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Sammanfattning 

 

En ökad miljömedvetenhet hos allmänheten och uppmärksammade olyckor inom 

industriverksamhet som resulterat i miljöskador av allvarligare slag har bidragit till en ökad 

efterfrågan av miljöansvar. I dessa sammanhang är kanske de mest relevanta frågorna att ge 

svar på hur ett avhjälpande ska riktas?  

Ett svar på detta har för svensk del varit problematiskt att besluta om då miljörättsliga intressen 

har kolliderat med rent aktiebolagsrättsliga intressen, vilket har gjort att en utvecklade 

ansvarsreglering i MB fallit i skymundan. Detta kan förstås av att straffansvaret läggs på  

fysiska personer, som innebär att en ansvarig person i företagets ledning kan bestraffas för en 

gärning som begåtts av en annan anställd. En juridisk personen kan inte bli straffansvarigt men 

kan däremot drabbas av en rättsverkan i form av sanktionsavgifter, skadestånd, förverkande 

eller också företagsbot. Det har därför blivit intressant för domstolen att istället rikta ett anspråk 

gentemot en fysisk person. Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad som är gällande rätt 

och om verksamhetsutövarbegreppet är tillräckligt ändamålsenligt utformat i MB med avseende 

på de intressen och bakomliggande syften som fanns vid dess tillkomst. Utredningen har gjorts 

utifrån en rättsdogmatisk metod med de klassiska rättskällorna (lag, förarbeten, praxis och 

juridisk doktrin) som utgångspunkt. I dagens läge med EU som stor aktör på miljöområdet har 

det även varit relevant att ta del av regler härifrån.  

I det 10 kap. 2§ MB framgår att ett avhjälpandeansvar ska riktas gentemot verksamhetsutövaren 

som  i sin tur ska stå för de kostnader som det innebär att avhjälpa skadan. Frågan om vem som 

ska falla under begreppet ”verksamhetsutövare” i MB har i många fall visat sig vara 

problematiskt att fastställa i svensk rätt, särskilt inom verksamhetskonstellationer där 

ansvarsområden många gånger har delegerats bort. 

Slutsatsen är att MÖD valt att införa två kriterier som ska ligga till grund för bedömningen – 

om personen i fråga har haft en faktiskt och rättslig möjlighet att ingripa gentemot miljöskadan. 

Relevanta EU-direktiv på området har däremot valt en mer utvidgad definition av 

verksamhetsutövarbegreppet genom att omfatta både juridiska och fysiska personer – något 

som Sveriges riksdag valt att bortse ifrån. Domstolens bedömning i MÖD 2013:28 kan 

dessutom sägas ha kommit att öppna upp för möjligheten att även rikta ett anspråk gentemot 

den närmaste kretsen inom verksamheten, vilket torde kunna innebära att den som varit behörig 

att fatta ekonomiska beslut, eller den som är en gemensam ägare i en samlokalisering, kan falla 

under ansvar. 

 

Nyckelord 

avhjälpandeansvar, kriterier, principen om förorenaren betalar (PPP), svensk miljöbalk, 

verksamhetsutövare. 
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Abstract 

 

Increased environmental awareness among the public and notable accidents in industrial 

operations that have resulted in more serious environmental damage have contributed to an 

increased demand for environmental responsibility. In these contexts, perhaps the most relevant 

questions are the answers to how a remedy should be directed?  

An answer to this has been problematic from a Swedish point of view - to decide when 

environmental legal interests have clashed with purely corporate law interests, which has 

resulted in an evolving liability regulation in the Swedish Environmental Code (SEC) falling 

into the dark. This can be understood as the imposition of criminal liability lies on natural 

persons, which means that a responsible person in the company's management can be punished 

for a crime committed by another employee. A legal person cannot be liable to punishment but 

can, on the other hand, suffer a legal effect in the form of penalties, damages, confiscation or 

even company fines. The purpose of this thesis is to find out what is applicable and whether the 

concept of the operator is adequately formulated in MB with regard to the interests and 

underlying objectives that existed at its inception. The investigation has been based on a legal 

dogmatic method with the classic sources of law (law, preliminary work, practice and doctrine) 

as an outset. In the current situation with the EU as a major player in the environmental field, 

it has also been relevant to take note of rules from here.  

Instead, it has become interesting for the court to make a claim against a natural person. The 

10th chap. 2§ SEC states that a remedial liability shall be directed towards the operator who in 

turn shall bear the costs it entails to remedy the damage. In many cases, the question of who 

should fall under the term "operator" in SEC has proved to be problematic to determine in 

Swedish law, especially in business constellations where responsibilities have many times been 

delegated.  

The conclusion is that MÖD has chosen to introduce two criteria that will form the basis for the 

assessment - if the person in question has had an actual and legal opportunity to intervene 

against the environmental damage. Relevant EU directives in this area, on the other hand, have 

chosen a more extended definition of the concept of operator by including both legal and 

physical persons - something that the Swedish Parliament has chosen to disregard. The Court's 

judgment in MÖD 2013: 28 can also be said to have opened up the possibility of also making 

a claim against the closest circle in the business, which could mean that the person who was 

competent to make financial decisions, or who is a joint owner in a co-location, may fall under 

the responsibility. 

Keywords  

operators, correction responsibility, criteria, polluter pays principle (PPP), Swedish 

environmental code. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Idag har de hotade klimatförhållandena bidragit till att miljöfrågor fått en allt mer central 

position på den politiska agendan och så även frågan om vem som ska ansvara för uppkomna 

miljöskador (Karlmark, 2009).  Miljöbalken (”MB”) bygger på den grundläggande principen 

om att förorenaren ska betala utefter Polluter Pays Principle (”PPP”) som formulerades av 

OECD år 1972. Utefter denna grundläggande princip ska den som har orsakat en skada eller 

olägenhet på miljön bekosta vad det krävs för att avhjälpa detta. Hur ett sådant ansvar ska delas 

ut, och således vem som ska stå för efterbehandlingskostnaderna, har genom tiderna visat sig 

vara problematiskt att fastställa och är än idag ett omdebatterat ämne (Karlmark, 2009). Vid en 

föroreningsskada eller vid allvarliga miljöskador orsakade av en verksamhet är utgångspunkten, 

enligt 10 kap.  2§ MB, att verksamhetsutövaren ska åläggas ett avhjälpandeansvar, och således 

bära det primära ansvaret för uppstådd skada (Ebbesson, 2015).  Vid en första anblick kan det 

således verka uppenbart vem som ska bära straffansvaret. Rättsläget har däremot visat sig vara 

problematiskt på grund av olika anledningar (Träskman, 2010). Komplexiteten häri bottnar till 

viss del i att det, enligt straffrätträttsliga bestämmelser, endast är fysiska personer som kan 

påföras ett straff eller annan brottspåföljd. Juridiska personer såsom aktiebolag har hittills inte 

kunnat beläggas med straff även om brottet har begåtts inom ramarna för den juridiska 

personens verksamhet. Däremot kan det bli aktuellt att sanktionera en juridisk person med 

företagsbot. Detta är en ekonomisk sanktion som påförs juridiska personer om ett brott begåtts 

inom verksamheten. Företagsbot är förvisso en form av straff men har endast tillämpats ett fåtal 

gånger, vilket enligt Träskman (2010) grundar sig i en ovilja hos beslutfattarna att utvidga 

straffansvaret till att omfatta aktieägare. För att kunna härleda ansvaret till en juridisk person 

krävs det ändock att det ska kunna fastställas vem inom den juridiska personen som har haft det 

faktiska ansvaret, med andra ord; vem som enligt principen om företagaransvar har haft bäst 

möjlighet att förhindra en uppkommen miljöskada. I dessa situationer blir det, i enlighet med 

Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) (”ABL”), intressant att ta reda på vem som agerat åt bolagets 

vägnar och som därmed kan hållas som ansvarig (Asp & Ulväng, 2013). Problematiken häri 

uppstår av att den mest grundläggande principen för just aktiebolag, enligt  1 kap. 3§ ABL, är 

att bolaget svarar för sina egna förpliktelser, vilket ger aktieägare ett begränsat personligt ansvar 

som gör att dom per se inte kan anses falla under verksamhetsutövarbegreppet i 10 kap. 2§ MB. 

Miljörättsliga och aktiebolagsrättsliga intressen står därmed i konflikt med varandra, vilket har 

lett till problematiska avvägningar, och inte minst för miljödomstolarna vid utförande av 

vägledande rättspraxis.  

 

I jämförelse med EU:s miljönsvarsdirektiv (som kommer att redogöras för nedan) kan det 

tyckas som att den svenska miljörätten har halkat efter vad gäller ansvarsförtydligandet. Den 

svåra uppgiften med att försöka definiera vem eller vilka som ska omfattas av  begreppet 

”verksamhetsutövare” i 10 kap. 2§ MB har således kommit att läggas över helt och hållet på 

Sveriges miljödomstolar som i sin tur fått söka svar i förarbeten, praxis och juridisk doktrin. 



 

 

 

 

 7 

1.2 Problemformulering 
 

En frågeställning som uppstår av att det inte finns någon allmänt vedertagen definition av 

begreppet ”verksamhetsutövare” i MB är, som redan nämnts i inledningen, vem eller vilka som 

ska omfattas av begreppets innebörd. Som huvudregel är det verksamhetsutövaren som bär det 

straffrättsliga ansvaret gentemot de handlingar som begåtts inom verksamheten, men det kan 

också bli aktuellt att exempelvis rikta anspråk gentemot den som är ställföreträdare för bolaget 

om det framgår i verksamhetens dokumentation att denne har haft ett inflytande över 

ansvarsområdet i fråga. Det kan dock vara mycket problematiskt i sammanhanget att utreda 

vem eller vilka personer som bär det faktiska ansvaret för den inträffade händelsen. Detta 

behöver inte bero på brister inom företaget utan kan snarare förstås, enligt Träskman (2010), av 

att ansvarsfördelningen inom området nuförtiden oftast är komplicerad och att relevant 

lagstiftning har visat sig vara mindre behjälplig vid ett sådant fastställande.  Risken med detta 

är att ingen fysisk person inom ett bolag kan hållas ansvarig som verksamhetsutövare inför 

domstol och att inget anspråk för avhjälpande kan göras gällande. Situationer som dessa har 

istället lett till att länsstyrelsen blivit tvungen att söka statligt bidrag för att sanera områden från 

miljöfaror. Med andra ord innebär detta att det oftast är skattemedel som tas till att sanera stora 

områden som rätteligen skulle bekostats av den som orsakat miljöskadan (SOU 2006:39).  

Enligt Naturvårdsverkets rapport (2013) från år 2013 fanns det ca 80 000 potentiellt förorenade 

områden i Sverige orsakade av verksamheter.  Rådande situation med en bristfällig definition 

av verksamhetsutövarbegreppets i MB riskerar således att staten får stå för de uppstådda 

saneringskostnaderna. Trots denna vetskap har det fortfarande inte gjorts något förtydligande 

av verksamhetsutövarbegreppets innebörd. Istället har frågan kommit att avgöras i domstol, 

vilket har lett till ett flertal olika bedömningar som i sin tur har bidragit till en  rättsosäkerhet. I 

Regeringsrättens årsbok (RÅ) uttrycktes ett tydligt behov av att miljöbrottslagstiftningen måste 

ses över samt att det tidigare lämnats ett flertal förslag om ett förtydligande gällande 

verksamhetsutövaransvaret, inbegripet möjligheten att hålla juridiska personer som 

straffskyldiga, men som ändock inte lett till någon förändring. I RÅ framhålles problemet med 

att verksamheter medvetet åsidosätter miljölagstiftningen på grund av kortsiktiga 

vinstintressen, vilket skapar situationer där ingen heller svarar för miljöbrottet 

(Justitiedepartementet, 2001). Problematiken med en icke uttrycklig definition av begreppet 

verksamhetsutövare är således uppenbar liksom svårigheten med att komma överens om en 

formulering som kan accepteras av såväl miljörättsområdet som bolagsrättsliga intressen. 

1.3 Syfte & frågeställning 
 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera gällande rätt (”de 

lega lata”) avseende betydelsen och innebörden av verksamhetsutövarbegreppet i enlighet med 

definitionsförklaringen i 10 kap. 2§ MB, vilket syftar till att undersöka om begreppet är 

tillräckligt ändamålsenligt utformat i lag med avseende på de intressen och bakomliggande 

syften som fanns vid miljöbalkens införlivande i svensk rätt.  
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Frågeställningarna ställs mot bakgrund till uppsatsens syfte och lyder som följer: 

- Kan juridiska personer falla under begreppet verksamhetsutövare i 10 kap. 2§ 

miljöbalken?  

 

- Vilka kriterier ställs för att en juridisk person ska falla under 10 kap. 2§ miljöbalken? 

 

- Hur skiljer sig EU:s definition av begreppet verksamhetsutövare från definitionen i 10 

kap. 2§ miljöbalken?  

 

1.4 Avgränsning  
 

Uppsatsen kommer i begränsad mån att gå in på associations-, miljö- och EU-rättsliga aspekter 

men eftersom att det primära syftet är att undersöka de miljörättsliga aspekterna kommer störst 

fokus att läggas på detta. Särskilt fokus kommer att riktas på framställningen av 

verksamhetsutövarbegreppet i 10 kap.  2§ MB och vad som gäller för verksamhetsutövaransvar 

av miljöfarlig verksamhet (9 kap. 1§ MB). För att få svar på verksamhetsutövarbegreppets 

innebörd och syftet med bestämmelsen kommer en avgränsning av material att göras till att 

omfatta de propositioner, uttalanden och lagar som kan ge svar på detta. Närliggande lagar eller 

direktiv som legat till grund för hur begreppet bör eller ska tolkas i MB kommer att tas med i 

uppsatsen. Även om EU-rätten idag har ett väsentligt inflytande på nationell lagstiftning 

kommer utgångspunkten att vara svensk miljölagstiftning, dock kommer särskilda EU-direktiv 

och regler att tas med men kommer endast att ges ett begränsat utrymme.  

I syfte att begränsa uppsatsens omfattning kommer de ansvarsregler som avser civilrättslig 

karaktär, vilket inkluderar miljöskadeståndet och således vilka straff eller påföljder som kan 

delas ut, inte att gås in på djupare. Snarare är det intressant att undersöka när och i vilka 

sammanhang som ett ansvarskrav kan riktas mot en fysisk person, särskilt då detta är en 

förutsättning enligt MB 10:2 § för att ett avhjälpande av miljöskada ska kunna ske. Utifrån 

ställda syften och frågeställningar i uppsatsen kommer fokus att läggas på den s.k. första 

ansvarskretsen (verksamhetsutövare). Detta innebär att den andra ansvarskretsen (markägare 

eller fastighetsägare) kommer att förbises helt och hållet. Andra för ämnet intressanta aspekter 

att undersöka som t.ex. hur det solidariska ansvaret mellan verksamhetsutövare ska fördelas 

och hur ansvar kan skilja sig åt mellan bolagsformer, kommer inte att gås in på närmare. 
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2  Metod & Material 

 

För att kunna fastställa gällande rätt de lege lata har valet av metod fallit på den rättsdogmatiska 

metoden som traditionellt används vid juridiska utredningar. Denna metod innebär en 

bearbetning av de klassiska rättskällorna som ska behandlas i följande ordning; lag, förarbeten, 

praxis och juridisk doktrin. Enligt Strömholm (1988) har den rättsdogmatiska metoden på 

senare tid kommit att inkludera rättsprinciper. MB är den lagstiftning i svensk rätt som är av 

huvudsaklig relevans att undersöka i denna uppsats. Detta görs med särskilt fokus på dess tionde 

kapitel gällande verksamheters avhjälpandeansvar där en definition av begreppet 

verksamhetsutövare ges i 2§. För att kunna besvara frågeställningen kommer det även vara 

relevant att jämföra den svenska definieringen av verksamhetsutövarbegreppet i MB med EU:s 

miljöansvarsdirektiv (2004/35/EG), samt Sevesolagen (SFS 1999:381) som uppstod som en 

följd av EU:s Sevesodirektiv I och II.  

För ökad förståelse ska  det tilläggas att EU och dess medlemsstater har delad befogenhet att 

lagstifta inom miljörättens område. Både Sverige och EU får därmed utfärda lagar och 

bestämmelser som faller under miljörättens område, men med förbehåll om att EU:s föreskrifter 

har företräde. Eftersom EU-direktiv och förordningar till stora delar har kommit att lägga 

grunden för den svenska miljörättens utveckling kommer relevanta direktiv och EU-rättsliga 

principer att tas upp i uppsatsen och jämföras med svensk lagstiftning (Bernitz & Kjellgren, 

2010). 

 

På grund av problematiken med att definiera verksamhetsutövarbegreppet i MB har störst vikt 

lagts på att studera svenska förarbeten, rättspraxis och juridisk doktrin som berör denna. 

Förarbeten omfattar de utredningar, propositioner och betänkanden som tas fram inför att 

riksdagen slår fast om ny lagstiftning (Bernitz & Kjellgren, 2010). Relevanta utredningar gjorda 

av statens offentliga utredningar (”SOU”) om verksamhetsutövarens ansvar studeras för att öka 

förståelsen av begreppets omfattning. Regeringens proposition (”prop.”) 1997/98:45 

”Miljöbalk” som legat till grund för utvecklandet av MB, kommer att bidra med en viss 

förståelse för det bakomliggande syftet med begreppet. Regeringens prop. 2006/07:95 ”Ett 

utvidgat miljöansvar”, har också varit relevant i sammanhanget då det i denna framgår att det 

finns ett behov av en utökad begreppsdefinition samt motiven bakom dessa. En vidare 

undersökning av begreppets omfattning samt vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att falla 

under dess förpliktelser har gjorts genom att studera miljödomstolarnas rättspraxis. Både 

tidigare och senare avgöranden i domstol har studerats. Framförallt har målen i Mark- och 

Miljööverdomstolen  (”MÖD”); MÖD 2005:64 och MÖD 2010:23 definierat  särskilda kriterier 

som åvilas ett verksamhetsutövaransvar. Ett senare avgörande i MÖD från 2013 (MÖD 

2013:28) kommer att studeras mer ingående i uppsatsen då detta rättsfall kan sägas ha kommit 

att leda till ett visst förtydligande av rättsläget. Vad gäller sökandet i juridisk doktrin utgörs 

detta av juridisk litteratur. Detta begreppet är, enligt Strömholm (1988) omfattande och bestås 

av av doktorsavhandlingar, lagkommentarer, rättsvetenskapliga uppsatser, artiklar, handböcker 

och läroböcker. Grundläggande miljörättslig juridisk doktrin av Ebbesson (2015), Darpö 
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(2001), Forsbacka (2000), Michanek och Zetterberg (2017) kommer att användas för att därefter 

i begränsad mån ta del av juridisk doktrin som går in djupare på det miljöstraffrättsliga ansvaret 

av Träskman (2010). 

 

Under arbetets gång har hänsyn tagits till etiska överväganden. Frågor om huruvida man bör 

tolka miljölagstiftning kräver referenser till etiken, vilket kan förstås av att något som är rätt 

enligt lag inte alltid är etiskt rätt (Kellgren, 1998).  

3 Resultat 

I denna resultatdel kommer verksamhetsutövarbegreppet att presenteras i en kronologisk 

ordning utifrån hur det framställs i tidigare och nuvarande lagstiftning på miljörättsområdet. I 

denna del kommer även förarbeten som varit av betydelse för utvecklingen av begreppet att tas 

upp. Slutligen kommer denna del att ta upp relevanta EU-bestämmelser på miljörättens område. 

3.1 Miljöskyddslagen (SFS 1969:387) 

 

Övergången från jordbrukssamhället till ett mer industrialiserat samhälle bidrog till ökade 

föroreningar i både luft och mark. Den lagstiftning som fanns att tillgå då var långt ifrån à jour 

med dåtidens miljöproblem, vilket gjorde att riksdagen år 1969 införde Miljöskyddslagen (SFS 

1969:387) (”ML”) som i stort sett kom att tillämpas på alla former av miljöföroreningar 

(Michanek & Zetterberg, 2017). 

 

Den första definitionen av begreppet verksamhetsutövare i svensk lagstiftning gjordes i den 5§ 

ML, och var ”den som utövar eller ämnar utöva miljöfarlig verksamhet […] ”. Det framgick 

alltså inte om juridiska eller enbart fysiska personer inkluderades i bestämmelsen. I dess andra 

stycke stod att verksamhetsutövarens skyldighet att avhjälpa olägenheter berodde på ”vad som 

är tekniskt möjligt vid verksamhet av det slag som är i fråga”, vilket alltså innebar att någon 

garanti för avhjälpande av miljöskador inte kunde ske.  

 

En komplettering till ML, som gjordes år 1995, resulterade i en utökad kontroll i form av 

möjligheter för verksamhetsutövare att ”pröva” en verksamhet som ansågs miljöfarlig. Trots 

detta fanns det, enligt Michanek & Zetterberg (2017), ändå utrymme för att ekonomiska och 

inkomstgivande faktorer kunde påverka bedömningen. Med andra ord kunde det, trots tillstånd, 

vara befogat att förorena så länge det fanns ekonomiska incitament som vägde upp för 

situationen. En verksamhetsutövare kunde dock, enligt ML, bli ansvarig för efterbehandlingar 

på området men effektiva förfaringssätt för att kunna genomföra detta i praktiken var inte ännu 

utvecklat (Michanek & Zetterberg, 2017). 
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3.2 Bättre miljöskydd II – Slutbetänkande av miljöskyddsutredningen (SOU 

1983:20) 
 

Med tiden blev problem med förorenade områden allt mer uppmärksammat. Detta kunde 

framförallt ses under 1970-talet då samhället ställde allt högre krav på effektiva åtgärder 

gentemot miljöfarliga verksamheter och efterdyningarna av desamma (SOU 1983:20). I 

betänkandet från SOU 1983:20  framgår att miljöskandalen vid BT Kemis fabriksanläggningar 

i Teckomatorp under 1970-talet kom att bli väldigt betydelsefull för den allmänna inställningen 

gentemot miljöfarliga verksamheter. Utredningen framhåller att det var den olagliga 

hanteringen av miljöfarligt avfall, där BT Kemi grävde ner hundratals 200-litersfat innehållande 

giftiga fenoxisyror, som kom att föranleda till denna allmänna uppmärksamhet för miljöfarlig 

verksamhet. Därmed kom även ersättningsanspråket att bli aktualiserat, vilket visade sig vara 

problematiskt eftersom det inte kunde avgöras vem anspråket skulle riktas gentemot. Detta 

resulterade i att den svenska staten fick bekosta saneringsarbeten för ca 40 miljoner svenska 

kronor. I tilläggsdirektiven från 1977 (som skrevs som en konsekvens av händelsen i 

Teckomatorp) uppmanades kommande SOU-utredning att se över vilka åtgärder som måste 

vidtas för att förhindra en liknande situation i framtiden, inkluderat hur man ska rikta anspråk 

mot den eller de som bär ansvaret för händelsen (SOU 1983:20). Följaktligen kom en diskussion 

att föras gällande den lucka i lagen som hade kommit att bli allt mer uppenbar - hur ett 

ansvarsanspråk skulle riktas. Enligt utredningen var dessa situationer så pass svårbedömda att 

allt för stort utrymme lämnades för fri tolkning av lagen. Frågeställningen resulterade i ett 

förslag om att det är den eller de som förorenar som ska bära ansvaret. Resultatet av detta ledde 

vidare till att ansvaret också skulle inkludera en skyldighet att avhjälpa de olägenheter som 

uppstått även efter verksamhetens upphörande (prop. 1987/88:85). 

3.3 Miljöbalk (prop. 1997/98:45) 
 

I regeringens prop. 1997/98:45 ” Miljöbalk” står det att ”den som bedriver, bedrivit eller 

vidtagit en åtgärd” ska anses som verksamhetsutövare, samt att denna tolkning är förenlig med 

principen om att det är förorenaren som ska stå för de kostnader som denne orsakat (PPP). I 

denna framgår även att ett avhjälpandeansvar ska kunna riktas gentemot tidigare 

verksamhetsutövare om det kan bevisas att denne på något sätt varit delaktig i miljöförstörelsen. 

Det framgår även att reglerna om avhjälpandeansvar syftar till att försäkra sig om att förorenade 

mark- och vattenområden kommer att saneras av den eller de som faktiskt orsakat skadan, och 

på så vis ställs till svars för sitt handlande. Utövaren av den skadliga verksamheten eller 

åtgärden, alltså förorenaren om det handlar om en skada till följd av en förorening, är alltså 

skyldig att såväl utföra en utredning såväl som att stå för efterbehandlingen.  

 

3.4 Miljöbalken (SFS 1998:808) 
 

Bakgrunden till införandet av den svenska och idag gällande miljölagstiftningen - miljöbalken 

(SFS 1998:808) (”MB”) - grundade sig på uppfattningen om att den då gällande ML inte var 

tillräckligt systematiskt uppbyggd och inte heller helt konsekvent, vilket resulterade i en 
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komplexitet och svåröverskådlighet.  Regeringen beslutade därför år 1989 om att dels samordna 

ML och dels inkludera fler miljölagar i densamma. Efter ett mycket utdraget arbete kom till slut 

riksdagen att år 1998 anta MB som därmed kom att ersätta ML och femton1 andra miljölagar 

(Michanek & Zetterberg, 2017). 

 

Syftet med den nya MB var dels att integrera med fler miljöregleringar men också att göra 

lagstiftningen på området mer heltäckande än tidigare. Sedan lagens ikraftträdande har MB och 

tillhörande förändringar ändrats dels på grund av EU-rättsliga skäl, men dels med anledning av 

att tillmötesgå handelsrelaterade syften och ett angenämt näringsliv – något som det inte ges 

mycket utrymme i uppsatsen att gå in på men som ändock får anses ha haft en tillbakahållande 

inverkan på utvecklingen av verksamhetsutövarbegreppets innebörd i svensk lagstiftning 

(Michanek & Zetterberg, 2017).  

 

I MB:s tionde kapitel regleras miljöskador som orsakats av verksamheter. I dess 2§ redogörs 

för verksamhetsutövarens ansvar gällande avhjälpande av föroreningsskada eller miljöskada 

och lyder enligt följande: 

 

”Den som bedriver eller har bedrivit 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”. 

 

Detta är det närmsta av förklaringar som ges åt begreppet verksamhetsutövare i MB. Enligt 

ordalydelsen ovan är således verksamhetsutövaren den som bedriver eller har bedrivit en 

verksamhet, eller också den som har vidtagit en åtgärd som lett till föroreningen i fråga. Det 

framgår alltså inte mer specifikt om definitionen kan omfatta både juridiska och fysiska 

personer eller enbart en av dessa två.  

 

3.5 Förslaget om ett utvidgat ansvarsbegrepp i miljöbalken (SOU 2001:1) 
 

Utifrån vad som framgår i lagrådsremissen till MB kom regeringen fram till att 

verksamhetsutövarbegreppet skulle utvidgas i det 10 kap., och därmed bli mer omfattande. 

Förslaget löd enligt följande: 

 

”Ansvarig för efterbehandling av sådana områden, byggnader eller anläggningar 

som anges i 1 § är den som där bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller 

vidtagit en åtgärd som har bidragit till föroreningen (verksamhetsutövare). 

 

Den som utövar eller har utövat ett bestämmande inflytande över en 

verksamhetsutövare som avses i första stycket och som därvid i avsevärd grad har 

                                                      

1 Dessa var bl.a. hälsoskyddslagen (SFS 1982:1080), lagen om kemiska produkter (SFS 1985:426), vattenlagen 

(SFS 1983:291 och lagen (SFS 1987:12) om hushållning med naturresurser. 
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medverkat till att föroreningen har uppkommit ansvarar såsom 

verksamhetsutövare”. 

 

 I korthet innebar detta förslag att den som innehar en bestämmanderoll eller som på något sätt 

har haft ett betydande inflytande över en verksamhet, och som i denna roll har medverkat till 

en förorening, ska stå som ansvarig såsom en verksamhetsutövare. Lagrådet ogillade detta 

förslag och ansåg att Aktiebolagskommitténs pågående utredning om ett allmänt 

ansvarsgenombrott var tvunget att tas hänsyn till först innan något annat beslutades. Lagrådet 

ansåg hursomhelst att det sista stycket skulle ändras till att den som ”har eller har haft ett 

bestämmande inflytande inom verksamheten” inte skulle kunna dömas såsom en 

verksamhetsutövare. Istället skulle det, enligt Lagrådet, eventuellt vara befogat att rikta ett 

ansvar gentemot en person som har haft ett aktie- eller andelsinnehav i bolaget eller som enligt 

avtal har haft ett inflytande och som i avsevärd grad har påverkat till miljöföroreningen. (SOU 

2001:1). Aktiebolagskommitténs slutbetänkande innehöll visserligen ett förslag som innebar en 

form av ansvarsgenombrottsreglering för aktieägare inom miljörättens område, men i självaste 

lagrådsremissen med förslag till en ny aktiebolagslag saknades denna reglering och följaktligen 

kom frågan att förbli oförändrad (prop. 2004/05/85). 

 

3.6 Ett utvidgat miljöansvar (prop. 2006/07:95) 
 

I syfte att införa miljöansvarsdirektivet i svensk lagstiftning föreslogs på nytt en lagändring vad 

gäller verksamhetsutövarbegreppets omfattning i MB. Detta framfördes i prop. 2006/07:95 ”Ett 

utvidgat miljöansvar”. I samband med detta utreddes även frågan om ett behov fanns angående 

inrättandet av ansvarsgenombrott i MB. Regeringen anförde att syftet med ett sådant inrättande 

skulle vara att omfatta de aktörer som bidragit till en miljöskada i 10 kap. 2§ MB. Ett införande 

av ansvarsgenombrott skulle således innebära att aktieägare skulle kunna hållas ansvariga för 

skada även om dessa inte överträtt bestämmelser i ABL, eller åsidosatt förpliktelser gentemot 

bolaget. Miljöansvarsutredningen som tillsattes för att undersöka behovet av en sådan 

utvidgning i lagen ansåg däremot att ett sådant behov inte fanns och därmed skulle MB återigen 

förbli oförändrad. Motiveringen till detta löd att det varken i förarbeten eller i rättspraxis 

framgått att verksamhetsutövarbegreppet i MB ska ges en så pass vidsträckt tolkning som gör 

att den ska omfatta miljöansvarsdirektivets miljöansvar (prop. 2006/07:95). 

 

3.7 Principen om att förorenaren betalar –  (PPP) 
 

Principen om att förorenaren betalar (2 kap. MB) är idag en internationellt vedertagen princip 

som går under beteckningen PPP och är etablerad i både EU-rätt och andra internationella 

miljöbestämmelser (Ebbesson, 2015). I huvudsak innebär principen, enligt Ebbesson (2015), 

att den som förorenar ska betala för de kostnader som följer av att åtgärda eller avhjälpa de 

miljöskador som uppstått. Denna skyldighet omfattar såväl utredning som 

efterbehandlingsarbete och i särskilda fall även en kompensation för förlorade miljövärden (10 
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kap. 1§ MB).  I dessa hänseenden ligger, som tidigare nämnts, problematiken i att avgöra vem 

som ska anses vara verksamhetsutövare och därmed ansvarig för att bekosta 

efterbehandlingsarbetet. Efterbehandlingsansvaret kan exempelvis innefatta 

markundersökningar och sanering av mark som förorenats, undersökning och sanering av 

byggnader eller anläggningar samt att skadliga ämnen i tunnor eller cisterner fraktas bort. Den 

som betraktas som förorenaren kan således påföras både en reperativ och preventiv skyldighet 

att åtgärda dessa föroreningar i enlighet med PPP. 

 

3.8 En jämförelse med Miljöansvarsdirektivet (2004/35/EG)  
 

I EU:s miljöansvarsdirektiv 2004/35/EG görs i artikel 2,  p. 6 en mer utförlig beskrivning om 

vad som ska innefattas av termen verksamhetsutövare, vilken lyder som följer:  

 

” Varje fysisk eller juridisk person, privat eller offentlig, som driver eller 

kontrollerar en yrkesverksamhet, eller om detta följer nationell lagstiftning, den 

person till vilken avgörande ekonomiska befogenheter när det gäller en sådan 

verksamhets tekniska funktion har delegerats, inbegripet den person som har 

tillstånd eller godkännande för denna verksamhet och/eller den person som 

registrerar eller anmäler en sådan verksamhet”. 

 

I Miljöansvarsdirektivet framgår att både juridiska och fysiska personer betraktas som 

verksamhetsutövare och att ett miljöanspråk kan riktas mot båda två. I bestämmelsen framgår 

vidare att ett anspråk kan riktas gentemot en person som inom verksamheten har blivit delegerad 

ett ansvar förutsatt att detta sker i enlighet med nationell lagstiftning. Utifrån dess ordalydelse 

i miljöansvarsdirektivet kan det ses att det görs en mycket mer omfattande beskrivning om vad 

som omfattas av begreppet verksamhetsutövare än i svensk miljöbalk. Vid implementerandet 

av EU:s miljöansvarsdirektiv i MB kompletterades visserligen kap. 10 till att även omfatta 

”allvarliga miljöskador” och inte enbart föroreningsskada. Däremot kom definitionen av 

verksamhetsutövarbegreppet att förbli densamma, vilket enligt prop. 2006/07:95, innebär att 

det i dagsläget är den svenska definitionen av verksamhetsutövare i 10 kap. 2§ MB som  gäller 

vid förekomsten av miljöfarlig verksamhet. 

 

3.9 En jämförelse med Industriutsläppsdirektivet (2010/75/EU) 
 

Industriutsläppsdirektivet (IED) trädde i kraft under januari 2013 och kom att ersätta det 

tidigare IPCC-direktivet (Integrated Pollution Prevention and Control) som syftade till att 

minska och förebygga miljöföroreningar till vatten, luft och mark från industrier. Definitionen 

av en verksamhetsutövare enligt IED lyder som följer: 

 

”Verksamhetsutövare: varje fysisk eller juridisk person som helt eller delvis driver eller 

kontrollerar en anläggning eller förbränningsanläggning, avfallsförbränningsanläggning eller 
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samförbränningsanläggning eller, om det finns bestämmelser om detta i den nationella 

lagstiftningen, varje person som har givits rätten att fatta avgörande ekonomiska beslut med 

avseende på anläggningens tekniska funktionssätt”.  

 

Utifrån denna förklaring framgår att den som driver eller kontrollerar en verksamhet är att 

betrakta som verksamhetsutövare, och har alltså ett inflytande av bestämmande karaktär. 

Ovanstående definition är till stora delar likt formulerat som IPCC-direktivets definition om 

vem som ska falla under begreppet. Förutsatt att direktivet säkerställs och följs öppnar IED upp 

för att medlemsstater väljer att förtydliga verksamhetsutövarbegreppets omfattning, men detta 

är något som Sverige varit återhållsamma med att utnyttja.   

3.10 Sevesolagen (SFS 1999:381) 
 

I syfte för EU som aktör att förebygga och förhindra uppkomsten av allvarliga kemikalieolyckor 

antogs år 1982 det första Sevesodirektivet. Efter hand som ännu fler olyckor uppstod 

reviderades direktivet och kom istället att heta Seveso II-direktivet. Detta direktivs införande i 

den svenska miljöbalken kom att genomföras genom Sevesoreglerna; Sevesolagen, 

Sevesoföreskrifterna och Sevesoförordningen (Forsbacka, 2000). Sevesolagen (SFS 1999:381) 

tillämpas, enligt dess 3§, endast på verksamheter där vissa farliga ämnen förekommer. Den 

definition av verksamhetsutövare som ges i Sevesolagens 2§ st. 6 liknar IPCC:s definition med 

tillägget om verksamheter som är samlokaliserade:  

 

”Verksamhetsutövare: varje fysisk eller juridisk person som driver eller innehar 

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

avgörande ekonomiska eller andra beslut om verksamhetens eller anläggningens 

tekniska drift. Om flera verksamheter med en gemensam ägare är samlokaliserad, 

ska dessa anses som en enda verksamhet och den gemensamma ägaren som 

verksamhetsutövare.” 

 

Utifrån vad som framkommer från bestämmelsen är, likt miljöansvarsdirektivet, att både 

juridiska och fysiska personer kan vara verksamhetsutövare. Förutsättningen är i enlighet med 

direktivets artikel 3, p. 15  att personerna har ”rätt att fatta avgörande ekonomiska beslut” eller 

andra beslut gällande ”verksamhetens eller anläggningens tekniska drift”. För juridiska 

personer skulle detta innebära att ett moderbolag skulle kunna ses som verksamhetsutövare för 

en verksamhet som bedrivs av dotterbolaget. En avgörande faktor för att detta ska vara 

applicerbart i nationell domstol är dock att det framgår i den nationella lagstiftningen. Något 

som vi hittills kan konstatera att Sveriges lagstiftande organ valt att inte göra. 

 

3.11 Verksamhetsutövarbegreppet definierat i rättspraxis 
 

Nedan kommer väsentliga domar från Koncessionsnämnden för miljöskydd (”KN”) och 

miljödomstolen (”MD”) och Miljööverdomstolen (”MÖD”) att redogöras för i form av referat. 
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Det ska tilläggas att KN tidigare var en statlig myndighet som senare kom att ersättas av MD 

(Michanek & Zetterberg, 2017). 

 

3.11.1 Upplands flygklubb och Stockholms fallskärmsklubb (KN B 15/95) 

 

I målet riktades ett förbud mot att flyga under vissa tider på dygnet i anslutning till ett flygfält. 

På flygfältet fanns både en flygklubb och en fallskärmsklubb som utövade flygning. Framförallt 

ville de som bodde i närheten förbjuda den flygning som innebar fallskärmshoppning eftersom 

detta ansågs vara en miljöfarlig verksamhet. I målet behandlades frågan om vem som ansvar 

ska riktas gentemot. De båda klubbarna överklagade länsstyrelsens beslut och följaktligen valde 

justitieombudsmannen att döma flygklubben som verksamhetsutövaren. Flygklubben 

överklagade beslutet till KN och anförde att dom inte kunde anses vara verksamhetsutövaren 

eftersom ogillandet från omgivningen hade riktats mot fallskärmshoppning. KN gick på 

flygklubbens resonemang och grundade sig på följande:  

 

”Den som ett föreläggande riktas mot skall ha den faktiska och rättsliga möjligheten att 

efterkomma föreläggandet.”  

 

Eftersom att flygklubben varken hade haft någon rättslig eller faktisk möjlighet att ingripa mot 

fallskärmsklubbens verksamhet motiverades fallskärmsklubben som ensamt ansvariga för den 

miljöfarliga verksamheten.  

 

3.11.2 Återvinningsstationen i Nacka kommun (MÖD 2005:64) 
 

Frågan i målet var vem som ansågs bedriva verksamhet på en återvinningsstation i Nacka 

kommun och som således var att betrakta som verksamhetsutövare. Återvinningstationen tog 

bl.a. emot glas, metall, plast och papperskartonger, vilket betraktas som en miljöfarlig 

verksamhet enligt 9 kap. 1§ MB. Kommunen fick in klagomål om nedskräpning på platsen samt 

störande buller därifrån. Detta resulterad i att Miljöförvaltningen i Nacka kommun beslutade 

att SITA Sverige AB (”SITA”), såsom en verksamhetsutövare, skulle betala för tillsynsavgiften 

för åren 2000 och 2001 på totalt 26 400 kr. Beslutet överklagades eftersom SITA inte ansåg sig 

vara verksamhetsutövare med motiveringen att de enbart utförde tömningar på platsen, vilket 

gjordes i enlighet med det avtal som fanns mellan dem och materialbolaget. Både länsstyrelsen 

och MD biföll överklagandet och Nacka kommun vände sig till högre instans. MÖD valde i sin 

bedömning att begrunda Naturvårdsverkets åsikter i målet som löd enligt följande:  

 

”Den som bedriver en verksamhet på en viss plats, samt bekostar och tar emot inkomsterna 

från den, normalt bör betraktas som den som utövar verksamheten. Men denne måste då ha 

faktisk möjlighet att kontrollera och påverka verksamheten och vidta nödvändiga 

försiktighetsmått” . 
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Vidare anförde Naturvårdverket (NNV) att en verksamhetsutövare inte fritt ska kunna överföra 

sitt ansvar på någon som utför ett uppdrag inom verksamheten. Därmed borde störningar som 

uppstår i en tjänst, som någon inom verksamheten har fått i uppdrag om att utföra, betraktas 

som om det är uppdragsgivaren själv som stör med sin utrustning. NNV var således av 

uppfattningen att det så långt som möjligt ska vara befogat att tillämpa 

verksamhetsutövarbegreppet på uppdragsgivaren (materialbolaget) eller så nära denna person 

som möjligt. MÖD höll inte med Naturvårdsverket i detta hänseende. Istället menade MÖD att 

det är ”förhållandet i det enskilda fallet” som avgör om uppdragsgivaren ska betraktas som 

verksamhetsutövaren eller inte. MÖD lade därför vid bedömningen fasta på att materialbolaget 

enligt avtal hade överlåtet sin del av verksamheten på SITA att ansvara för underhållet. Det var 

också SITA som skulle ansvara för att tillstånd för platsen fanns, vilket MÖD valde att ta in i 

bedömningen. Följaktligen grundade MÖD sin dom på KN:s tidigare beslut och ansåg, på grund 

av ovan angivna skäl, att uppdragstagaren SITA både hade haft en faktisk och rättslig möjlighet 

att vidta åtgärder mot de störningar och olägenheter som upplevdes på platsen och därmed 

åvilades dem ett verksamhetsutövaransvar som förpliktigade dem att stå för kommunens 

tillsynsavgift.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras i målet att, tvärtemot Naturvårdsverkets uppfattning, 

valde MÖD att inte utgå från att det bara är uppdragsgivaren som är att betrakta som 

verksamhetsutövare av en miljöfarlig verksamhet. I själva verket kan alltså även 

uppdragstagaren behöva stå för ett sådant avhjälpandeansvar, förutsatt att de har haft en faktisk 

och rättslig möjlighet att ingripa.  

3.11.3 Ryssbergsbacken (MÖD 2010:23) 

 

I ett fem år senare avgörande tog MÖD ställning till om bolaget Foria AB skulle betraktas som 

verksamhetsutövare för den miljöfarliga verksamhet som bedrevs på Ryssbergsbacken eller 

inte. Frågan i målet uppstod av att verksamhetsutövaren uppmanades till att komma in med 

kompletterande uppgifter till tillsynsmyndigheten om den föroreningsrisk som förelåg av att 

utfyllnadsmassor i form av avfall använts för att skapa en skidbacke. Fastigheten i fråga ägdes 

av kommunen men arrenderades av Friluftsfrämjandet. Länsstyrelsen hade ställt villkor på hur 

verksamheten skulle fortlöpa samt beskrivit vilka massor som skulle användas till skidbacken. 

Dessa ställde även krav på att det skulle finnas en vägbom vid infarten till Ryssbergsbacken 

samt att det ”åligger Friluftsfrämjandet att se till att bommen hålls låst under icke arbetstid 

samt kontrollera att olämpliga massor ej transporteras till uppfyllnadområdet”. 

Friluftsfrämjandet anlitade Foria AB till att administrera vägbommen fram till skidbacken samt 

att de skulle utjämna de tippmassor med avfall som sedermera kom att bilda skidbacken.  

 

I målet hade MÖD att ta ställning till om bolaget skulle anses vara verksamhetsutövare för den 

verksamhet som bedrevs på platsen. Miljönämnden hävdade i målet att det var Foria AB som 

hade haft bäst möjlighet att kontrollera vilka avfallsmassor som tagits till platsen. Detta 

motiverades med att de hade bedrivit utjämning av massorna som lämnats, samt på grund utav 

att de ägt ansvar för de passerkort som delats ut till chaufförer som lämnat massorna. Därmed 
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menade nämnden att det fanns skäl för att rikta ett sådant ansvar gentemot Foria AB. MÖD 

anförde, tvärtemot Miljönämndens ståndpunkter; att bolaget inte hade haft något ansvar som 

var att betrakta som ett verksamhetsutövaransvar. MÖD hävdade att Foria AB varken haft 

faktisk eller rättslig rådighet över verksamheten. Istället skulle bolaget betraktas som 

uppdragstagare åt Friluftsfrämjandet som när som helst hade kunnat bli ersatt av en annan 

entreprenör.  

3.11.4 Svenska Hem (MÖD 2010:43) 

 

MÖD skulle i detta mål ta ställning till om bolaget Svenska Hem, som i samband med att de 

uppförde ett flertal småhus installerade en pumpstation för avloppsvatten, var att anse som 

verksamhetsutövare och därmed ansvariga för pumpstationens underhåll. 

Verksamhetsutövarbegreppet kom således att återigen behöva utredas av MÖD där de först och 

främst hänvisade till KN:s beslut i mål KN B15/95. Särskilt intressant i detta mål var att MÖD 

valde att hänvisa till Sevesolagens definition av verksamhetsutövare och poängterade att 

verksamhetsutövarbegreppet omfattar 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”.  

 

Därefter gjorde MÖD en hänvisning till vad som fastställdes i MÖD 2005:64; att även 

förhållanden i det enskilda fallet har stor betydelse för den slutgiltiga bedömningen. I målet 

ansågs Svenska Hem varken ansvara för underhållet eller driften av pumpstationen samt att de, 

enligt Sevesolagen, inte hade haft den rådighet eller kontroll över pumpstationen som föll under 

begreppets formulering i Sevesolagen.  

 

3.11.5 Saneringsansvaret för förorenad damm (MÖD 2013:28) 
 

Moderbolaget Proton Industries AB (PI) ägde dotterbolaget Proton Finishing Ekenässjön AB 

(PF) som vid tillfället var ett ledande företag inom bl.a. fordonsindustrin. Verksamheten var 

belägen på fastigheterna A och B. År 2002 togs PF över av PI som fortsatte med verksamheten 

fram till år 2007. Under verksamhetstiden med PF hade processavloppsvattnet efter rening 

ansamlats i en damm som tillhörde fastighet A.  I slutet av januari 2007 anmälde PF till 

länsstyrelsen om nedläggning av verksamheten. En kort tid före detta hade verksamheten även 

skickat in handlingar om att det fanns för höga halter av zink och nickel i den damm som var 

belägen på fastighet A, vilka hade tillförts av dotterbolaget via processvattnet. Ett år senare 

likviderades PF utan att metaller först hade avlägsnats från dammen. Moderbolaget (PI) blev 

då förpliktigat av länsstyrelsen att stå för kostnaderna för saneringsarbeten och 

efterbehandlingar av dammen. Beslutet överklagades av PI, vilket ledde vidare till ett 

domstolsförfarande i MD. I domstolen anförde PI att de varken bedrivit någon verksamhet eller 

vidtagit någon åtgärd som bidragit till förorening på fastighet A och därmed skulle de inte heller 

utdelas något efterbehandlingsansvar. MD ändrade länsstyrelsens beslut och menade att det inte 
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fanns tillräckligt med bakomliggande skäl för att lägga över ansvaret på moderbolaget. I 

domskälen motiverade MD sitt beslut genom att anföra att ingenting kunde tyda på att PI hade 

haft den faktiska och rättsliga möjligheten att vidta sådana åtgärder som gör att PI kan anses 

vara verksamhetsutövare. Domen överklagades till MÖD som ledde till vidare anföranden om 

verksamhetsutövarbegreppet i nedanstående avsnitt.  

 

I domskälen redogjorde MÖD för de olika ståndpunkter som förts i praxis gällande begreppet 

ansvarsgenombrott och dess införande i svensk lagstiftning, och sammanfattar diskussionen 

med att framföra att någon regel i varken ABL eller MB har införts. MÖD går därefter över till 

att definiera begreppet verksamhetsutövare och dess omfattning, och gjorde ett viktigt uttalande 

om att begreppet inte utesluter att ”två eller flera fysiska eller juridiska personer kan anses 

vara verksamhetsutövare på samma gång”. Någon vidare förklaring gavs inte utan istället går 

MÖD vidare med att definiera verksamhetsutövarbegreppet genom att hänvisa till prop. 

2006/07:95 i vilken det framgår att den fysiska eller juridiska person som haft en såväl ”faktisk 

som rättslig avgörande kontroll” över verksamheten är att betrakta som en verksamhetsutövare. 

Vidare uttalade domstolen att om flera ägare har haft en s.k. ”kontrollmakt” över verksamheten 

kan även dessa personer falla under bestämmelsen. En sådan kontrollmakt kunde, enligt MÖD, 

uppstå i situationer som dessa då dotterbolagets verksamhet varit beroende av ekonomiska 

resurser från moderbolaget. Moderbolaget dömdes därför som verksamhetsutövare vid sidan 

om dotterbolaget som därmed blev solidariskt förpliktigade till att ansvara för 

efterbehandlingskostnaderna på närmare två miljoner kronor.   

 

3.12 Verksamhetsutövarbegreppets definierat i juridisk doktrin 
 

I denna del redovisas de resultat som kommit fram vid studerandet av juridisk doktrin. Eftersom 

att praxis tidigare varit begränsad och inte särskilt uttömmande har miljödomstolarna ofta sökt 

vägledning i juridisk doktrin. Nedan ges exempel på sådan juridisk doktrin som är relevant för 

ämnet. 

 

3.12.1 Per Ole Träskman – Miljöstraffrätten 
 

Per Ole Träskman (2010) menar att i situationer då kompetensdelegationer inträffar är det 

relevant om en sådan kompetensdelegation likväl innefattar en ”ansvarsdelegation”. När ett 

miljöbrott har begåtts inom ramen för en verksamhet är det, enligt Träskman (2010), viktigt att 

ta reda på hur ansvaret ska allokeras. I detta hänseendet är det väsentligt att ta reda på om brottet 

har begåtts genom ett ”aktivt” handlande eller om det skett på grund av en ”underlåtenhet” att 

handla. I de situationer som det handlar om ett aktivt handlande är det de allmänna 

bestämmelserna för medverkan av brott som gäller, medan det vid underlåtenhet att handla 

gäller att fastställa vem eller vilka personer som haft en s.k. garantställning inom företaget. Den 

vedertagna huvudregeln är att den /de ansvariga ska tillhöra ledningsgruppen i företaget. I de 

fall ett företag drivs som ett aktiebolag är det oftast styrelse, VD samt personer som har en 
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chefsställning inom företaget som anses tillhöra den närmaste kretsen. Enligt Träskman (2010) 

är grundregeln tydlig - det går inte att delegera bort ett straffansvar som sådant. Dock betyder 

inte detta att denna regel går att inskränka på. För att en kompetensdelegation ska övergå till en 

ansvarsdelegation krävs det att vissa rekvisit är uppfyllda. I korthet anges följande:  

 

(a) Det ska finnas ett reellt behov för företaget att delegera ansvarsområdet, vilket oftast rör 

större företag med verksamhet på flera orter, eller där det råder specialkunskap på vissa skilda 

områden och därmed ett behov av att delegera uppgiften.  

 

(b) Personen som mottar delegationen ska ha tillräckliga befogenheter att handla självständigt 

inom området på företaget, samt ekonomiska resurser för att kunna göra detta. 

 

(c) Kompetensen hos den person som mottar delegationen ska vara tillräcklig, alltså att relevant 

utbildning, erfarenhet, omdöme och yrkesskicklighet finns. 

 

(d) Delegationen ska vara tydlig, och det ska klart framgå till vem som delegationen har gått 

över till samt vad den avser. 

 

Vad gäller punkt (b) kan det även ses, enligt Träskman (2010), i Sevesolagens 2§ att begreppet 

verksamhetsutövare är förknippat med möjligheten att fatta avgörande ekonomiska beslut 

rörande, i detta fall, verksamhetens eller anläggningens ekonomiska drift. Därmed borde en 

person som är överordnat ansvarig inom ett område på företaget kunna definieras som 

verksamhetsutövare och därmed bli förpliktigad ett verksamhetsutövaransvar. 

 

3.12.2 Jan Darpö - En rättsvetenskaplig studie om ansvar och skyldigheter kring 

förorenade områden 

 

Jan Darpö (2001) menar i sin doktorsavhandling att den som är ansvarig för efterbehandling av 

ett förorenat område är ”verksamhetsutövaren”, enligt 10 kap. 2§ MB. Darpö menar dock att 

det är mer problematiskt att avgöra vem som är verksamhetsutövare när fler personer, både 

juridiska och fysiska personer, är inblandade i verksamheten. Darpö skriver att det inte ges 

någon klar vägledning i varken MB eller i dess förarbeten gällande begreppets avgränsning. 

Praxis avgjord i KN menar Darpö har varit mest vägledande i frågan, även om utgången i praxis 

generellt har visat på stor variation. Trots den bristande entydigheten går det, enligt Darpö 

(2001), att skilja på två olika typsituationer;  när flera aktörer ingår i en verksamhet och vid 

bolagsrättsliga situationer (t.ex. moderbolags ansvar för dotterbolagets verksamhet). När det 

gäller den första typsituationen menar han att KN gjort tydligt att den som har haft faktisk och 

rättslig möjlighet att ingripa ska betraktas som verksamhetsutövare (KN B 15/95).  Vad gäller 

det andra typfallet har inte antalet avgöranden i KN varit många men att skyldigheten ska knytas 

till den person som har rådighet över den miljöfarliga verksamheten. Genom att hänvisa till 

Sevesolagen och KN:s praxis, menar Darpö (2001), att det med hjälp av 10 kap. MB ska vara 

möjligt att i vissa situationer fastställa vem som är verksamhetsutövare och således rikta krav 
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även gentemot bakomliggande intressenter. Det krävs dock att det finns en anknytning till 

verksamheten eller att personen i fråga kan anses kontrollera denna.  

 

3.12.3 Gabriel Michanek & Charlotta Zetterberg - Den svenska miljörätten 

 

Gabriel Michanek och Charlotta Zetterberg (2017) framhåller att det i MB finns ett mål om en 

hållbar utveckling2 som avser ett skydd för flera generationer på lång sikt, vilket närmare 

bestämt betyder att den nuvarande generationens handlingar som innebär en miljöpåverkan inte 

får sätta ekosystemen eller några av dess viktiga funktioner ur spel. Sveriges regering har 

dessutom slagit fast om 16 miljökvalitetsmål som visserligen inte är rättsligt bindande men 

ändock etablerade, vilka syftar till att vägleda miljöarbetet mot en hållbar utveckling. Dessa 

miljökvalitetsmål ska vid en tolkning av MB vara vägledande och ske i ljuset av dessa mål. 

Michanek och Zetterberg (2017) menar, liksom Darpö (2001), att Sevesolagen kan vara 

vägledande vad gäller fastställandet av verksamhetsutövare. Genom att tillämpa den 2§ i 

Sevesolagen analogt, menar författarna, att verksamhetsutövarbegreppet dessutom kan komma 

att omfatta fler än vad som framgår av MB:s definition i det 10 kap. 2§.  

 

3.12.4 Kristina Forsbacka - Kan ett moderbolag bli ansvarigt för miljöfarlig 

verksamhet? 
 

Kristina Forsbacka (2000) har i sin studie valt att, utifrån ett bolagsrättsligt perspektiv, 

undersöka vilka som kan anses vara verksamhetsutövare vid ett koncernförhållande. Tvärtemot 

ovanstående författare menar Forsbacka (2000) att det dittills saknats stöd i praxis för att 

moderbolag kan bli ansvarigt för en skadlig verksamhet som dotterbolaget orsakat. Detta anser 

hon beror på frånvaron av entydig praxis samt att det inte är självklart att svensk rättspraxis 

öppnar upp för ett s.k. ansvarsgenombrott.  Forsbacka (2000) uttrycker att hon inte delar 

miljödomstolarnas uppfattning om att definitionen av verksamhetsutövarbegreppet i 

Sevesolagen ska vara vägledande vid tolkningen av verksamhetsutövare i svensk rätt. Samma 

förhållningssätt har hon gentemot IPCC-direktivet och miljöansvarsdirektivet. Dessa åsikter 

grundar Forsbacka (2000) på att det tidigt fanns en entydighet i de uttalanden som fördes i 

förarbeten till miljöbalken om att en sådan utvidgning av verksamhetsutövarbegreppet inte var 

lämpligt varför Sevesolagen, som förvisso har en koppling till MB, inte ingår i denna och kan 

därför inte tillgodoses. Det saknas därför, enligt Forsbacka (2000), skäl för domstolen att utöka 

verksamhetsutövarbegreppet till att bli mer omfattande än vad som framgår i MB:s tionde 

kapitel. 

 

                                                      

2 1 kap. 1§ MB ”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 såda utveckling bygger på 

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

ett ansvar för att förvalta naturen väl.” 
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4 Diskussion 

Utifrån vad som framkommit från ovanstående avsnitt, med särskilt fokus på att finna svar  i de 

klassiska svenska rättskällorna (lag, förarbeten, praxis och juridisk doktrin) framgår det att 

problematiken med att definiera verksamhetsutövarbegreppet är komplext vilket beror på tre 

påståenden. För det första är det oklart om innebörden av det 10 kap. 2§ MB verkligen är att 

den som har orsakat en skada ska stå för den och alltså bära ett avhjälpandeansvar (Ebbesson, 

2015). För det andra, kan en förvirring uppstå av att relevanta EU-rättsakter (som har en mer 

omfattande begreppsformulering än MB) avviker från den svenska ordalydelsen i MB. 

Slutligen finns det en risk för att den oförutsebarhet som funnits i praxis, där domstolen varit 

kluven kring huruvida delägare i aktiebolag ska gå fria från ansvar eller inte, bidragit till en 

ovisshet gällande verksamhetsutövarbegreppets egentliga innebörd (Träskman, 20120). 

 

Vad gäller det första och andra påståenden ovan är svaren  bekräftande. Detta grundar sig inte 

enbart på den allmänna huvudprincipen om att förorenaren betalar- en princip som det under 

skrivandets gång har getts väldigt lite utrymme i både praxis och förarbeten.  Istället baseras 

detta svar på att domstolen under senare år har gått mot att utvidga tolkningen av 10 kap. 2§ 

MB till att täcka in fler situationer under bestämmelsen. Detta kan framförallt ses i MÖD 

2013:28 där ett straffrättsligt ansvar riktats mot den juridiska personen framför en fysisk person, 

vilket således innebär en bredare tillämpning av verksamhetsutövarbegreppet än vad som 

framgår i MB. Med andra ord har EU:s definition av begreppet fått en större genomslagskraft, 

såsom miljöansvarsdirektivet och Sevesodirektiven (sedermera Sevesolagen).  

 

Detta leder vidare till det tredje påståendet som även det besvaras jakande. Även om tidigare 

förarbeten till svensk miljöbalk har visat på en ambition om att få balken mer heltäckande vid 

en uppstådd miljöskada, har istället ekonomiska aktiebolagsrättsliga intressen kommit att sätta 

käppar i hjulet för en sådan utveckling. Detta illustrerades särskilt i SOU  2001:1 där Lagrådets 

förslag resulterade i ett större tolkningsutrymme samt att fler kriterier måste vara uppfyllda för 

att ett ansvar ska åläggas en person med en beroendeställning, vilket således innebär en ökad 

risk för att inget ansvar delas ut över huvud taget. Inte heller har det tidigare funnits tillräckligt 

med motiv för lagstiftaren att frångå aktieägarnas begränsade ansvar i ABL till förmån för en 

mer heltäckande miljölagstiftning. Detta tycks enligt mig förefalla orimligt; att ett 

ämnesområde som är av ren miljörättslig karaktär tillåts stå tillbaka på grund av bolagsrättsliga 

intressen där aktiebolagsstämman getts förmånen att definiera vem eller vilka som ska falla 

under ansvar. Det ligger förvisso inom rättstillämparens befogenhet, att utifrån det enskilda 

fallet, tolka lagtexten utifrån omständigheterna men i detta sammanhang kan det istället ses som 

att rättstillämparen har blivit tvungen att göra mer än att bara tolka lagen då det egentligen 

handlar om att domstolen har lagstiftat – något som är en uppgift för svensk riksdag att göra.  

 

Ett ytterligare skäl till uppstådd svårighet med att besvara vad som krävs för att en fysisk person 

ska omfattas av begreppet verksamhetsutövare  i MB beror på den fortsatta osäkerheten 

gällande bestämmelsens faktiska räckvidd. MÖD har visserligen kommit att utforma vissa 

riktlinjer i form av kriterier som ska ligga till grund för bestämmelsens applicering. I praxis har 



 

 

 

 

 23 

det konstaterats att situationen i det enskilda fallet har haft en stor betydelse för hur domstolen 

väljer att rikta ansvaret (MÖD 2005:64). Nästa steg i bedömningen är att ta reda på huruvida 

en person har haft en faktisk och rättslig möjlighet att vidta åtgärder för att förhindra eller 

påverka den inträffade händelsen. En sådan åtgärd kan enligt praxis vara en åtgärd som innebär 

ett förhindrande eller upphörande av verksamheten som orsakar skada (MÖD 2005:64 och 

MÖD 2010:23). Dessa tre kriterier bäddar till en för stor osäkerhet och sålunda en rättsosäkerhet 

eftersom domstolen inte fått tillräckligt med vägledning om hur dessa ska kriterier per se ska 

appliceras och tillämpas. När det kommer till att döma utifrån omständigheter i det enskilda 

fallet är det uppenbart att utgången i domstol kan skilja sig åt, vilket gör det svårt för domstolen 

att försöka agera konsekvent i sitt dömande. MÖD har i senare praxis (MÖD 2013:28) dessutom 

valt att hänvisa till en s.k. kontrollmakt istället för att döma verksamhetsutövaren för 

ansvarsgenombrott i enlighet med aktiebolagsrättsliga principer. Även om detta 

kontrollbegrepp visserligen ställer upp vissa kriterier som kan indikera på en form av kontroll 

av verksamheten råder det, enligt mig, en påtaglig rådvillhet om bestämmelsens räckvidd och 

den yttersta gränsen inom ramen för gällande rätt.  

 

Att EU:s rättsakter har haft en betydelse för hur miljödomstolen har valt att tolka miljöbalkens 

definition av verksamhetsutövare visar sig i uppsatsen, men hur stor påverkan den egentligen 

har haft är svårt att säga. I juridisk doktrin framgår tydligt att det finns olika åsikter gällande 

hur stor omfattning som EU:s rättsakter ska ges. Träskman (2010) ger en tydlig förklaring om 

hur ansvaret ska allokeras och menar således att det finns fler parter än just 

verksamhetsutövaren som kan bli ansvarsskyldig. Möjligheten för en person med ansvar att 

fatta avgörande ekonomiska beslut för verksamhetens verkan är, enligt Träskman (2010), av 

särskild betydelse vid en sådan bedömning. Om fler aktörer ingår i en verksamhet är det, enligt 

Darpö (2001), den faktiska och rättsliga möjligheten att ingripa inom verksamheten som avgör 

positionen som verksamhetsutövare eller inte, vilket ges stöd för i praxis. Båda dessa 

påståenden kan sägas öppna upp för en applicering av EU:s direktiv på situationerna. Forsbacka 

(2000) motsätter sig däremot en extensiv tolkning av verksamhetsutövarbegreppet. Det är till 

vissa delar ett oklanderligt påstående, som Forsbacka för, om att det är felaktigt att utöka 

ansvarsområdet till fler personer än vad som framgår i lag och förarbeten. Det är dock värt att 

ifrågasätta om det inte finns ett behov av att utvidga ansvarskretsen. Detta påstående grundar 

sig på att det under arbetets gång med uppsatsen framgått tydligt att det råder stor oklarhet kring 

hur ansvaret ska riktas inom en verksamhet och att detta allt som oftast leder till problem vid 

avhjälpandet. Behovet  av ett förtydligande har visat sig vara påtagligt under decennier och det 

är enligt mig av största vikt att både rättstillämparen, men kanske framförallt lagstiftande organ, 

enas om en lösning. Av dessa skäl kan Michaneks och Zetterbergs (2017) påstående, som tar 

hänsyn till dagens målsättningar genom att argumentera för att de 16 miljömålen, anses vara 

mer förenligt med dagens situation. Detta torde innebära att kraven gentemot inblandande parter 

inom en verksamhet som orsakat miljöskada döms hårdare, vilket sålunda bör innebära att EU:s 

mer heltäckande definition av verksamhetsutövare ska tillämpas mer frekvent av domstol för 

att garantera rättssäkerheten i Sverige. 
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På grund av rådande ovisshet är det i dagsläget nödvändigt med en mer utvecklad reglering i 

svensk miljöbalk, och med facit i hand finns det ingenting som rätteligen tillåter Sverige att 

skjuta på problemet längre än vad som hittills redan gjorts.  
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5 Slutsats 

Vem som faller under verksamhetsutövarbegreppet i 10 kap. 2§ MB är svårdefinierat och det 

framgår inte tydligt i MB vem som omfattas av begreppet. I förarbeten till balken (prop. 

1997/98:45 Miljöbalk) framgår det att det är ”den som bedriver, bedrivit eller vidtagit en 

åtgärd” som ska definieras som verksamhetsutövare, vilket skulle kunna innefatta både fysiska 

och juridiska personer. Efterföljande förarbeten, utredningar och uttalanden i juridisk doktrin 

har visat på att det finns ett tydligt behov av en utvecklad begreppsdefinition, samt att en 

förklaring ges om vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att falla under ansvar. Detta är 

nödvändigt eftersom att det tidigare har varit svårt att rikta ett straffansvar gentemot framförallt 

juridiska personer, vilket har gjort att ansvar istället riktas gentemot fysiska personer inom 

bolaget. Detta har i sin tur resulterat i ytterligare huvudbry för Sveriges rättskipande organ då 

det i dagens verksamheter oftast sker en delegering av ansvar och uppgifter, vilket gör det svårt 

att rikta anspråk gentemot enstaka personer (Träskman, 2010).  

Eftersom att förarbeten inte varit tillräckligt vägledande för tolkningen av 10 kap. 2§ MB har 

domstolarna försökt finna svar genom att utveckla rättspraxis. Framförallt är det avgöranden i 

MÖD som har banat väg för en ny bedömning av dess innebörd då domstolen har valt att bl.a. 

införa två kriterier som ska ligga till grund för en sådan bedömning; om personen i fråga har 

haft faktisk och rättslig möjlighet att ingripa gentemot miljöskadan. Det ska dock tas i 

beaktande att domstolen lägger stor vikt vid situationen i det enskilda fallet, vilket gör att 

utgången kan skilja sig åt väsentligt från fall till fall. Domstolens bedömning i MÖD 2013:28 

kan dessutom sägas ha kommit att öppna upp för möjligheten att även rikta ett anspråk gentemot 

den närmaste kretsen inom verksamheten, vilket torde kunna innebära att den som varit behörig 

att fatta ekonomiska beslut, eller den som är en gemensam ägare i en samlokalisering, kan falla 

under ansvar. Det är inte heller omöjligt att den person inom ett bolag som kan anses inneha en 

s.k. kontrollmakt över skadans inträffande är att betrakta som ansvariga och således förpliktigad 

till att stå för saneringskostnaderna. Träskman (2010) är kritiskt inställd gentemot möjligheten 

att kunna delegera bort sitt straffansvar men menar att det ändock går att rikta ett anspråk 

gentemot annan person förutsatt att särskilda rekvisit är uppfyllda. Forsbacka (2000) är negativt 

inställd åt att verksamhetsutövarbegreppet i MB ska tolkas utefter EU-rättsliga definitioner då 

ett tydligt motstånd till detta visade sig vid framtagandet av balken. Andra har istället förbisett 

dessa uttalanden och valt att se till dagens ställda miljömål och således valt att utvidga 

begreppet till att bli mer heltäckande (Michanek & Zetterberg, 2017). 

EU-direktiv såsom t.ex. IED, IPCC och miljöansvarsdirektivet inkluderar både juridiska och 

fysiska personer i verksamhetsutövarbegreppet. Dessutom riktar de sig mot den person som har 

haft ett ekonomiskt ansvar eller också kontroll över exempelvis en anläggning på verksamheten 

som gett upphov till en miljöskada. På grund av att EU inkluderar dessa kriterier i sina direktiv 

kan det sägas att EU:s utformning skiljer sig från 10 kap. 2§ MB. Det ska dock tilläggas att 

MÖD har valt att på senare tid bortse från MB:s tolkning till förmån för EU-direktiv och 

Sevesolagen. Detta har resulterat i att MB:s definition av vem som faller under 

verksamhetsutövaransvaret har fallit i skymundan och att domsluten numera tenderar till att 

kanske bli mer rättssäkra än någonsin tidigare. 
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