan tolkning. 

Naturvårdsverket (”NVV”) å sin sida definierar en förorening som ett ämne som härrör 

från mänsklig aktivitet och som förekommer i jord, berg, sediment, vatten eller byggnads-

material med tillägget att ämnet ska överskrida den naturliga halten, vilket får anses vara en 

mer rättvisande beskrivning.53 

Före 2007 års ändring omfattade avhjälpandeansvaret endast s.k. föroreningsskador 

men som en konsekvens av miljöansvarsdirektivet utvidgades 10 kap. till att även omfatta 

s.k. allvarliga miljöskador.54 Med allvarlig miljöskada, vilket alltså är den andra typen av 

skada som omfattas av kapitlet, avses enligt 2 st. en miljöskada som är så allvarlig att den: 
 

1. genom förorening av mark utgör en betydande risk för människors hälsa, 
2. genom påverkan på ett vattenområde eller grundvatten har en betydande negativ effekt på kvaliteten 

på vattenmiljön, eller 
3. i en betydande omfattning skadar eller försvårar bevarandet av en djur- eller växtart eller livsmiljön för 

en sådan art, om skadan avser 
a. ett naturområde som har förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2, 
b. ett djurs fortplantningsområde eller viloplats som skyddas enligt föreskrifter som har meddelats med 

stöd av 8 kap. 1 §, eller 
c. en art som skyddas enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 1 eller 2 §. 

 

Sammanfattningsvis och något förenklat rör 2 st. alltså förorening av mark, påverkan på 

vatten, och slutligen artpåverkan. Detta andra stycke är ett direkt resultat av miljöansvars-

direktivet men dess första två punkter tar i huvudsak sikte på förorenade mark- och vatten-

områden som även tidigare omfattades av 10 kap. MB. Det rör sig således om förorenings-

skador som även är att betrakta som allvarliga miljöskador. 55 Den praktiskt viktigaste 

konsekvensen av detta ligger i huvudsak i det att skäligheten, enligt 1 st., avgörs på ett 

annat sätt än vid föroreningsskador. Vad som främst är avgörande för huruvida 1 st. eller 2 

                                                
51 Prop. 1997/98:45, s. 118. 
52 Bengtsson m.fl., kommentaren till 10 kap. 1 § MB. 
53 Naturvårdverkets rapport 5978, Att välja efterbehandlingsåtgärd, s. 111. 
54 Bengtsson m.fl., kommentaren till 10 kap. 1 § MB. 
55 Michanek & Zetterberg, s. 290 f.  
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st. är tillämpligt är, enligt Bengtsson, skadans art eller, med andra ord, dess effekt. Kraven 

för en allvarlig miljöskada är därför högre än för en föroreningsskada.56 Även Rubensson 

tycks ansluta sig till denna uppfattning och anför att ”(…) tröskeln anses vara något högre 

för att en skada skall betecknas som allvarlig miljöskada.”.57 Hur denna bedömning ska ut-

föras i praktiken behandlas dock sparsamt i såväl förarbetena som doktrin och lagstiftaren 

stannade vid konstaterandet att frågan sannolikt får avgöras från fall till fall eftersom 

svårighetsgraden är svårbedömbar.58 Frågan har därmed i stor utsträckning lämpats över på 

domstolarna men i skrivande stund är det svårt att finna någon tydlig praxis på området.  

 

2.3.2. Avhjälpandeansvarets omfattning 

Avhjälpande inbegriper, med MB:s terminologi, alltså inte endast efterbehandling utan även 

andra avhjälpande åtgärder och en utredningsskyldighet. Utredningsansvaret aktualiseras 

dock först vid en konstaterad förorening som innebär risker för skada på miljö eller hälsa 

och någon utredningsskyldighet för att utröna om så är fallet föreskrivs således inte inom 

ramen för 10 kap. Av 10 kap. 4 § 1 st. MB framgår vidare att den som är ansvarig för en 

föroreningsskada, i skälig omfattning, ska utföra eller bekosta det avhjälpande som på 

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

olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön. I 2 st. stadgas vidare att omfattningen 

därutöver ska bestämmas utifrån faktorer som vilken tid som har förflutit sedan 

föroreningen, vilken skyldighet den ansvarige hade att förhindra framtida skadeverkningar 

och omständigheterna i övrigt. Skälighetsbedömningen i sig är dock en komplicerad fråga 

som det, i förevarande text, saknas utrymme för att utreda närmare. Om föroreningen 

utgör en allvarlig miljöskada får 1 st. och 2 st., enligt 3 st., dock inte medföra att ansvarets 

omfattning blir mindre än vad som skulle ha följt 5 §. Beträffande allvarliga miljöskador till-

kommer, enligt 5 §, ytterligare krav på avhjälpandets innehåll. Som exempel kan nämnas att 

den ansvarige i vissa fall ska återställa miljön i dess ursprungliga skick samt kompensera för 

förlorade miljövärden.59 

I förarbetena uttryckte lagstiftaren med tydlighet att verksamhetsutövaren, i fall av 

allvarliga miljöskador, ska utföra alternativt bekosta samtliga utredningar och åtgärder som 

krävs för att förebygga miljöskador och risker för enskildas hälsa. Detta uttalades förvisso i 

anslutning till implementeringen av miljöansvarsdirektivet men logiskt sett och även att 

                                                
56 Bengtsson m.fl., kommentaren till 10 kap. 1 § MB. 
57 Rubensson, s. 106. 
58 Prop. 2006/07:95 s. 67. 
59 För ytterligare exempel se t.ex. Bengtsson m.fl., kommentaren till 10 kap. 4-5 §§ MB. 
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döma av senare uttalanden har detta uttalande också bäring på fall av föroreningsskador.60 

Det, till verksamhetsutövandet knutna ansvaret, kan således ofta vara tämligen ingripande 

och betungande för den enskilda aktören. Vad avhjälpandeansvaret innebär i praktiken är 

dock svårt att uttala sig om mer specifikt eftersom detta är avhängigt omständigheterna i 

det enskilda fallet och vad de framtida avsikterna för området kan vara. I litteraturen anges 

dock som exempel att efterbehandlingsåtgärderna bl.a. kan innefatta utgrävningar av 

förorenad jord och bortforslande av detsamma samt isolering.61  

Av 10 kap. 8 § MB framgår vidare att avhjälpandeansvaret inte är föremål för 

preskriptionslagens (1981:130) regler, vilket således innebär att allmänna preskriptionsregler 

inte gäller vid föroreningsskador och allvarliga miljöskador. Ansvaret begränsas emellertid 

tidsmässigt i enlighet med särskilda övergångsbestämmelser i lag (1998:811) om införande 

av miljöbalken. Övergångsbestämmelserna medför att ansvaret endast sträcker sig bakåt i 

tiden till 1969, dvs. till tiden för miljöskyddslagens ikraftträdande och MÖD har i 

anslutning till detta konstaterat att det, för ansvar, inte endast fordras en passiv verksamhet 

utan en aktiv sådan efter 1969.62 Om verksamheten har avslutats före 1969 är det istället 

kommunen ifråga som står ansvarig för avhjälpandet men den har, i vissa fall, möjlighet till 

att ansöka om statliga anslag för detta med stöd av förordningen (2004:100) om statsbidrag 

till åtgärder för avhjälpande föroreningsskador.63 Den faktiska tillämpningen av övergångs-

bestämmelserna är i realiteten dock mer komplicerad än vad som framgår häri och den 

intresserade läsaren hänvisas till t.ex. Rubenssons sammanfattning av rättsläget.64  

 

2.3.3. Ansvarssubjekt 

I enlighet med vad som framgått ovan medför avhjälpandeansvaret i regel betydande 

kostnader för den enskilda verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren. Enbart de inledande 

utredningarna kan innebära stora utgifter, varför ansvarsfrågan är av central betydelse och 

enligt 10 kap. 2 § MB är det alltså nuvarande eller tidigare verksamhetsutövaren som, i 

enlighet med PPP, är det primära ansvarssubjektet. Eventuella civilrättsliga dispositioner 

inverkar inte på det offentligrättsliga ansvaret och en överlåtare av verksamheten kan där-

med i normalfallet inte undvika sitt ansvar. I det fallet att det inte finns någon verksamhets-

utövare med avhjälpandemöjligheter för en föroreningsskada övergår ansvaret enligt 10 

                                                
60 Prop. 2006/07:95, s. 70. 
61 Michanek & Zetterberg s. 272. 
62 Se t.ex. MÖD 2009:36 och MÖD 2010:17. 
63 SOU 2011:86, s. 340. 
64 Se Rubensson, s. 111 ff. 
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kap. 3 § istället till fastighetsägaren förutsatt att denne inte var i god tro vid förvärvet. 

Fastighetsägarens ansvar är således subsidiärt till verksamhetsutövarens och vid en allvarlig 

miljöskada förutsätter fastighetsägaransvaret vidare att skadan är att anse som en 

föroreningsskada.65 

Vad som i detta sammanhang redan nu bör uppmärksammas är att verksamhets-

utövaren och fastighetsägaren kan vara samma subjekt om fastighetsägaren har bidragit till 

föroreningen. Det kan t.ex. röra sig om s.k. förvaringsfall, vilka behandlas närmare i kapitel 

3, och fastighetsägaren är i ett sådant fall att betrakta som verksamhetsutövare, varför 

ansvaret då grundas på 2 § och inte 3 §.66  För förståelsen av den fortsatta framställningen 

är det också viktigt att redan inledningsvis notera att verksamhetsutövaren inte endast är 

den som de facto bedrivit verksamhet utan även den som kan anses ha vidtagit en åtgärd 

som har bidragit till föroreningen. I allmänhet utgör således ansvarssubjekten i första hand 

av de som bedriver eller har bedrivit verksamhet alternativt har bidragit till föroreningen 

och, i andra hand, fastighetsägaren.   

                                                
65 Bengtsson m.fl., kommentaren till 10 kap. 3 § MB. 
66 Prop. 1997/98:45 del II s. 120. 
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2.4. Sammanfattning 

Skyddslagstiftningen i allmänhet och regleringen rörande avhjälpandeansvaret i synnerhet 

har intagit en alltmer framskjuten roll på lagstiftarens agenda, vilket har resulterat i en 

intensiv debatt rörande miljöskador och hur dessa ska hanteras. Av 2 kap. 8 § och 10 kap. 2 

§ följer alltså att en verksamhetsutövare har en skyldighet att ansvara för erforderliga 

avhjälpandeåtgärder till följd av en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada. Dessa 

bestämmelser har sin grund i PPP och syftar enligt förarbetena främst till att kostnader för 

sådan sanering, vilken kan vara tämligen kostsam, ska förskjutas från det allmänna till 

enskilda verksamhetsutövare men de ska även ses mot bakgrund av MB:s portalparagraf. 

För att ett förhållande ska aktualisera verksamhetsutövaransvaret enligt 10 kap. 2 § MB 

krävs alltså i) en bedriven verksamhet alternativt vidtagen åtgärd i balkens mening som ii) 

har bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada. Darpö menar att det, 

därutöver, inte heller får röra sig om bagatellartade åtgärder utan åtgärden bör ha någon 

betydelse för de, i 1 kap., angivna målen.67  

I första hand åvilar avhjälpandeansvaret verksamhetsutövaren, vilket är en ordning 

som, vid en första anblick, kan synas vara tämligen okomplicerad men den kompliceras av 

att verksamhetsutövarbegreppet inte definieras vare sig i lagen eller i förarbetena. I 

propositionen som låg till grund för införlivandet av miljöansvarsdirektivet dryftas denna 

fråga och i anslutning till detta omnämns ett flertal exempel på vem som är att anse som 

verksamhetsutövare. 68 De exempel som nämns utgör, som sig också bör i ett motiv-

uttalande, s.a.s. tämligen klara fall men lagstiftaren tycks därmed också, i alltför stor 

utsträckning, ignorera oklarheterna genom att lämpa över frågan på domstolarna. Som 

exempel anges bl.a. någon som aktivt hällt ut giftiga ämnen i miljön eller förvarat läckande 

kärl och dessa scenarier vållar i normalfallet inga större bryderier för rättsväsendet.69 För de 

mer komplicerade fallen lämnas, trots ett par svepande uttalanden, dessvärre ingen större 

vägledning, varför många frågetecken kvarstår.  

                                                
67 Darpö 2001, s. 347. 
68 Prop. 2006/07:95, s. 55 ff. 
69 A.a., s. 56.  
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3. Verksamhetsutövarbegreppet 

Förutsatt att en förorening har konstaterats och att det likaså har konstaterats att denna 

förorening innebär risker för miljö eller hälsa samt att inga undantag med anledning av 

övergångsbestämmelserna föreligger återstår den, för denna uppsats, mest centrala frågan i 

sammanhanget. Frågan rör alltså vilken fysisk eller juridisk person som omfattas av 

verksamhetsutövarbegreppet eller, med andra ord, vilket ansvarssubjekt som det allmänna i 

första hand kan rikta krav mot. Vad som framgår av lagen är endast det något vaga 

faktumet att verksamhetsutövaren är den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet 

eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till föroreningen. Behovet av en klargörande 

definition har diskuterats i flertalet sammanhang men lagstiftaren har valt att undvika ett 

klart ställningstagande i frågan. Det har istället yttrats att begreppets mer specifika innebörd 

bör överlämnas till närmare utkristallisering i rättspraxis och i 2007 års proposition 

konstateras att det ”Generellt kan sägas att avgörande för verksamhetsutövaransvaret har 

varit vem som faktiskt och rättsligt har möjlighet att ingripa (förf. kursivering).” I lagmotiven 

hänvisas, i anslutning till detta konstaterande, till ett uttalande MÖD gjorde i princip-

avgörandet MÖD 2005:64 rörande det dåvarande efterbehandlingsansvaret. 70 I ett senare 

avgörande har MÖD istället använt sig av den liknande satsen ”faktisk och rättslig 

möjlighet att vidta åtgärder”.71 Rättsläget har, utöver nyss nämnda uttalanden, varit om-

debatterat och även om en viss konsensus kan skönjas är det inte helt klarlagt vad 

verksamhetsutövarbegreppet i realiteten inbegriper.  

Det tål att upprepas att utrönandet av det rätta ansvarssubjektet normalt sett inte vållar 

några större svårigheter. Det står nämligen i många fall klart vilken juridisk eller fysisk 

person som har bedrivit den faktiska verksamheten. Detta är särskilt fallet när det rör sig 

om ett enskilt utsläpp eller en enstaka olycka. Rättsläget är dock särskilt komplicerat i 

situationer när flera personer är inblandade, inte minst vid sofistikerade koncernupplägg. 

Nedan företas därför en analys syftandes till att klarlägga gällande rätt vad gäller 

verksamhetsutövarbegreppet i allmänhet och dess tillämpning i mer invecklade situationer i 

synnerhet. Analysen görs främst med ledning av ordalydelsen i MB och dess förarbeten, 

definitionen i underliggande direktiv samt rättspraxis. I syfte att bl.a. undersöka om några 

möjliga analogier låter sig göras genomlyses avslutningsvis även den närliggande och i 

många situationer överlappande regleringen i lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga 

och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (”Sevesolagen”). Vad som också bör 

                                                
70 Prop. 2006/07:95 s. 57. 
71 Se MÖD 2010:23.  
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noteras är att det, i följande avsnitt, hänvisas till såväl 1998 års proposition som 2007 års 

proposition. Trots att paragrafen kom att ändras under 2007 till att omfatta ett utvidgat 

tillämpningsområde vad gäller bl.a. allvarlig miljöskada och utredningsansvar har 

resonemangen som fördes under MB:s beredning likväl bäring än idag.  

 

3.1. Verksamhetsutövarbegreppet enligt MB 

Vad som är centralt enligt MB är vilken fysisk eller juridisk person som har bidragit till 

föroreningen. Såväl nuvarande som före detta verksamhetsutövare kan göras ansvariga med 

stöd av bestämmelsen och med detta har PPP ansetts vara tillgodosedd. I förarbetena 

konstateras dock att det, förutsatt att verksamheten är pågående, bör vara den nuvarande 

verksamhetsutövaren som är den primära adressaten för eventuella krav. Det är således 

först om den nuvarande verksamhetsutövaren saknar förmåga eller av annan anledning inte 

kan uppfylla sitt avhjälpandeansvar som tidigare verksamhetsutövare bör sökas.72  Att så är 

fallet framgår emellertid inte direkt av lagens ordalydelse och det borde därmed, åtminstone 

i praktiken, vilket också vinner stöd i förarbetsuttalanden, vara möjligt för det allmänna att 

rikta krav mot den det önskar. Det är således upp till myndigheterna att avgöra om kraven 

ska riktas mot nuvarande, före detta eller för den delen flera verksamhetsutövare. En 

förutsättning är dock att den utvalda kan anses ha haft någon del i föroreningen. 

Lämpligheten i att myndigheterna, mer eller mindre, efter sitt eget fria skön kan avgöra 

vem eventuella krav ska riktas mot är diskutabel, framför allt ur ett allmänt rättssäkerhets- 

och rättviseperspektiv. Det allmännas effektivitetsintresse talar dock med styrka för en 

sådan ordning och oaktat eventuella skäl som föreligger däremot lämnar denna uppsats 

inget utrymme för en djupare analys i frågan. 

Av 10 kap. 6 § 1 st. framgår dock att verksamhetsutövarnas ansvar, enligt huvudregeln, 

är solidariskt, vilket således innebär att den som söks som ersättningspliktig får en regress-

rätt mot andra eventuella verksamhetsutövare. Vad som dock bör noteras är att en regress-

rätt på intet sätt utgör en rättvisegaranti utan i många fall endast en chimär i och med att 

andra verksamhetsutövare ofta kan befinna sig på obestånd eller av annan anledning sakna 

betalningsförmåga. Eftersom det vidare kan förväntas att andra verksamhetsutövare saknar 

intresse eller vilja av att reglera ett regressanspråk kan det visa sig vara väldigt kostsamt för 

den ursprungligt betalningsskyldige verksamhetsutövaren att få genomslag för sin regress-

rätt. Endast i det fallet att en verksamhetsutövare kan visa att dennes bidrag till miljöskadan 

                                                
72 Prop. 1997/98:45 del II, s. 119 f. 
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är så obetydligt att det inte ensamt motiverar något avhjälpande kan det solidariska ansvaret 

begränsas i enlighet med 10 kap. 6 § 1 st. MB. Vidare stadgas att verksamhetsutövarna ska 

svara solidariskt i den utsträckning inte annat följer av att ansvaret är begränsat enligt 4 § 

eller 5 §, vilket således inbegriper en skälighetsbedömning. Detta är en formulering som har 

gett upphov till två olika tolkningslinjer, varav den ena bygger på skadeståndsrätten och 

den andra på förvaltningsrätten. Hur bestämmelsen faktiskt ska tolkas är en komplicerad 

fråga som inte heller tycks ha något självklart svar. Eftersom frågan dessutom ligger 

utanför ramen för förevarande uppsats hänvisas, för en mer ingående beskrivning av denna 

diskussion, istället till Michanek & Zetterberg.73 

Med denna utsvävning lagd till handlingarna kan det därutöver noteras att det i 

lagrådsremissen till MB framlades ett förslag om ett vidare verksamhetsutövarbegrepp. 

Detta förslag innebar att den som utövar eller har utövat ett bestämmande inflytande över 

en verksamhetsutövare och som därvid i avsevärd grad har medverkat till att föroreningen 

har uppkommit skulle ansvara såsom verksamhetsutövare.74 Den föreslagna regleringen 

skulle därmed eventuellt även komma att träffa t.ex. bakomliggande aktieägare genom en, 

enligt regeringens uppfattning, form av ansvarsgenombrott. I själva verket torde det dock 

snarare ha rört sig om en utvidgning av begreppet verksamhetsutövare. Regeringen uppgav 

att det förelåg starka skäl för en sådan ordning men med anledning av att ett allmänt 

ansvarsgenombrott redan var föremål för Aktiebolagskommitténs pågående utredning 

beslutades, på inrådan av Lagrådet, dock att bordlägga frågan i avvaktan på utredningen.75 

Även Aktiebolagskommitténs slutbetänkande innehöll ett, om än något modifierat, förslag 

till en form av ansvarsgenombrottsreglering på miljörättslig grund.76 I lagrådsremissen med 

förslag till ny aktiebolagslag saknades dock den nämnda regleringen och det angavs att 

frågan skulle skjutas på framtiden för att den här gången istället behandlas i samband med 

implementeringen av miljöskadedirektivet. 77  Miljöansvarsutredningen rekommenderade 

emellertid ingen specifik ansvarsgenombrottsregel men fann likaledes att det förelåg ett 

behov av ett utvidgat verksamhetsutövarbegrepp och förordade därför istället ett särskilt 

kontrollbegrepp, vilket behandlas närmare i senare kapitel.78 

Regeringen valde dock i slutändan att varken införa ett ansvarsgenombrottsinstitut 

eller ett kontrollbegrepp. Beträffande det sistnämnda pekade regeringen på behovet av 

                                                
73 För en närmare behandling av denna fråga, se Michanek & Zetterberg, s. 282 ff. och däri angivna exempel 
samt noter. 
74 Prop. 1997/98:45 del I, s. 359. 
75 A.a., s. 360.  
76 SOU 2001:1, s. 291 f.  
77 Prop. 2004/05/85 del I, s. 208. 
78 SOU 2006:39, s. 257 ff. 
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ytterligare utredningsåtgärder i frågan. 79  Faktum är alltså att frågetecknen gällande 

verksamhetsutövarbegreppet och likaså ansvarsgenombrott på miljörättslig grund, trots 

flertalet utredningar, fortfarande till dags dato kvarstår. Att förutsebarheten alltså hotas 

torde således vara klart men vad som är än mer bekymmersamt i detta sammanhang är på 

vilka grunder lagstiftningsåtgärderna har uteblivit. Faktum är att lagstiftaren inte synes ha 

valt att avstå från en mer ingripande reglering med hänvisning till juridiska eller ens 

politiska skäl utan endast med hänvisning till att det, efter drygt tio år, fordras ytterligare 

utredningar i frågan. Frågan om ansvarsgenombrott och implikationerna av det vaga 

verksamhetsutövarbegreppet behandlas mer ingående i kapitel 5 

Bengtsson pekar även på möjligheten att tillmäta bestämmelserna om miljöfarlig 

verksamhet betydelse vid bedömningen av verksamhetsutövaren i 10 kap. Dessa 

bestämmelser medför att det, för större verksamheter, krävs miljötillstånd och tillstånds-

havaren är därmed tydligt angiven i tillståndsbeslutet. 80  I normalfallet bör därmed 

eventuella efterbehandlingskrav riktas mot tillståndshaven och denna logiska slutsats vinner 

även stöd i förarbetsuttalandena.81 Mot dessa slutsatser talar emellertid det faktum att 

tillståndet för den miljöfarliga verksamheten har ansetts vara knutet till verksamheten som 

sådan på en särskild plats och inte till ett utpekat bolag, varför innehållet i tillståndsbeslutet 

inte i samtliga förekommande fall kan anses vara rättvisande. Det aktuella tillståndet över-

går dock per automatik till en förvärvare av verksamheten, varför eventuella krav kan riktas 

även mot denna.82 Tillståndsbeslutet och vad som är angivet däri gällande verksamheten 

bör därmed äga stark bevisverkan i mer tveksamma fall men det bör inte ensamt kunna 

fälla avgörandet. 

Ovan har alltså konstaterats att avhjälpandekraven som utgångspunkt bör riktas mot 

den person som också är tillståndshavare. I allmänhet bör inte heller en underlåtenhet att 

anmäla en verksamhetsövergång hindra det allmänna från att rikta krav mot den som 

faktiskt utövar verksamheten eftersom ändringsanmälan, i detta sammanhang, närmast får 

ses som en formalitet, vilket också skulle ligga i linje med PPP. I miljöbalkskommentaren 

nämns dock en situation som kan komplicera verksamhetsutövarbegreppets tillämplighet. 

Det rör sig om fallet när tillståndet är utfärdat för ett bolag, vilket aldrig bedriver någon 

verksamhet utan istället överlåtit verksamheten med tillhörande tillstånd till ett nytt bolag, 

vilket igångsätter verksamheten. Det, ur det allmännas synvinkel, mest problematiska fallet 

                                                
79 Prop. 2006/07:95 s. 55 ff.  
80 Bengtsson m.fl., kommentaren till 10 kap. 2 § MB. 
81 Prop. 1997/98:45 del I, s. 361. 
82  Enligt 32 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd åligger det emellertid en ny 
verksamhetsutövare att snarast inge en anmälan till tillsynsmyndigheten om det nya förhållandet. 
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torde vara om ett moderbolag väljer att bolagisera den, ännu icke-uppstartade 

verksamheten, och placera den i ett dotterbolag men även andra situationer kan tänkas. 

Bengtsson menar att det, i detta fall, är tveksamt om något ansvar kan riktas mot den 

initiala tillståndshavaren eftersom det för ansvar enligt 2 § fordras att någon har bedrivit en 

verksamhet eller vidtagit en åtgärd.83 

I moderbolagsfallet har någon verksamhet i egentlig mening aldrig bedrivits i moder-

bolaget, vilket således talar emot ett ansvar för den första tillståndshavaren. I kommentaren 

till miljöbalken anges att moderbolagets förfarande, dvs. planeringen av verksamheten och 

den därtill knutna tillståndsansökan, ”möjligtvis” skulle kunna ses som en åtgärd som 

bidragit till föroreningen i lagens mening men att överlåtelsen i sig ”knappast” kan sägas ha 

bidragit till föroreningen. 84  Det framstår som att ett förfarande som inkluderar en 

överlåtelse och planering, med en lexikalisk tolkning, svårligen kan inrymmas under ”den 

som bedriver en verksamhet” men väl under ”vidtagit åtgärd”. Skälet till detta är att det 

första bolaget, genom sitt agerande, dvs. vidtagna åtgärder, har möjliggjort och därmed 

bidragit till en förorening som annars inte skulle ha ägt rum men det är tveksamt om en 

sådan tillämpning är i linje med lagstiftarens avsikt eftersom det knappast torde ha varit den 

här typen av momentana åtgärder som åsyftades vid utvidgandet av begreppet med 

vidtagen åtgärd. 

Med ledning av ordalydelsen och förarbetsuttalanden står det alltså relativt klart vem 

som ansvarar för avhjälpandet i fall med en, utifrån sett, tydligt avgränsad verksamhets-

utövare men inte gärna vem som har att svara i mer invecklade situationer. Istället för att 

införa en tydligare legaldefinition av vem som är att anse som verksamhetsutövare har 

lagstiftaren, såsom nämnts ovan, hänvisat begreppsutvecklingen till domstolarna. I 

nästkommande avsnitt undersöks därför huruvida begreppet kan anses ha utkristalliserats i 

svensk rättspraxis och i så fall på vilket sätt.  

                                                
83 Bengtsson m.fl., kommentaren till 10 kap. 2 § MB. 
84 A.a., kommentaren till 10 kap. 2 § MB.  
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3.2. Verksamhetsutövarbegreppets utveckling i svensk rättspraxis 

Verksamhetsutövarbegreppet har varit föremål för prövning i flertalet domstols-

avgöranden. Frågan har även berörts i ärenden som varit föremål för behandling i den 

tidigare miljömyndighetens Koncessionsnämnden för miljöskydd (”KN”) ärende-

handläggning. KN inrättades i samband med miljöskyddslagens ikraftträdande och hade 

bl.a. till uppgift att behandla ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Nämnden 

upphävdes sedermera i samband med MB:s ikraftträdande och dess uppgifter övertogs 

istället av miljödomstolarna men deras praxis bör än idag ha ett relativt starkt rättskälle-

värde, varför även en viss genomgång företas av praxis från nämnda instans.85  

Avgöranden rörande bedömningen av vem som kan anses vara den faktiska 

verksamhetsutövaren har i svensk praxis i regel kokat ner till frågan om vem som har haft 

den faktiska och rättsliga rådigheten över verksamheten ifråga.86 I detta sammanhang bör det 

nämnas att det inom såväl doktrin som praxis förekommer flertalet, i viss mån, varierande 

formuleringar men kärnan av uttrycket torde likväl kunna sammanfattas i enlighet med vad 

som nyss har återgivits.87 Under senare år har begreppet, med hänvisning till liknande 

formuleringar, tänjts ut ytterligare av domstolarna till att, i vissa fall, även t.ex. omfatta ett 

moderbolag trots att verksamheten, i normalspråklig betydelse, kan sägas ha bedrivits av 

dotterbolaget.88 Nedan företas en närmare analys och genomgång av bland annat dessa 

rättsfall men även av annan närliggande praxis i syfte att konkretisera vad det innebär att 

någon har faktisk och rättslig rådighet över en verksamhet i vissa särskilt svårbedömbara 

fall som lagtexten inte ger någon uttrycklig ledning för. 

Först bör det emellertid nämnas något ytterligare om begreppsparet faktisk och rättslig 

rådighet, vilket behandlas närmare i avgörandet KN B 15/95. Detta rörde frågan om vem 

som var ansvarig för efterbehandlingen av mark, vilken hade drabbats av oljespillning, vid 

en bensinmack. Parterna i målet utgjordes av hyresgästen, fastighetsägaren och olje-

leverantören. Hyresgästen var den som utövade verksamheten vid bensinmacken medan 

oljeleverantören stod angiven som ägare för de läckande cisternerna samt pumparna. 

Föroreningens uppkomst ansågs inte vara helt klarlagd men nämnden fann 

sammanfattningsvis att uppkomsten sannolikt kunde härledas till cisternerna och närmare 

bestämt situationen när dessa fylldes på med bensin. Mot bakgrund av att oljeleverantören 

ansvarade för påfyllningen och att hyresgästen inte kunde anses ha någon rådighet över 

                                                
85 Nationalencyklopedin, Koncessionsnämnden för miljöskydd, 
www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/koncessionsnämnden-för-miljöskydd (hämtad 2014-11-26). 
86 Se t.ex. KN B 15/95 och KN B 14/97 samt MÖD 2005:64.  
87 Jfr t.ex. Ebbesson, J, Miljörätt, s. 134 och Bengtsson, kommentaren till 10 kap. 2 § MB. 
88 MÖD 2013:28.  
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denna process fann KN att något efterbehandlingsansvar inte kunde aktualiseras för hyres-

gästen. Detta alltså trots att det var hyresgästen som hade bedrivit den övergripande 

egentliga verksamheten vid bensinmacken. 

 

3.2.1. Ansvar i koncernförhållanden 

Under de senaste årtiondena har antalet koncerner inom det svenska näringslivet ökat 

närmast explosionsartat. En koncern utgörs enligt svensk aktiebolagsrätt av två eller flera 

självständiga juridiska personer med ett s.a.s. eget intresse men hur koncernen är närmare 

konstruerad kan variera från fall till fall. I koncernförhållanden är det vanligt före-

kommande att det underordnade bolaget i vissa fall kan vara integrerat till den grad, 

alternativt operera så pass osjälvständigt i förhållande till moderbolaget, att koncernbolagen 

i realiteten kan sägas utgöra en ekonomisk enhet. Dotterbolaget kan med andra ord i 

praktiken styras av det överordnade bolagets ledning. I sådana fall blir det av naturliga skäl 

svårt att avgöra vilken verksamhet som egentligen är att hänföra till vilken enhet. 89  

Situationen kompliceras emellertid ytterligare av att dessa verksamheter emellanåt även kan 

vara koncentrerade till samma plats och ha gemensamma miljöreningsanläggningar. 90 

Omständigheter likt dessa kan givetvis vålla svårigheter vid avgörandet av vem som är att 

anse som den faktiska verksamhetsutövaren och kan, något tillspetsat, även medföra att 

den faktiska verksamhetsutövaren går fri från ansvar.  

Förutsatt att subjektet som i slutändan åläggs ansvaret har tillräcklig kapitaltäckning 

innebär detta nödvändigtvis inte ett problem ur det allmännas perspektiv eftersom skulden 

i dessa fall regleras. Det bör emellertid anses strida mot PPP att den faktiska förorenaren 

undslipper ansvar eftersom förorenaren, sett till principens syfte, borde vara den som i 

praktiken har den faktiska kontrollen över den miljöpåverkande verksamheten. Än mer 

allvarligt torde emellertid utfallet bli när t.ex. ett dotterbolag, vare sig det har sin grund i en 

medveten plan eller ej, saknar medel att reglera skulden eftersom det då istället är staten 

och i förlängningen skattebetalarna som belastas.  

Aktiebolagen i en koncern är alltså att se som olika självständiga rättssubjekt men 

koncernen kan, såsom nämnts ovan, i förekommande fall ses som en enhet med en s.k. 

enterprise approach till verksamheten. Detta innebär att koncernen som helhet har ett 

övergripande mål trots att detta mål kan stå i strid med enskilda koncernbolags intressen. 91 

                                                
89 Moberg, Moderbolagets ansvar för dotterbolagets skulder, s. 13. 
90 Forsbacka, Kan ett moderbolag bli ansvarigt för miljöfarlig verksamhet som dess dotterbolag bedriver?, SvJT 2000 s. 905, 
s. 907. (härefter Forsbacka 2000). 
91 A.a., s. 909. 
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Således kan det i dessa situationer föreligga en risk för att koncernledningen prioriterar det 

övergripande målet till nackdel för exempelvis ett dotterbolag, varför det kan ifrågasättas 

om aktiebolagsformen lämpar sig för alla situationer. Darpö anför att det inom större 

svenska företag ibland också kan finnas en önskan att verksamhetstillståndet ska innehas av 

en övergripande juridisk person oavsett det faktum att den egentliga verksamheten bedrivs 

av separata enheter.92 I ett relativt färskt rättsfall, MÖD 2013:28, uppkom frågan om och i 

så fall vilket ansvar ett överordnat bolag kan ha för ett underordnat bolags verksamhet. 

Den primära frågan domstolen hade att besvara var därmed vem som kunde betraktas som 

verksamhetsutövare i enlighet med 10 kap. 2 § MB. Omständigheterna i målet utgjordes, i 

korthet, av följande. 
 

I målet var ostridigt att det var dotterbolaget, PF, som hade stått för den faktiska driften, varför denna 

fråga inte behandlades mer ingående. Värt att notera i detta sammanhang är även att den aktuella 

verksamheten bedrivits med dotterbolagets egen personal och utrustning. Vad som emellertid var 

tvistigt var huruvida det var dotterbolaget eller moderbolag, PI, som skulle vara att se som 

verksamhetsutövare i 10 kapitlets mening. Bakgrunden till detta var att länsstyrelsen initialt hade 

betraktat PF som verksamhetsutövare men efter att detta bolag likviderats istället riktat efter-

behandlingskrav mot PI. Länsstyrelsen menade att PI vid likvidationen hade utelämnat uppgiften om 

länsstyrelsens krav trots kännedom om och medverkan vid likvidationsbeslutet, varför det var läns-

styrelsens uppfattning att det bestämmande inflytandet låg hos PI. Därmed skulle PI vara att anse som 

verksamhetsutövare.  

 

Domstolen inledde med att föra en diskussion kring ansvarsgenombrottsinstitutet men 

valde sedermera att avstå från att behandla frågan om ansvarsgenombrott närmare med 

hänvisning till att lagstiftaren har valt att inte införa en sådan reglering. Rätten valde istället 

att rikta in sig på tolkningen av verksamhetsutövarbegreppet, varmed den konstaterade att 

moderbolaget, i egenskap av ensam aktieägare och koncernbidragsgivare, hade haft ett så 

pass stort inflytande på dotterbolaget att det hade haft möjlighet att påverka verksamhets-

driften och till detta även haft en rättslig och faktiskt möjlighet att ingripa i verksamheten. 

Domstolen pekade i anslutning till detta vidare på omständigheterna att dotterbolaget var 

helägt, att verksamheten vid dotterbolaget bedrevs på en plats skild från moderbolaget, att 

dotterbolaget gjort förlust mellan 2003 och 2007 samt att moderbolaget, genom understöd 

om 43 miljoner i koncernbidrag, möjliggjorde dotterbolagets fortsatta verksamhet fram tills 

verksamhetens nedläggande. Därmed var moderbolaget att anse som en sidoordnad 

verksamhetsutövare och med hänvisning till det solidariska ansvaret anförde rätten att det 

var korrekt att ålägga moderbolaget ett avhjälpandeansvar.  

                                                
92 Darpö, s. 883. 
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MÖD undvek alltså den komplicerade frågan om ansvarsgenombrott, vilket, med hänsyn 

till frågans principvärde, har kritiserats och valde, med hänvisning till satsen om rättslig och 

faktisk ingripandemöjlighet, att istället göra en extensiv tolkning av verksamhetsutövar-

begreppet och fann därmed att även ett moderbolag, under vissa förutsättningar, kan 

rymmas inom begreppet. 93  Omständigheterna i detta fall var emellertid speciella och 

moderbolagets aktiva understöd till verksamheten samt ägandeförhållanden synes ha 

tillmätts stor betydelse. Utgången i målet kan således inte anses medföra ett generellt 

avhjälpandeansvar för ett moderbolag vars dotterbolag har stått för föroreningarna. Där-

emot står det klart att ett moderbolag, även under nu gällande regler, i vissa fall kan åläggas 

ett avhjälpandeansvar såsom verksamhetsutövare enligt 10 kap. MB och därmed svara för 

föroreningarna som har uppkommit i dotterbolagets verksamhet. I och med att MÖD 

valde att fästa särskild vikt vid verksamhetens finansiering inställer sig också frågan om 

domstolen även avsåg att vidga begreppet till att omfatta finansiärer i allmänhet. Det kan 

med en sådan tolkning antas att t.ex. även en kreditgivare, som möjliggör verksamheten 

med ekonomiskt understöd, skulle kunna träffas av avhjälpandeansvaret. Domen besvarar 

inte denna fråga och, i avvaktan på ytterligare klargöranden, förefaller dock en sådan 

tolkning, med hänvisning till lagens ordalydelse, som alltför långtgående men att döma av 

de extensiva tolkningar som företagits i tidigare praxis kan det inte heller hållas för uteslutet 

att verksamhetsutövarbegreppet ges en sådan innebörd i framtida avgöranden. 

Darpö har tidigare uttryckt att den avgörande faktorn kan anses vara vem som har 

makt och möjlighet att kontrollera verksamheten och att döma av uttalandena i MÖD 

2013:28 har även rättstillämparen anslutit sig till ett resonemang i linje med denna 

uppfattning.94  Vad som framstår som särskilt intressant är dock vad som mer specifikt kan 

anses ligga till grund för slutsatsen att någon har faktisk och rättslig möjlighet att ingripa 

eller, med Darpös ord, makt och möjlighet att kontrollera verksamheten. I det nyss om-

nämnda målet tycks rätten ha valt att fästa särskild vikt vid beroendeförhållandet dotter-

bolaget befann sig i förhållande till moderbolaget och det faktum att dotterbolaget under 

flertalet år gått med förlust, varav det sistnämnda kan, men inte nödvändigtvis behöver, 

implicera att något eget vinstintresse saknades i det underordnade bolaget. Av vad som 

angivits ovan framgår alltså att koncernsituationer i regel fordrar en bedömning av de 

omständigheter som föreligger i det enskilda fallet men det kan också konstateras att rätten 

i anslutning till denna bedömning även uppställer vissa faktorer som kan komma att 

                                                
93 Se t.ex. Sandström, T, Ansvarsgenombrott mot ett aktiebolags ägare, InfoTorg, 6 september 2013, 
http://www.infotorg.se/rb/premium/civilrätt/miljoratt/article196158, (hämtad 2015-02-19). 
94 Darpö 2001, s. 67. 
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medföra att även bakomliggande aktörer omfattas av avhjälpandeansvaret såsom 

verksamhetsutövare. Dessa faktorer torde kunna sammanfattas med begreppen 

möjliggörande, osjälvständighet och avsaknad av vinstintresse, vilket också påminner om dem 

omständigheter som har ansetts motivera ansvarsgenombrott inom civilrätten.95 

Såsom nämnts tidigare har det faktum att bolagens verksamheter är samlokaliserade 

ansetts tyda på en osjälvständighet för dotterbolaget. Mot bakgrund av detta är det 

avslutningsvis därför anmärkningsvärt att verksamheten i detta fall bedrevs på en egen plats 

och alltså skild från moderbolaget. En slutsats innebärandes att (sam)lokaliseringen inte ska 

tillmätas någon betydelse är sannolikt alltför långtgående. Eftersom domstolen uttryckligen 

tar upp denna omständighet tycks den ha sin del i helhetsbedömningen men den synes, 

med hänsyn till utfallet, också tillmätas mindre vikt vid bedömningen av osjälvständigheten. 

En sådan slutsats är dock endast giltig om det inte var så att domstolen i själva verket ansåg 

att denna omständighet skulle tala för att moderbolaget var att anse som verksamhets-

utövare. Låt vara att en sådan tolkning vore helt ologisk men av domskälen framgår inte 

med klarhet varför domstolen valde att uttryckligen ta upp denna omständighet. 

 

3.2.2. Uppdragstagares ansvar m.m. 

En annan situation som kan vålla särskilda svårigheter beträffande verksamhetsutövar-

ansvaret kan uppstå i uppdragsförhållanden enär det kan råda oklarheter kring om det är 

uppdragsgivaren eller uppdragstagaren som bör ansvara. Enligt NVV:s mening tycks såväl 

uppdragstagaren som uppdragsgivaren kunna komma ifråga vad gäller avhjälpandeansvaret. 

Sådana mål bör enligt verkets mening avgöras med särskild hänsyn till vilken 

självständighet verksamheten har bedrivits med och vilken varaktighet avtalsförhållandet 

har haft.96 Även om NVV:s uppfattning synes ligga väl i linje med PPP och lagens syfte kan 

frågetecken kring dess opartiskhet i frågan, med hänsyn till verkets intresse av en effektiv 

handläggning, möjligen resas. Denna aspekt bör naturligtvis uppmärksammas, men verkets 

uppfattning synes också stå i samklang med praxis, i enlighet med vad som anges nedan. 

Frågan berörs även i Miljöansvarsutredningen, vari det konstateras att det avgörande bör 

vara kontrollen över verksamheten.97 I principavgörandet MÖD 2005:64, vilket MÖD 

2013:28 kan sägas vara en vidareutveckling av, uttalade MÖD att avgörande är vem som, i 

det enskilda fallet, hade ” (…) den faktiska och rättsliga möjligheten att vidta åtgärder”.  
 

                                                
95 Jfr med vad som anges i kapitel 4.   
96 Naturvårdsverkets rapport 6501, s. 22. 
97 SOU 2006:39, s. 105. 
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Frågan i målet rörde vem som kunde anses ha bedrivit miljöfarlig verksamhet vid en återvinnings-

station. I målet hade ett bolag ålagts en tillsynsavgift mot bakgrund av klagomål rörande buller och 

nedskräpning. Denna avgift överklagades av bolaget som därvid hävdade att bolaget inte var att anse 

som verksamhetsutövare eftersom det endast var en av flertalet entreprenörer åt de fem andra bolag 

som var ansvariga för återvinningsstationen ifråga.  

 

Vad som var av betydelse enligt domstolens bedömning var att det var bolaget som hade 

ansvarat för iordningställandet av platsen (vilket inkluderade bl.a. hårdgörande av markytan 

och eventuell inhängning), underhållet samt för att nödvändiga lov och tillstånd var 

erhållna. 98  Rätten uttalade att verksamhetsutövarbegreppet är problematiskt och att 

förhållandena i det enskilda fallet är av stor betydelse men fann sedermera att det var 

bolaget, tillika uppdragstagaren, som var verksamhetsutövaren i lagens mening eftersom 

det hade den faktiska och rättsliga möjligheten att vidta åtgärder i förhållande till 

störningarna. Det förhållandet att bolaget agerade på uppdrag åt fem materialbolag 

påverkade enligt rättens mening inte bedömningen, varför det står klart att en uppdrags-

tagare kan omfattas av verksamhetsutövaransvaret. Rätten erinrade emellertid om att man 

inte alltid kan utgå ifrån att det är uppdragstagaren som ska betraktas som utövare. I dom-

skälen nämns vidare att det i tidigare rättspraxis har gjorts hänvisningar till Sevesolagen och 

att den ”(…) får anses ge uttryck för att den som är överordnat ansvarig för en verksamhet 

också, vid sidan av den som faktiskt driver verksamheten, är att betrakta som verksamhets-

utövare och därmed kan ges ett offentligrättsligt ansvar för miljöskyddsåtgärder”. 

Olyckligtvis är det dock oklart i vilken utsträckning domstolen i detta fall tillmäter Seveso-

lagens definition någon vikt vid tolkningen eller om Sevesolagens definition i allmänhet kan 

verka som tolkningsbakgrund.99 

Motsatt utgång blev det i målet MÖD 2010:23, i vilket domstolen fann att det inte 

rörde sig om en sådan ställning att bolaget ifråga hade den faktiska och rättsliga 

möjligheten att vidta åtgärder mot störningar. Fallet rörde frågan huruvida ett bolag som 

hade administrerat en vägbom och, mot en avgift, utjämnat avfallsmassor i anslutning till 

en skidbacke, vilken bedrevs i Friluftsfrämjandets regi, kunde anses vara utövare av den 

miljöfarliga verksamheten som bedrevs. Underinstansen fäste vikt vid det faktum att 

bolaget hade ansvarat för inpasseringen, vilket enligt den medförde att bolaget hade haft 

bäst möjligheter att kontrollera att inget miljöskadligt avfall kvarblev under tippade massor. 

MÖD instämde emellertid inte i denna bedömning utan fann att utdelandet av passerkort 

                                                
98 Om verksamheten vid återvinningsstationen hade varit anmälningspliktig till följd av att en större mängd 
avfall mellanlagrades där hade det ankommit på bolaget att lämna in en anmälan till den kommunala 
nämnden.  
99 För en mer ingående diskussion i denna fråga, se avsnitt 3.3.3. 
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och utjämningen av massorna inte medförde ett verksamhetsutövaransvar. Skälet till detta 

var att endast dessa omständigheter inte kunde anses medföra faktisk och rättslig rådighet 

över verksamheten. Domstolen betonade vidare att det faktum att bolaget inte varit 

ansvarig för verksamhetens anmälande och därutöver saknat möjlighet att kontrollera 

villkorens efterföljande också måste vägas in. Avslutningsvis konstaterades även att bolaget 

inte heller hade haft något bestämmande inflytande över backens uppförande samt att 

frågan om bolagets ekonomiska intresse av verksamheten i detta fall saknade betydelse.  

Även i MÖD 2005:64 mål uppställer alltså domstolen omständigheter som mer 

konkret kan åskådliggöra vad som innefattas i faktisk och rättslig möjlighet att vidta 

åtgärder. I motsats till MÖD 2013:28 rörde detta fall dock ett uppdragsförhållande, varför 

andra omständigheter som är av särskilt intresse aktualiseras. I uppdragsförhållandet tycks 

domstolen främst ha lagt vikt vid att det var uppdragstagaren som handhade den dagliga 

driften i form av underhåll och iordningställande samt även svarade för tillståndens 

giltighet och detta oaktat hur uppdragsförhållandet var konstruerat parterna emellan. Vad 

som framför allt tycks ha varit avgörande för de motsatta utgångarna i MÖD 2005:64 och 

MÖD 2010:23 är omfattningen av deltagandet i den dagliga driften samt ansvaret för 

anmälan respektive tillståndsförfarandet. 

Likaså HD har haft anledning att ta ställning i liknande frågor och i NJA 2012 s. 125 

kan det anföras att HD, i någon mening, valde att gå ännu längre än vad MÖD tidigare 

hade gjort genom att fastslå att även en exploatör, som arbetat på förorenad mark, kan 

åläggas ett verksamhetsutövaransvar enligt 10 kap. MB. Detta trots att den aktuella 

verksamheten i huvudsak hade bestått i saneringsarbete som syftade att till att, på sikt, 

minska belastningen på miljön. Bakgrunden till det aktuella målet var i korthet följande. 
 
En fastighet hade, i anslutning till den förutvarande verksamhetens nedläggande, varit föremål för 

försäljning. Den nya ägaren fortsatte inte den tidigare driften men utförde i nära anslutning till köpet 

relativt omfattande saneringsåtgärder i syfte att möjliggöra annan användning av marken, vilka 

orsakade vissa smärre samt tillfälliga föroreningsskador. Frågan HD hade att ta ställning till var alltså 

huruvida fastighetsbolaget, dvs. exploatören, var att betrakta som verksamhetsutövare enligt 10 kap. 2 

§ MB, vilket HD fann vara fallet. HD inledde med konstaterandet att fastigheten hade blivit skadad av 

den tidigare verksamheten och att fastighetsbolaget inte hade fortsatt den industriella verksamheten 

men likväl genomfört vissa grävningsarbeten m.m. i avhjälpningssyfte. Därefter hänvisade HD till PPP 

samt det underliggande miljöansvarsdirektivet och framhöll intresset av ett lättillämpat förfarande. HD 

konstaterar, mycket riktigt, att bestämmelserna inte lämnar någon öppning för att ta hänsyn till 

specifika omständigheter, såsom att skadorna utgör en följd av nödvändigt saneringsarbete, eftersom 

detta skulle komplicera myndigheternas hand-läggning. Eventuella snedfördelningar av ansvaret bör 

istället lösas med en regresstalan.  
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HD bortsåg således från intresset av att skapa incitament för avhjälpande till förmån för 

intresset av ett effektivt och hanterbart system. Domslutet får anses vara klart i linje med 

lagtextens utformning och det underlättar givetvis även ansvarsutkrävandet men det skapar 

likaledes ett något olyckligt prejudikat i den mån det kan tänkas avhålla aktörer från att 

vidta samhällsnyttiga avhjälpandeåtgärder. Mot bakgrund av det ansvar som i regel ändå 

föreligger vid dylika exploateringar enligt 2 kap är detta sannolikt dock inget särskilt tungt 

vägande argument. Domslutet bör sannolikt vidare ses mot bakgrund av att tillämpnings-

området för 10 kap. 2 § MB utvidgades med att även innefatta åtgärdsbegreppet. 

Ändringen till att även den som vidtar en åtgärd skulle omfattas av ansvaret syftade just till 

att ansvaret även skulle omfatta handlingar som endast var av tillfällig art och som därmed i 

egentlig mening inte utgör verksamhetsutövande.100 

 

3.2.3. Förvarings- och konkursboansvar  

I tillägg till förutnämnda situationer bör det även noteras att det enligt praxis även före-

kommer ett antal specialfall. Av dessa förtjänar särskilt det s.k. förvaringsansvaret att om-

nämnas, varför något kort ska sägas om detta. 101 Det kan exempelvis aktualiseras när den 

egentliga verksamheten sedan tidigare är nedlagd men då det likväl föreligger en fortsatt 

risk för miljöförstörelse p.g.a. kvarvarande deponier. I dessa fall är det den som alltjämt 

använder fastigheten för förvaring, i regel fastighetsägaren, som svarar som verksamhets-

utövare. 102 I målet MÖD 2002:16 var detta föremål för prövning och i talan riktades kravet 

mot ett konkursbo som hade haft en lastbil i sitt förvar. Denna lastbil hade, före det att 

bolaget ifråga hade gått i konkurs, läckt diesel, vilket hade lett till föroreningar i området. 

Lastbilen stod, efter konkursen, förvarad i ytterligare en månad, varvid läckaget fortsatte, 

och konkursboet ålades i beslut att stå för efterbehandlingen, vilket sedermera över-

klagades. Mot bakgrund av att konkursboet hade haft rådighet över lastbilen fann dom-

stolen att boet utgjorde verksamhetsutövaren enligt 10 kap. 2 § MB och hade att svara för 

efterbehandlingen eftersom det hade låtit lastbilen stå kvar och därigenom vidtagit en 

åtgärd i lagens mening. Detta trots att marken som lastbilen stod på inte disponerades eller 

ägdes av konkursboet eller konkursgäldenären. Det rör sig således inte om något subsidiärt 

fastighetsägaransvar utan fastighetsägaren, eller vem det nu må vara, anses ha ett 

självständigt verksamhetsutövaransvar. Förvaringen i sig anses utgöra verksamheten ifråga. 

                                                
100 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 205. 
101 Se t.ex. RÅ 1997 ref. 12 och MÖD 2002:16. 
102 Forsbacka 2000, s. 916 f.  



 37 

Av målet går det alltså även att dra slutsatsen att också konkursbon kan betraktas som 

verksamhetsutövare. Att döma av praxis gäller detta emellertid inte om verksamheten är 

avslutad före konkursen och någon verksamhet därefter inte heller har bedrivits.103 

Ett än mer illustrativt fall vad gäller förvaring är RÅ 1997 ref. 12, i vilket rätten fann 

att klagande, genom att förvara spillolja i en brunn, kunde anses utöva miljöfarlig 

verksamhet. I ett annat mål, RÅ 1998 ref. 25, konstaterades dock att det inte kan röra sig 

om något verksamhetsutövande om det är ovisst huruvida förvaring förekommer eller ej. 

Domstolen var därmed av uppfattningen att något föreläggande avseende undersökning 

med syfte att utröna om det fanns drivmedel på fastigheten inte kunde komma ifråga. När 

föroreningsskadan ännu inte har uppkommit grundas eventuella krav, som i det läget syftar 

till preventiva åtgärder, på 2 kap 3 MB, medan reparativa krav, vid en konstaterad 

föroreningsskada, har sin grund i 10 kap. MB.104  Denna fråga är således komplicerad och 

medför en svår gränsdragningsproblematik 105 

 

3.2.4 Summering av svensk rättspraxis 

Det står alltså klart att bl.a. moderbolag och uppdragstagare, inom ramen för gällande rätt, 

kan svara som verksamhetsutövare enligt 10 kap 2 § MB. Vad gäller dessa situationer har 

rätten valt att fästa avgörande vikt vid frågan om vem som har faktisk och rättslig möjlighet 

att ingripa i verksamheten. För ansvar förutsätts då någon form av kontroll eller inflytande 

över verksamheten. Vid avgörandet av vem som kan anses ha faktisk och rättslig 

ingripandemöjlighet tycks det, utöver de faktorer som redan nämnts, främst vara 

(o)självständigheten som har tillmätts störst betydelse. Det är dock något oklart i vilken 

utsträckning dessa faktorer ska tillmätas vikt i bedömningen av huruvida det föreligger 

tillräcklig kontroll för att rättslig och faktisk ingripandemöjlighet ska vara för handen. Av 

praxis går inte att dra några säkra slutsatser om vilken räckvidd bestämmelsen har vad gäller 

t.ex. kreditgivare. Domstolarna har, utifrån lagens syfte, klarat av att hantera svårigheterna 

på ett relativt tillfredsställande sätt men det kan likväl anföras att en så långtgående tolkning 

av verksamhetsutövarbegreppet som görs i främst MÖD 2013:28 sannolikt egentligen inte 

ryms inom lagens ordalydelse. En vidare, eller åtminstone tydligare, definition skulle 

därmed bidra till att klarlägga rättsläget än mer, vilket skulle kunna vara en anledning till att 

det, inom EU-rätten, har valts en annan lösning, vilken behandlas i nästkommande avsnitt.  

                                                
103  Se MÖD 2005:29. 
104 Michanek & Zetterberg, s. 277. 
105 För mer om detta, se Michanek och Zetterberg, s. 276 ff. samt uttalandena i RÅ 1997 ref 12 gällande 
gränsdragningsproblematiken och KN B 31/91 gällande skadefallet. 
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3.3. EU-rättens inverkan på MB:s verksamhetsutövarbegrepp 

EU-rätten har, såsom inledningsvis nämnts, spelat en central roll för miljöområdet i 

allmänhet och avhjälpandeansvaret i synnerhet. I de EU-rättsliga direktiven som är 

tillämpbara på det aktuella området har i regel en lösning med vidsträckta och uttryckliga 

definitioner valts. Denna uppsats lämnar inte något utrymme för någon internationell 

jämförelse i övrigt men i avsaknad av en mer klarlagd definition av verksamhetsutövar-

begreppet har det inom såväl doktrin som praxis påpekats att viss ledning kan sökas i de 

EU-rättsliga instrumenten. I förevarande sammanhang är det främst miljöansvarsdirektivet 

som kan aktualiseras i och med att det delvis ligger till grund för bestämmelsen i 10 kap. 2 § 

men även det s.k. industriutsläppsdirektivet106 samt bestämmelserna i den närliggande 

Sevesolagen107 kan bidra med viss ledning. 

 

3.3.1. Miljöansvarsdirektivet  

Miljöansvarsdirektivet implementerades 2007 i svensk rätt, vilket bl.a. medförde att 

bestämmelserna i 10 kap. MB om ansvaret för miljöskador kompletterades med regler för 

allvarliga miljöskador. 108 Av preambeln framgår att miljöansvarsdirektivet främst syftar till 

att förstärka den miljörättsliga principen om att förorenaren ska betala, vilken behandlats 

närmare i avsnitt 2.2.2. Unionen avsåg således att ytterligare befästa den redan allmänt 

accepterade principen att det är den som orsakat en miljöskada som också ska betala för 

denna, vilket innefattar ett kostnadsansvar för såväl förebyggande som avhjälpande. 

Förvisso var principen sedan tidigare också en del av gemenskapsrättens vägledande 

principer vid utvecklandet av rättsakter på miljöområdet109 men med hänsyn till EU-rättens 

uppbyggnad fick den ett tydligare genomslag vid direktivets införande.110 Direktivet, vilket 

omfattar skador på skyddade arter och livsmiljöer, vattenskador samt vissa markskador 

implementerades i svensk rätt den 1 augusti 2007 och utgör ett s.k. minimidirektiv, vilket 

innebär att enskilda medlemsstater får införa strängare lagstiftning än vad som framgår av 

direktivet såtillvida den är fördragsförenlig i övrigt. Hur en enskild medlemsstat närmare 

väljer att införliva direktivet med den inhemska rätten avgör således medlemsstaten i 

                                                
106 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp 
(samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar). 
107 Se rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår. 
108 Prop. 2006/07:95, s. 1.  
109 Dåvarande art. 191.2 FEUF. 
110 Rubensson, S, Miljöbalken, s. 47.  
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fråga. 111  I och med direktivets införlivande i svensk rätt kom 10 kap. MB, utöver 

förorenade mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar, även att omfatta 

allvarligare miljöskador på vattenmiljön och den biologiska mångfalden.112 I enlighet med 

övergångsbestämmelserna till ändringarna omfattas miljöskador på grund av utsläpp, 

händelser eller tillbud som har inträffat före den 1 augusti 2007 dock fortfarande av de 

tidigare bestämmelserna. I direktivets art. 2 definieras verksamhetsutövaren enligt följande. 
 
”varje fysisk eller juridisk person, privat eller offentlig, som driver eller kontrollerar (förf. kursivering) en 

yrkesverksamhet eller, om detta följer av nationell lagstiftning, den person till vilken avgörande 

ekonomiska befogenheter när det gäller en sådan verksamhets tekniska funktion har delegerats, 

inbegripet den person som innehar tillstånd eller godkännande för denna verksamhet eller den person 

som registrerar eller anmäler en sådan verksamhet.”.  

 

Enligt miljöansvarsdirektivet är det primärt verksamhetsutövaren som ansvarar för 

eventuella åtgärder med anledning av en allvarlig miljöskada. Som ovan framgår är den 

andra satsen fakultativ och den svenska lagstiftaren har valt att inte utvidga den nationella 

lagstiftningen på sådant sätt, varför den inte omfattas av den svenska lagstiftningen. Av 

direktivets ordalydelse framgår med tydlighet att det inte endast är den som driver en 

verksamhet utan även den som kontrollerar en verksamhet som kan vara att betrakta som 

verksamhetsutövaren. Tillämpningsområdet för direktivet torde därmed vara att anse som 

vidare än det som otvetydigt framgår av ordalydelsen 10 kap. 2 § MB. Det kan till exempel 

tänkas att ett överordnat bolag eller möjligtvis en kreditgivare i vissa situationer skulle 

kunna anses vara den som kontrollerar verksamheten ifråga utan att för den delen stå för 

den faktiska driften. Vad som blir avgörande för den fortsatta diskussionen i denna fråga är 

således vad som kan anses ligga i ordet kontroll. För en fördjupning i denna fråga och den 

närmare problematiken hänvisas till avsnitt 3.3.4. och vad som där sägs om kontroll-

begreppet och svensk rätts förenlighet med EU-rätten.  

I och med att direktivet utgör ett s.k. minimidirektiv ställs det dock krav på att den 

svenska lagstiftningen i vart fall lever upp till den nivå direktivet föreskriver. Vad gäller 

verksamhetsutövarbegreppet får detta som konsekvens att åtminstone den som, i 

direktivets mening, driver eller kontrollerar verksamheten, med en fördragsenlig tolkning, 

ska vara att anse som verksamhetsutövare även i svensk lagstiftning. 113  Eftersom 

definitionen i 10 kap. 2 § MB är tämligen kortfattad lämnar den inte mycket till ledning och 

inte heller praxis kan, enligt vad som tidigare har angetts, anses vara helt klarläggande i 

                                                
111 Se art. 288 st. 3 FEUF, vilken behandlas närmare i avsnitt 3.3.4. 
112 Prop. 2006/07:95, s. 1.  
113 SOU 2006:39, s. 114. 
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detta avseende. Med hänsyn till den ändå tämligen extensiva tolkningen av verksamhets-

utövarbegreppet som har företagits i praxis kan det dock antas att kontrollen har givits en 

sådan betydelse i rättstillämpningen. Huruvida ordalydelsen i 10 kap. 2 § MB i dess 

nuvarande tappning egentligen medger en tillämpning av direktivets kontrollbegrepp är en 

mer öppen fråga och därutöver i hög grad avhängigt av vad som innefattas i kontroll-

begreppet, vilket diskuteras närmare i avsnitt 3.4. 

 

3.3.2. Industriutsläppsdirektivet 

Även industriutsläppsdirektivet, vilket i huvudsak utgör en omarbetning av det tidigare 

IPPC-direktivet114, innehåller en mer utförlig legaldefinition och kan verka vägledande vid 

avgränsningen av MB:s verksamhetsutövarbegrepp men först något kort om direktivet och 

dess syfte.115 IPPC-direktivet är enligt lagstiftaren sedan tidigare implementerat i svensk rätt 

genom MB och dess tillhörande förordningar.116 De aktuella bestämmelserna, vilka syftar 

till att förebygga och minska föroreningar från främst industrin, återfinns främst i de 

allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB och i 9 samt 10 kap. MB rörande miljöfarlig 

verksamhet respektive förorenade områden.117 Det nya industriutsläppsdirektivet är numera 

implementerat i svensk rätt och medförde vissa förändringar i MB men dessa ändringar 

tycks, åtminstone utifrån denna uppsats syfte, vara av mindre betydelse. 118 Av uttalandena i 

propositionen framgår nämligen att direktivets implementerande inte anses medföra någon 

betydande begränsning eller ändring av MB:s avhjälpandeansvar. Därutöver bör det också 

nämnas att 10 kap. 2 § MB lämnats oförändrad, varför de aktuella ändringarna 

sammanfattningsvis inte motiverar en närmare analys i denna uppsats. Den viktigaste 

förändringen utgörs istället enligt propositionen av att konceptet med bästa möjliga teknik 

får en mer framskjuten roll än i IPPC-direktivet.119 I direktivets art. 3 p. 15 definieras 

verksamhetsutövaren som: 
 
”varje fysisk eller juridisk person som helt eller delvis driver eller kontrollerar (förf. kursivering) en 

anläggning eller förbränningsanläggning. avfallsförbränningsanläggning eller samförbrännings-

anläggning eller, om det finns bestämmelser om detta i den nationella lagstiftningen, varje person som 

                                                
114 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG av den 15 januari 2008 om samordnade åtgärder för 
att förebygga och begränsa föroreningar.  
115 Se t.ex. Forsbacka, s. 510 f., vars uttalanden förvisso rör det gamla IPPC-direktivet men dessa torde, m.h.t. 
likheterna, alltjämt vara gällande. 
116 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 334. 
117 Forsbacka 2000, s. 925. 
118 För mer om ändringarna och implementeringen av direktivet, se prop. 2012/13:35. 
119 Prop. 2012/13:35, s. 22 och s. 37 ff. 
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har givits rätten att fatta avgörande ekonomiska beslut med avseende på anläggningens tekniska 

funktionssätt.” 

 

Utöver det faktum att ytterligare typer av anläggningar numera står uttryckligen angivna i 

artikeln skiljer sig, vid en första anblick, legaldefinitionen av verksamhetsutövaren i 

industriutsläppsdirektivet inte nämnvärt från den i IPPC-direktivet. Resonemangen som 

tidigare har förts rörande IPPC-direktivets eventuella vägledande funktion för MB:s 

verksamhetsutövarbegrepp bör därmed alltjämt vara aktuella samt gällande. Vad som 

emellertid har ändrats är översättningen av verbet ”controls” Detta översattes i den tidigare 

svenska versionen, dvs. IPPC-direktivet, med ”innehas” men såsom framgår ovan är det 

numera ersatt med det, tillsynes, mer korrekta ”kontrollerar”. I de, för denna uppsats 

vidkommande, relevanta delarna i MB är dock direktivet implementerat med ledning av 

denna felaktiga skrivning. 

Den tidigare och, tillsynes, direkt felaktiga översättningen av ”controls” till ”innehar” 

var på goda grunder också ifrågasatt i den juridiska litteraturen.120 Det ska i sammanhanget 

också nämnas att även den franska versionen innehåller begreppsparet ”exerce ou 

controle”. Trots att direktiven ifråga inte ger någon vidare ledning tycks ordvalen ”operates 

or controls” onekligen implicera att såväl IPPC- som industriutsläppsdirektivet öppnar upp 

för en utvidgning i förhållande till det svenska verksamhetsutövarbegreppet i detta 

avseende. Detta genom att det i ”or controls”, i förhållande till ”operates” (=driver), skulle 

kunna utläsas som att även den som har någon form av bestämmande inflytande träffas av 

bestämmelsen. När någon innehar en anläggning bör detta innebära att någon besitter den 

samt nyttjar den. Såsom Darpö poängterar är det således möjligt att ”(…) kontrollera en 

verksamhet utan att inneha den och man kan besitta anläggningen utan att kontrollera 

den.”.121  

Det bör även noteras att det i Sevesodirektivet istället användes formuleringen 

”operates or holds” samt ”exploite ou detient”, vilket i den svenska versionen motsvaras av 

”driver eller innehar”. Detta torde innebära att det kan utläsas en avsiktlig skillnad mellan 

betydelsen i Sevesodirektivet i jämförelse med IPPC-direktivet men även i förhållande till 

miljöansvarsdirektivet. 122  Ordet kontroll har vidare i regel ansetts innefatta faktiskt, 

ekonomisk, eller juridisk kontroll. Syftet med ett sådant kontrollbegrepp är således att 

ansvaret ska kanaliseras till den som de facto styr verksamheten och därmed också är i bäst 

                                                
120 Se t.ex. Forsbacka, s. 511 och Darpö 2001, s. 349. 
121 Darpö 2001, s. 349. 
122 Jfr SOU 2006:39, s. 102 f. 
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position att förhindra eller förebygga eventuella miljöskador. 123  Det faktum att någon t.ex. 

utövar ekonomisk kontroll över en verksamhet torde inte gå att likställa med att någon 

driver en verksamhet. Det ena behöver nödvändigtvis inte utesluta det andra men det 

behöver inte heller röra sig om samma subjekt.  

Den svenska versionen av IPPC-direktivet skiljde sig alltså på en avgörande punkt från 

den engelska samt flertalet andra versioner vad gällde verksamhetsutövardefinitionen. Med 

den nya översättningen i åtanke skulle det kunna tänkas att denna diskussion numera kan 

läggas till handlingarna men i och med att någon ändring i den svenska lagstiftningen, i 

detta avseende, alltså inte skedde i samband med implementeringen av industriutsläpps-

direktivet och det faktum att direktiven till sin natur fordrar implementering i den 

nationella rättsordningen kvarstår diskrepansen åtminstone sett till lagtextens ordalydelse. 

Detta innebär alltså i praktiken att direktivet är införlivat i svensk rätt mot bakgrund av en, 

enligt min mening, direkt felaktig översättning av ett av bestämmelsens mer centrala 

begrepp, varför denna fråga är av fortsatt betydelse. Genom en jämförelse med andra 

språkversioner kan tolkningen underlättas och eventuella frågetecken i vissa fall undanröjas. 

Enligt fast praxis ska de olika språkversionerna av en gemenskapstext dock tolkas enhetligt 

och ingen version har s.a.s. ett högre värde än en annan. När dessa versioner inte kan sägas 

överensstämma ska lydelsen ifråga ”(…) tolkas mot bakgrund av syftet med den allmänna 

uppbyggnaden av och syftet med den reglering i vilken bestämmelsen ingår.”.124 I doms-

förslaget till mål C-125/05 har generaladvokaten, med hänvisning till en grundlig genom-

gång av praxis, vidare mer utförligt sammanfattat de fyra principer som domstolen har fast-

slagit ska vara vägledande vid tolkningen av oliklydande språkversioner. Dessa principer 

kan enligt generaladvokaten sammanfattas enligt följande. 
 
”För det första får inte texten betraktas isolerat utan måste, om osäkerhet råder, tolkas och tillämpas 

mot bakgrund av övriga språkversioner. För det andra måste den relevanta bestämmelsen, om de olika 

språkversionerna avviker från varandra, tolkas mot bakgrund av räck-vidden av och den allmänna 

systematiken i den reglering varav de ifrågavarande bestämmelserna utgör en del.  För det tredje måste 

orden i en viss version av texten av rättssäkerhetsskäl ges sin naturliga och normala betydelse och de 

problem som uppkommer bör om möjligt lösas utan att en av språkversionerna ges företräde. 

Avslutningsvis ska alla språkversioner av principiella skäl tillmätas samma värde, som inte får variera 

på grund av hur stor andel av gemenskapsbefolkningen som använder språket i fråga.” 125 

 

                                                
123 Larsson, Kreditgivaransvar vid miljöskada, s. 153 f. och Forsbacka, s. 511. 
124 Mål 30/77, p. 14. 
125 Mål C-125/05. p. 19-22. 
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Med en tillämpning av generaladvokatens nyss återgivna principer torde det stå klart att 

”innehar” mot bakgrund av såväl övriga språkversioner som syftet med direktivet sannolikt 

inte kan ha varit avsett att betyda någonting annat än vad som följer av den 

normalspråkliga innebörden av kontroll, vilket, enligt min mening, medför att en mer 

omfattande krets än de som ”driver eller innehar” verksamheten omfattas av direktivet. 

Den centrala frågan vad gäller den svenska efterlevnaden av industriutsläppsdirektivet blir 

således vad som kan anses innefattas i ordet kontroll i och hur detta har kommit till uttryck 

i svensk rätt. Ovan har anförts att det kan röra sig om ett tämligen omfattande begrepp och 

att de olika s.k. kontrollformerna kan överlappa varandra. Det väsentliga faktumet ligger 

dock i att grunderna för kontrollen har ansetts vara alternativa till varandra. Det fordras 

alltså inte att samtliga kontrollformer är för handen utan kontrollgrunderna bedöms 

individuellt. För att någon ska anses ha faktiskt kontroll förutsätts t.ex. inte även 

ekonomisk eller juridisk kontroll och vice versa.126  Kontrollen behöver således inte ha sin 

grund i t.ex. ägandeförhållandena utan den kan grundas på vilken omständighet som helst 

förutsatt att den ger möjlighet att faktiskt utöva tillräcklig verksamhetskontroll.127  

Ett sådant kontrollbegrepp skulle således öppna upp för en mer extensiv tillämpning 

än vad som nu klart framgår av lagen. Åtminstone enligt min mening råder det nämligen 

ingen tvekan om att den nuvarande ordalydelsen i 10 kap. 2 § MB inte ger uttryck för ett så 

pass vitt verksamhetsutövarbegrepp. Däremot kan det anföras att kontrollbegreppet kan 

anses rymmas under begreppsparet rättslig och faktiskt ingripandemöjlighet som har 

utvecklats i praxis men en sådan slutsats kan, med hänsyn till det förhållandevis knappa 

underlaget i praxis, inte heller tas för given. Endast det faktum att direktivet inte ordagrant 

återges i lagen är dock inte tillräckligt för slutsatsen att svensk rätt står i strid med EU-

rätten kan dras men det bör mot bakgrund av denna tolkning åtminstone kunna ifrågasättas 

huruvida den svenska miljölagstiftningen lever upp till kraven som ställdes i IPPC-

direktivet och som numera ställs i industriutsläppsdirektivet. Eftersom frågan om svensk 

rätts förenlighet med industriutsläppsdirektivets bestämmelser har många gemensamma 

beröringspunkter med den korresponderande frågan om miljöansvarsdirektivet gör sig 

ovan nämnda resonemang lika gällande i anslutning till diskussionen om miljöansvars-

direktivet, varför denna fråga diskuteras närmare beträffande såväl miljöansvarsdirektivet 

som industriutsläppsdirektivet i avsnitt 3.4. 

 

                                                
126 Larsson, s. 153. 
127 Prop. 2006/07:95, s. 58. 
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3.3.3. Sevesodirektivet 

Knappt ett år efter MB:s ikraftträdande implementerades det s.k. Seveso II-direktivet128 

genom Sevesolagen. Denna lag reglerar främst verksamheter i vilka farliga substanser 

handhas och är tillsammans med MB tillämplig på miljöfarliga verksamheter. Således är 

lagen parallellt med MB tillämplig på verksamheter som hanterar vissa ämnen och vilka 

ämnen detta gäller anges närmare i förordning (1999:382) om åtgärder för att förebygga 

och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Eftersom lagen även har starka 

beröringspunkter med räddningstjänstlagstiftningen bedömdes den dock inte vara passande 

att placeras direkt under MB.129 I jämförelse med IPPC-direktivet är verksamhetsutövar-

definitionen något vidare men följer i huvudsak definitionen i IPPC-direktivet och lyder 

enligt 2 § Sevesolagen enligt följande: 
 
“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. Om flera verksamheter med gemensam ägare är samlokaliserade, skall dessa anses som 
en enda verksamhet och den gemensamma ägaren som verksamhetsutövare.”130 
 

I Sevesolagen anges alltså fyra stycken olika subjekt som kan vara att anse som 

verksamhetsutövare. Det rör sig om den som driver alternativt innehar eller den som har 

rätt att fatta avgörande ekonomiska beslut men även den som är ägare till flera 

verksamheter förutsatt att dessa är samlokaliserade. Paragrafens andra mening återfinns 

dock inte i direktivet utan utgör ett tillägg från den svenska lagstiftarens sida i syfte att möta 

det växande problemet med ansvarsflykt. Enligt motivuttalandena tar tillägget uttryckligen 

sikte på framför allt koncerner och koncernledningen är i dessa fall den som ska räknas 

som verksamhetsutövare.131 Till skillnad från vad är fallet gällande industriutsläppsdirektivet 

överensstämmer den svenska versionen till en högre grad med den engelska. I den engelska 

versionen anges, såsom nämnts i det föregående, att verksamhetsutövaren är den som 

”operates or holds”, vilket får anses vara väl överensstämmande med ”driver eller innehar”. 

Sevesolagen innehåller således en bredare definition av verksamhetsutövarbegreppet än vad 

som återfinns i MB men exakt vad avgörande ekonomiska beslut innebär är höljt i dunkel 

eftersom detta varken framgår av lag eller förarbeten. Enligt Sevesolagens definition kan 

alltså även den som har det överordnade verksamhetsansvaret betraktas som verksamhets-

utövare trots att det formellt sett inte är denna som faktiskt driver verksamheten. Även 

                                                
128 Rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olycks-
händelser där farliga ämnen ingår. 
129 Prop. 1998/99:64, s. 68 f. 
130 Definitionen följer i huvudsak direktivets definition, varför endast lagen och inte även direktivtexten åter-
ges här. 
131 Prop. 1998/99:64, s. 37. 
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denna person bör därmed kunna ådra sig ett offentligrättsligt ansvar för miljöskydds-

åtgärder.132 Om det, inom en koncern, bedrivs flera verksamheter på samma plats ska 

koncernledningen därmed anses utgöra verksamhetsutövaren.133  

Darpö menar, dock tillsynes utan att utveckla skälet till just detta närmare, att Seveso-

lagens verksamhetsutövardefinition skulle kunna vara vägledande även för tolkningen av 

MB:s verksamhetsutövarbegrepp. 134  Denna uppfattning är emellertid omdiskuterad i 

litteraturen och har fått mothugg av bl.a. Forsbacka.135 Faktum är dock att miljödomstolen, 

redan i ett avgörande från 1999136rörande ansökan om verksamhetstillstånd enligt MB, 

uttryckligen hänvisade till förarbetena för Sevesolagen. Fallet rörde ett moderbolag som 

hade sökt tillstånd trots att det var dotterbolaget som var angivet som verksamhetsutövare. 

Domstolen konstaterade att Sevesolagens förarbeten, i vilket det anges att flera 

verksamheter som är samlokaliserade är att se som en verksamhet och den gemensamma 

ägaren som verksamhetsutövare, kunde vara vägledande i det ifrågavarande målet, och fast-

slog mot bakgrund av detta att tillståndet skulle ges till det överordnade bolaget.  

Rättskällevärdet av ett avgörande i underinstans kan naturligtvis diskuteras och såsom 

nyss nämnts har främst Forsbacka kritiserat en sådan tolkning men att en sådan tolkning är 

möjlig inom ramen för gällande rätt har, såsom tidigare påpekats, också bekräftats i senare 

avgöranden. Hennes huvudsakliga poänger tycks vara att definitionen i en speciallag inte 

bör kunna påverka hur begreppet i MB ska tolkas samt det faktum att förarbetena, enligt 

hennes mening, talar för en snäv omfattning av verksamhetsutövarbegreppet.137 Eftersom 

hennes resonemang, utöver en något oklar hänvisning till ett icke-specificerat förarbets-

uttalande, inte utvecklas närmare är det dock vanskligt att bedöma bärigheten i det. Med 

hänsyn till senare praxis, främst MÖD 2005:64, samt det faktum att hon, i en senare artikel 

i samma ämne, inte återkommer till den, av henne upplevda problematiken, kan hennes 

uppfattning sannolikt numera anses vara utdaterad. 

Om det däremot är bristen på förutsebarhet som kritiseras, vilket möjligtvis kan in-

tolkas mot bakgrund av vad som angivits tidigare i artikeln, finns det dock visst fog för 

hennes uppfattning. I allmänhet bör ett offentligrättsligt ansvar i största möjliga mån vara 

otvetydigt reglerat. När en enskild, av det allmänna, åläggs en skyldighet är det extra viktigt 

att detta ansvar och för vem det kan aktualiseras är tydligt angivet i lag, varför analogier 

                                                
132 SOU 2006:39, s. 110 f. 
133 Prop. 1998/99:64, s. 38. 
134 Darpö 2001, s. 85 och 348 f. 
135 Forsbacka 2000, s. 927. 
136 Mål M 115-99. 
137 Forsbacka 2000, s. 927. 
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eller extensiva tolkningar i regel bör undvikas. När så inte är fallet kan kraven på 

förutsebarhet och grundläggande rättssäkerhet i normalfallet inte anses vara uppfyllda. 

Därutöver är det även i det allmännas intresse att den som drabbas har en möjlighet att 

bekosta ansvaret och detta kan, såsom Larsson föreslår, exempelvis ske genom ett 

tecknande av en ansvarsförsäkring138, vilket återigen förutsätter förutsebarhet.  

I just detta fall är det dock värt att beakta att den verksamhet som kan aktualisera ett 

verksamhetsutövaransvar enligt 10 kap. MB typiskt sett omfattas av såväl Sevesolagen som 

MB. Detta innebär att nyss nämnda intressen torde göra sig mindre gällande i merparten av 

fallen. Såsom också konstateras i Miljöansvarsutredningens slutbetänkande tycks det inte 

heller finnas någonting i tidigare praxis som står i strid med en sådan tolkning av MB.139 

Numera tycks senare praxis snarare tala för en sådan tolkning. I MÖD 2005:64 hänvisade 

domstolen, vid tolkningen av verksamhetsutövarbegreppet enligt MB, till just Sevesolagens 

definition, vilket talar för att viss ledning kan hämtas från denna. Såsom tidigare nämnts 

förefaller det dock oklart vilken vikt domstolen faktiskt tillmätte den vid tolkningen men i 

och med att en hänvisning ändå skedde därtill har åtminstone rättstillämparen ha öppnat 

upp för ett sådant förfarande.140  

Ett mer tillfredsställande mått av förutsebarhet skulle kunna uppnås genom att 

domstolen, i ett prejudicerande avgörande och i motsats till tidigare svävande hänvisningar, 

uttryckligen väljer att acceptera legaldefinitionen i Sevesolagen och därmed gör den s.a.s. 

allmängiltig. Syftet med de aktuella bestämmelserna i Sevesolagen och MB synes dock i hög 

utsträckning vara sammanfallande, varför det sammanfattningsvis, trots de principiella 

invändningarna som kan resas, inte bör föranleda alltför stora betänkligheter att använda 

Sevesolagens definition som vägledning vid uttolkningen av MB:s verksamhetsutövar-

begrepp. En konsekvens av detta blir således att även bakomliggande aktörer eller 

intressenter, som har ett överordnat ansvar för verksamheten utan att för den delen själv 

faktiskt bedriva den, enligt gällande rätt, under vissa omständigheter och trots de 

principiella invändningar som kan resas, rätt kan omfattas av verksamhetsutövaransvaret 

enligt 10 kap. MB, vilket är en slutsats som också skulle ligga väl i linje med utfallet i MÖD 

2013:28.  

                                                
138 Larsson, s. 158. 
139 SOU 2006:39, s. 111. 
140 Se även MÖD 2010:23, i vilket domstolen också hänvisar till Sevesolagens definition. 
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3.4. Verksamhetsutövarbegreppets förenlighet med EU-rätten 

Ett direktiv är, till skillnad från en förordning, enligt huvudregeln inte tillämpligt innan det 

har införlivats i den nationella rättsordningen och är, enligt art. 288 st. 3 i fördraget om 

europeiska unionens funktionssätt (”FEUF”), bindande med avseende på det resultat som 

ska uppnås. Av nämnda stadgande framgår även att formen och tillvägagångssättet för det 

genomförandet överlåts åt respektive medlemsstat. Det som är av central betydelse är alltså 

det åsyftade resultatet men hur detta ska uppnås överlämnas åt medlemsstaten. I anslutning 

till detta bör även art. 4.3. FEU, i vilken den s.k. lojalitetsprincipen fastslås, nämnas. 

Principen medför nämligen en skyldighet för medlemsstaterna att säkerställa den avsedda 

effekten av unionens rättsakter. Av fast rättspraxis följer vidare att varje medlemsstat, i sin 

nationella rättsordning, ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa direktivets fulla 

verkan i enlighet med det mål som eftersträvas med direktivet.141 Det är således inte 

tillräckligt att endast se till de formella kraven direktivet ställer utan även till det materiella. 

Därutöver har nationella myndigheter en skyldighet att tillämpa lagstiftningen på ett sätt 

som garanterar rättsakternas genomslag också i praktiken.142 Nationella domstolar har i 

enlighet med målet Von Colson143, vilket också bekräftats i efterföljande praxis, därutöver 

en skyldighet att tolka den inhemska bestämmelsen i ljuset av direktivets syfte. Ett felaktigt 

implementerat direktiv som inte garanterar det dess fulla verkan eller tilltänkta syfte kan 

således utgöra ett brott mot direktivet ifråga och art. 4.3. FEU samt art. 288 FEUF. 

Betydelsen av art. 288 har dock varit föremål för diskussion och den närmare innebörden 

har, liksom övrig EU-rätt, utvecklats i Europeiska Unionens domstols (”EUD”) praxis. 

I målet C-233/00, vilket rörde Frankrikes underlåtenhet att fullgöra sin skyldighet 

enligt fördraget samt direktivet ifråga, förde EUD, enligt nedan, en förhållandevis allmän 

diskussion kring den närmare innebörden av bestämmelsen.144  
 
Domstolen konstaterade inledningsvis att det är nödvändigt att det rättsläge som följer av de nationella 

införlivandebestämmelserna är tillräckligt precist och klart för att göra det möjligt för berörda enskilda 

att känna till omfattningen av sina skyldigheter. Vidare erinrar domstolen om att ett formellt åter-

givande av direktivet i en uttrycklig lagbestämmelse inte alltid är nödvändigt och att det kan vara 

tillräckligt med en allmän rättslig ram. Rätten uttalade därvid att efterlevnaden av en bestämmelse, som 

i det aktuella fallet var allmänt hållen, främst kan säkerställas när den konkret tillämpas på en given 

situation, oberoende av hur den formellt och ordagrant införlivas med nationell rätt. Mot bakgrund av 

detta fann domstolen att det kan vara tillräckligt med en allmän rättslig ram som kännetecknas av att 
                                                
141 Se mål C-478/99. 
142 Se bl.a. mål C-194/01. 
143 Mål 14/83, p. 26. 
144 Målet berörde förvisso innebörden av dåvarande art. 249 3 st., vilken numera dock motsvaras av art. 288 3 
st. FEUF, varför samma resonemang alltjämt bör vara tillämpliga. 
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det finns begrepp vars innehåll är klart och precist och som tillämpas inom ramen för domstolarnas 

fasta rättspraxis. Avslutningsvis hänvisade domstolen till tidigare rättspraxis av vilken det framgår att 

räckvidden av nationella lagar och andra författningar ska bedömas med beaktande av de nationella 

domstolarnas tolkning av dessa.145 

 

Av detta mål bör framför allt två slutsatser, som är av intresse för denna uppsats, kunna 

dras. För det första krävs det enligt unionsrätten inte att direktivet är fullständigt återgivet i 

den nationella lagen utan effekten eller resultatet av införlivandet bör istället bedömas 

främst utifrån rättstillämparens agerande i det enskilda fallet. Enligt domstolen krävs 

således inte alltid att bestämmelsen formellt och ordagrant återges i nationell rätt utan en 

rättslig ram kan vara tillräcklig förutsatt att direktivets syfte återspeglas i medlemsstatens 

praktiska rättstillämpning. Det är således rättsläget som följer av införlivande-

bestämmelserna som är det centrala, inte införlivandebestämmelserna i sig och en sådan 

ståndpunkt har även stöd i EUD:s tidigare praxis.146 För det andra torde utrymmet för en 

allmänt hållen eller mindre precist återgiven lagstiftning dock vara mindre i det fallet att 

direktivet ifråga, sett till lydelsen och syftet, är precist formulerat. Vad gällde direktivet i det 

ovan återgivna målet konstaterades att bestämmelsen ifråga var mycket allmänt formulerad 

och innehöll regler som närmast kunde karaktäriseras som allmänna principer, vilket inne-

bar att ett specifikt införlivande i detta fall skulle vara av begränsad nytta.147 Mot bakgrund 

av detta uttalande torde alltså slutsatsen, att ju mer specifik en direktivsbestämmelse är, 

desto mindre är utrymmet för ett icke-preciserat införlivande, ligga nära till hands. 

Gällande miljöansvarsdirektivet har det konstaterats att det, vid tiden för genom-

förandet, var omdebatterat huruvida definitionen av verksamhetsutövaren i 10 kap. 2 § MB 

kunde anses vara förenlig med direktivets krav och s.a.s. tillräcklig. 148  Miljöansvars-

utredningens uppfattning i frågan var att den svenska lagstiftningen inte levde upp till 

kraven som EU-rätten ställde.149 Vid genomförandet av miljöansvarsdirektivet diskuterades 

denna fråga i anslutning till IPPC-direktivet och lagstiftaren fann, något förvånande, alltså 

att någon betydande problematik inte förelåg med anledning av detta.150 Därmed inställer 

sig frågan huruvida svensk rätt kan anses leva upp till kraven som ställs med anledning av 

detta direktiv men även industriutsläppsdirektivet, vilket också har diskuterats ovan. 

Det som i direktiven avses med ”helt eller delvis driver” respektive ”driver en 

verksamhet” bör vara att jämställa med MB:s ”bedriver en verksamhet” och detta tycks det 
                                                
145 Mål C-233/00, p- 76-84. 
146 Se bl.a. mål C-300/95, p. 37 och C-382/92, p. 36. 
147 Mål C-233/00, p. 81. 
148 Prop. 2006/07:95, s. 56 f. 
149 Se SOU 2006:39 s. 257. 
150 Prop. 2006/07:95, s. 57 f. 
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inte heller råda några tvivel om, varför några tolkningssvårigheter uteblir i detta avseende. 

Avgörande för frågan om den svenska rättens överensstämmelse med EU-rätten blir. 

såsom antytts tidigare, istället vad som kan anses omfattas av direktivens kontrollbegrepp. 

Såsom nämnts tidigare har kontrollbegreppet ansetts vara tämligen vitt och avsikten tycks 

vara att täcka situationen när någon, i normalspråklig betydelse, inte bedriver verksamheten 

ifråga men ändå kan anses kontrollera den och t.ex. en samlokalisering av verksamheten 

bör utgöra en indikation på att en sådan kontroll föreligger. 151 Kontrollbegreppet kan 

utöver detta konstaterande dock ingalunda anses vara helt klarlagt. Mot bakgrund av denna 

osäkerhet går det därmed inte heller att utesluta att den åsyftade kontrollen kan omfattas av 

MB:s verksamhetsutövarbegrepp såsom det idag kommer till uttryck i 10 kap. 2 § MB. I 

2007 års proposition anges, med hänvisning till bl.a. kontrollbegreppsfrågan, förvisso att 

”Lagtexten inte hindrar en direktivsenlig tillämpning.” men detta framstår som ett dåligt 

underbyggt uttalande och att avsikten skulle ha varit att även kontrollbegreppet skulle anses 

vara gällande rätt kan inte sägas framgå med stöd av endast detta uttalande.152 

I rättstillämpningen har det, vilket också återgivits tidigare, dock förekommit fall, vars 

utfall klart tyder på att någon form av kontrollbegrepp har förekommit. Frågan som således 

infinner sig är hur industriutsläppsdirektivets och miljöansvarsdirektivet kontrollbegrepp 

förhåller sig till begreppsparet faktisk och rättslig möjlighet att ingripa. Direktivet i sig ger 

inte mycket ledning och eftersom kommissionens initiala förslag inte heller innefattade 

något kontrollbegrepp är även bakgrundsmaterialet av mindre värde. Därutöver saknas det 

klargörande praxis från EUD i detta avseende, varför källmaterialet sammanfattningsvis 

kan sägas vara tämligen intetsägande. Mot bakgrund av en analys av främst engelsk rätt 

uppställs i Miljöansvarsutredningen dock ett antal klarläggande punkter. Först och främst 

konstateras att endast ett ägarinflytande inte torde vara tillräckligt och avgörande för 

kontrollbegreppet bör istället vara om personen ifråga såväl rättsligt som faktiskt utövar en 

avgörande kontroll över verksamheten. Som exempel på omständigheter som kan indikera 

att en sådan kontroll är för handen nämns, utöver samlokalisering, situationen där ett 

dotterbolags verksamhetsdrift är absolut beroende av resurser från det överordnade 

bolaget. Kontrollen ifråga ska vidare avse verksamheten i sig och inte den som faktiskt 

bedriver verksamheten. Miljöansvarsutredningen drar mot bakgrund av detta slutsatsen att 

det, vid tidpunkten för utredningen, inte fanns något starkt stöd i vare sig förarbeten eller 

praxis för att MB:s verksamhetsutövaransvar även omfattar direktivets kontrollansvar. 153 

                                                
151 Se SOU 2006:39, s. 114 f. 
152 Prop. 2006/07:95, s. 58. 
153 SOU 2006:39, s. 114 ff. 
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Av vad som har framgått i avsnitt 3.2. förefaller det dock som att rättstillämparen, i mer 

samtida avgöranden, succesivt har vidgat tillämpningen av verksamhetsutövarbegreppet till 

att även omfatta kontrollbegreppet i någon mening. Eftersom den relevanta rättspraxisen 

fortsatt är relativt sparsam går det dock inte att dra någon helt säker slutsats om att 

kontrollbegreppet till fullo täcks av MB:s verksamhetsutövarbegrepp såsom det har tolkats 

av domstolarna. En helt annan fråga är att det, minst sagt och såsom tidigare nämnts, före-

faller ytterst tveksamt om ordalydelsen i 10 kap. 2 § MB faktiskt medger en sådan vid 

tillämpning. Mot bakgrund av framför allt utfallet i MÖD 2013:28 kan det dock anföras att 

åtminstone den svenska rättstillämpningen i allt högre grad svarar mot direktivens krav. I 

målet pekade domstolen framför allt på det förhållandet att moderbolaget hade haft 

möjlighet att påverka verksamhetsdriften, vilket får anses vara närliggande till att ha 

kontroll över en verksamhet. Vidare la domstolen särskild vikt vid att moderbolaget genom 

koncernbidrag om 43 miljoner kronor understött och möjliggjort dotterbolagets fortsatta 

verksamhet. Med hänsyn till detta och det faktum att dotterbolaget hade gjort en mångårig 

förlust kan det vidare sannolikt antas att dotterbolagets drift var helt beroende av moder-

bolagets resurser. Dessa nyss återgivna faktorer tycks således svara väl mot de tidigare 

angivna ”kontrollrekvisiten”, vilka det också refereras till i 2007 års proposition.154 

Den slutliga frågan som, i detta sammanhang, återstår att besvara utgörs därmed av 

om det, med hänsyn till art. 288 FEUF, kan anses vara tillräckligt att rättstillämparen tolkar 

en bestämmelse på ett direktivsenligt sätt trots att lagbestämmelsens ordalydelse tycks ge 

uttryck för en icke-direktivsenlig ordning. Att döma av de ovan återgivna avgörandena från 

EUD ska denna fråga sannolikt besvaras jakande. Enligt EUD är det inte avgörande att 

direktivets bestämmelse kommer till ordagrant uttryck i den aktuella lagtexten. Förutsatt att 

en rättslig ram har implementerats är det avgörande att bestämmelsen ifråga återspeglas 

korrekt i rättsläget, vilket, i enlighet med vad som ovan angetts, tycks vara fallet med 

hänsyn till utgången i MÖD 2013:28. Det faktum att ordalydelsen i den aktuella lagregeln 

kan beskrivas som otydlig behöver, utifrån EU-rättens perspektiv i detta avseende, således 

inte nödvändigtvis medföra något större problem förutsatt att den tolkas direktivsenligt.  

Huruvida det faktum att MÖD tekniskt sett egentligen inte är högsta instans och att 

HD därmed, åtminstone i teorin, kan ändra tidigare praxis rörande begreppets räckvidd är 

något som är av någon avgörande betydelse i sammanhanget är ingen enkel fråga. Enligt 5 

kap. 5 § lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar är det endast MB-mål som prövats i 

mark- och miljödomstol som första instans som, efter prövningstillstånd, kan bli föremål 

                                                
154 Se prop. 2006/07: 95, s. 58. 
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för prövning i HD. De, i denna uppsats, refererade MÖD-avgörandena är inte möjliga att 

överklaga och MÖD har således utgjort högsta möjliga instans, varför avgörandena också 

är prejudicerande. Det kan förvisso tänkas att verksamhetsutövarbegreppet skulle kunna 

avgöras av HD och därmed ändras eftersom frågor om avhjälpande ibland uppkommer i 

bl.a. tillståndsärenden som inleds i Mark- och miljödomstol. Att döma av historien och 

med hänsyn till den processuella ordningen som råder framstår det, trots NJA 2012 s. 125, 

som att sannolikheten för att HD kan komma att avgöra frågan och då också ändra den 

befintliga praxisen är relativt liten. Därmed torde den prejudicerande verkan i avgörandena 

i detta avseende vara tillräcklig för att bli accepterad av EUD men i avsaknad av ett 

avgörande från domstolen i denna fråga föreligger det inga garantier härför. 

Det bör slutligen också noteras att EUD, i ett tidigare mål, har godtagit att en bilaga till 

ett direktiv implementerats endast genom ett återgivande i förarbeten, dvs. utan att bilage-

bestämmelserna återgavs i lagtexten. I det aktuella målet rörde det en lista som förvisso inte 

var bindande utan endast vägledande men resonemangen som fördes torde ändå ha viss 

bäring på denna diskussion. Liksom den svenska regeringen anförde i detta mål är det i 

linje med en starkt befäst svensk rättstradition att låta förarbetena utgöra ett viktigt 

instrument för tolkningen av bl.a. lagens tillämpningsområde, vilket var en ståndpunkt som 

EUD också tycktes acceptera.155 I den svenska lagstiftningstekniken ingår således förarbets-

uttalanden som en integrerad del i tolkningsprocessen, varför dessa har en central roll att 

spela vid uttolkningen av en enskild bestämmelse. I detta fall borde lagstiftaren, trots åter-

givandet av Miljöansvarsutredningens kriterier, dock ha uttryckt sig betydligt tydligare i 

motiven. Vad som bör poängteras är också att argumentet att svenska förarbeten generellt 

sett kan göra rättsläget tillräckligt klart ur ett EU-rättsligt perspektiv haltar något eftersom 

förarbetena inte är bindande och att det därutöver, i praktiken, ofta rör sig om ett hastverk. 

Avslutningsvis är det, såsom EUD konstaterar, av vikt att det rättsläge som följer av 

införlivandebestämmelserna är tillräckligt precist och klart för att göra det möjligt för 

berörda enskilda att känna till omfattningen av sina skyldigheter.156 Att påstå att det svenska 

rättsläget är precist och klart vad gäller enskildas skyldigheter i detta avseende framstår 

dock inte som helt rättvisande men sannolikt är det tillräckligt klart sett utifrån EUD:s 

synvinkel. Oaktat att det svenska rättsläget därmed inte formellt sett kan anses stå i strid 

med EU-regleringen vore en tydligare lagreglering, som enskilda utan besvär kan ta del av, 

klart att föredra. I kapitel 5 utreds därför hur en tydligare reglering som svarar bättre mot 

såväl tillämpliga EU-direktiv som det upplevda behovet skulle kunna utformas.   
                                                
155 Mål C-478/99, p. 23. 
156 Se mål C-233/00, p. 76-84. 
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3.5. Sammanfattning 

I normalfallet är det enkelt att fastslå vem som ska bära avhjälpandeansvaret enligt 10 kap. 

2 § MB. Eventuella krav riktas enligt huvudregeln mot den nuvarande eller senaste 

utövaren och denna står i regel angiven på verksamhetstillståndet. I enlighet med PPP och 

motivuttalandena är det dock den som står närmast verksamheten och som därmed har 

störst möjlighet att påverka verksamheten som ska bära ansvaret. Denna person behöver 

inte vara densamma som, formellt sett, är att betrakta som verksamhetsutövare. I framför 

allt koncern- och uppdragsförhållanden kan det vara vanskligt att avgöra vem verksamhets-

utövaren faktiskt är. Lagen ger inte mycket till ledning, varför begreppsutvecklingen i stor 

utsträckning har överlämnats till domstolarna. Enligt fast praxis åvilar ansvaret i dessa 

situationer den som har den faktiska och rättsliga möjligheten att ingripa i verksamheten. 

Hur detta närmare ska förstås är inte helt klarlagt och ansvarets räckvidd är därmed fortsatt 

omstritt men domstolen har i ovan refererade avgöranden uppställt vissa faktorer, vilka har 

behandlats tämligen ingående i det föregående, som kan indikera en sådan möjlighet. 

Denna extensiva tolkning har medfört att bl.a. även överordnade bolag under vissa 

förutsättningar kan omfattas av ansvaret i 10 kap. 2 § MB. Huruvida en sådan bred tolkning 

faktiskt medges av nuvarande ordalydelse är desto mer tveksamt men den utgör likväl 

gällande rätt. 

 I flertalet avgöranden har hänvisningar gjorts till Sevesolagens definition, vilken har 

ansetts ge uttryck för att den som är överordnat ansvarig för den som faktiskt bedriver 

verksamheten kan vara att betrakta som verksamhetsutövare. Vidare har det konstaterats 

att miljöansvars- och industriutsläppsdirektivet innehåller ett kontrollbegrepp som inte 

återfinns i den svenska lagen. Direktiven är endast bindande beträffande det åsyftade 

resultatet och av EUD:s praxis framgår att en direktivsbestämmelse inte nödvändigtvis 

behöver framgå ordagrant av lagen såtillvida att den korrekt återspeglas i rättsläget. Främst 

mot bakgrund av MÖD 2013:28 har det därmed konstaterats att svensk rätt sannolikt är 

förenlig med EU-rätten i detta avseende men vad gäller kontrollbegreppets plats återstår ett 

par frågetecken. Såväl svensk rätt som EU-rätten ställer också starka krav på tydlighet när 

det kommer till bestämmelser om enskildas skyldigheter och på denna punkt lämnar den 

nuvarande regleringen något att önska.   
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4. Något om ansvarsgenombrottsinstitutet 

Inom den juridiska litteraturen men även i lagmotiven har det, såsom nämnts tidigare, förts 

en diskussion kring ansvarsgenombrottets roll på miljörättens område. Skälen härför har 

återgivits i det förutvarande och ansvarsgenombrottsdiskussionen har av naturliga skäl en 

given roll i diskussionen om MB:s verksamhetsutövarbegrepp. Förevarande uppsats lämnar 

inget utrymme för en djupdykning i frågan om ansvarsgenombrott men mot bakgrund av 

det intima sambandet mellan verksamhetsutövarbegreppet och ansvarsgenombrottet ska 

ändå något kort sägas om detta institut. I detta kapitel diskuteras inledningsvis förhållandet 

mellan de två begreppen och därefter behandlas aktiebolagsformens särdrag kortfattat. 

Därefter utreds översiktligt förutsättningarna som har ansetts motivera ansvarsgenombrott 

och avslutningsvis övergår kapitlet i en kortare diskussion om ansvarsgenombrottet på 

miljörättens område. I det följande begränsas emellertid behandlingen till situationen varit 

ett överordnat bolag svarar för ett underordnat bolags förpliktelser och inte t.ex. 

situationen vari en fysisk person ansvarar i ett fåmansbolag 

 

4.1. Ansvarsgenombrottet och verksamhetsutövarbegreppet 

I den juridiska litteraturen och likaså i denna uppsats överlappar frågan om ansvars-

genombrott av naturliga skäl ofta diskussionen kring verksamhetsutövarbegreppets 

omfattning. Frågan om ansvarsgenombrott bör av ett par skäl emellertid inte samman-

blandas fullt ut med från frågan om vem som är att se som verksamhetsutövare eftersom 

det i slutändan rör sig om två olika saker. Först och främst bör det påpekas att det först-

nämnda är ett civilrättsligt begrepp och det sistnämnda ett offentligrättsligt, varför olika 

perspektiv samt hänsyn gör sig gällande. Av vad som har presenterats i kapitel 3 framgår 

vidare att exempelvis ett moderbolag och andra bakomliggande aktörer kan rymmas inom 

verksamhetsutövarbegreppet i 10 kap. 2 § MB utan att de icke-kodifierade genom-

brottsreglerna tillgrips. Vad som framför allt har kännetecknat dessa fall har varit att den 

bakomliggande aktören har haft en relativt långtgående kontroll över verksamheten och 

den som formellt sett kan sägas ha bedrivit verksamheten har befunnit sig i ett beroende-

förhållande till den förstnämnda. De ålagda skyldigheterna har således grundats på ett 

kontrollansvar och inte på ansvarsgenombrott. En regel om ansvarsgenombrott ska endast 

tillämpas i situationer av undantagskaraktär och då ta sikte på en bakomliggande intressent 

som genom någon form av otillbörligt handlande undandrar sig miljöansvaret som följer 
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med verksamheten. I andra fall, dvs. normalfallet, ska istället de vanliga bestämmelserna 

med verksamhetsutövarbegreppet i centrum tillämpas.157 

Darpö åskådliggör gränsdragningen mellan ansvarsgenombrottet och verksamhets-

utövarbegreppet i detta sammanhang sätt genom att beskriva ansvarsgenombrottet snarast 

som syftandes till att ”(…) kanalisera ansvaret till någon som verkligen är en 

bakomliggande intressent.” och som har ”(…) njutit de ekonomiska frukterna av 

verksamheten” trots att det kan finnas ett annat subjekt som bör betraktas som 

verksamhetsutövaren i egentlig mening. Det offentligrättsliga verksamhetsutövarbegreppet 

syftar å sin sida till att verka bestämmande för vem som kan åläggas att bära skyldigheterna 

som följer av en verksamhet. Således rör det sig inte om att etikettera någon person med 

det offentligrättsliga verksamhetsutövarbegreppet utan istället att ansvarsbelägga den part 

som, av en eller annan anledning, i undantagsfall rimligen bör ha att svara för uppkomna 

samt framtida kostnader med anledning av en miljöskada. 

Personen ifråga omfattas då inte av verksamhetsutövarbegreppet men får likväl i det 

enskilda fallet, oftast på grund av någon form av otillbörligt agerande, svara för av-

hjälpandet, vilket har kallats för det indirekta ansvaret. 158 Såsom också har framgått av 

rättsfallsanalyserna ovan och inte minst av utfallet i MÖD 2013:28 kan den som har den 

övergripande kontrollen, trots att eventuella bolagsrättsliga konstruktioner ger något annat 

för handen, dock redan träffas av det som, av Larsson, benämns som det direkta ansvaret, 

vilket följer av 10 kap. 2 § MB.159I lagstiftningsärendet rörande 10 kap. 2 § MB har frågan 

kring ansvarsgenombrott och verksamhetsutövarbegreppet behandlats gemensamt. Detta 

sannolikt beroende på att ett utökat tillämpningsområde för verksamhetsutövarbegreppet 

gör ansvarsgenombrottets betydelse mindre och vice versa, vilket tydligt illustrerar det 

intima sambandet begreppen emellan.  

                                                
157 Darpö 2001, s. 86 och s. 338. 
158 A.a., s. 337 f. 
159 Larsson, s. 151. 



 55 

4.2. Aktiebolagets karaktäristika 

Aktiebolaget som associationsform torde, på goda grunder, kunna sägas ha innehaft en 

närmast unik roll för det svenska samhället och dess utveckling. Företagsformen har 

nämligen på många sätt utgjort grunden för det svenska näringslivets utveckling samt dess 

konkurrenskraft i egenskap av bl.a. arbetsgivare, ägare och, inte minst, skattebas. Vad som 

är mest karaktäristiskt för ett aktiebolag är framför allt aktieägarnas begränsade ansvar som 

följer av aktiebolagslagens (2005:551) (”ABL”) portalparagraf. Av 1 kap. 1 § 1 st. ABL 

framgår nämligen att delägarna i ett aktiebolag inte svarar personligen för bolagets 

förpliktelser och detta gäller, med vissa undantag, som huvudregel på hela aktiebolags-

rättens område.160 Eventuella borgenärer är således hänvisade till att ställa bolaget i sig till 

svars för eventuella utestående fordringar och aktieägare riskerar alltså inte med än det 

inskjutna kapitalet. Denna ordning kan sägas utgöra själva fundamentet för aktiebolags-

formen och bl.a. lagrådet har uttalat att principen inte bör frångås om inte verkligt goda 

skäl föreligger.161  

För att motverka missbruk av denna ordning och ett urholkande av aktiekapitalet 

innehåller ABL också regler som syftar till att bl.a. garantera att ett erforderligt aktiekapital 

situationer återfinns inom bolaget.162  Dessa undantagsregler har inom svensk rätt i regel 

inte heller ansetts utgöra något avsteg från principen om frihet från personligt ansvar 

eftersom de avser påföljder för främst bolagsfunktionärer som åsidosatt sina 

skyldigheter. 163  Trots dessa skyddsåtgärder och den ovan uttrycka skepsisen mot 

förändringar har det inom doktrinen och flertalet statliga utredningar höjts röster för att 

den rådande ordningen är otillräcklig, varför flertalet grepp syftandes till att komma till 

rätta med potentiellt missbruk har undersökts. 164  Ett av de mer kontroversiella och 

avhandlade greppen torde vara ansvarsgenombrottet. Med ansvarsgenombrott avses i 

allmänhet att aktieägarna, trots att rekvisiten i någon ansvarsregel i ABL eller annan lag inte 

är uppfyllda, personligen kan göras ansvariga för ett aktiebolags förpliktelser. Detta går 

således stick i stäv med den aktiebolagsrättsliga grundprincipen om begränsat ansvar och 

analyseras närmare i följande avsnitt.  

                                                
160 Vad gäller undantagen, se t.ex. 1 kap. 1 § 2 st. och 2 kap. 13 § ABL. 
161 Prop. 1990/91:198, bilaga 5, s. 43. 
162 Se t.ex. 12 kap. om vinstutdelning och 13 kap. om likvidation samt 15 kap. om bolagsfunktionärers 
skadeståndsansvar. 
163 Se bl.a. Forsbacka, 2000, s. 909. 
164 Se t.ex. SOU 2006:49, kap. 4. 
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4.3. Allmänna förutsättningar för ansvarsgenombrott 

Huvudregeln om ansvarsfrihet för aktieägarna avseende bolagets förpliktelser har länge 

ansetts utgöra själva grunden för aktiebolagsformen och eventuella avsteg från huvudregeln 

har bemötts med skepsis av såväl lagstiftaren som doktrinen.165 Grunden för denna skepsis 

ligger sannolikt i det faktum att det begränsade ansvaret kan antas möjliggöra investeringar 

som annars hade kunnat anses utgöra alltför stora risktaganden. Det begränsade ansvaret 

bidrar därmed i hög utsträckning till aktiebolagsformens attraktivitet och enligt många även 

till dess konkurrenskraft. Att frångå denna huvudregel och möjliggöra för investerare att 

riskera mer än det tillskjutna kapitalet har därför i regel ansetts kunna äventyra näringslivets 

utveckling, vilket alltså torde kunna anföras som huvudanledning till varför principen om 

begränsat ansvar, trots missbruk, i huvudsak har fått bestå.166 ABL torde, såsom nämnts, 

inte heller lämna något utrymme för avsteg från nämnda princip men likväl går det, inom 

svensk rättspraxis, emellertid att finns mål på det civilrättsliga området, i vilka domstolen, i 

särskilda fall, har frångått denna princip och ålagt aktieägarna ett ansvar för bolagets 

förpliktelser. 167 

Inom svensk rätt saknas det alltså lagregler rörande ansvarsgenombrott men i NJA 

1947 s. 647 fann HD att ett fasthållande av principen om aktieägarnas begränsade ansvar, i 

det aktuella fallet, skulle kunna leda till ett orimligt resultat. I detta mål ansågs därför 

underkapitalisering samt avsaknad av eget affärsmässigt syfte och självständig förvaltning 

kunna motivera ett undantag från huvudregeln. Vad gäller mer samtida mål har det 

emellertid påpekats att det endast rört sig om ett subsidiärt ansvar eftersom det 

aktualiserats först i det fallet att bolaget ifråga har saknat möjligheter att svara i enlighet 

med andra bolagsrättsliga regler, vilket torde vara en riktig ett påpekande.168  I såväl praxis 

som doktrin saknas emellertid en entydig och tydlig definition av ansvarsgenombrottet och 

det bör även nämnas att vissa författare har ifrågasatt om ett genombrottsinstitut över-

huvud taget kan sägas existera inom svensk rätt.169  

Med stöd av tidigare nämnda rättsfall kan det likväl hävdas att det uppställts vissa 

huvudfall för när ansvarsgenombrottet kan komma ifråga.170 Andersson uppställer tre 

grundläggande faktorer som kan aktualisera ansvarsgenombrott och dessa utgörs enligt 

                                                
165 Se t.ex. Andersson, J, Kapitalskyddet s. 286 ff. samt SOU 2001:1, s. 279 f. 
166 Prop. 2004/05:85, s. 207 f. 
167 Se t.ex. NJA 1947 s. 647 och NJA 1982 s. 244 samt NJA 1992 s. 375. 
168 Se. uttalandena i prop. 2006/06:95, s. 100 gällande NJA 1982 s. 244 och NJA 1992 s. 375. 
169 Se bl.a. Forsbacka 2000, s. 910. 
170 SOU 2008:49, s. 55. 
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honom av osjälvständighet, otillbörlighet samt underkapitalisering.171 Därutöver anför Andersson 

andra omständigheter av betydelse som, enligt honom, har framhållits inom annan icke-

specificerad doktrin och som tycks särskilt relevanta för denna uppsats vidkommande. Det 

kan, enligt Andersson, röra sig om att någon utövat dominerande rådighet över bolaget, att 

bolaget i realiteten inte har haft den organisatoriska och ekonomiska oavhängighet som 

ABL kräver, att bolaget saknat självständig förvaltning eller att bolaget inte har haft något 

eget intresse. 172 

Rodhe å sin sida menar att frånvaro av eget intresse, osjälvständighet och under-

kapitalisering tillsammans kan motivera ett avsteg från principen om begränsat ansvar och 

därmed istället ett tillämpande av de icke-kodifierade ansvarsgenombrottsreglerna. 173 

Moberg tycks vara av en liknande uppfattning och anför att osjälvständig förvaltning, 

underkapitalisering och osjälvständig verksamhet utgör omständigheter som kan aktualisera 

ansvarsgenombrott men lägger därtill även ett krav på ett illojalt användande av bolags-

formen.174 Vad som faktiskt framgår av praxis och dessa doktrinuttalanden är således inte 

alldeles tydligt. Det synes sammanfattningsvis dock föreligga någon form av konsensus 

kring att osjälvständighet, underkapitalisering och frånvaron av eget intresse tycks vara 

faktorer som återkommande har tillmätts särskild vikt. Om dessa omständigheter är för 

handen kan det alltså peka på att ansvarsgenombrottsreglerna skulle kunna aktualiseras i 

det enskilda fallet och detta är en slutsats som också vinner uttryckligt stöd i 

delbetänkandet Aktiekapital i privata aktiebolag.175 

I det fåtalet fall som har aktualiserat ansvarsgenombrottet har det i regel alltså rört sig 

om bolag som, i förhållande till moderbolaget, har innehaft en osjälvständig ställning. Bolagen 

ifråga har vidare inte kunnat sägas bedriva någon självständig verksamhet i eget intresse 

och inte heller haft ett tillräckligt kapital för att kunna bedriva en sådan självständig 

verksamhet.176 177 Därutöver har det i merparten av målen även förelegat någon ytterligare 

omständighet såsom illojalt förfarande, vilket har ansetts motivera ett avsteg från huvud-

regeln. Frågan kring huruvida även andra faktorer, såsom t.ex. de av Andersson nämnda, 

också särskilt bör beaktas vid bedömningen av ansvarsgenombrott lämnar denna uppsats 

dock inget utredningsutrymme för.   

                                                
171 Andersson, s. 287 f. 
172 A.a., s. 295. 
173 Skog, R, Rodhes Aktiebolagsrätt, s. 230. 
174 Moberg, s. 81. 
175 SOU 2008:49, s. 55. 
176 A.a., s. 233 f. 
177 Se t.ex. NJA 1992 s. 375 och NJA 1982 s.244.  
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4.4. Ansvarsgenombrott på miljörättens område 

Redan i Miljöbalksutredningen 178  föreslogs att den som utövar eller har utövat ett 

ekonomiskt väsentligt inflytande över en verksamhet skulle kunna jämställas med 

verksamhetsutövaren. I lagrådsremissen angavs sedermera istället att den som utövar eller 

har utövat ett bestämmande inflytande över en verksamhetsutövare och som därmed har 

medverkat till en förorening ska ansvara såsom verksamhetsutövare.179 Förslaget återfanns 

emellertid inte i den efterföljande propositionen, vilket motiverades med att en dylik regel 

torde få sin största påverkan i aktiebolagens verksamhet och en sådan regel skulle kunna 

innebära en form av ansvarsgenombrott, vilket redan var under utredning.180 

Såsom nämnts inledningsvis avvisades emellertid en ansvarsgenombrottslagstiftning av 

Aktiebolagskommittén och frågan intog, fram tills Miljöansvarsutredningens utgivande, en 

mera undanskymd roll. Miljöansvarsutredningen förordade inte ett införande någon 

särskild regel om ansvarsgenombrott men framlade ändå ett förslag på hur detta skulle 

kunna utformas. Syftet med en särskild reglering om ansvarsgenombrott på miljörätts-

området angavs i 2007 års proposition vara att avhjälpandeansvaret, i särskilda fall, ska 

kunna åläggas en bakomliggande aktör som ”(…) utan att falla in under verksamhets-

utövarbegreppet bidragit till att miljöskadan har uppstått eller försökt att undkomma en 

verksamhets miljöskulder, exempelvis genom att låta verksamheten underkapitaliseras i 

förhållande till de risker som verksamheten för med sig.”. Det kunde, enligt lagstiftarens 

mening, vidare förefalla rimligt att ett moderbolag under vissa omständigheter bör svara för 

dotterbolags förpliktelser. Dessa omständigheter skulle kunna utgöras av att verksamheten i 

det underordnade bolaget inte uppträder på ett normalt affärsmässigt sätt eller att koncern-

konstruktionen framstår som skapad i syfte att undandra moderbolaget från ansvar.181 

Trots den konstaterade potentiella problematiken ratades förslaget sedermera av 

regeringen med hänvisning till främst konsekvenserna för investeringsklimatet men även 

det faktum att det faktiska behovet framstod som osäkert. Uttalandena om potentiella 

situationer som, enligt lagstiftarens mening, inte tycktes omfattas av avhjälpandeansvars-

reglerna åskådliggör dock med tydlighet de nedsidor som aktiebolagsformen för med sig på 

miljörättens område och den lucka som nuvarande reglering kan tyckas lämna. Som vän av 

ordning bör det dock påpekas att problematiken med begränsat ansvar även gör sig 

gällande på andra områden än endast det miljörättsliga. Med hänsyn till de stora 

                                                
178 SOU 1996:103. 
179 Prop. 1997/98:45, s. 358 
180 A.a., s. 359 f. 
181 Prop. 2006/07:95, s. 100, jfr SOU 2006:39, s. 232. 
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ekonomiska intressena och det stora såväl ideella som ekonomiska allmänintresse som 

finns för just detta område synes problematiken dock göra sig gällande med än mer styrka 

inom miljörätten.  

Med hänsyn till den avvisande inställningen gentemot en ansvarsgenombrottsreglering 

som lagstiftaren i slutändan gav uttryck för, i det senaste förarbetet som berörde ämnet, 

framstår dock möjligheterna för ett offentligrättsligt ansvarsgenombrott som små inom 

ramen för nu gällande rätt. En annan sak är att den numera tämligen extensiva tolkningen 

av verksamhetsutövarbegreppet i 10 kap. 2 § kan medföra att utgången i ett enskilt mål kan 

få samma effekt eller resultat som en regel om ansvarsgenombrott på miljörättens område 

men grunden är då alltså en annan. Såsom har visats har rättstillämparen utsträckt 

verksamhetsutövarbegreppets tillämpningsområde ytterligare sedan det senaste lag-

stiftningsärendet i frågan. I takt med att verksamhetsutövarbegreppet har vidgats inom 

ramen för rättstillämpningen bör också behovet av en ansvarsgenombrottsreglering ha 

minskat i motsvarande mån, varför behovet av en särskild reglering sannolikt framstår som 

allt mindre trängande idag.  

Eftersom det, såsom nämnts, också finns starka skäl som talar mot en särskild ansvars-

genombrottsregel kräver frågan en välgrundad avvägning mellan de motstående intressena 

som gör sig gällande på området. Skälen som talar för har redovisats för tämligen ingående 

i den förutvarande ämnesbehandlingen. Vad som främst talar mot en särskild genombrotts-

regel på miljörättens område är risken för ett försämrat investeringsklimat, skevheten som 

kan uppstå mellan det civil- och offentligrättsliga området samt ett, mot bakgrund av färsk 

rättspraxis, minskat reellt behov. Med hänsyn till det försämrade investeringsklimatet som 

torde vara en ofrånkomlig följd av en sådan reglering men framför allt sett till utvecklingen 

i praxis och det därmed minskade behovet framstår en särskild genombrottsreglering på 

miljörättens område i nuläget som olämplig. Klart är i alla fall att nuvarande reglering inte 

tycks medge något s.a.s. klassiskt ansvarsgenombrott på miljöområdet förutsatt att aktie-

ägaren ifråga inte också uppfyller kriterierna som verksamhetsutövare men att behovet för 

ett sådant sannolikt också har minskat med anledning av MÖD:s extensiva tillämpning av 

bestämmelsen.  
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5. Skäl och möjligheter för en utvidgad ansvarskrets 

 

5.1. Avhjälpanderegleringens syfte och ändamål 

Såsom inledningsvis har nämnts framgår det av 1 § 1 kap. MB att MB:s främsta syfte är att 

främja en hållbar utveckling och tillförsäkra framtida generationer en god miljö. Vad som i 

anslutning till detta särskilt stadgas är att balken ska tillämpas på så vis att miljön och 

människors hälsa skyddas mot skador med grund i föroreningar. En central del i genom-

förandet för att uppnå detta mål regleras i 10 kap. MB, vars tillämpning främst syftar till 

värja det allmänna eller i förlängningen skattebetalarna från kostnader som uppstår med 

anledning av miljöskadade områden.182 Ett av de främsta syftena med införandet av den 

nya regleringen angavs därför vara att verksamhetsutövarna i allt större omfattning skulle 

svara för efterbehandlingen av förorenade områden.183 Genom att förskjuta kostnads-

ansvaret för såväl preventiva som reparativa åtgärder från staten till de enskilda aktörer som 

bör bära ansvaret uppnås flera positiva effekter. Dels minskar det allmännas kostnader, dels 

leder det i regel till att åtgärder vidtas på ett tidigare stadium eftersom det ligger i 

verksamhetsutövarens intresse att minimera risken för ett ersättningsansvar. Liknande 

tankar återfinns även i miljöansvarsdirektivet av vars preambel det framgår att miljöskador 

bör förebyggas och avhjälpas genom främjandet av PPP. I art. 1 stadgas vidare att 

direktivets främsta syfte är att fastställa en ram för miljöansvar enligt principen att 

förorenaren ska betala för att förebygga och avhjälpa mot miljöskador. 

De huvudsakliga ändamålen bakom den aktuella lagstiftningen är således att lagen 

ifråga ska verka handlingsdirigerande eller preventivt och reparativt. Ändamålen bakom 

balken i allmänhet och 10 kap. i synnerhet riskerar dock att undermineras i det fallet att en 

alltför snäv definition av verksamhetsutövaren tillämpas och det är möjligt att undkomma 

ansvar genom exempelvis en bolagisering. I ett sådant fall omintetgörs nämligen såväl det 

reparativa som preventiva syftet som lagen är tänkt att tillvarata. Likaså förtas givetvis 

syftet om det inte är den personen, som har den faktiska och rättsliga möjligheten att vidta 

åtgärder inför eller med anledning av en skada, som faktiskt omfattas av ansvaret. Ett 

restriktivt tillämpningsområde kan leda till att underlaget vad gäller potentiella ansvars-

subjekt tunnas ut med ökade kostnader för det allmänna som följd. En snäv eller otydlig 

ansvarskrets medför således att det syfte som lagen är tänkt att tillgodoses inte uppnås i 

tillräcklig mån. Sannolikt är det också detta rättstillämparen har försökt att undvika när den, 

                                                
182 Prop. 1997:98:45 del I, s. 359. 
183 A.a., s. 2. 
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i vissa fall enligt min mening i strid med lagens ordalydelse, successivt har utvidgat 

tillämpningsområdet för 10 kap. 2 § MB till att även omfatta bakomliggande aktörer. 

Ett tillräckligt tillgodoseende av lagens syfte förutsätter vidare att det finns täckning 

för kostnadsansvaret hos den som åläggs avhjälpandeansvaret. När verksamheten har 

förlagts till ett underordnat bolag är det inte sällsynt att det endast är det överordnade 

bolaget som har denna täckning, varför lagen, sett till syftet med den, uttryckligen även bör 

omfatta dessa situationer. Likaså förutsätter ett uppfyllande av det handlingsdirigerande 

syftet att verksamhetsutövaren ifråga faktiskt är medveten om att han omfattas av 

bestämmelserna i 10 kap. 2 § MB. Om vederbörande inte känner till att han omfattas av 

bestämmelserna föreligger inga skäl, utöver moraliska eller etiska sådana, för honom att 

t.ex. teckna en ansvarsförsäkring, vilket garanterar att det finns täckning för kraven, eller att 

vidta andra åtgärder på ett tidigt stadie i syfte att lindra det framtida kostnadsansvaret. En 

osäkerhet kring rättsläget och en otydlig skrivning i lagen motverkar således detta syfte. 

 

5.1.2. Reformbehov 

Mål, i vilka bakomliggande aktörer har ålagts ett ansvar har historiskt sett, oftast på goda 

grunder, utgjort ett undantag från huvudregeln och nuvarande ordalydelse i 10 kap. 2 § MB 

tycks i realiteten endast medge tämligen snäva förutsättningar för när ett sådant utfall kan 

aktualiseras. Framför allt utfallet i MÖD 2013:28 har dock medfört att verksamhetsutövar-

begreppet har vidgats i praxis och som en följd av begreppsutvecklingen i praxis har också 

utrymmet för ansvarsflykt sannolikt minskat. Därmed inte sagt att behovet av ett utökat 

ansvarsutkrävande idag framstår som obefintligt. Det nuvarande rättsläget tycks fortsatt 

lämna ett icke-negligerbart utrymme för ansvarsflykt och lagens syfte riskerar, på grund av 

ovan redovisade skäl, potentiellt att urholkas på sikt. 

Detta kan naturligtvis i förlängningen medföra ökade kostnader för det allmänna samt 

ökade risker för miljöskadliga handlingar. Det torde finnas fall som, med hänsyn till det 

bakomliggande syftet och PPP, borde omfattas av bestämmelsen men i vilka det också är 

svårt att påvisa och nå upp till det krav på osjälvständighet som tyckts ha krävts i de 

tidigare återgivna målen. Ett exempel på detta kan tänkas vara den, på s. 31, diskuterade 

situationen när tillståndet är utfärdat för ett moderbolag, vilket dock aldrig bedrivit någon 

verksamhet utan istället överlåtit verksamheten med tillhörande tillstånd till ett dotterbolag. 

I samband med Miljöansvarsutredningen utgick en enkät, vilken syftade till att utreda 

behov av en genombrottslagstiftning, till berörda aktörer. Trots flertalet misstänkta fall av 

ansvarsflykt kunde utredningen, med hänvisning till den ringa utsträckning 
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efterbehandlingsansvarsreglerna dittills tillämpats i, inte med säkerhet kunna konstatera 

något reellt behov av en sådan regel. Enkäten rörde förvisso behovet av en särskild regel 

om ansvarsgenombrott men i och med att huvudsyftena med en genombrottsreglering 

respektive utvidgad definition i största möjliga mån är sammanfallande torde resultaten 

även ha bäring på behovet av det sistnämnda.184  

Det faktum att dessa situationer numera sannolikt är få till antalet är ensamt dock inget 

särdeles starkt argument för ett avstående från lagstiftningsåtgärder. Med hänsyn till de 

allvarliga konsekvenserna som kan följa av en bristfällig reglering och de stora kostnader 

som kan uppstå i varje enskilt fall kan det vara av intresse att kunna ingripa mot de som 

faktiskt försöker undkomma sitt ansvar. Oavsett uppfattning i frågan om det faktiska 

behovet av ett utökat ansvarsutkrävande fortsatt kvarstår torde det emellertid stå klart för 

envar att ansvarsfrågan, i syfte att undanröja tveksamheterna samt stärka lagens preventiva 

och reparativa effekt, kräver förtydligande. Rättsläget har onekligen klarnat efter utgången i 

MÖD 2013:28 men i kölvattnet av avgörandet kvarstår fortsatt flertalet obesvarade frågor, 

vilka har diskuterats ovan men som även behandlas nedan, och i litteraturen går det att 

finna flertalet olika uppfattningar om hur målet faktiskt ska tolkas 185 

  

                                                
184 Se SOU 2006/07:39, s. 100 f. 
185 Se t.ex. Dunér m.fl. och Sandström. 
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5.2. En förutsebar och ändamålsenlig reglering 

Det förefaller finnas främst två möjligheter för hur ansvarsutkrävandet vid miljöskador 

otvetydigt kan svara fullt ut mot de krav som EU-rätten ställer samt förtydligas och med 

förutsebarhet förskjutas till den aktör som, i enlighet med PPP och bestämmelsens syfte, 

bör bära kostnaderna såsom den som ligger närmast verksamheten. De två alternativen 

består dels i en särskild regel om ansvarsgenombrott som kanaliserar ansvaret till någon 

som inte är att anse som verksamhetsutövare, dels i en utvidgad eller åtminstone 

förtydligad verksamhetsutövardefinition som, med tydlighet, även omfattar bakomliggande 

aktörer. Av skäl som presenterats i kapitel 4 framgår att det förstnämnda alternativet inte 

lämpar sig särskilt väl för detta syfte, åtminstone inte som en särreglering på miljörättens 

område, varför den följande diskussionen tar avstamp i det sistnämnda. En sådan ändring 

av verksamhetsutövarbegreppet skulle alltså inte grunda sig på ansvarsgenombrott utan 

snarare på ett kontrollansvar. 

 

5.2.1. Närmare ingångsvärden för en ny reglering 

EU-rätten uppställer alltså tämligen långtgående krav på den svenska lagstiftningen rörande 

verksamhetsutövaransvaret. Enligt vad som framgått i kapitel 3 förefaller det dock 

tveksamt om den svenska lagens ordalydelse faktiskt medger en sådan extensiv tolkning av 

bestämmelsen som EU-rätten förutsätter och som det givits uttryck för i rättspraxis. Att 

någon som driver en verksamhet inte nödvändigtvis behöver vara densamma som de facto 

kontrollerar den och därmed också borde bära ansvaret torde det inte råda något större 

tvivel om. Mot bakgrund av att bestämmelsen i 10 kap. 2 § MB ålägger enskilda 

skyldigheter i förhållande till staten är det, alldeles oavsett vad som möjligen kan intolkas i 

”driver”, med hänsyn till legalitetsprincipen av yttersta vikt att det faktiska rättsläget åter-

speglas med tydlighet i lagen.186 

Det kan även noteras att en lagregel som ålägger enskilda skyldigheter, vid oklarheter, i 

allmänhet bör tolkas restriktivt och till fördel för den enskilde. Att rättstillämparen där-

utöver. av ändamålsskäl, kan antas känna sig nödgad att ålägga enskilda kostsamma 

skyldigheter med stöd av en analogi till, den förvisso närliggande, Sevesolagen, oaktat att 

det tycks vara möjligt inom ramen för gällande rätt, understryker endast än mer behovet av 

en regelöversyn. Därtill torde det finnas ett starkt intresse från det allmännas sida att, i 

                                                
186 Legalitetsprincipen är grundlagsfäst genom 1 kap. 1 § 3 st. RF och kan, i detta sammanhang, förstås som 
att betungande beslut, i princip, ska ha stöd i lag. För mer härom, se t.ex. Marcusson, L, Offentligrättsliga 
principer, s. 43 ff. 
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enlighet med PPP, förskjuta ansvaret till den som faktiskt är s.a.s. närmast verksamheten 

ifråga eftersom det är denna person som har haft bäst möjlighet att påverka densamma 

men detta intresse kommer alltså inte till tillräckligt uttryck i 10 kap. 2 § MB sådan den är 

formulerad idag. En otydlighet i lagstiftningen kan också medföra att domstolarna, på goda 

grunder, är mindre benägna att tillämpa bestämmelsen direktivskonformt och därmed 

ålägga vissa subjekt det ansvar som det, enligt lagstiftarens mening, är tänkt ska åligga dem. 

Det har i det föregående dock också konstaterats att det svenska rättsläget, vilket är det 

EUD har fastslagit är det väsentliga, sannolikt svarar mot unionens minimumnivå. Med 

detta sagt förefaller regleringen emellertid ändå lämna luckor av osäkerhet som, i en rätts-

stat som Sverige, inte kan anses vara acceptabla. Likaså har EUD framhållit att det är 

nödvändigt att det rättsläge som följer av bestämmelserna är tillräckligt precist och klart för 

att enskilda ska känna till omfattningen av sina skyldigheter.187 I förevarande fall framstår 

det som att osäkerheterna kring tillämpningen är många och med hänsyn till att det rör sig 

om just skyldigheter för enskilda är det av stor vikt att det inte råder några tveksamheter. 

Detta är en fråga som exempelvis kan vara av stor betydelse vid utgivandet av ett legitimt 

verksamhetsunderstöd till ett underordnat bolag inom en koncern eller vid ett förestående 

bolagsförvärv eftersom det överordnade respektive förvärvande bolaget eventuellt måste 

räkna med risken att det kan komma att omfattas av verksamhetsutövaransvaret. Vidare är 

det en förutsättning, för att bestämmelserna ska ha någon form av preventiv verkan, att 

enskilda verksamhetsutövare är på det klara med när de omfattas av bestämmelserna och 

när de inte gör det. I annat fall bortfaller en del av de incitament som är tänkta att garantera 

lagens effekt. 

Det skulle kunna anföras att avgörandet i MÖD 2013:28 har undanröjt de frågetecken 

som har rests kring bestämmelsen och detta är också sant såtillvida att MÖD, en gång för 

alla, klart bekräftat att en bakomliggande aktör, i detta fall ett moderbolag, kan omfattas av 

verksamhetsutövaransvaret. Därutöver har domstolen uppställt ett antal faktorer som kan 

tas till intäkt för att verksamhetsutövaransvaret kan komma att bäras av någon annan än 

den formella verksamhetsutövaren. Domen lämnar emellertid ett par centrala frågor höljda 

i dunkel, däribland vilken eller vilka närmare omständigheter som faktiskt ansågs motivera 

utfallet, och hur långt verksamhetsutövaransvaret i praktiken ska sträcka sig är och förblir 

därför något oklart. Det framgår exempelvis inte om endast finansiering av en verksamhet 

kan medföra ett avhjälpandeansvar men detta kan inte hållas för uteslutet. Om så skulle 

visa sig vara fallet kan bl.a. en kreditgivare som finansierar och därmed möjliggör den 

                                                
187 Se bl.a. det tidigare refererade målet C-233/00, p.76-84. 
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miljöskadliga verksamheten omfattas av ansvaret och detta synes, även om diskussionen 

förekommit, inte ha varit lagstiftarens mening. Det framgår i vart fall inte av lagens orda-

lydelse. En annan sak, vilken också har framhållits av Dunér m.fl. i kölvattnet av den nyss-

nämnda domen, är frågan om vad som kan utgöra möjliggörande eller för den delen vilken 

typ av finansiering som kan tänkas konstituera den erfordrade kontrollen.188 Frågan är om 

till exempel nyemissioner eller andra former av tillskott också räcker för att nå upp till 

kraven för att ansvaret ska omfatta någon annan än den formella verksamhetsutövaren. 

Sammanfattningsvis kan det alltså sägas att rättsläget, främst med anledning av MÖD 

2013:28, har klarnat något och sannolikt numera också svarar mot minimikraven EU-

direktiven ställer. Viss reservation är dock påkallad eftersom det, i avsaknad av praxis, inte 

finns några garantier för EUD hyser samma uppfattning i sakfrågan eller skulle acceptera 

MÖD:s domar som tillräckligt prejudicerande som undertecknad. 

Om inte annat framgår det dock av den efterföljande diskussionen om domen samt de 

olika tolkningar som har företagits i anslutning till avgörandet att rättsläget inte kan antas 

vara klargjort i alla avseenden.189 Vad som framför allt inte är tydligt är frågan om hur långt 

begreppsparet faktisk och rättslig ingripandemöjlighet i praktiken sträcker sig. En annan 

fråga är också om faktisk och rättslig ingripandemöjlighet går att likställa med direktivens 

kontrollbegrepp och därmed tillgodose direktivens syfte i tillräcklig utsträckning. I enlighet 

med vad som konstaterats tidigare är det troligen så men det kan knappast tas för givet. 

Osäkerheten kring bestämmelsens närmare räckvidd riskerar framför allt att få negativa 

konsekvenser för de enskilda verksamhetsutövarna som får antas leva i någon mån av rätts-

osäkerhet fram till dess att nästa prejudicerande och förhoppningsvis än mer klargörande 

avgörande avhandlas. Därutöver kan osäkerheten antas ha en avkylande effekt på bolag 

som överväger att utge verksamhetsunderstöd till ett underordnat bolag eller står i begrepp 

att förvärva ett annat bolag. Detta är dispositioner som för all del kan företas i illegitima 

syften men i regel rör det sig om helt legitima åtgärder som företas i den normala driften 

som i vissa fall också kan vara klart samhällsnyttiga. 

Förvaltningsrätten har dock till sin natur ett inneboende men också legitimt intresse av 

effektivitet och detta gäller med styrka i miljöansvarsfrågorna men det ger inte per 

automatik ett frikort till den, i detta avseende, tillhörande rättsosäkerheten. Mot bakgrund 

av vikten av en tydlig reglering och förutsebarhet när det kommer till, av det allmänna 

ålagda, skyldigheter gentemot enskilda framstår läget som prekärt och detta kan vara nog så 

illa. Därutöver följer, som en naturlig konsekvens av denna osäkerhet, sannolikt en 
                                                
188 Se Dunér m.fl., s. 981. 
189 Se t.ex. tidigare omnämnda Dunér m.fl. och Sandström. 
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minskad investeringsvilja samt segdragna avhjälpande- och domstolsprocesser. Detta 

drabbar alltså inte endast enskilda utan medför också tämligen negativa verkningar och 

följder för det allmänna och samhället i stort samt, i förlängningen, naturen. 

Om rättsläget rörande ansvarsfrågan redan från början skulle vara klarlagt skulle detta 

rimligen innebära mer effektiva och snabbare vidtagna avhjälpandeåtgärder, vilket också 

skulle rimma väl med MB:s grundläggande syften. Således torde det ligga i samtliga 

inblandade parters intresse att rättsläget klargörs i större utsträckning. Det bör även noteras 

att det, trots slutsatserna under avsnitt 3.3.4., fram till dess att frågan har prövats i behörig 

ordning inte heller kan tas för givet att EUD skulle vara av samma uppfattning som 

undertecknad. EUD har överraskat förr och har i sin tämligen aktivistiska roll tagit alla 

chanser den givits till att garantera EU-rättens genomslag. Ett förtydligande av 

bestämmelsen ifråga skulle därmed även kunna ha den fördelen att det svenska rättsläget 

otvivelaktigt skulle stå i samklang med EU-rätten i detta avseende och därmed kan en 

fördragsbrottstalan med säkerhet undvikas i denna fråga. 

Ett klargörande av rättsläget bör, med hänsyn till förutnämnda intressen, lämpligen ske 

lagstiftningsvägen och närmare bestämt genom ett införande av en legaldefinition av 

verksamhetsutövaren. Med en klar och tydlig lagreglering skulle också diskussionen om en 

särreglering för ansvarsgenombrott inom miljörätten en gång för alla kunna läggas åt sidan 

eftersom en väl utformad legaldefinition även skulle omfatta merparten av de fall som 

vanligtvis har ansetts motivera ansvarsgenombrott. Eftersom utvecklingen i rättspraxis på 

senare år, sett till syftet och direktiven, har gått i rätt riktning behöver en sådan legal-

definition inte nödvändigtvis medföra ett utvidgande av utövarbegreppet såsom det har 

kommit att uttolkas i senare praxis utan snarare en kodifiering av de närmaste oskrivna 

reglerna som tycks prägla rättsområdet för tillfället. Hur en sådan legaldefinition skulle 

kunna formuleras är en komplicerad fråga men i nästkommande avsnitt görs likväl en 

ansats till att utforma en sådan formulering. 

 

5.2.2. Ett kodifierat verksamhetsutövarbegrepp 

En tydlig och utförlig legaldefinition behöver, såsom angetts ovan, i förevarande fall alltså 

inte nödvändigtvis syfta till att utöka den potentiella ansvarssubjektsstocken utan istället till 

att kodifiera vad rättstillämparen, i någon mån, redan nu tycks anse gälla samt vad 

lagstiftaren, och i förlängningen även kommissionen, tycks förutsätta gäller. Sett till vad 

som kan antas vara motiven för rättstillämparens utslag har den, i hög utsträckning, fällt 

riktiga avgöranden och, i viss mån, utfört det arbete lagstiftaren borde ha gjort i större 



 67 

utsträckning men det kan inte alltid sägas ha gjorts med tydliga hänvisningar till den 

faktiska grunden för avgörandena. Prejudicerande domar är otvivelaktigt det som faktiskt 

utgör gällande rätt men det kan, såsom tidigare nämnts, ändå på goda grunder ifrågasättas 

om lagens ordalydelse faktiskt medgivit en sådan gällande rätt. Med det starkare stöd som 

följer av en kodifiering skulle vidare missbruket, av framför allt aktiebolagsformen, i syfte 

att undkomma miljöskulder också kunna stävjas i högre utsträckning.  

Att införa en legaldefinition eller förtydliga nuvarande skrivning gällande verksamhets-

utövaren är i sig inget nytt utan har varit föremål för diskussion alltsedan MB:s införande. 

Trots detta har, av olika anledningar som återgetts i det föregående, inga av dessa planer 

realiserats men nu tycks tiden vara kommen för ett införande av en sådan definition och 

därtill har rättstillämparen i mer nutida praxis, efter tillsynes välgrundade överväganden, 

uppställt flertalet faktor som kan tänkas utgöra en lämplig bakgrund för en bestämmelse av 

detta slag. Mot bakgrund av den osäkerhet MÖD 2013:28 har gett upphov till inom 

närings- och rättslivet framstår behovet av en tydligare lagreglering sammanfattningsvis 

mer trängande än någonsin.  

 Av mest central betydelse för en ändamålsenlig och förutsebar lagstiftning är att 

kontrollbegreppet på ett rättvisande sätt återspeglas i lagtextens ordalydelse. Detta kan 

sannolikt göras på flera sätt men en lämplig utgångspunkt kan rimligen bestå i miljöansvars-

direktivets definition. En liknande legaldefinition har, såsom nämnts, redan intagits i 

Sevesolagen och likaså i lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, varför det numera 

inte heller kan anses vara främmande för svensk lagstiftningsteknik att laborera med sådana 

grepp utan snarare i linje med miljölagstiftningens utveckling i övrigt. En sådan legal-

definition av verksamhetsutövaren skulle kunna tillfogas 10 kap. 1 § MB i ett nytt fjärde 

stycke och t.ex. formuleras enligt följande. ”Med verksamhetsutövare avses i detta kapitel 

varje fysisk eller juridisk person som bedriver eller har bedrivit eller kontrollerar eller har 

kontrollerat en verksamhet.” Följaktligen skulle även en ändring krävas i 2 § och den skulle i 

dess nya tappning kunna lyda enligt nedan. 
 
”Verksamhetsutövare som har bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada är ansvarig för 

det avhjälpande som skall ske enligt bestämmelserna i detta kapitel. Den som vidtagit en åtgärd som 

har bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada ansvarar såsom verksamhetsutövare ”  

 

En sådan skrivning skulle ha den fördelen att de fall, som redan under nu gällande rätt 

tycks omfattas, otvetydigt skulle kunna komma att träffas av avhjälpandeansvaret, vilket 

skulle innebära ett eftertraktat klargörande i ansvarsfrågan. Vidare skulle en dylik skrivning 

även medföra att också det fåtal situationer som inte täcks av nuvarande rättsläge men som, 
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sett till framför allt PPP, borde omfattas av ansvaret täcks. Ett annat möjligt alternativ, 

vilket per se inte kan sägas röra sig om en legaldefinition utan istället ett förtydligande, är 

att införa ett tillägg i nuvarande skrivning med innebörden att även den som kontrollerar 

en verksamhet ingår i verksamhetsutövarkretsen. En mening med en sådan innebörd kan 

helt enkelt tillfogas den redan nu i existerande skrivningen 10 kap. 2 § MB, varefter 

paragrafen skulle kunna se ut enligt följande. 
 
Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller kontrollerar eller har kontrollerat en verksamhet eller 

vidtagit en åtgärd som har bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada 

(verksamhetsutövaren) är ansvarig för det avhjälpande som skall ske enligt bestämmelserna i detta 

kapitel. 

 

Det behöver således inte röra sig om något omfattande ingrepp i lagen och inte heller en 

särskild komplicerad skrivning. Vidare tycks det inte heller nödvändigt att laborera närmare 

med begrepp såsom ”bestämmande inflytande” utan det väsentliga är att definitionen 

utvidgas till att även omfatta kontrollansvaret, varmed skillnaden gentemot en ansvars-

genombrottsreglering också tydliggörs. Med hänsyn till att det andra alternativet blir 

aningen plottrigt samt det tidigare fastslagna behovet av tydlighet och det faktum att det i 

10 kap. MB redan nu används en lagstiftningsteknik innefattandes legaldefinitioner i 1 § 

vore en legaldefinition, med hänsyn till kapitlets och närliggande lagars systematik, 

sannolikt vara att föredra framför ett tillägg i den nuvarande 2 §. Nackdelen är att den 

förstnämnda lösningen fordrar ett mer ingående ingrepp i kapitlet men intresset av den 

tydlighet som därigenom uppnås torde väga tyngre än eventuella nedsidor. Ett införande av 

en legaldefinition skulle därutöver svara väl mot utvecklingen inom miljörätten i allmänhet 

och EU:s miljörätt i synnerhet.  

 Exakt hur kontrollbegreppet integreras i kapitlet är emellertid egentligen av mindre 

betydelse. Det centrala är att det gällande rättsläget rörande verksamhetsutövarbegreppet 

verkligen återspeglas med tydlighet i lagstiftningen och detta förutsätter att kontroll-

rekvisitet på något sätt inkluderas, vilket båda dessa alternativ torde bidra till. Huruvida det 

i MB bör införas en verksamhetsutövardefinition som är tillämplig på balken i sin helhet är 

en fråga som i förevarande uppsats lämnas öppen. En allmängiltig definition torde, med 

hänsyn till intresset av enhetlighet, vara att föredra men de nödvändiga ingreppen i MB 

skulle då bli av betydligt mer omfattande karaktär och vad implikationerna av en sådan 

ändring skulle bli i t.ex. tillståndsärenden lämnar denna uppsats inget utrymme för att 

utreda. 
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Av diskussionen rörande kontrollbegreppet framgår att det inte alltid är helt enkelt hur 

kontrollbegreppet ska förstås och för att undvika en fortsatt osäkerhet, vilken skulle leda 

rättsläget tillbaka till ruta ett, fordras därmed en tolkningsbakgrund även för detta rekvisit. 

De tidigare diskuterade faktorerna som uppställs i MÖD 2013:28 respektive 2005:64 kan 

med fördel användas som exempel på vad som kan anses utgöra erforderlig kontroll. 

Därutöver torde Miljöansvarsutredningens tämligen ingående behandling av ämnet kunna 

utgöra en ytterligare bakgrund till vad som kan anses konstituera en sådan kontroll. I 

avsaknad av relevant EUD-praxis torde detta utgöra ett tillräckligt tolkningsunderlag dels 

för enskilda att bedöma räckvidden av ansvaret, dels för rättstillämparen att bestämma det-

samma. Gällande frågan om det eventuella kreditgivaransvaret bör lagstiftarens uppfattning 

i frågan, vilken den nu än må vara, dock fordra ett förtydligande i förarbetena till ändringen 

i lagen. 
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5.3. Sammanfattning 

Av lagmotiven framgår att det främsta syftet med regleringen i 10 kap. 2 § MB är att 

kostnaderna för avhjälpandet inte ska belasta skattebetalarna och vid införandet av 

bestämmelsen betonades vidare att ansvaret i allt större utsträckning skulle bäras av 

verksamhetsutövarna. Ett alltför snävt avgränsat verksamhetsutövarbegrepp kan därmed 

leda till att det saknas adekvata ansvarssubjekt, vilket medför att det ovan angivna syftet blir 

svårrealiserat. Likaså bidrar ett otydligt verksamhetsutövarbegrepp, utöver allmän rätts-

osäkerhet, till minskade möjligheter och incitament för verksamhetsutövarna att vidta 

åtgärder i syfte att undvika skador samt garantera att kostnadstäckning för eventuella krav 

finns, vilket är en ordning som ytterligare underminerar lagens syfte. Därutöver kan en 

otydlig reglering på sikt medföra skadliga konsekvenser för såväl näringslivet som samhälls-

ekonomin i det fallet att investeringar i olika former uteblir som en följd av att ansvars-

frågan inte ter sig förutsebar.  

Den nuvarande ordalydelsen i 2 § är, mot bakgrund av ovan, inte särskilt ändamåls-

enligt utformad eftersom den, i avsaknad av kontrollbegreppet, inte bidrar till att kostnads-

ansvaret i större utsträckning kan åläggas den som egentligen bör bära det. Rättstillämparen 

har emellertid utsträckt verksamhetsutövarbegreppet till att även omfatta någon form av 

kontrollansvar genom satsen om faktiskt och rättslig ingripandemöjlighet, vilket har 

inneburit att Sverige numera troligen kan anses leva upp till sitt unionsrättsliga åtagande 

och det medför också att bestämmelsens syfte, i takt med att ny praxis skapats, i allt större 

utsträckning har tillgodosetts. Vad som är mer allvarligt är dels att en sådan tillämpning 

sannolikt inte medges av lagens ordalydelse, dels att det inte kan anses vara helt klarlagt 

vilken räckvidd bestämmelsen faktisk har. Såväl unionsrätten som svensk rätt uppställer 

betydande krav på en rättssäker reglering samt tillämpning och detta gäller med än mer 

styrka när det rör sig om skyldigheter som, av staten, åläggs enskilda. Även om det därmed 

bortses från de principiella betänkligheterna som kan resas med anledning av att orda-

lydelsen eventuellt inte medger en sådan bred tolkning som direktiven kräver och som det 

getts uttryck för i praxis ter det sig som att behovet av en regelöversyn framstår som 

alltmer trängande. Att endast någon form av kontroll över verksamheten kan vara 

tillräckligt för ansvarsutkrävande måste därmed tydliggöras och hur detta kan uppnås har 

presenterats i det föregående avsnittet.  
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6. Slutdiskussion och avslutande reflektioner 

Av vad som framkommit ovan framgår att bestämmelsen 10 kap. 2 § MB och dess närmare 

innebörd, minst sagt, är omdebatterad. Utöver det faktum att verksamhetsutövarbegreppet 

i sig är komplext kan skälen till detta i huvudsak sammanfattas enligt följande. För det 

första är det diskutabelt om bestämmelsen verkligen medför att den som, sett till PPP och 

lagens syfte, bör bära avhjälpandeansvaret faktiskt också får göra det. För det andra har det 

ifrågasatts huruvida den svenska regleringen egentligen står i samklang med den, till 

resultatet, tvingande EU-rätten och för det tredje har det uttalats att det nuvarande rätts-

läget ter sig som alltför oförutsebart.  

Den första och andra frågan har, något förenklat och med vissa reservationer, 

besvarats jakande i denna uppsats men anledningen härför är inte bestämmelsens ut-

formning utan domstolarnas extensiva tolkning av den. Rättstillämparen har, dessvärre 

tillsynes på bekostnad av förutsebarhet och rättssäkerhet, därmed tillskapat en ordning som 

tillgodoser den aktuella bestämmelsens syfte i en någorlunda tillfredsställande mån. Lagens, 

i vissa avseende otillräckliga, skrivelse har i praktiken dock medfört att det är rätts-

tillämparen som har tvingats avgöra hur regleringen ska vara konstruerad. Det råder 

naturligtvis inget tvivel om att det ligger inom rättstillämparens kompetens att, med hänsyn 

till omständigheterna i det enskilda fallet, tolka lagregeln ifråga men i detta fall tycks det, 

om man hårdrar det, inte röra sig om rättstillämpande utan snarare om rättsskapande, vilket 

är förbehållet Sveriges riksdag och inte domstolar eller myndigheter. Vad gäller det sist-

nämnda skälet till debatten kring begreppet tycks det fortsatt kvarstå betydande frågetecken 

rörande bestämmelsens egentliga räckvidd. Låt vara att MÖD faktiskt har intolkat någon 

form av kontrollbegrepp i bestämmelsen och därvid också uppställt vissa faktorer som kan 

indikera att den erforderliga kontrollen är för handen men, utifrån de intressena som gör 

sig gällande i sammanhanget, tycks det likväl föreligga en alltför påtaglig osäkerhet bland 

berörda aktörer. 

Bestämmelsens faktiska räckvidd och dess yttersta gräns inom ramen för gällande rätt 

är, såsom framgått, därmed svårdefinierbar. Med stöd av framför allt praxis har det ovan 

dock diskuterats vad som, i mer svårbedömbara situationer, tycks ha fällt avgörandet i det 

enskilda fallet samt vilka faktorer som kan anses indikera att någon annan än den formella 

verksamhetsutövaren ska bära ansvaret. Klarlagt är också att verksamhetsutövaransvaret 

sträcker sig betydligt längre än vad som otvetydigt framgår vid en läsning av lagen. I 

avvaktan på mer klargörande praxis eller en lagändring likt den förordade är det likväl detta 

som såväl allmänhet som praktiker i slutändan har att förhålla sig till.  
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Redan 2006 föreslogs att ett särskilt kontrollbegrepp skulle intas i bestämmelsen i 10 kap. 2 

§ MB men då poängterades vikten av vidare utredning i frågan och en sådan reglering 

avvisades sedermera. Avståendet av en sådan reglering motiverades alltså inte av juridiska 

eller politiska skäl utan av bristen på tillräckligt underlag. Idag torde beslutsunderlaget, 

framför allt mot bakgrund av utvecklingen i rättspraxis, vara mer omfattande men snart tio 

år senare har någon sådan utredning ännu inte företagits och mig veterligen saknas det 

konkreta planer för en sådan. Med hänsyn till utvecklingen i såväl svensk som europeisk 

rätt och det otydliga rättsläget, med allt vad det innebär, är tiden nu kommen för en sådan 

reglering. Av skäl som framgått i det föregående har riksdag och regering, med hänsyn till 

miljö, EU samt enskilda aktörer, en skyldighet att agera eftersom de helt enkelt inte råd att 

vänta längre, varför det i denna uppsats förordas en integrering av kontrollbegreppet i 10 

kap. 2 § MB. 
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