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Fšrord
Vi har upplevt Šmnet som vŠldigt lŠrorikt och givande trots att det har varit svŒrt att finna en
bra lšsning pŒ problemet. Arbetet har fortlšpt mycket fint och vi anser att vi har kommit fram
till en rimlig juridisk lšsning. VŒr fšrhoppning Šr dŠrfšr att denna uppsats kan komma till
anvŠndning inom konkurs- och miljšrŠtt.
Vi Šr mycket tacksamma till att Konkursfšrvaltare Susanna Tropp vid Ackordcentralen i
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Susanna fšr att hon har varit till stor hjŠlp under arbetets gŒng. VŒr handledare Jenny Peters
vid Juridiska institutionen i Gšteborg har givit oss stšd och hjŠlp under vŒrt uppsatsskrivande
och vi vill dŠrfšr tacka Jenny fšr hennes hjŠlp och att vi har fŒtt ta del av hennes stora
kunnande pŒ omrŒdet. Vi vill Šven tacka, Konkursfšrvaltare och Universitetsadjunkt Enar
Folkesson, Advokat Sven-Inge Sandberg pŒ Styrbjšrn GŠrde AdvokatbyrŒ i BorŒs, Domare
Rolf Lundmark Miljššverdomstolen, Forskare Jan Darpš vid Hšgskolan i Dalarna, Jan
Nimstedt pŒ LŠnsfšrsŠkringar i Gšteborg samt Mikael Mellqvist pŒ Regeringskansliet, som vi
varit i kontakt med under arbetets gŒng och som hjŠlpt oss med vŠrdefull information.

Gšteborg Augusti 1999
Pauline och Marie
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Konkursbos ansvar fšr konkursgŠldenŠrens miljšfarliga
verksamhet
1. Inledning
1.1 Bakgrund
NŠr ett bolag (en juridisk person) gŒr i konkurs švergŒr alla dess utmŠtningsbara tillgŒngar till
ett konkursbo. Konkursboet Šr en annan juridisk person Šn det bolag som fanns fšre
konkursbeslutet. DŒ ett bolag som bedriver miljšfarlig verksamhet gŒr i konkurs uppkommer
frŒgan om konkursboet ansvarar fšr en eventuell efterbehandling/sanering. 5¤ ML (idag 2 kap.
3¤, 7¤ och 8¤ MB) fšreskriver att den som bedriver miljšfarlig verksamhet skall vidta bl a
skŠliga ŒtgŠrder fšr att fšrebygga eller avhjŠlpa olŠgenhet frŒn verksamheten. Detta krav gŠller
fšr alla rŠttssubjekt, Šven fšr konkursbon.1
Det fšreligger en entydig praxis vad gŠller konkursbons ansvar dŒ det fšrvarar miljšfarligt
avfall. Fšrvaringen kan ske i form av uppstŠllda tunnor pŒ en tomt eller genom deponering pŒ
nŒgot sŠtt. Eftersom sjŠlva fšrvaringen anses utgšra pŒgŒende miljšfarlig verksamhet saknar det
betydelse om boet fortsŠtter bolagets kommersiella verksamhet eller inte. I dessa fšrvaringsfall
betraktar KoncessionsnŠmnden fšr miljšskydd konkursboet som verksamhetsutšvare och boet
fŒr normalt stŒ fšr saneringen. Om dŠremot avfallet fšrvaras av nŒgon annan fšr
konkursgŠldenŠrens rŠkning mŒste boet ha rŒdighet eller nŒgon annan anknytning till avfallet
fšr att kunna bli ansvarigt fšr saneringen.
Kostnaderna som Šr fšrknippade med saneringen utgšr massafordringar i ett konkursbo och de
skall betalas fšre de prioriterade konkursfordringarna. Om det dŠremot Šr frŒga om effekterna
av en tidigare av konkursgŠldenŠren bedriven verksamhet, t ex att marken blivit fšrorenad,
anses det inte utgšra pŒgŒende miljšfarlig verksamhet. Om konkursboet inte fortsŠtter
gŠldenŠrens verksamhet och spŠr pŒ fšroreningen, kan konkursboet inte anses bedriva nŒgon
miljšfarlig verksamhet. Dessa gamla skador som hŠrršr frŒn konkursgŠldenŠren kallas skadefall
och enligt KoncessionsnŠmndens praxis har nŠmnden varit mycket obenŠgen att stŠlla krav pŒ
konkursbon att, fšr dessa skador, utfšra efterbehandlingsŒtgŠrder.2
Detta Šr en kort inblick i vad som gŠller idag. MiljšrŠtten har ansetts vŠga tyngre Šn
konkursrŠtten. GrundlŠggande konkursrŠttsliga principer har Œsidosatts, vilket enligt vŒr
mening inte kan accepteras.
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1.2 ProblemstŠllning
Problemet vi har stŠllts infšr Šr om det kan anses vara i šverensstŠmmelse med gŠllande
konkursrŠtt att ŒlŠgga ett konkursbo ansvar fšr uppstŠdning efter konkursgŠldenŠrens
miljšfarliga verksamhet. Detta Šr kŠrnfrŒgan i uppsatsen. Fšr att lŠttare fŒ en šverblick šver
vad som inbegrips i denna kŠrnfrŒga har vi delat upp den i ett antal delfrŒgor. Dessa Šr fšljande:
1. Kan konkursboet automatiskt ŒlŠggas att ansvara fšr gŠldenŠrens tidigare fšrpliktelser?
KrŠvs det inget samband mellan fšrorenarens handling och olŠgenheten (effekten) fšr att ett
ansvar skall aktualiseras?
2. Kan staten, genom att upprepa ett tidigare mot konkursgŠldenŠren riktat
saneringsfšrelŠggande mot konkursboet, omvandla en konkursfordran till en massafordran?
InnebŠr inte en tyst fšrmŒnsrŠtt utan lagstšd att borgenŠrers sŠrskilda fšrmŒnsrŠtt blir nŠst
intill meningslšs? Vad sŠger upphovsmŠnnen kring FšrmŒnsrŠttslagen och Lagen om
fšretagshypotek om det skall vara sŒ lŠtt att omvandla en konkursfordran till en
massafordran?
3. €r det skŠligt att lŒta ett konkursbo, som inte bidragit till produktionen av avfallet, stŒ fšr
saneringen av avfallet?
4. Skulle konkursboet kunna pŒstŒ att miljšfarligt avfall inte Šr konkursegendom eftersom
detta har negativt vŠrde och dŒ hŠnvisa till KL 1:1 och 3:3?
5. Skulle konkursboet kunna abandonera fastigheten med miljšfarligt avfall och pŒ sŒ sŠtt
undgŒ saneringsansvar?
6. Hur bra Šr den nya saneringsfšrsŠkringen som trŠdde ikraft med Miljšbalken 990101? Ger
den upphov till nŒgon fšrbŠttring fšr konkursboet ur ansvarshŠnseende?
7. Har KoncessionsnŠmnden fšr miljšskydd gŒtt fšr lŒngt i sin praxis avseende konkursbos
ansvar? Har den inte dšmt utanfšr den miljšrŠttsliga principen Ófšrorenaren betalarÓ?
Vi vill i detta avsnitt Šven klargšra fšr den intresserade lŠsaren att effekten fšr konkursboets
borgenŠrer Šr densamma vare sig saneringen sker fšre eller efter konkursbeslutet. Sker
saneringen fšre konkursbeslutet innebŠr det att det blir mindre pengar kvar till
konkursborgenŠrerna vid utdelning men i ett sŒdant fall ŒsidosŠtts varken de miljšrŠttsliga eller
de konkursrŠttsliga principerna. Om saneringen dŠremot sker efter konkursbeslutet innebŠr det
visserligen Šven dŒ att konkursboets borgenŠrer fŒr mindre pengar att dela sinsemellan men i
detta fall ŒsidosŠtts de grundlŠggande konkursrŠttsliga principerna. Det Šr i det sistnŠmnda
fallet problemet finns och det Šr detta vi skall behandla i vŒr uppsats. Det Šr inte konkursboets
borgenŠrer eller konkursboet som fšrlorar pŒ att rŠttslŠget Šr som idag utan det Šr de
grundlŠggande konkursrŠttsliga principerna.
1.3 Syfte
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Syftet med vŒr uppsats Šr att gšra en djupdykning i problematiken kring konkursbos ansvar
fšr konkursgŠldenŠrens miljšfarliga verksamhet och fšrhoppningsvis komma fram till rimliga
lšsningar som Šr acceptabla ur sŒvŠl konkursrŠttens som miljšrŠttens synvinkel. MŒlet Šr inte
att hitta en eller flera lšsningar dŠr miljšrŠtten fšrlorar helt utan att fšrsška finna jŠmvikt
mellan dessa lika tunga rŠttsomrŒden. Dagens praxis har i stort bara gynnat miljšrŠttsliga
principer medan konkursrŠttens centrala rŠttsprinciper har satts Œt sidan. Vi menar att dessa
rŠttsomrŒden Šr av samma tyngd och att man dŠrfšr bšr fšrsška lšsa det med nŒgon form av
samspel dem emellan.
1.4 AvgrŠnsning
Vi har avgrŠnsat vŒr uppsats till att endast behandla konkursboets ansvar vid fšrvaring av
konkursgŠldenŠrens miljšfarliga avfall och inte fall dŒ konkursboet fortsŠtter
konkursgŠldenŠrens miljšfarliga verksamhet.
Vi vill Šven nŠmna att vi Šr fullt medvetna om att det har skrivits mycket i amerikansk doktrin
om det aktuella rŠttsomrŒdet men pŒ grund av utrymmesskŠl kan vi tyvŠrr inte nŠrmare gŒ in
pŒ detta i vŒr uppsats.
1.5 Disposition
Uppsatsen Šr disponerad pŒ fšljande sŠtt. Inledningsvis redogšr vi kort fšr nŒgra
grundlŠggande konkursrŠttsliga bestŠmmelser. DŠrefter lyfter vi fram problemen/frŒgorna i
uppsatsŠmnet genom att stŠlla konkursrŠttens och miljšrŠttens skilda rŠttsprinciper mot
varandra. Detta Œtfšljs av en redogšrelse fšr vad som gŠller idag dvs den rŠttspraxis som har
utvecklats pŒ omrŒdet. RŠttsfall som har varit av stor betydelse kommer att diskuteras och
analyseras. Efter det fšljer en presentation av de mest centrala bestŠmmelserna i
Miljšskyddslagen (1969:387) och Miljšbalken (1998:808), dŠr vi Šven lyfter fram likheter och
skillnader dem emellan. DŠrefter fšljer ett avsnitt med fšrslag pŒ lšsningar dŠr vi fšrsšker reda
ut fšr- och nackdelarna med varje fšrslag. Avslutningsvis knyter vi samman allt som
behandlats i uppsatsen och lyfter Šn en gŒng fram de lšsningsfšrslag som vi anser vara de
lŠmpligaste pŒ problemet kring konkursbos ansvar fšr konkursgŠldenŠrens miljšfarliga
verksamhet.

2. GrundlŠggande konkursrŠtt
2.1 Inledning
I detta avsnitt vill vi ge en kort redogšrelse fšr gŠllande konkursrŠtt. Syftet Šr att hjŠlpa
fšretrŠdare fšr miljšrŠtten och andra som inte Šr specialister pŒ konkursrŠttsomrŒdet, men som
finner Šmnet av intresse, att fšrstŒ vŒr uppsats. Vi vill dock betona att detta inte Šr en
uttšmmande eller heltŠckande redogšrelse fšr dagens svenska konkursrŠtt.
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2.2 Konkursens syfte
Konkurslagstiftningen bygger pŒ principen, att nŠr flera borgenŠrer inte kan fŒ full betalning fšr
sina fordringar de skall bŠra fšrlusten proportionellt mot storleken av vars och ens fordran.
Principen har modifierats genom att vissa fordringar tillerkŠnns fšrmŒnsrŠtt (allmŠn eller
sŠrskild). Konkursbeslutet innebŠr att gŠldenŠren beršvas rŒdigheten šver sin egendom enligt
KL 3:1. Att gŠldenŠren inte har rŒdigheten šver konkursegendomen leder till att gŠldenŠren inte
kan gynna viss borgenŠr genom att lŠmna borgenŠren full betalning. Konkursbeslutet sŠtter
stopp fšr en kapplšpning mellan borgenŠrerna. Fšr att fšrhindra att kapplšpningen mellan
borgenŠrerna om gŠldenŠrens tillgŒngar inte sker innan konkursbeslutet sŒ finns det vissa regler
som ger konkursbeslutet retroaktiv verkan - Œtervinningsfšrfarandet.
Efter konkursbeslutet fŒr utmŠtning inte Šga rum enligt KL 3:7. I KL 7:8 stadgas att
konkursfšrvaltaren skall ta tillvara borgenŠrernas gemensamma rŠtt och bŠsta och detta Šr ett
av konkursens frŠmsta syfte. KL:s regler syftar till att skapa trygghet fšr borgenŠrerna och pŒ
sŒ sŠtt underlŠtta fšr gŠldenŠrer att fŒ kredit.3
2.3 Den allmŠnna konkursgrunden obestŒnd
Enligt KL 1:2 skall en gŠldenŠr fšrsŠttas i konkurs om han Šr pŒ obestŒnd. I KL 1:2 st 2
faststŠlls vad som menas med begreppet obestŒnd. Med obestŒnd/insolvens menas att
gŠldenŠren inte rŠtteligen kan betala sina skulder allteftersom de fšrfaller till betalning. €r
betalningsofšrmŒgan endast tillfŠllig anses gŠldenŠren ej vara pŒ obestŒnd. GŠldenŠren kan Šven
vara pŒ obestŒnd om han inte kan betala skulder som fšrfaller i framtiden.
En gŠldenŠr Šr ej insolvent endast av den anledningen att skulderna šverstiger tillgŒngarna, dvs
dŒ insufficiens fšreligger. GŠldenŠren kan t ex pŒstŒ att han kan betala skulderna i framtiden
med lšn som han kommer att erhŒlla.
I vissa fall dŒ tillgŒngarna šverstiger skulderna (sufficiens) Šr det mšjligt att gŠldenŠrsfšretaget
ej kan betala sina skulder. NŒgra skulder kanske fšrfaller inom kort och dŒ mŒste fšretaget sŠlja
viss egendom fšr att betala skulderna. Om tillgŒngarna avyttras till underpris kan det uppstŒ
fšrluster i fšretaget som leder till att fšretaget ej kan betala framtida skulder. Fšretaget Šr dŒ pŒ
obestŒnd. Bristande likviditet Šr i och fšr sig ingen konkursgrund. Bristen pŒ likviditet kan
sŒlunda leda fram till insolvens.
Bedšmningen om anledning till konkurs fšreligger avgšrs efter en mera allsidig och nyanserad
bedšmning av olika ekonomiska faktorer Šn den som avspeglas i begreppen insufficiens och
sufficiens. Som ovan nŠmnts sŒ anknyts konkurs till det fšrmšgenhetslŠge som betecknas
obestŒnd/insolvens.
Insolvensbedšmningen bestŒr av en mer eller mindre lŒngsiktig prognos med undantag av de fall
dŠr redan fšrfallna fordringar šverstiger vŠrdet av gŠldenŠrens tillgŒngar. Prognosen gŒr ut pŒ
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Heuman, Specialprocess, s 140-142. Welamson, Konkurs, s 14-18
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att bestŠmma huruvida gŠldenŠren mŒste antas bli ofšrmšgen att infria skulderna allt eftersom
de fšrfaller. Insolvensbedšmningen kan inrymma Œtskilliga osŠkerhetsmoment.
I 1862 Œrs KL lšste lagstiftaren svŒrigheterna kring en insolvensbedšmningen genom att
anknyta mšjligheten att utverka konkurs till ett antal i lagen angivna sŠrskilda omstŠndigheter
vilka ansŒgs typiskt sett utgšra belŠgg fšr insolvens. PŒvisande av en sŒdan omstŠndighet var Œ
ena sidan en nšdvŠndig fšrutsŠttning fšr konkurs men Œ andra sidan ocksŒ en tillrŠcklig ŒtgŠrd
fšr konkurs.
Lšsningen som fšredrogs i 1862 Œrs KL underlŠttar pršvningen av en konkursansškan men
lšsningen har den nackdelen att man inte kan ta tillrŠcklig hŠnsyn till det enskilda fallet. Genom
1921 Œrs KL infšrdes dŠrfšr insolvens som allmŠn konkursgrund. Vid sidan hŠrav behšlls dock
lŠnge ett antal speciella konkursgrunder.
Genom 1975 Œrs lagstiftning har kvarvarande speciella konkursgrunder avskaffats, och
obestŒnd utgšr numer den enda grunden fšr konkurs. Fšr att underlŠtta fšr borgenŠrer att
relativt snabbt och enkelt fŒ till stŒnd en konkurs vid fšrhandenvaron av omstŠndigheter som
typiskt sett tyder pŒ insolvens uppstŠlldes vissa presumtionsregler.4 Reglerna innebŠr att om
en i lagen angiven omstŠndighet pŒvisas blir det gŠldenŠren som fšr att undgŒ konkurs mŒste
visa att han det oaktat Šr solvent.5
2.3.1 Behšriga att ansška om konkurs
I KL 1:2 st 1 stadgas det att gŠldenŠren kan fšrsŠttas i konkurs antingen efter egen eller
borgenŠrs ansškan.
Om en borgenŠr ansšker om att en gŠldenŠr skall fšrsŠttas i konkurs sŒ Œligger det borgenŠren
att styrka att gŠldenŠren Šr pŒ obestŒnd. Fšr att borgenŠrerna skall kunna fŒ gŠldenŠren fšrsatt
i konkurs utan allt fšr mycket mšda uppstŠller lagtexten vissa presumtioner som innebŠr att
om dessa visas vara uppfyllda sŒ fšrutsŠtts gŠldenŠren vara pŒ obestŒnd.6 Om borgenŠren
styrkt nŒgon av grunderna fšr presumtionsreglerna sŒ mŒste gŠldenŠren fšr att undvika
konkurs styrka att han Šr solvent. Fšr att fšrhindra att konkursansškningar inges utan skŠl
eller grundas pŒ andra syften Šn de som Šr avsedda har lagstiftaren i KL 17:3 fšreskrivit att
borgenŠr kan bli skadestŒndsskyldig i vissa fall.7
GŠldenŠren kan sjŠlv begŠra att bli fšrsatt i konkurs. Om gŠldenŠren sjŠlv ansšker om konkurs
behšver inte insolvensen styrkas. En uppgift av gŠldenŠren sjŠlv att han Šr insolvent skall
enligt KL 2:7 godtas om det inte finns sŠrskild anledning att inte gšra det. Denna regel
kan tillŠmpas Šven nŠr ansškningen gjorts av borgenŠr under fšrutsŠttningen att gŠldenŠren i
detta fall lŠmnat uppgiften i konkursansškningsŠrendet.8
4

KL 2:7-2:9
Heuman, Specialprocess, s 149-150. Welamson, Konkurs, s 22-25
6
KL 2:7-2:9
7
Heuman, Specialprocess, s 152 och 157-158. Welamson, Konkurs, s 29
8
Prop 1975:6 s 153, jmf SOU 1970:175 s 78
Heuman, Specialprocess, s 154 och 156. Welamson, Konkurs, s 29
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2.4 Konkursboets fšrhŒllande till konkursgŠldenŠren
Under konkurs tar konkursboet hand om gŠldenŠrens tillgŒngar enligt KL 1:1. De tillgŒngar som
gŠldenŠren har som Šr av beskaffenhet att kunna utmŠtas skapar enligt KL 3:3 den
egendomsmassa som utgšr ett konkursbo. Ett konkursbeslut innebŠr enligt KL 3:1 att
gŠldenŠren inte fŒr rŒda šver den egendom som hšr till konkursboet. Som huvudregel kan
gŠldenŠren heller inte ingŒ rŠttshandlingar som belastar boet.9
Ett konkursbo anses inte ansvara fšr gŠldenŠrens fšrpliktelser enligt en grundlŠggande
konkursrŠttslig princip.10 Konkursboet har dock rŠttigheten att intrŠda i gŠldenŠrens
fšrpliktelse om boet vill. Det bšr dock betonas att konkursboet inte har en skyldighet att
intrŠda i gŠldenŠrens avtal. Om konkursboet vill att en motpart fullgšr nŒgon del av sin
prestation i enlighet med ett avtal som gŠldenŠren ingŒtt innan konkursen, mŒste boet antingen
stŠlla fullgod sŠkerhet eller Œta sig massaansvar fšr kostnaderna som uppkommer. 11
2.5 Fordringar i konkurs
Endast de fordringar som uppkommit innan konkursbeslutet fŒr enligt KL 5:1 gšras gŠllande i
konkursen. Som ovan nŠmnts bygger konkurslagstiftningen pŒ principen om att samtliga
borgenŠrer skall ta del av uppkomna fšrluster i proportion till fordringarnas storlek. Denna
princip inskrŠnks av att vissa fordringar Šr fšrenade med fšrmŒnsrŠtt enligt fšrmŒnsrŠttslagen.
En borgenŠr vars fordran Šr fšrmŒnsberŠttigad (prioriterad fordringsŠgare) har rŠtt att fŒ
betalning framfšr andra borgenŠrer (oprioriterade fordringsŠgare). FšrmŒnsrŠttslagen
bestŠmmer i vilken ordning borgenŠrerna skall fŒ betalt. I fšrmŒnsrŠttslagen finns det tvŒ olika
slag av fšrmŒnsrŠtter, allmŠn och sŠrskild fšrmŒnsrŠtt. SŠrskild fšrmŒnsrŠtt kan endast gšras
gŠllande i viss egendom. Huvudregeln Šr att sŠrskild fšrmŒnsrŠtt har fšretrŠde framfšr allmŠn.
Fordringar som Šr fšrenade med pantrŠtt i lšs eller fast egendom Šr exempel pŒ fordringar som
Šr fšrenade med sŠrskild fšrmŒnsrŠtt. AllmŠn fšrmŒnsrŠtt med hšgsta prioritet tillkommer
borgenŠrens fordran fšr gŠldenŠrens fšrsŠttande i konkurs.12
Efter ett konkursbeslut kan konkursboet Œdra sig olika kostnader. De fordringar som
tillkommer tredje man gentemot konkursboet kallas massafordringar. Massafordringar kan
exempelvis uppstŒ dŒ boet fortsatt gŠldenŠrens ršrelse. Massaskulderna skall betalas innan
utdelning till konkursborgenŠrerna sker. Massaskuldernas sŠrstŠllning tycks ha dikterats av
intresset fšr boet att erhŒlla krediter.13
Konkursboet skall vidare utge ersŠttning fšr konkurskostnaderna. I KL 14:1 stadgas vad som
avses med konkurskostnad. Konkursfšrvaltarens arvode Šr enligt ovan nŠmnda paragraf en
konkurskostnad och skall enligt KL 14:2 utgŒ ur konkursboet framfšr andra skulder som boet
Œdragit sig.
9

Pfannenstill, SvJT 1993:5-6, s 394-395
Mšller, InsolvensrŠttsligt forum 1999, s 2
11
HŒstad, SakrŠtt avseende lšs egendom, s 399-400
12
Heuman, Specialprocess, s 142. Pfannenstill, SvJT 1993:5-6, s 395
13
Heuman, Specialprocess, s 142-144. Pfannenstill, JT 1992/1993:1, s 113
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2.6 Fšrvaltningen av ett konkursbo
2.6.1 Utseende av fšrvaltare
Sedan en gŠldenŠr fšrsatts i konkurs skall rŠtten snarast utse en konkursfšrvaltare som skall ha
hand om avvecklingen av boet, dvs sŠlja boets egendom och dela ut medlen till borgenŠrerna.14
I KL 7:1 uppstŠlls de krav som en konkursfšrvaltare skall uppfylla. I KL 7:1 fšreskrivs bl a
att konkursfšrvaltaren skall ha den sŠrskilda insikt och erfarenhet som uppdraget krŠver. Fšr
att en person skall kunna utses till fšrvaltare krŠvs vidare enligt KL 7:1 att han Œtnjuter
borgenŠrernas fšrtroende, men rŠtten behšver inte hšra dem om deras Œsikt i frŒga om val av
fšrvaltare.15 RŠtten mŒste dŠremot inhŠmta yttrande frŒn tillsynsmyndigheten innan fšrvaltare
utses enligt KL 7:3. Fšrvaltaren skall nŠmligen Œtnjuta denna myndighets fšrtroende.16
Fšrvaltarens allmŠnna Œligganden Šr enligt KL 7:8 st 1 att ta tillvara borgenŠrernas
gemensamma rŠtt och bŠsta samt vidta alla de ŒtgŠrder som frŠmjar en snabb och fšrmŒnlig
avveckling av boet.17
2.6.2 Fšrvaltarens beslutanderŠtt och samrŒdsskyldighet
Fšrvaltaren skall sjŠlvstŠndigt avgšra olika fšrvaltningsfrŒgor och ta ansvaret fšr besluten. I
viktigare frŒgor skall fšrvaltaren enligt KL 7:10 hšra tillsynsmyndigheten och sŠrskilt beršrda
borgenŠrer om det inte fšreligger hinder mot det. Fšrvaltaren skall Šven hšra gŠldenŠren i ovan
nŠmnda frŒgor om det lŠmpligen kan ske enligt KL 7:10. Anledningen till att fšrvaltaren skall
hšra tillsynsmyndigheten i viktigare frŒgor Šr att fšrvaltaren kan dra nytta av myndighetens
rŒd och upplysningar.18
Om gŠldenŠren eller en borgenŠr Šr missnšjd med att fšrvaltaren inte vill vidta en ŒtgŠrd fŒr de
nšja sig med mšjligheten att sška fŒ fšrvaltaren entledigad enligt KL 7:5.19
2.6.3 Sanktioner mot fšrvaltaren
Sanktioner mot fšrvaltaren utgšrs av att fšrvaltaren enligt KL 7:5 kan entledigas av rŠtten efter
framstŠllning av tillsynsmyndigheten, granskningsman, borgenŠr eller gŠldenŠr och av att
fšrvaltaren kan bli skadestŒndsskyldig enligt KL 17:1.

14

Prop 1986/87:90, s 103 och 254
Prop 1986/86:90, s 254f
16
Prop 1986/87:90, s 254
17
I detta sammanhang vill vi nŠmna en med Miljšbalken nyinfšrd bestŠmmelse i 7:16a Konkurslagen. I
bestŠmmelsen stadgas om en anmŠlningsplikt fšr konkursfšrvaltaren. Fšrvaltaren skall till tillsynsmyndigheten
enligt 26 kap. MB anmŠla om han har anledning att anta att konkursgŠldenŠren kvarlŠmnat kemikalier eller
farligt avfall samt om han misstŠnker mark- eller vattenfšroreningar. Vi har av utrymmesskŠl valt att inte gŒ in
nŠrmare pŒ denna nya bestŠmmelse.
18
Heuman, Specialprocess, s 202-204. Welamson, Konkurs, s 54
19
Prop 1986/87:90, s 103
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2.6.4 Tillsynsmyndighetens uppgift
Enligt KL 7:25 utser regeringen vissa kronofogdemyndigheter att vara tillsynsmyndigheter.
Tillsynsmyndighetens uppgift anges i KL 7:27 vara att švervaka att fšrvaltningen bedrivs pŒ
ett ŠndamŒlsenligt sŠtt i šverensstŠmmelse med KL och andra fšrfattningar.
Tillsynsmyndigheten skall enligt KL 7:27 sŠrskilt se till att avvecklingen av konkursen inte
fšrdršjs i onšdan. Myndigheten fŒr enligt ovan nŠmnda lagrum, nŠr den finner det lŠmpligt,
inventera boets kassa och švriga tillgŒngar samt begŠra redovisning av fšrvaltaren.

3. MiljšrŠttsliga kontra konkursrŠttsliga principer - uppkomsten av
tvistiga frŒgor
3.1 Inledning
NŠr ett bolag gŒr i konkurs švergŒr alla dess utmŠtningsbara tillgŒngar till ett konkursbo.
Konkursboet Šr en annan juridisk person Šn det bolag som fanns fšre konkursbeslutet. DŒ ett
bolag som bedriver miljšfarlig verksamhet gŒr i konkurs uppkommer den centrala frŒgan om
konkursboet ansvarar fšr en eventuell efterbehandling/sanering.20
FšretrŠdare fšr konkursrŠtten och miljšrŠtten har i denna frŒga skilda uppfattningar.
Anledningen till att den civilrŠttsliga bedšmningen skiljer sig frŒn den offentligrŠttsliga kan
fšrklaras med att respektive regelverk har olika ŠndamŒl och skyddsintressen.
I detta avsnitt skall vi lyfta fram de problem som rŒder genom att stŠlla miljšrŠttens och
konkursrŠttens principer mot varandra.
3.2 MiljšrŠttens mŒl och dess rŠttsprinciper
ÓMŒlet med miljšpolitiken Šr att skydda mŠnniskors hŠlsa, bevara den biologiska mŒngfalden,
hushŒlla med uttaget av naturresurser sŒ att de kan utnyttjas lŒngsiktigt samt skydda naturoch kulturlandskapet.Ó Detta citat Šr hŠmtat ur regeringens proposition ÓEn god livsmiljšÓ.21
Idag Šr denna mŒlsŠttning infšrd i 1:1 MB.22 Beskrivningen ger oss innehŒllet i principen Óen
hŒllbar utvecklingÓ (Ósustainable developmentÓ).23
Fšr att uppnŒ dessa mŒl skall Óden fšrebyggande principenÓ gŠlla och Óprincipen att
fšrorenaren betalarÓ (ÓPolluters Pay PrincipleÓ).24
ÓDen fšrebyggande principenÓ innebŠr att den ansvarige skall fšrebygga , hindra eller motverka
att skada eller olŠgenhet uppstŒr fšr mŠnniskors hŠlsa eller miljš.

20

Hamilton, JT 1997/98:1, s 127
Prop 1990/91:90, s 11
22
Se Šven Prop 1997/98:45, s 166f
23
Pfannenstill, SvJT 1993:5-6, s 412
24
Pfannenstill, SvJT 1993:5-6, s 412
21
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ÓPrincipen att fšrorenaren betalarÓ innebŠr, enligt fšrarbetena till ML, att den som bedriver
miljšfarlig verksamhet ocksŒ bšr ta pŒ sig kostnaderna fšr den skada och olŠgenhet som
verksamheten orsakar.25 Principen skall gŠlla ÓsŒvŠl fšretag och myndigheter som individer och
omfatta samtliga aktiviteterÓ.26
Bakom Óprincipen att fšrorenaren betalarÓ ligger fšljande tanke. Om den som orsakar en
olŠgenhet ocksŒ fŒr betala saneringskostnaden (kostnaden fšr att undanršja olŠgenheten), sŒ
fšrsšker denne minimera olŠgenheten och sina kostnader. Principen skall utgšra ett incitament
att vara varsam vid miljšfarlig verksamhet.
Enligt fšretrŠdare fšr konkursrŠtten fšrfelas syftet med principen om den som Šr
betalningsansvarig (t ex ett konkursbo) inte kan pŒverka olŠgenheten. Det kan dŒ vara svŒrt att
motivera varfšr en personkrets snarare Šn en annan skall svara fšr kostnaden. Om det allmŠnna
till varje pris vill slippa betala uppstŠdningskostnaden, mŒste staten vŠltra šver ansvaret pŒ
nŒgon annan oavsett skŠligheten i det. Man hamnar dŒ i Óthe deep pocket policyÓ dvs man tar
pengar dŠr det finns Šven om sambandet mellan nedsmutsningen och betalaren Šr mycket svag.
HŠrmed har vi ett problem ur konkursrŠttslig synvinkel.27
3.3 KonkursrŠttens mŒl och dess rŠttsprinciper
MŒlet med konkursrŠtten bygger pŒ principen, att nŠr flera borgenŠrer inte fullt ut kan
tillgodoses de skall bŠra fšrlusten proportionellt mot storleken av vars och ens fordran.
Principen har dock i avsevŠrd utstrŠckning modifierats genom infšrande av allmŠn och sŠrskild
fšrmŒnsrŠtt fšr skilda fordringar. Detta framgŒr av FšrmŒnsrŠttslagen. Syftet med KL Šr
dessutom att sŠtta stopp fšr en kapplšpning mellan borgenŠrerna som Šr Šgnad att fšrvŠrra
gŠldenŠrens ekonomiska situation och att dŠrmed skapa trygghet bŒde fšr borgenŠrerna och
gŠldenŠren.28
Inom konkursrŠtten finns mŒnga viktiga rŠttsprinciper. Dessa har lŒng tradition och torde ha
stor betydelse fšr rŠttslivet och den ekonomiska verksamheten i švrigt. De mest centrala, som
Šr av betydelse i vŒr uppsats, Šr fšljande:
1. Konkursbo ansvarar inte fšr gŠldenŠrens fšrpliktelser: Denna princip Šr en av grundpelarna
pŒ vilken konkursrŠtten vilar. Man mŒste vara noga med att skilja pŒ gŠldenŠrens och boets
ansvar. Boet har ingen plikt att intrŠda i gŠldenŠrens avtal. Man kan jŠmfšra detta med KL
3:9 som innebŠr att ett konkursbo har en rŠttighet - inte en skyldighet - att succedera
gŠldenŠren som part i en rŠttegŒng som pŒgŒr mellan gŠldenŠren och tredje man vid tiden fšr
konkursbeslutet. Om konkursboet inte švertar gŠldenŠrens talan anses egendomen, som
man tvistar om, inte tillhšra konkursboet.29
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SOU 1992:135, s 47f
Prop 1990/91:90, s 12ff
27
Pfannenstill, SvJT 1993:5-6, s 412
28
Welamson, Konkurs, s 14
29
Mšller, InsolvensrŠttsligt Forum 1999, s 2. Pfannenstill, SvJT 1993:5-6, s 416
Pfannenstill, Advokaten 1993:8, s 320
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2. Egendom utan fšrsŠljningsvŠrde ingŒr inte i konkursboet, KL 1:1 och 3:3. I boet ingŒr bara
utmŠtningsbar egendom. Vilken egendom som Šr utmŠtningsbar framgŒr av UB 4:2 och 5:14. Detta Šr en grundlŠggande princip som gŠllt lŠnge.30
3. Konkursboet utgšr endast en fšrvaltningsform fšr omhŠndertagande och fšrsŠljning av
gŠldenŠrens egendom fšr borgenŠrernas rŠkning. Detta framgŒr klart av KL 7 kap (KL
7:8).31
4. Konkursboets egendom skall anvŠndas fšr att betala fordringar som uppkommit fšre
konkursbeslutet. Detta fšljer av KL 5:1. Fordringarna Šr sŒledes konkursfordringar av olika
karaktŠr. De kan vara sŠrskilda fšrmŒnsrŠtter, allmŠnna fšrmŒnsrŠtter eller oprioriterade
fordringar. Fordringar som har uppkommit efter konkursbeslutet och som har ingŒtts av
konkursboet kallas fšr massafordringar. Dessa skall betalas fšre konkursfordringarna enligt
KL 11:1.32
3.4 RŠttslŠget idag
Det fšreligger en entydig praxis vad gŠller konkursbons ansvar dŒ det fšrvarar miljšfarligt
avfall. Innebšrden av Regeringens och KoncessionsnŠmndens praxis Šr idag den att
konkursboet (den ansvariges borgenŠrer) fŒr ta kostnaden fšr uppstŠdning om den ansvarige
saknar medel dvs ansvaret fšr gŠldenŠrens miljšfarliga verksamhet švergŒr automatiskt pŒ
konkursboet. UppstŠdningskostnaden blir en massaskuld som ÓtrŠngerÓ sig fšre
konkursfordringarna.
Enligt vŒr mening Šr den rŠttspraxis som utvecklats ršrande konkursboets ansvar fšr
gŠldenŠrens miljšfarliga verksamhet helt utan hŠnsynstagande till konkursrŠtten. MiljšrŠtten
har vunnit i Regeringen och KoncessionsnŠmnden fšr miljšskydd. Detta har genererat och
genererar fortfarande stora problem inom konkursrŠtten eftersom dess viktiga rŠttsprinciper
har Œsidosatts. Konkursboets borgenŠrer har, som vi tidigare nŠmnt, inte varit de som har
fšrlorat pŒ att rŠttslŠget Šr som idag utan det Šr de grundlŠggande konkursrŠttsliga principerna
som har drabbats negativt.33
3.5 Uppkomsten av problem
€r det i šverensstŠmmelse med gŠllande konkursrŠtt att ŒlŠgga ett konkursbo ansvar fšr
uppstŠdning efter konkursgŠldenŠrens miljšfarliga verksamhet?

30

Mšller, InsolvensrŠttsligt Forum 1999, s 2. Pfannenstill, SvJT 1993:5-6, s 416
Pfannenstill, Advokaten 1993:8, s 320
31
Mšller, InsolvensrŠttsligt Forum 1999, s 2. Pfannenstill, SvJT 1993:5-6, s 416
Pfannenstill, Advokaten 1993:8, s 320
32
Mšller, InsolvensrŠttsligt Forum 1999, s 2. Pfannenstill, SvJT 1993:5-6, s 416
Pfannenstill, Advokaten 1993:8, s 320
33
Se avsnitt 1.2
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Enligt fšretrŠdare fšr konkursrŠtten Šr det orimligt att ŒlŠgga ett konkursbo ett sŒdant ansvar.
Dessa menar att dagens rŠttspraxis klart strider mot viktiga konkursrŠttsliga principer sŒsom
att ett konkursbo endast utgšr en fšrvaltningsform fšr omhŠndertagande och fšrsŠljning av
gŠldenŠrens egendom fšr borgenŠrernas rŠkning, att ett konkursbo inte ansvarar fšr
konkursgŠldenŠrens fšrpliktelser och att en massafordran uppkommer dŒ konkursboet
rŠttshandlar efter konkursbeslutet.
FšretrŠdare fšr konkursrŠtten menar Šven att, om denna praxis skulle stŒ sig sŒ skulle det
innebŠra att den egendom som nŒgon gŒng anvŠnts i miljšfarlig verksamhet Šr belastad av ett
latent saneringskrav sŒ lŠnge egendomen finns hos den som bedrivit eller kan anses driva
verksamheten - en slags tyst fšrmŒnsrŠtt utan uttryckligt stšd i lag som trŠnger sig fšre švriga
prioriterade och oprioriterade borgenŠrer.34 Detta har vare sig stšd i Konkurslagen eller i
FšrmŒnsrŠttslagen.

4. RŒdande rŠttspraxis
4.1 Inledning
Inom problemomrŒdet Ókonkursbos ansvar fšr konkursgŠldenŠren miljšfarliga verksamhetÓ Šr
rŠttspraxis mycket viktig. I detta avsnitt skall vi dŠrfšr fšrst redogšra fšr instansfšrfarandet i
sŒdana mŒl och dŠrefter utfšrligt presentera viktiga avgšranden. Varje avgšrande skall Šven
bemštas med egna stŠllningstaganden.
4.2 AllmŠnt om de olika instanserna i fšrfarandet
ÓAnsvar fšr miljšfarlig verksamhetÓ Šr en fšrvaltningsrŠttslig angelŠgenhet. Fšrsta instans i
besvŠrsgŒngen var tidigare Miljš- och HŠlsoskyddsnŠmnden i varje kommun, som hade till
uppgift att enligt ML meddela fšrelŠgganden, fšrbud, ge tillstŒnd etc. Andra instans var
LŠnsstyrelserna och sista instans var fšre Œr 1988 Regeringen. Efter lagŠndringen i
Miljšskyddslagen (ML) 1989 blev KoncessionsnŠmnden fšr miljšskydd sista instans i
avgšranden enligt 40¤ ML och detta varade fram till Miljšbalkens ikrafttrŠdande 990101.35
Enligt fšrarbetena hade KoncessionsnŠmnden en Ói viss mŒn domstolsliknande stŠllningÓ och
fick ÓnŠrmast karaktŠren av ett opartiskt skiljeorganÓ.36 NŠmnden fšr miljšskydd bestod av
ordfšrande och tre andra ledamšter. Ordfšranden skulle vara lagfaren. En ledamot skulle ha
sakkunskap och erfarenhet i tekniska frŒgor. En ledamot skulle ha erfarenhet av frŒgor som
faller inom verksamhetsomrŒdet fšr statens naturvŒrdsverk och den fjŠrde ledamoten skulle ha
erfarenhet av industriell verksamhet. Regeringen fšrordnade ordfšrande och švriga ledamšter.37
Tillsynsmyndigheterna enligt ML var Statens NaturvŒrdsverk, LŠnsstyrelserna samt andra
kommunala miljšnŠmnder som fullgjorde uppgifter inom miljš- och hŠlsoskyddsomrŒdet.38
34

Pfannenstill, JT 1992/93:1, s 116
Miljšskyddslagen (1969:387) 48¤ 2st
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NJA II 1969, s 275 och 278
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NaturvŒrdsverket handhade den centrala tillsynen, samordnade tillsynsverksamheten och
lŠmnade vid behov bistŒnd i denna verksamhet. LŠnsstyrelserna utšvade tillsyn šver sŒdan
verksamhet som krŠvde tillstŒnd enligt Miljšskyddslagen eller som utšvades av
fšrsvarsmakten medan de kommunala nŠmnderna utšvade den lokala tillsynen šver švrig
miljšfarlig verksamhet.
I och med Miljšbalkens ikrafttrŠdande 990101 har vi en instansordning som skiljer sig frŒn den
gamla. Idag finns det regionala miljšdomstolar och en Miljššverdomstol som Šr knuten till Svea
hovrŠtt. Hšgsta domstolen Šr slutinstans i mŒl som i fšrsta instans pršvats av en miljšdomstol
medan mŒl som pršvats av fšrvaltningsmyndighet eller kommun har Miljššverdomstolen som
slutinstans. …vriga pršvningsmyndigheter Šr Regeringen, LŠnsstyrelserna och andra
fšrvaltningsmyndigheter samt kommunerna.39
De regionala miljšdomstolarna skall som fšrsta instans handlŠgga och tillstŒndspršva mŒl om
mera omfattande miljšfarlig verksamhet, vattenmŒl och ersŠttningsmŒl av olika slag. I dessa mŒl
tillŠmpas i fšrsta hand Miljšbalkens regler och i andra hand RŠttegŒngsbalkens.40
Statliga myndigheters beslut enligt Miljšbalken fŒr šverklagas till de regionala
miljšdomstolarna medan kommunernas beslut i regel fŒr šverklagas till LŠnsstyrelsen, ett led i
pršvningskedjan. I dessa mŒl i miljšdomstolen tillŠmpas i huvudsak Fšrvaltningsprocesslagen
(1971:291).41
De regionala miljšdomstolarna har motsvarande sammansŠttning som KoncessionsnŠmnden fšr
miljšskydd (se ovan).42
Fšr att Miljššverdomstolen skall ompršva domar och beslut krŠvs det pršvningstillstŒnd i mŒl
som handlagts enligt Fšrvaltningsprocesslagen.43
Tillsynsmyndigheter enligt den nya rŠttsordningen Šr NaturvŒrdsverket, generallŠkaren,
LŠnsstyrelsen, andra statliga myndigheter och kommunerna.44
Vi skulle vilja pŒstŒ att det nya instansfšrfarandet Šr mycket ršrigt. Det gŠller att hŒlla tungan
rŠtt i mun med tanke pŒ att det Šr olika mellaninstanser och slutinstanser beroende pŒ vem som
har avgjort mŒlet i fšrsta instans.

4.3 Centrala avgšranden
Den rŠttspraxis vi har idag har avgjorts av Regeringen och KoncessionsnŠmnden fšr
miljšskydd. Miljššverdomstolen har Šnnu inte dšmt i nŒgot mŒl enligt den nya MB och detta
39
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kommer heller inte ske inom snar framtid.45 Fallen ršr frŠmst 40¤ ML som sŠger att en
tillsynsmyndighet fŒr meddela ett fšrelŠggande om sŒdana fšrsiktighetsmŒtt eller ett fšrbud
som behšvs fšr att lagen skall efterlevas.46
Eftersom det omrŒde vi valt att behandla i princip endast tŠcks av rŠttspraxis och Šr lite
behandlat i doktrin, har vi valt att pŒ ett tidigt stadium i uppsatsen utfšrligt redogšra fšr de
viktiga avgšranden som vi finner Šr av intresse fšr fortsatt diskussion och analys. Med
redogšrelsen vill vi framhŠva bakgrunden i mŒlet, konkursboets invŠndningar, beslut och
beslutsmotivering samt vŒr egna analys. Avgšrandena behandlas i tidsordning:

4.3.1 Wesstršm Verktygs AB - Regeringens beslut 1981-02-26, 1619/80
Bakgrund:
Wesstršm Verktygs AB hade bedrivit verksamhet pŒ egen fastighet. Vid konkursen fanns
lagrat miljšfarligt avfall bestŒende av 7-8 ton hŠrdsalter pŒ fastigheten. LŠnsstyrelsen i
Stockholms lŠn fann att Óansvaret fšr omhŠndertagande av avfallet i fšrsta hand Œvilar den som
producerat detsamma dvs Wesstršms Verktyg ABÉÓ och Œlade konkursboet att enligt 40¤
ML bortforsla det miljšfarliga avfallet fšr slutligt omhŠndertagande.
Konkursboets invŠndningar:
Konkursfšrvaltaren šverklagade till Regeringen, med yrkande att beslutet skulle undanršjas,
varvid han i huvudsak anfšrde, dels att konkursgŠldenŠren (den ansvarige) och konkursboet Šr
skilda personer, dels att om konkursboet skall anses ansvarigt sŒ tillskapas en tyst fšrmŒnsrŠtt
Œliggande boet att svara sŒsom fšr massagŠld fšr konkursgŠldenŠrens fšre konkursen samlade
fšrsummelser.
Beslut/Beslutsmotivering:
Regeringen faststŠllde utan nŠrmare motivering LŠnsstyrelsens beslut. Regeringen, liksom
LŠnsstyrelsen, fann att den som producerat avfallet (dvs konkursgŠldenŠren) och konkursboet
var samma personer. Regeringen motiverade inte konkursboets invŠndning att ansvaret som
konkursboet ŒlŠggs Šr sŒsom en massafordran fšr konkursgŠldenŠrens samlade fšrsummelser
fšre konkursen.

Egen analys:

45
46

Uppgiften lŠmnad av Domare Rolf Lundmark, Avd 13 Miljššverdomstolen.
Indirekt hŠnvisning till 5¤ ML genom rekvisitet ÓlagenÓ.
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RŠttsfallet orsakar enligt vŒr mening huvudbry. Vi menar att LŠnsstyrelsen motsŠger sig sjŠlv.
Fšrst sŠger de att ansvar Œvilar den som producerat avfallet och dŠrefter ŒlŠgger de
konkursboet uppstŠdningsansvar. Som vi vet Šr, precis som konkursfšrvaltaren i mŒlet har
anfšrt, konkursgŠldenŠren och konkursboet tvŒ skilda rŠttssubjekt. Konkursboet uppkommer i
och med konkursbeslutet. Detta framgŒr ocksŒ indirekt av KL 1:1. Konkursboet kan dŠrfšr,
enligt vŒr uppfattning, inte anses vara den som producerat avfallet om detta skett fšre
konkursbeslutet. Regeringens uttalande i avgšrandet Šr hŠrmed felaktigt.
Konkursfšrvaltarens andra invŠndning, om att det skulle tillskapas en tyst fšrmŒnsrŠtt fšr
uppstŠdningskostnaden i form av en massaskuld fšr konkursboet, Šr enligt vŒr Œsikt ocksŒ av
intresse. Massafordringar uppkommer enligt en grundlŠggande konkursrŠttslig princip dŒ
konkursboet rŠttshandlar dvs efter konkursbeslutet. RŠttshandlingar som vidtas av
konkursgŠldenŠren fšre konkursbeslutet fŒr karaktŠren av konkursfordringar. Massafordringar
skall betalas fšre konkursfordringar och efterstŠllda fordringar (men dock efter
konkurskostnader). Anledningen till detta har varit att hjŠlpa konkursboet att fŒ t ex kredit fšr
fortsatt verksamhet. Dessa borgenŠrer Šr dŠrfšr berŠttigade till en bŠttre stŠllning Šn švriga.
InvŠndningen av konkursboet betrŠffande massafordran motiverades inte av Regeringen. Detta
ger oss intrycket att Regeringen ansett att en massafordran uppkommer dŒ konkursgŠldenŠren
rŠttshandlar fšre konkursbeslutet.
I vŒra šgon ter det sig ologiskt att ge en borgenŠr (hŠr staten) en massafordran fšr kostnader
som uppkommit fšre konkursbeslutet. Vi vill pŒstŒ att hela det konkursrŠttsliga resonemanget
med skillnaden i konkursfordringar och massafordringar faller, om det helt plštsligt kan uppstŒ
en massafordran dŒ en konkursgŠldenŠr rŠttshandlar fšre konkursbeslutet.
4.3.2 HŠssleholms VerkstŠder AB - Regeringens beslut 1982-08-12, 1458/82
Bakgrund:
AB HŠssleholms VerkstŠder hade bedrivit verkstadsršrelse. LŠnsstyrelsen i Kristianstads lŠn
Œlade konkursboet enligt 40¤ ML att forsla bort olje- och fŠrgavfall frŒn en av konkursbolaget
tidigare disponerad industritomt. Konkursfšrvaltaren besvŠrade sig, med yrkande om
undanršjande av beslutet, till Regeringen som genom jordbruksdepartementet avslog besvŠren
under anfšrande av fšljande skŠl:
ÓEnligt 40¤ Miljšskyddslagen fŒr en tillsynsmyndighet meddela ett fšrelŠggande om sŒdant
fšrsiktighetsmŒtt eller fšrbud som uppenbart47 behšvs fšr att Miljšskyddslagens
bestŠmmelser skall efterlevas. Den, mot vilken ett sŒdant fšrelŠggande skall riktas, Šr den som
bedriver den miljšfarliga verksamheten. Den som enligt Miljšskyddslagen Šr att anse som
ansvarig fšr den miljšfarliga verksamheten i fšrevarande Šrende Šr utan tvekan konkursboet,
vare sig ršrelsen under konkursen fortsŠttes eller inte. Konkursboet kan dŠrfšr rimligen inte
undandra sig ansvaret fšr ifrŒgavarande del av verksamhetenÓ.
47

Fšre 1989-07-01 gŠllde att ett fšrelŠggande eller ett fšrbud uppenbart skulle behšvas fšr att kunna meddelas.
Efter 1989-07-01 gŠllde enligt 40¤ ML betrŠffande miljšfarlig verksamhet som inte har tillstŒnd, att
tillsynsmyndigheten fŒr meddela fšrelŠggande eller fšrbud som behšvs fšr att ML skall efterlevas. Det senare
gŠller fortfarande idag enligt MB 26:9.
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Konkursboet ansškte om resning i RegeringsrŠtten, varvid det Œberopade att den
rŠttstillŠmpning som ligger till grund fšr regeringens beslut uppenbart strider mot sŒvŠl
Konkurslagen som Miljšskyddslagen. RegeringsrŠtten lŠmnade resningsansškan utan bifall
med motiveringen att konkursboet inte fšrebragt nŒgon omstŠndighet av beskaffenhet att
fšranleda resning.
Konkursboets invŠndningar:
Konkursfšrvaltaren yrkade undanršjande av beslutet, pŒ vilken grund framgŒr inte av
Regeringens beslut.
Beslut/Beslutsmotivering:
Regeringen faststŠllde att ett fšrelŠggande enligt 40¤ ML skall riktas mot den som bedriver den
miljšfarliga verksamheten och att konkursboet Šr att anse som ansvarig fšr den miljšfarliga
verksamheten enligt Miljšskyddslagen, vare sig ršrelsen under konkursen fortsŠttes eller inte.
Egen analys:
Enligt vŒr mening Šr konsekvensen av detta avgšrande att ett konkursbo inte kan fšrhŒlla sig
passivt utan har vad som kan liknas vid en ÓhandlingspliktÓ att sšrja fšr att miljšfarligt avfall,
som kan hŠrledas till konkursgŠldenŠrens verksamhet, tas om hand. Kostnaden fšr att
omhŠnderta det miljšfarliga avfallet blir en massagŠld som ÓtrŠngerÓ sig fšre fordringarna i
konkursen. €ven om konkursboet vŠljer att inte fortsŠtta konkursgŠldenŠrens verksamhet Šr
det, enligt Regeringen att anses som preventivt ansvarigt fšr konkursgŠldenŠrens miljšfarliga
verksamhet.
€r det rimligt att ŒlŠgga ett konkursbo uppstŠdningsansvar Šven om det fšrhŒller sig passivt
dvs endast fšrvarar avfallet? Skall konkursboet verkligen ŒlŠggas en massagŠld fšr det
konkursgŠldenŠren orsakat fšre konkursbeslutet?
4.3.3 Svensk Fotokemi AB - Hšgsta Domstolens avgšrande NJA 1984 s 602
Detta rŠttsfall Šr av stort intresse i sammanhanget. SjŠlva saken - att ŒlŠgga ett konkursbo
saneringsansvar - avgjordes inte i HD, men det finns ett belysande uttalande redovisat i mŒlet.
En redogšrelse fšr mŒlet Šr dŠrfšr av vikt.
Bakgrund:
Svensk Fotokemi AB bedrev en verksamhet som innebar att man bl a lagrade kvicksilverhaltigt
avfall inom ett av bolaget disponerat omrŒde. LŠnsstyrelsen fšrelade med stšd av 40¤ ML
bolaget vid vite att transportera bort avfallet fšr slutligt omhŠndertagande. Sedan fšrelŠggandet
inte efterlevts och bolaget fšrsattes i konkurs fšrelade LŠnsstyrelsen konkursboet, som
fortsatte driften av ršrelsen, att vid vite fullgšra vad som tidigare Œlagts bolaget. Konkursboet
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efterlevde inte heller det givna fšrelŠggandet. LŠnsstyrelsen anmodade dŠrfšr med stšd av 47¤
st3 ML Kronofogdemyndigheten att pŒ boets bekostnad ombesšrja borttransporten. Sedan
avfallet transporterats bort och tagits om hand utmŠtte Kronofogdemyndigheten konkursboets
medel fšr att tŠcka kostnaderna fšr bortfšrande och destruktion (121 724 kronor).

Konkursboets invŠndningar:
Konkursfšrvaltaren besvŠrade sig šver utmŠtningen och gjorde gŠllande att LŠnsstyrelsens
beslut (exekutionstiteln) skulle vara olagligt eller i varje fall felaktigt.
Dom/DomskŠl:
HovrŠtten Šndrade inte LŠnsstyrelsens beslut och detta gjorde inte HD heller. UtmŠtningen
grundades pŒ ett lagakraftvunnet beslut, som utgšr en exekutionstitel enligt UB 3:1. Den frŒga
domstolarna hade att ta stŠllning till blev dŠrfšr i vilken utstrŠckning domstolarna materiellt
kan pršva en exekutionstitel som Œberopas i ett utmŠtningsŠrende. HD konstaterade att
mšjligheterna Šr ytterst begrŠnsade att i ett utsškningsmŒl underkŠnna en exekutionstitel. HD
fortsŠtter: ÓNŠr det gŠller sŒdana administrativa beslut som det aktuella bšr detta komma ifrŒga
endast om beslutet framstŒr som uppenbart felaktigtÓ.48 I mŒlet fšrekom inte nŒgot sŒdant fel.
HD lŠmnade dŠrfšr besvŠren utan bifall.
En ledamot av Hšgsta Domstolen, JustR Bengtsson, tillade, Šven om han inte ansŒg det
nšdvŠndigt fšr bedšmningen av mŒlet, bl a fšljande:
ÓKonkursboet har fortsatt den ršrelse som konkursgŠldenŠren bedrivit, och i den ršrelsen har
bl a ingŒtt fšrvaring av kvicksilverhaltigt avfall. Som HovR:n utvecklat mšjliggšr 40¤ ML att
ett fšrelŠggande att ta bort avfallet riktas mot den som utšvar sŒdan miljšfarlig verksamhet.
Detta bšr gŠlla Šven om avfallet delvis hŠrršr frŒn den verksamhet en tidigare innehavare av
fastigheten bedrivit. Beslutet om borttransport framstŒr dŠrfšr som fšrenligt med
MiljšskyddslagenÉ Man torde knappast heller kunna invŠnda att ett saneringsbeslut som
riktas mot ett konkursbo skulle stŒ i sŒdan strid med grundlŠggande konkursrŠttsliga principer
att det inte skulle kunna godtas. Det bšr framhŒllas att ett konkursbo genom att fortsŠtta
konkursgŠldenŠrens verksamhet alltid riskerar att dra pŒ sig fšrpliktelser med karaktŠren av
massagŠld vilka ytterst beror pŒ konkursgŠldenŠrens fšrhŒllanden exempelvis strikt
skadestŒndsansvar enligt MiljšskyddslagenÉ DŠrmed Šr det inte sagt att LŠnsstyrelsen utan
vidare bšr lŒta innehavaren av en fastighet stŒ fšr saneringskostnader i situationer som den
aktuella. €ven nŠr saneringen Šr uppenbart behšvlig kan det ibland te sig obilligt att han fŒr
svara fšr ŒtgŠrder mot missfšrhŒllanden som beror av fastighetens tidigare innehavare. Det
gŠller sŠrskilt om han fšrvŠrvat fastigheten utan kŠnnedom om missfšrhŒllandena eller om
annars beslutet - som i konkursfallet drabbar andra Šn den skyldige. LŠnsstyrelsen kan, pŒ ett
sŠtt som mŒste te sig godtyckligt och svŒrfšrutsebart fšr andra borgenŠrer, bestŠmma vilken
rŠtt statens egna betalningsansprŒk skall ha i konkursen: genom att efter konkursbeslutet
upprepa ett saneringsŒlŠggande, nu mot konkursboet, fšrvandlar myndigheten en ordinŠr
48
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fordran fšr staten till en massafordran. I alla hŠndelser torde mšjligheterna att ta ut
kostnaderna av ett konkursbo bšra utnyttjas med stor varsamhetÉÓ49
Egen analys:
Fšr vŒr del Šr utgŒngen i mŒlet inte relevant utan det Šr det belysande uttalandet av JustR
Bengtsson som Šr av vŠrde. HD avgjorde inte huruvida ett konkursbo skulle ŒlŠggas
saneringsansvar eller inte, utan frŒgan var i vad mŒn LŠnsstyrelsens beslut (exekutionstiteln)
kunde pršvas materiellt i utmŠtningsmŒlet. Diskussion och analys kommer dŠrfšr kretsa kring
JustR Bengtssons uttalande.
Vi vill kommentera tvŒ saker i JustR Bengtssons belysande uttalande, dels att LŠnsstyrelsen
kan bestŠmma vilken rŠtt statens egna betalningsansprŒk skall ha i konkursen och dels
skŠligheten i att ŒlŠgga ett konkursbo saneringsansvar.
Fšr konkursfallens del fšreligger det, som vi sett, redan idag komplikationer. Precis som JustR
Bengtsson anfšr i mŒlet kan det te sig godtyckligt och svŒrfšrutsebart fšr borgenŠrerna att
staten kan omvandla sin oprioriterade fordran till en massafordran genom att upprepa ett
tidigare mot konkursgŠldenŠren riktat saneringsŒlŠggande mot konkursboet. Detta innebŠr
enligt JustR Bengtsson att en massafordran fšr saneringskostnader Šr en tyst realbelastning pŒ
boet utan att det framgŒr av lagen.
Vi menar att konkursinstitutet fšrfelar sitt syfte om massafordringar skall uppkomma fšr
olŠgenheter som konkursgŠldenŠren orsakat fšre konkursen. Massafordringar uppkommer
enligt konkursrŠtten fšrst dŒ konkursboet rŠttshandlar dvs efter konkursbeslutet och inte fšre
konkursbeslutet, som KoncessionsnŠmnden och Regeringen kanske har ansett. Dessutom anser
vi att denna lŠtta mšjlighet fšr staten att kunna omvandla en konkursfordran till en
massafordran inskrŠnker de olika fšrmŒnsrŠtterna som andra borgenŠrer har. Vad Šr syftet med
en sŠrskild fšrmŒnsrŠtt, i form av t ex fšretagshypotek eller pantbrev, om en oprioriterad
fordran lŠtt skall kunna omvandlas till en massafordran och ÓtrŠngaÓ sig fšre andra borgenŠrer?
Skall vi verkligen godta dessa Ótysta fšrmŒnsrŠtterÓ som inte framgŒr i lag? Nej, det skall vi inte
ty de strider mot grundlŠggande konkursrŠtt.
Den rŠttspraxis som rŒder idag medfšr att vŒr slutsats blir den att kreditgivare som lŒnar ut
pengar mot sŠkerhet i fšretagshypotek eller pantbrev bšr ta reda pŒ om lŒntagaren bedriver en
verksamhet som kan komma att betraktas som miljšfarlig. Detta fšr att kunna gšra en vettig
kreditbedšmning ty annars kan de rŒka illa ut vid utdelningen dŒ staten trŠnger sig fšre med sin
Ótysta fšrmŒnsrŠttÓ i form av en massafordran och tar i ansprŒk konkursboets all egendom.
Av JustR Bengtssons uttalande, ÓI alla hŠndelser torde mšjligheterna att ta ut kostnaderna av
ett konkursbo bšra utnyttjas med stor varsamhetÓ, framgŒr klart att en skŠlighetsbedšmning
skall gšras innan konkursboet ŒlŠggs att sanera efter konkursgŠldenŠren. Detta finner vi vara av
central betydelse. Men det Šr heller inte alltid lŠtt att avgšra nŠr det Šr skŠligt (enligt 5¤ ML)
att ŒlŠgga ett konkursbo saneringsansvar. €r det t ex skŠligt att lŒta ett konkursbo stŒ fšr
49
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saneringen som inte har bidragit till produktionen? Eller med andra ord, rŠcker det fšr ansvar
att konkursboet endast fšrvarar avfallet dvs fšrhŒller sig passivt?
Alla dessa frŒgor tŒl att diskuteras. Detta sker lŠngre fram i uppsatsen.50
4.3.4 R E Karlsson - KoncessionsnŠmndens beslut B 33/91
Bakgrund:
RE Karlsson hade en mekanisk verkstad i …rebro. Efter nŒgra Œr švertogs verksamheten av RE
Karlsson AB. Fšretaget gick i konkurs. LŠnsstyrelsen meddelade fšrelŠggande enligt 40¤ ML
om att bolaget skulle frakta bort tunnor med oljeavfall frŒn verkstaden. Fastigheten sŒldes sŒ
smŒningom till en privatperson. Vid kšpet šverenskoms att kšparen skulle ta hand om
avfallet.

Konkursboets invŠndningar:
Konkursfšrvaltaren šverklagade till Regeringen och anfšrde att vare sig boet eller
konkursgŠldenŠren kunde gšras ansvarig fšr vad som hade hŠnt fšre det att RE Karlsson AB
pŒbšrjat verksamheten. Man hade aldrig fšrvarat tunnorna eller haft rŒdighet šver dem.
Beslut/Beslutsmotivering:
KoncessionsnŠmnden bšrjade med den sedvanliga inledningen att fšrvaring av avfall Šr att
betraktas som miljšfarlig verksamhet enligt 1¤ st1 p2 ML. FšrelŠgganden enligt 40¤ ML skall
riktas mot den som utšvar verksamheten. KoncessionsnŠmnden fortsŠtter: ÓAv utredningen i
Šrendet framgŒr att avfallet visserligen fšrvaras pŒ den fastighet dŠr konkursgŠldenŠren bedrivit
verksamhet men att det inte, enligt konkursfšrvaltarens uppgifter, fšrvarats i de lokaler som
konkursgŠldenŠren hyrt. Konkursfšrvaltaren har vidare upplyst att konkursboet vare sig haft
avfallet i sin vŒrd eller rŠttsligen fšrfogat šver det. Med hŠnsyn hŠrtill kan inte pŒstŒs att
konkursgŠldenŠren bedrivit eller att konkursboet bedriver den miljšfarliga verksamhet som
bestŒr i fšrvaring av avfallet. PŒ grund hŠrav kan konkursboet inte ŒlŠggas att transportera bort
detta.Ó
Egen analys:
KoncessionsnŠmnden har i tidigare avgšranden faststŠllt att fšrvaring av avfall Šr att betrakta
som miljšfarlig verksamhet enligt 1¤ st1 p2 ML. I detta mŒl upprepas detta av
KoncessionsnŠmnden men p g a konkursboets starka invŠndningar kommer
KoncessionsnŠmnden fram till att det inte kan pŒstŒs att konkursgŠldenŠren bedrivit eller att
konkursboet bedriver den miljšfarliga verksamhet som bestŒr i fšrvaring av avfall. Grunderna
till avgšrandet bestod i att avfallet inte fšrvarades i de lokaler som konkursgŠldenŠren hyrt
(trots att avfallet visserligen fšrvarades pŒ den fastighet som konkursgŠldenŠren bedrivit
50
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verksamhet) och att konkursboet vare sig haft avfallet i sin vŒrd eller rŠttsligen fšrfogat šver
det.
Kontentan av mŒlet Šr att fšrvaring av avfall, som betraktas som miljšfarlig verksamhet, anses
fšreligga fšrst dŒ konkursboet rŠttsligen fšrfogar šver avfallet. Miljšfarligt avfall som finns
deponerat hos tredje man och som konkursboet ej rŠttsligen fšrfogar šver ger dŠrfšr upphov
till att konkursboet inte bedriver miljšfarlig verksamhet som bestŒr i fšrvaring av avfall.51
Man kan dock frŒga sig om inte KoncessionsnŠmnden gjorde en alltfšr restriktiv tolkning i
mŒlet. Konkursboet hade inte avfallet i sin vŒrd men fšrelŒg inte ett rŠttsligt fšrfogande i och
med att avfallet fšrvarades pŒ den fastighet pŒ vilken konkursgŠldenŠren bedrivit verksamhet?
4.3.5 Friherren - KoncessionsnŠmndens beslut B 128/91
Bakgrund:
Nysilverfabriken Aurora AB bedrev ytbehandlingsverksamhet pŒ en fastighet i Gšteborg.
Verksamheten hade tillstŒnd enligt ML. Fastigheten sŒldes 1989 till ett fastighetsbolag, KB
Friherren 50, som tvŒ Œr senare gick i konkurs. Vid denna tidpunkt fšrvarades fortfarande stora
mŠngder miljšfarligt avfall i lokalerna som hŠrršrde frŒn den industriella verksamheten. Med
stšd av 40¤ ML fšrelade dŠrfšr LŠnsstyrelsen i Gšteborgs och BohuslŠn lŠn vid vite
Friherrens konkursbo att frakta bort avfallet frŒn fastigheten.
Konkursboets invŠndningar:
Konkursboet šverklagade LŠnsstyrelsens beslut om fšrelŠggande med yrkande att beslutet
skulle fšrklaras ogiltigt samt anfšrde bl a att kommanditbolaget nŠr det fšrsattes i konkurs inte
bedrev nŒgon verksamhet pŒ fastigheten, att konkursboet ej heller Œterupptagit nŒgon
verksamhet, att konkursboet inte kan gšras ansvarigt sŒsom fšr massagŠld fšr dispositioner
som eventuellt vidtagits fšre konkursen av konkursgŠldenŠren samt att det saknas stšd i
FšrmŒnsrŠttslagen fšr betalning av denna typ av kostnader som fšrelŠggandet omfattar.
Beslut/Beslutsmotivering:
KoncessionsnŠmnden avslog šverklagandet med fšljande motivering:
ÓDet Šr konkursboet som fšrvarar det miljšfarliga avfallet. Fšrvaringen utgšr en sŒdan
anvŠndning av byggnad som kan medfšra stšrning fšr omgivningen. Det Šr alltsŒ att betrakta
som miljšfarlig verksamhet enligt 1¤ st1 p2 ML. Av 5¤ ML framgŒr bl a att den som utšvar en
miljšfarlig verksamhet Šr skyldig att vidta de fšrsiktighetsmŒtt som skŠligen kan fordras fšr att
avhjŠlpa olŠgenhet.
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I det aktuella fallet anser KoncessionsnŠmnden det uppenbart att ŒtgŠrder Šr nšdvŠndiga fšr att
fšrhindra skadlig miljšpŒverkan frŒn fšrvaringen av avfallet. FrŒgan Šr om det Šr skŠligt att
ŒtgŠrden vidtas av konkursboet. KoncessionsnŠmnden vill dŒ anfšra fšljande:
Kommanditbolaget kan vid kšpet av fastigheten inte ha varit okunnigt om vad lokalerna pŒ
fastigheterna inrymt och det har heller inte pŒstŒtts frŒn konkursboets sida. Att bolaget efter
kšpet har fšrsatts i konkurs och konkursboet aldrig Œterupptagit driften av den tidigare
ytbehandlingsverksamheten utgšr, enligt KoncessionsnŠmndens mening, inte nŒgot skŠl att
upphŠva fšrelŠggandet. Inte heller konkursboets invŠndningar i švrigt fšrtjŠnar avseende vid
den nu fšrevarande pršvningen enligt Miljšskyddslagen.Ó
Egen analys:
Vi anser att detta mŒl Šr av sŒdan karaktŠr att det mŒste analyseras ingŒende. Precis som i alla
andra mŒl Šr frŒgorna i stort sett identiska men hŠr mŠrker man tydligt att nŒgot inte stŠmmer
dŒ konkursboet anfšr mŒnga och mycket centrala invŠndningar.
I fallet hade fastighetsbolaget aldrig bedrivit nŒgon miljšfarlig verksamhet, varken fšre
konkursbeslutet eller efter. Fastighetsbolaget hade endast kšpt fastigheten och pŒ denna fanns
fortfarande kvar miljšfarligt avfall som hŠrstammade frŒn tidigare Šgares industriella
verksamhet.
VŒr frŒga Šr hur man pŒ ett lŠttfšrstŒeligt sŠtt kan fšrklara att fšrvaring av miljšfarligt avfall Šr
att betraktas som att utšva miljšfarlig verksamhet? Vi menar att KoncessionsnŠmndens
avgšranden betrŠffande definitionen Óutšva miljšfarlig verksamhetÓ Šr orimlig. Att jŠmstŠlla
passiv fšrvaring av miljšfarligt avfall med att aktivt bedriva miljšfarlig verksamhet Šr i vŒra
šgon som att jŠmfšra Špplen med pŠron. Vi menar att det ršr sig om tvŒ helt skilda saker. Man
kan inte sŠga att nŒgot passivt Šr nŒgot aktivt fšr dŒ motsŠger vi oss sjŠlva. Vi vill framfšra att
vi finner KoncessionsnŠmndens praxis i detta avseende som fullstŠndigt ologisk och felaktig.
Vad gŠller skŠlighetsbedšmningen (det andra steget i bedšmningen dŒ man finner att ett
konkursbo Šr ansvarigt), vill vi stŠlla oss frŒgan om det verkligen Šr skŠligt att ŒlŠgga ett
konkursbo ansvar nŠr detta inte har bidragit till produktionen av avfallet? 52
Vi menar att det Šr oskŠligt att ŒlŠgga ett konkursbo ansvar dŒ detta inte bidragit till
produktionen ty precis som i alla andra hŠndelser kan man inte ŒlŠgga nŒgon ansvar om det inte
finns nŒgot samband mellan den som vidtar ŒtgŠrden och olŠgenheten/effekten. Vi kan ta ett
annat brott som exempel: En person kan inte dšmas fšr skadegšrelse enligt BrB 12:1 om det
inte Šr han sjŠlv som har orsakat skadan. Vi vill dŠrfšr fšra samma resonemang hŠr.
KoncessionsnŠmndens praxis Šr enligt vŒr mening Šven i detta avseende felaktig.
Och Šven om man nu slutligt skulle finna att konkursboet mŒste ansvara fšr saneringsŒtgŠrder
sŒ menar vi att staten inte kan fŒ en massafordran fšr dessa kostnader. Massafordringar
52

Vi vill anmŠrka att det i betŠnkandet SOU 1992:135 anges att KoncessionsnŠmnden gjort en uttrycklig
skŠlighetsbedšmning i Friherren fallet. Pfannenstill menar dŠremot i sin artikel i SvJT 1993:5-6 (fotnot 39) att
det inte skett nŒgon skŠlighetsbedšmning i beslutet eftersom KoncessionsnŠmnden Œberopar gŠldenŠrens vetskap
fšr att ŒlŠgga boet ansvar. Enligt Pfannenstill har det inte skett nŒgon bedšmning gentemot boet.
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uppkommer som vi tidigare nŠmnt dŒ konkursboet efter konkursbeslutet ingŒr avtal med
nŒgon. I fšrvaringsfallen har statens fordran fšr saneringskostnaden uppkommit fšre
konkursbeslutet dvs det Šr en konkursfordran. Vi hŠvdar att fordringen som staten bšr fŒ Šr en
oprioriterad konkursfordran eftersom det inte finns stšd i lag fšr att den vare sig skulle vara en
massafordran eller en fordran med sŠrskild fšrmŒnsrŠtt (en konkursfordran av hšgsta prioritet).
I detta mŒl var gŠldenŠren (Friherren AB som var fastighetsŠgaren) i ond tro betrŠffande vad
som fanns pŒ fastigheten. KoncessionsnŠmndens utgŒng hade mšjligen blivit en annan om
gŠldenŠren hade varit i god tro avseende det miljšfarliga avfallet pŒ fastigheten dvs om
gŠldenŠren varken vetat om eller borde vetat om att det fanns miljšfarligt avfall pŒ
fastigheten.53

4.3.6 TRANSAB - KoncessionsnŠmndens beslut B79/92
Bakgrund:
LŠnsstyrelsen i VŠsternorrlands lŠn fšrelade TRANSAB Transformator Aktiebolags
konkursbo att senast vid ett visst datum ha borttransporterat och bekostat slutligt
omhŠndertagande av miljšfarligt oljeavfall.

Konkursboets invŠndningar:
Konkursfšrvaltaren šverklagade beslutet, med yrkande att det skulle upphŠvas, och anfšrde i
huvudsak, utšver att formalia inte hade iakttagits, att fšrelŠggandet saknar laglig grund
eftersom konkursboet inte bedrivit nŒgon verksamhet pŒ anlŠggningen, att konkursboet inte
lagrat nŒgot avfall utan istŠllet utan att ta befattning med anlŠggningen švergivit den, samt att
konkursboet saknar medel att efterkomma fšrelŠggandet.
Beslut/Beslutsmotivering:
KoncessionsnŠmnden gjorde ingen Šndring i beslutet och anfšrde som skŠl till detta:
ÓAvfallet tillhšr och fšrvaras av konkursboet. Fšrvaringen av det miljšfarliga avfallet Šr att
betraktas som miljšfarlig verksamhet enligt 1¤ st1 p2 ML. FšrelŠggandet har sŒledes riktats
mot utšvaren av den miljšfarliga verksamheten. Det fšrhŒllandet att konkursboet inte har
medel att bekosta saneringen innebŠr inte hinder mot att fšrelŠggandet riktas mot
konkursboetÓ.
53

Vi har tvingats avgrŠnsa oss pŒ detta omrŒde. Fšr den intresserade lŠsaren vill vi hŠnvisa till rŠttsfallen B
31/91, Makarna Karlsson, och B 249/94, Makarna Bouassa, dŠr fastighetsŠgares ansvar behandlas. I dessa
avgšranden har KoncessionsnŠmnden kommit fram till att fastighetsŠgare, som vid fšrvŠrvet Šr i ond tro
betrŠffande vad som finns pŒ fastigheten, skall ŒlŠggas saneringsansvar. Vi menar att man kan ha dessa
avgšranden i Œtanke dŒ man spekulerar kring utgŒngen i Friherren fallet om fastighetsŠgaren hade varit i god tro.
Vi kan ocksŒ nŠmna att JustR Bengtsson har gjort ett uttalande i NJA 1984 s 602 som kan vara av intresse i
detta sammanhang: Ó€ven nŠr saneringen Šr uppenbart behšvlig kan det ibland te sig obilligt att innehavaren av
fastigheten fŒr svara fšr ŒtgŠrder mot missfšrhŒllanden som beror av fastighetens tidigare innehavare. Det gŠller
sŠrskilt om han fšrvŠrvat fastigheten utan kŠnnedom om missfšrhŒllandenaÉÓ
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Egen analys:
KoncessionsnŠmnden uttalar i detta mŒl att Óavfallet tillhšr konkursboetÓ. Detta Šr felaktigt.
Konkursboet Šger inte konkursgŠldenŠrens utmŠtningsbara tillgŒngar utan det fšrvaltar endast
dessa. Detta framgŒr klart och tydligt av KL 7:8. KoncessionsnŠmnden har enligt vŒr
uppfattning inte riktigt fšrstŒtt konkursrŠtten i detta avseende. Konkursboet utgšr endast en
fšrvaltningsform fšr omhŠndertagande och fšrsŠljning av gŠldenŠrens egendom fšr
borgenŠrernas rŠkning. Detta Šr en grundlŠggande konkursrŠttslig princip.
KoncessionsnŠmnden har i detta avseende klart och tydligt visat att den inte behŠrskar en av
konkursrŠttens mest grundlŠggande rŠttsprinciper. Vad Šr det som talar fšr att
KoncessionsnŠmnden behŠrskar resterande konkursrŠtt nŠr den inte har nŒgon aning om att
konkursboets centrala uppgift bestŒr i fšrvaltning av gŠldenŠrens utmŠtningsbara tillgŒngar?
KoncessionsnŠmnden uttalande bšr hŠr kritiseras mycket hŒrt.
€ven i detta mŒl Œterkommer invŠndningen av konkursboet att detta inte bedrivit nŒgon
miljšfarlig verksamhet. KoncessionsnŠmnden lŠgger inte nŒgon vikt vid denna invŠndning utan
konstaterar Šn en gŒng att fšrvaring av miljšfarligt avfall Šr att betraktas som att utšva
miljšfarlig verksamhet. HŠr kan vi hŠnvisa till vŒr egna analys i Friherren fallet,
KoncessionsnŠmndens beslut B 128/91, dŠr vi framhŠver att KoncessionsnŠmndens praxis Šr
felaktig.54
Konkursboet kommer Šven med invŠndningen att konkursboet inte har lagrat nŒgot avfall. Boet
har inte tagit befattning med anlŠggningen utan švergivit den. Konkursboet menar alltsŒ, enligt
vŒr uppfattning, att det inte fšrvarat avfallet utan att det har abandonerat anlŠggningen med det
miljšfarliga avfallet. KoncessionsnŠmnden bemšter inte ens denna invŠndning. Detta finner vi
vara nonchalant. KoncessionsnŠmnden sŠger bara bestŠmt, utan att reflektera šver denna
viktiga invŠndning, att Óavfallet tillhšr och fšrvaras av konkursboetÓ (vilket Šr fullstŠndigt
felaktigt, se ovan).
VŒr Œsikt Šr att KoncessionsnŠmnden borde ha bemštt invŠndningen eftersom frŒgan om
abandonering av egendom i konkurs har diskuterats flitigt. Den centrala frŒgan har ju varit om
konkursboet kan undgŒ saneringsansvar genom att šverge fastigheten med det miljšfarliga
avfallet? Det finns tyvŠrr inget svar pŒ denna frŒga men dock en massa olika spekulationer.
Dessa kommer vi behandla lite lŠngre fram i uppsatsen.55 Denna frŒga skulle troligen klarna lite
om KoncessionsnŠmnden hade bemštt invŠndningen. Detta gjordes inte i mŒlet, dŠrfšr ŒterstŒr
ett olšst problem kring vilket man kan diskutera.
Konkursboet invŠnder Šven att det inte har pengar att betala saneringskostnaderna.
KoncessionsnŠmnden menar att detta inte har nŒgon betydelse fšr ansvaret. Vi skulle vilja
pŒstŒ att Šven detta kan diskuteras.56

54
55
56

Se avsnitt 4.3.6
Se avsnitt 6.7
Se avsnitt 5.2.4
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4.3.7 Saltsyra fallet - KoncessionsnŠmndens beslut B 250/92
Bakgrund:
AB Varmgalvaniseringsfabriken bedrev ytbehandlingsverksamhet, med tillstŒnd enligt ML.
Fšretaget gick i konkurs 1992. Kvar pŒ fabriken fanns dŒ ett lager av miljšfarligt avfall
(saltsyra). Marken pŒ fastigheten var dessutom kraftigt fšrorenad vilket hade pŒverkat
grundvattnet. LŠnsstyrelsen fšrelade med stšd av 40¤ respektive 43¤ ML konkursboet att dels
frakta bort saltsyran, och dels genomfšra undersškningar av den fšrorenade marken.
Konkursboets invŠndningar:
Konkursboet anser att det inte utan ytterligare utredningar kan anses uppenbart att
fšrekommande hšga zinkhalter i mark och grundvatten hŠrršr frŒn varmgalvaniseringsfabrikens
verksamhet pŒ fastigheten. Konkursboet har ej drivit verksamheten vidare utan endast
avvecklat den. Boet har sŒledes ej utšvat nŒgon miljšfarlig verksamhet. De kostnader som
uppstŒr vid bortforslandet skall anses som oprioriterade i fšrhŒllande till andra fordringar
varfšr fšrmŒnsrŠtt saknas fšr nu aktuella kostnader och ŒtgŠrder. Om nu aktuella kostnader
skulle betraktas som prioriterade skulle konsekvensen bli att hela fšrmŒnsrŠttslagens system
sattes ur spel och dŠrmed aktiebolags och andra juridiska personers mšjligheter att lŒna kapital
mot sŠkerhet.
Beslut/Beslutsmotivering:
KoncessionsnŠmnden behandlade fšrst frŒgan om fšrvaringen av saltsyran. NŠmnden
konstaterade att sŒdan fšrvaring utgšr miljšfarlig verksamhet och dŠrfšr skall bortforsling ske
genom konkursboets fšrsorg eftersom de fšrfogar šver saltsyran och fastigheten. NŠr det sedan
gŠllde skŠligheten i de krŠvda ŒtgŠrderna uttalade KoncessionsnŠmnden:
ÓDet har inte gjorts gŠllande annat Šn att saltsyran Šr att betrakta som ett avfall och att det inte
torde komma till anvŠndning vid en eventuell Œterupptagen verksamhet pŒ fastigheten. Det
enda sŠttet att fšr framtiden eliminera risken fšr skador Šr dŠrfšr att saltsyran bortskaffas frŒn
fastigheten. NŒgot alternativ till denna ŒtgŠrd finns sŒledes inte. I fšrevarande fall torde man
utgŒ ifrŒn att en ny Šgare till fastigheten kommer att ŒlŠggas att forsla bort saltsyran pŒ
fastigheten om inte konkursboet gšr detta. DŠrmed Šr det sannolikt att vŠrdet av
fabriksfastigheten, och dŠrmed kšpeskillingen vid en fšrsŠljning, skulle bli sŒ mycket lŠgre som
motsvarar kostnaden fšr att forsla bort den aktuella saltsyran. Ett fšrelŠggande skulle dŠrfšr
inte fŒ nŒgon avgšrande betydelse fšr vŠrdet av tillgŒngarna i boet.
Om Œ andra sidan saltsyran fšre en fšrsŠljning skulle bortskaffas pŒ samhŠllets bekostnad,
skulle vŠrdet av fastigheten sannolikt ška jŠmfšrt med om saltsyran finns kvar vid en
fšrsŠljning. Detta škade vŠrde skulle dŒ komma att tillgodogšras av konkursborgenŠrerna.
Mot bakgrund av det anfšrda anser KoncessionsnŠmnden, att Šven om kostnaden kan bli
betydande i fšrhŒllande till boets totala tillgŒngar, bšr ŒtgŠrden betraktas som skŠlig.
KoncessionsnŠmnden anser dŠrfšr att fšrelŠggandet i denna del bšr stŒ fast.Ó(Beslut B 250/92)
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DŠremot underkŠnner KoncessionsnŠmnden lŠnsstyrelsens fšrelŠggande om
markundersškningar enligt 43¤ ML. NŠmnden anser att konkursboet inte utšvade och inte
heller utšvat nŒgon verksamhet som haft betydelse fšr uppkomsten av den befintliga- mark
och grundvattenfšroreningen. KoncessionsnŠmnden anser att fšrvaringen av saltsyra saknar
betydelse i sammanhanget. Konkursboet kan inte heller enligt koncessionsnŠmndens mening
anses ha švertagit de skyldigheter att vidta ŒtgŠrder fšr att fšrhindra olŠgenheter som enligt
miljšskyddslagen kan Œvila nŒgon i dennes egenskap av fastighetsŠgare, eftersom konkursboet
endast omhŠnderhar fabriksfastigheten fšr borgenŠrernas rŠkning.
Egen analys:
KoncessionsnŠmnden anser att fšrvaring av miljšfarligt avfall anses som utšvande av
miljšfarlig verksamhet, vilket nŠmnden Šven fastslagit i tidigare mŒl. Enligt vŒr Œsikt Šr det
svŒrt att fšrstŒ att nŠmnden anser fšrvaring av miljšfarligt avfall som utšvande av miljšfarlig
verksamhet. En frŒga som hela tiden Œterkommer Šr i fall ett passivt fšrvarande av miljšfarligt
avfall Šr att jŠmstŠllas med att aktivt utšva miljšfarlig verksamhet?
Det skŠlighets resonemang som KoncessionsnŠmnden fšr Šr enligt vŒr mening mycket
underligt. Vi anser att en skŠlighetsbedšmning i mŒlet bšr gŒ ut pŒ att konstatera om det Šr
skŠligt att konkursboet fŒr betala fšr bortforslingen av saltsyran. NŠmnden verkar inte ha haft
kostnadsaspekten som utgŒngspunkt. KoncessionsnŠmnden diskuterar vilka konsekvenser det
blir om konkursboet ej stŒr fšr kostnaderna. TvŒ aktuella fall diskuteras dels om konkursboet
sŠljer fastigheten i befintligt skick och dels vad som blir fšljden av att staten bekostar aktuella
ŒtgŠrder. Vi stŠller oss mycket tveksamma till denna skŠlighetsbedšmning och vi Œterkommer
till en diskussion kring skŠlighetsbedšmningen lŠngre fram i uppsatsen.57
KoncessionsnŠmnden konstaterar alltsŒ att boet fšrvarar saltsyra och att boet Šr ansvarigt fšr
att forsla bort saltsyran. NŠmnden konstaterar Šven att saltsyra inte har haft nŒgot betydelse
fšr det zink som finns i marken. Boet har enligt nŠmndens mening inte haft nŒgot att gšra med
den verksamhet som lett till att det finns zink i marken. Fšljden av nŠmndens beslut blir att om
ett konkursbo fšrvarar miljšfarligt avfall sŒ rŠknas det som utšvande av miljšfarlig verksamhet,
men om konkursboet fšrvaltar en verksamhet som orsakat markfšroreningar sŒ Šr boet ej
ansvarigt. Vi anser att det Šr vŠldigt svŒrt att fšrstŒ varfšr KoncessionsnŠmndens beslut blev
som det blev. Det hade enligt vŒr mening varit en fšrdel om nŠmnden klarare hade redogjort fšr
hur nŠmnden kom fram till att boet inte utšvat eller utšvar nŒgon verksamhet som har haft
betydelse fšr markfšroreningarna.
Den frŒga som kvarstŒr obesvarad efter detta beslut Šr varfšr konkursboet ansvarar fšr den
verksamhet som lett till att tunnorna med saltsyra hamnat pŒ fabriksomrŒdet men inte fšr den
verksamhet som lett till att zinket kommit i jorden?

57

Se avsnitt 5.2.4

26

4.3.8 Swedspan AB - KoncessionsnŠmndens beslut B 159/93
Bakgrund:
Swedspan hade tidigare tillverkat spŒnskivor vid fabriken i •ryd men det upphšrde under
1986. Fabriken och fastigheten sŒldes dŒ till nuvarande Šgare. Den nuvarande Šgaren fortsatte ej
driften av verksamheten. Swedspan AB hade tillstŒnd enligt miljšskyddslagen att deponera
industriavfall pŒ fastigheten •ryd 1:19. Fšr verksamheten fšreskrevs bl a fšljande villkor:
Verksamheten skall vara avslutad och omrŒdet švertŠckt senast den 1 juli 1992.
LŠnsstyrelsen fšrelade Swedspan ABs konkursbo vid vite att senast den 1 oktober 1993
avsluta, avjŠmna och švertŠcka Swedspans AB avfalls deponi pŒ fastigheten. Vad gŠller avfalls
upplaget har Swedspan Šven efter nedlŠggningen av fabriken haft ansvaret fšr det. NŠr
LŠnsstyrelsen lŠmnade tillstŒnd enligt miljšskyddslagen fšreskrevs att avjŠmning och
sluttŠckning skulle ske. LŠnsstyrelsen anser att verksamheten vid upplaget Šr pŒgŒende
Œtminstone till dess det avslutats enligt gŠllande tillstŒnd. LŠnsstyrelsen anser att konkursboet
driver verksamheten pŒ platsen och bšr fšrelŠggas att fšlja tillstŒndsbeslutet.
Konkursboets invŠndningar:
Konkursbolaget fšrsattes i konkurs den 5 juli 1992. Konkursbolaget har bedrivit ršrelse pŒ den
aktuella fastigheten. Verksamheten upphšrde under 1986 och fastigheten samt fabriken sŒldes.
Vare sig konkursboet eller konkursbolaget har dŠrefter bedrivit nŒgon ršrelse pŒ fastigheten.
Konkursboet kan dŠrfšr inte lagligen fšrelŠggas att fullgšra den skyldighet som Œvilat
konkursbolaget.
Beslut/Beslutsmotivering:
Swedspan har enligt koncessionsnŠmndens mening sŒsom tillstŒndshavare fšr det aktuella
avfallsupplaget varit ansvarigt fšr att de villkor som stŠllts upp fšr tillstŒndet fšljts.
LŠnsstyrelsen har lŠmnat en uppgift som sŠger att Swedspan AB inte šverlŒtit ansvaret fšr
avfallsupplaget till annan och denna uppgift har lŠmnats obestridd av konkursboet.
Enligt praxis anses ansvaret fšr en pŒgŒende miljšfarlig verksamhet švergŒ pŒ konkurboet vid
konkurs. Det aktuella avfallsupplaget Šr att betrakta som en pŒgŒende miljšfarlig verksamhet i
och med att det kan medfšra stšrningar fšr omgivningen. Med hŠnsyn hŠrtill Šr konkurboet
enligt nŠmndens mening skyldig att iaktta de fšrsiktighetsmŒtt som skŠligen kan fordras.
Kravet pŒ sluttŠckning har faststŠllts som ett villkor fšr det meddelade tillstŒndet och grundas
pŒ en skŠlighetsbedšmning enligt 5¤ ML. KoncessionsnŠmnden kan inte gŒ ifrŒn den
bedšmning som gjorts i tillstŒndsŠrendet. …verklagandet lŠmnas utan bifall.
Egen analys:
Det Šr i mŒlet klarlagt att Swedspan AB inte šverlŒtit ansvaret fšr avfallsupplaget till annan.
KoncessionsnŠmnden har i detta fall dšmt enligt den praxis som finns. Det kan diskuteras om
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det Šr riktigt att konkursbo anses ansvara fšr miljšfarligt avfall som tillhšr konkursfšretaget
och det Šr en frŒga vi hoppas kunna besvara i denna uppsats. Med utgŒngspunkt i den praxis
som finns pŒ omrŒdet har KoncessionsnŠmnden dšmt helt rŠtt. Kravet pŒ sluttŠckning har
faststŠllts som ett villkor i det tillstŒndet som Swedspan AB haft.
Vi anser att det som Šr felaktigt i detta fall Šr att LŠnsstyrelsen i tillstŒndet inte beršr det fall
att verksamheten kan upphšra lŒngt innan det datum som uppstŠlls som sista dag fšr
sluttŠckning. Det bšr inte fŒ gŒ sŒ lŒng tid frŒn det att verksamheten upphšrde till dess att
villkoren i tillstŒndet uppfylls. TillstŒndet bšr upphšra i samband med att tillstŒndshavaren
Swedspan lŠgger ner verksamheten. Det Šr enligt vŒr mening konstigt att det inte finns med ett
villkor i tillstŒndet som beršr ovannŠmnda hŠndelse. Det handlar i detta fall om tillstŒnd enligt
miljšskyddslagen och dŒ Šr det konstigt att LŠnsstyrelsen tillŒter att deponin som
KoncessionsnŠmnden bedšmer som en pŒgŒende verksamhet inte mŒste upphšra nŠr
Swedspan AB upphšr. FrŒn och med det att Swedspan AB upphšrde med sin verksamhet
under 1986 tills dess att den uppstŠllda tiden fšr avslutande av verksamheten i tillsŒndet lšpte
ut fortlšpte den miljšfarliga verksamheten. LŠnsstyrelsen hade genom vŒrt fšresprŒkade tillŠgg
i tillstŒndet kunnat fšrhindra att den miljšfarliga verksamheten fortlšpte under Œren 19861992. I detta mŒl hade troligtvis fšretaget fŒtt stŒ fšr kostnaderna fšr sluttŠckning om den
kommit till stŒnd 1986.
4.3.9 Rambin TrŠ AB - KoncessionsnŠmndens beslut B 124/94.
Bakgrund:
DoppingsvŠtska fšrvarades pŒ en fastighet och vŠtskan hŠrršrde frŒn en sŒgverksamhet som
bedrevs pŒ platsen fšr lŠnge sedan. Kinda kommun fšrvŠrvade fastigheten 1983. Bolaget
Hackelviken AB vilket sedermera bytte namn till Rambin TrŠ AB arrenderade fastigheten pŒ
tio Œr frŒn den 1/12 1990. Rambin TrŠ AB gick i konkurs.
Miljš och hŠlsoskyddsnŠmnden fšrelade Rambin TrŠ AB i konkurs med stšd av ML 40¤ att
vidta fšljande ŒtgŠrder:
Att forsla bort det miljšfarliga avfallet i form av gammal doppingsvŠtska som kvarlŠmnats av
Rambin TrŠ AB pŒ fastigheten.
Rambin TrŠ AB skall i avvaktan pŒ att det miljšfarliga avfallet borttransporteras se till att det
skyddas frŒn nederbšrd och att obehšriga ej kan komma Œt avfallet. Beslutet šverklagades till
LŠnsstyrelsen som inte Šndrade beslutet i de delar som Šr intressanta fšr detta mŒl.
Konkursboets invŠndningar:
Konkursboet hŠvdar att nŒgon miljšfarlig verksamhet ej utšvats av konkursbolaget och dŒ kan
nŒgot fšrelŠggande om att vidtaga ŒterstŠllningsŒtgŠrder ej rŠtteligen framstŠllas mot
konkursboet.
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Beslut/Beslutsmotivering:
Rambin TrŠ AB Šr enligt KoncessionsnŠmndens mening arrendator av fastigheten. Med
miljšfarlig verksamhet avses enligt 1¤ fšrsta stycket 2 ML anvŠndning av mark mm pŒ ett sŠtt
som kan fšranleda fšrorening av mark eller vatten. Som utšvare betraktas i de flesta fall den
som Šger, arrenderar eller har annan sŠrskild rŠtt till fastigheten. Utšvare av den miljšfarliga
verksamheten , som utgšrs av lagring av doppingsvŠtskan, Šr sŒledes enligt nŠmndens mening
konkursboet. Vem som bedrivit den verksamhet dŠr vŠtskan tidigare anvŠndes saknar
betydelse fšr bedšmningen av vem som Šr ansvarig fšr den typen av pŒgŒende miljšfarliga
verksamhet varom hŠr Šr frŒga. Med hŠnsyn till vad miljš och hŠlsoskyddsnŠmnden redovisat
fšreligger risk fšr att vŠtskan kan lŠcka ut och fšrorena mark och grundvatten. Enligt 5¤ ML
skall den som utšvar miljšfarlig verksamhet vidta de skyddsŒtgŠrder som skŠligen kan fordras
fšr att fšrebygga eller avhjŠlpa olŠgenhet. Enligt koncessionsnŠmndens mening Šr det frŒn
miljšskyddssynpunkt nšdvŠndigt att vŠtskan forslas bort och tas om hand pŒ lŠmpligt sŠtt.
KoncessionsnŠmnden anser att det Šr skŠligt att ŒlŠgga konkursboet att ombesšrja
borttransporten och ansvar fšr omhŠndertagandet.
Egen analys:
I detta fall ifrŒgasŠtter vi frŠmst skŠlighetsbedšmningen. KoncessionsnŠmnden gjorde knappt
nŒgon skŠlighetsbedšmning. KoncessionsnŠmnden konstaterar att vŠtskan mŒste transporteras
bort och tas om hand, och uttalar sedan att det Šr skŠligt att ŒlŠgga konkursboet att utfšra
nŠmnda ŒtgŠrder.
I mŒlet Šr det ostridigt att doppingsvŠtska fšrvaras pŒ fastigheten och att den mŒste
omhŠndertas, men vi stŠller oss tveksamma till om det Šr den bŠsta lšsningen att ŒlŠgga
arrendatorn att omhŠnderta avfallet. KoncessionsnŠmnden gšr ett uttalande i beslutet som
klargšr vem som Šr ansvarig fšr miljšfarligt avfall som hŠrršr frŒn verksamhet som bedrevs pŒ
platsen tidigare. NŠmnden uttalar ÓVem som bedrivit den verksamhet dŠr vŠtskan tidigare
anvŠndes saknar betydelse fšr bedšmningen av vem som Šr ansvarig fšr den typen av pŒgŒende
miljšfarliga verksamhet varom hŠr Šr frŒgaÓ (Beslut B 124/94).
Det kan enligt vŒr mening diskuteras om det Šr rŠtt att ŒlŠgga den som i form av arrendator av
en fastighet lagrar annans miljšfarliga avfall allt ansvar fšr avfallet. Om det gŒr att finna den
tidigare verksamhetsutšvaren som avfallet hŠrršr frŒn borde kanske den eller det ocksŒ tvingas
ta sitt ansvar? NŠmnden uttalar i beslutet att som utšvare betraktas i de flesta fall den som
Šger, arrenderar eller har annan sŠrskild rŠtt till fastigheten. Med utgŒngspunkt i
KoncessionsnŠmndens uttalande om vem som kan betraktas som utšvare stŠller vi oss frŒgan
varfšr KoncessionsnŠmnden inte ens diskuterat om fastighetsŠgaren skulle kunna anses som
ansvarig?
4.3.10 KoncessionsnŠmndens beslut B 14/98
Bakgrund:
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KonkursgŠldenŠren hade till en tid fšre konkursutbrottet bedrivet en bilverkstad i fšrhyrda
ršrelselokaler. Det fanns Šven andra hyresgŠster i fastigheten som bedrev verksamhet.
Konkursboet fšrelades av miljš och hŠlsoskyddsnŠmnden att ombesšrja bortforslingen av
plŒtfat innehŒllande spillolja vilka fanns uppstŠllda pŒ en gŒrdsplan tillhšrande den fastighet i
vilken konkursgŠldenŠren fšrhyrt lokaler. Konkursboet har aldrig varit i besittning av den lokal
i vilken konkursbolaget drivit sin verksamhet. LŠnsstyrelsen kom fram till samma slutsats som
miljš och hŠlsoskyddsnŠmnden och sŒledes avslog LŠnsstyrelsen konkursboets šverklagande.

Konkursboets invŠndningar:
Konkursboet invŠnder att det inte fšrebringats nŒgon bevisning som visar att aktuell egendom
tillhšr konkursbolaget. Oljeavfallet tillhšr inte konkursboet eftersom boet som sjŠlvstŠndigt
rŠttssubjekt inte fšrvŠrvar ŠganderŠtten till konkursgŠldenŠrens egendomsmassa. Konkursboet
har inte tagit befattning med egendomen. Konkursboet bšr ej anses som fšrvarare av
egendomen och som utšvare av miljšfarlig verksamhet. De ansprŒk som uppstŒr om
konkursboet mŒste ta hand om miljšfarligt avfall skulle trŠnga sig fšre i fšrmŒnsrŠttsordningen.
Konkursboet saknar tillgŒngar till att bekosta en sanering.

Beslut/Beslutsmotivering:
KoncessionsnŠmnden anser att det fŒr genom Miljš och hŠlsoskyddsnŠmndens uppgifter, som
inte vederlagts av konkursboet, anses utrett att plŒtfat med spillolja fšrvarades av Gullbergs
Bilservice AB. NŠmnden anser att konkursboet har de rŠttsliga och faktiska mšjligheterna att
disponera šver avfallet. Boet fŒr dŠrmed anses utšva miljšfarlig verksamhet som fšrvarare av
avfallet. KoncessionsnŠmnden finner att LŠnsstyrelsen och Miljš och hŠlsoskyddsnŠmnden
haft grund fšr att rikta fšrelŠggandet mot konkursboet. Konkursboets šverklagande avslŒs.
Egen analys:
I detta mŒl Šr mŒnga av de frŒgor vi stŠllt oss i ovan refererade rŠttsfall aktuella. Vi tŠnker inte
gŒ in pŒ de frŒgor och oklarheter som vi tagit upp tidigare utan vi inriktar oss i denna analys
enbart pŒ en ny frŒga som uppkommer i aktuellt mŒl. I mŒlet rŠcker det med ett pŒstŒende frŒn
Miljš och hŠlsoskyddsnŠmnden om att egendomen fšrvarats av gŠldenŠren varvid det
ankommer pŒ konkursboet att bevisa motsatsen. Miljš och hŠlsoskyddsnŠmnden hade fŒtt
uppgiften att plŒtfaten uppstŠllts pŒ fastigheten av konkursgŠldenŠren frŒn fastighetsŠgaren.
NŒgon dokumentation som styrkte Miljš och hŠlsoskyddsnŠmndens pŒstŒende fšrebringades
aldrig. Konkursboet kunde inte heller uttala sig i frŒgan dŒ konkursgŠldenŠrens fšretrŠdare ej
var antrŠffbar. Vi anser att det borde krŠvas mer Šn ett pŒstŒende frŒn Miljš och
hŠlsoskyddsnŠmnden fšr att det i en situation som denna (med avfallet uppstŠllt pŒ
gŒrdsplanen till en fastighet dŠr flera firmor driver verksamhet), skall anses bevisat att avfallet
tillhšr konkursgŠldenŠren. Enligt vŒr mening borde KoncessionsnŠmnden uppstŠlla hšgre
beviskrav, dŒ det gŠller att bevisa att det miljšfarliga avfallet tillhšr konkursgŠldenŠren.
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Konkursboet kan drabbas av stora kostnader och enbart detta faktum bšr motivera hšgre
beviskrav. I aktuellt mŒl fŒr Miljš och hŠlsoskyddsnŠmnden uppgiften om vem som Šr
ansvarig fšr avfallet frŒn fastighetsŠgaren och vi stŠller oss tveksamma till att fastighetsŠgarens
uppgift skall fŒ avgšrande betydelse. FastighetsŠgaren har enligt vŒr mening ett visst intresse
av att avfallet forslas bort frŒn fastigheten eftersom han annars kan drabbas av kostnaderna fšr
omhŠndertagande av det miljšfarliga avfallet. Vi anser att det borde fšrebringats mer bevisning i
mŒlet fšr att styrka att konkursgŠldenŠren uppstŠllt det miljšfarliga avfallet pŒ gŒrden.
4.4 Sammanfattning
I enlighet med vad som redovisats i rŠttsfallen ovan gŠller fšr nŠrvarande att, om det ršr sig om
avfallsfšrvaring, blir konkursboet ansvarigt fšr att sanering sker. En fšljd av konkursboets
ansvar blir att kostnader som har uppstŒtt fšr sanering alltsŒ Šr att hŠnfšra till massagŠld.
Efter att ha lŠst rŠttsfallen ett flertal gŒnger har vi insett att bŒde Regeringen och
KoncessionsnŠmnden har haft dŒlig kunskap om gŠllande svensk konkursrŠtt. Deras
pŒstŒenden i avgšranden om att konkursboet Šger konkursgŠldenŠrens miljšfarliga avfall, att
konkursboet ansvarar fšr konkursgŠldenŠrens miljšfarliga verksamhet och att en massafordran
uppkommer dŒ konkursgŠldenŠren rŠttshandlar fšre konkursbeslutet Šr juridiskt felaktiga.
Regeringens och KoncessionsnŠmndens praxis bšr dŠrfšr kritiseras mycket hŒrt. Regeringen
och KoncessionsnŠmnden har Šven varit luddiga i mŒnga av sina motiveringar. Det har kŠnts
som att de sjŠlva inte har uppfattat problemet utan dšmt fšr att snabbt bli av med fallet.
MŒnga av avgšrandena har enligt vŒr mening behšvt en mycket lŠngre gŒende juridisk
behandling, ta Saltsyrafallet som exempel. Hur skall vi kunna veta varfšr KoncessionsnŠmnden
skilde pŒ ansvar fšr miljšfarligt avfall i tunnor ovan mark och ansvar fšr fšroreningar i marken,
om de inte sjŠlva tydligt anger sina grunder? Det dŒliga Šr att man mŒste gissa sig till
omstŠndigheter och dŠrefter argumentera utifrŒn dessa. Risken Šr dŒ att argumentationen helt
svŠvar ut och detta p g a att man inte har de underliggande grunderna till besluten. Vi menar
dŠrfšr att KoncessionsnŠmnden, som central fšrvaltningsmyndighet, borde ha haft en
motiveringsskyldighet precis som fšrvaltningsdomstolarna har enligt 30¤ st2
Fšrvaltningsprocesslagen. En fšrvaltningsmyndighet som dšmer i ett mŒl mŒste sjŠlv ha
underliggande grunder till beslutet, sŒ varfšr dŒ inte klart och tydligt ange dessa?
Vi har nu ingŒende redogjort fšr nŒgra centrala rŠttsfall pŒ omrŒdet och Šven fšrsškt lyfta fram
vari problemen ligger. I det fšljande skall vi behandla de viktigaste bestŠmmelserna som ršr
konkursbos ansvar fšr konkursgŠldenŠrens miljšfarliga verksamhet och Œterknyta dem till
rŠttsfallsredogšrelserna ovan. Kanske blir det dŒ lŠttare att fšrstŒ vŒra egna analyser som
presenterats.

5. GrundlŠggande bestŠmmelser i Miljšskyddslagen (1969:387)
och Miljšbalken (1998:808)
5.1 Inledning
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I denna del av uppsatsen kommer vi ingŒende redogšra fšr de bestŠmmelser som Šr av stšrst
betydelse fšr Šmnet. Till en bšrjan skall vi behandla reglerna i Miljšskyddslagen (1969:387)
och dŠrefter skall vi jŠmfšra dessa med reglerna i nya Miljšbalken (1998:808).
Miljšskyddslagen Šr som vi vet ersatt av Miljšbalken sedan 990101.
MŒlet Šr att framhŠva likheter och skillnader mellan de gamla och de nya bestŠmmelserna som
ršr konkursbos ansvar fšr konkursgŠldenŠrens miljšfarliga verksamhet dvs att undersška om
nya Miljšbalken medfšr nŒgra skillnader i ansvar fšr konkursboet och om det finns mšjligheter
fšr rŠttspraxis att Šndras framšver.
Dessutom vill vi knyta an de olika bestŠmmelserna till den praxis som har utvecklats pŒ
omrŒdet och fšrsška komma fram till rimliga resonemang och svar pŒ vŒra egna
stŠllningstaganden som har presenterats under avsnitt 4.2.
Den centrala frŒgan som vi stŠllts infšr Šr om det Šr i šverensstŠmmelse med gŠllande
konkursrŠtt att ŒlŠgga ett konkursbo ansvar fšr uppstŠdning efter konkursgŠldenŠrens
miljšfarliga verksamhet? Fšr att kunna besvara denna frŒga mŒste man fšrst belysa vad som
avses med miljšfarlig verksamhet och vem som skall ansvara fšr denna, ML 1¤ och 5¤.
Om man efter denna behandling har kommit fram till att det Šr i šverensstŠmmelse med
gŠllande konkursrŠtt att ŒlŠgga konkursboet ansvar fšr uppstŠdning efter konkursgŠldenŠrens
miljšfarliga verksamhet Šr nŠsta frŒga om det kan anses skŠligt att ŒlŠgga konkursboet ansvar i
det enskilda fallet. Vad ligger bakom ordet skŠligt i 5¤ ML?
Finner man att det Šr skŠligt att ŒlŠgga konkursboet ansvar i det enskilda fallet Šr den slutliga
frŒgan vilken karaktŠr statens fordran fšr saneringskostnaden skall fŒ. Massafordran eller
konkursfordran, KL 11:1? Vad Šr juridiskt korrekt?
Allt detta skall behandlas i detta avsnitt.
5.2 Konkursboets ansvar enligt Miljšskyddslagen (1969:387)
5.2.1 AllmŠnt
De mest centrala bestŠmmelserna betrŠffande konkursbos ansvar Šr 1¤ (st1 p2 och st3), 5¤ och
40¤ (st1 och 4) Miljšskyddslagen. I dessa stadgas fšljande:
1¤ (st1 p2, st3) Miljšskyddslagen
ÓDenna lag Šr tillŠmplig pŒ
2. anvŠndning av mark, byggnad eller anlŠggning pŒ sŠtt som eljest kan medfšra fšrorening av
mark, av vattendrag, sjš eller annat vattenomrŒde eller av grundvatten.
•tgŠrd eller anvŠndning som enligt vad nu sagts omfattas av lagen kallas miljšfarlig verksamhet.Ó

5¤ Miljšskyddslagen
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ÓDen som utšvar eller Šmnar utšva miljšfarlig verksamhet skall vidtaga de skyddsŒtgŠrder, tŒla
den begrŠnsning av verksamheten och iakttaga de fšrsiktighetsmŒtt i švrigt som skŠligen kan
fordras fšr att fšrebygga eller avhjŠlpa olŠgenhet. Skyldigheten att avhjŠlpa olŠgenheter kvarstŒr
Šven efter det att verksamheten har upphšrt.
Omfattningen av Œligganden enligt fšrsta stycket bedšms med utgŒngspunkt i vad som Šr
tekniskt mšjligt vid verksamhet av det slag som Šr i frŒga och med beaktande av sŒvŠl allmŠnna
som enskilda intressen.
Vid avvŠgning mellan olika intressen skall sŠrskild hŠnsyn tagas till Œ ena sidan beskaffenheten av
omrŒde som kan bli utsatt fšr stšrning och betydelsen av stšrningens verkningar, Œ andra sidan
nyttan av verksamheten samt kostnaden fšr skyddsŒtgŠrd och den ekonomiska verkan i švrigt av
fšrsiktighetsmŒtt som kommer i frŒga.Ó

40¤ (st1, st4) Miljšskyddslagen
ÓOm tillstŒnd inte har givits enligt denna lag, fŒr en tillsynsmyndighet meddela ett fšrelŠggande
om sŒdana fšrsiktighetsmŒtt eller fšrbud som behšvs fšr att lagen eller fšreskrifter som har
meddelats med stšd av den skall efterlevas.
I beslut om fšrelŠggande enligt denna paragraf fŒr en tillsynsmyndighet sŠtta ut vite.Ó

5.2.2 Definition av begreppet Ómiljšfarlig verksamhetÓ i 1¤ ML
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Ett omrŒde kan fšrorenas pŒ en mŠngd olika sŠtt. Spill och rester frŒn industriella
verksamheter, utfyllnad med fšrorenade massor, lŠckande avfallshšgar, olyckshŠndelser och
andra medvetna eller omedvetna ŒtgŠrder Šr nŒgra exempel. MŒnga av de fšroreningar som har
skett Šr effekten av sŒdan miljšfarlig verksamhet eller markanvŠndning som avses i
Miljšskyddslagens regler. Det centrala begreppet i ML Šr Ómiljšfarlig verksamhetÓ. Detta bšr
hŠr utredas och analyeras.
Definitionen av Ómiljšfarlig verksamhetÓ i 1¤ ML Šr mycket vid. Den omfattar med vissa
undantag all anvŠndning av mark, byggnad och anlŠggning som kan medfšra fšrorening av
mark, vattenomrŒde eller grundvatten. Det Šr viktigt att notera att ML Šven gŠller
markanvŠndning som kan orsaka fšrorening och inte bara markanvŠndning som har orsakat
fšrorening. Lagen Šr alltsŒ tillŠmplig sŒ snart det fšreligger en markanvŠndning med
beaktansvŠrd risk fšr fšrorening.
Fšrutom att definitionen Ómiljšfarlig verksamhetÓ Šr vid i det att sŒvŠl stora som smŒ
verksamheter omfattas, Šr den vid i Šven ett annat avseende. NŠr man pratar om miljšfarlig
verksamhet Šr det typiskt sŠtt frŒga om pŒgŒende industriverksamheter eller ÓaktivÓ
markanvŠndning i form av jordbruk eller liknande. I den rŠttspraxis som har utvecklats i
KoncessionsnŠmnden och Regeringen har man emellertid Šven betraktat viss ÓpassivÓ
markanvŠndning som miljšfarlig verksamhet. SjŠlva fšrvaringen av miljšfarligt avfall har enligt
en konsekvent rŠttspraxis sedan tidigt 70-tal ansetts utgšra miljšfarlig verksamhet. Detta har
vi klart och tydligt sett i de rŠttsfall som vi redogjort fšr. I alla avgšranden har Regeringen och
KoncessionsnŠmnden konstaterat att fšrvaring av miljšfarligt avfall Šr att betraktas som
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miljšfarlig verksamhet i enlighet med 1¤ st1 p2 ML. Vi kan ta TRANSAB fallet,
KoncessionsnŠmndens beslut B79/92, som exempel dŠr KoncessionsnŠmnden uttalar fšljande:
ÓFšrvaring av det miljšfarliga avfallet Šr att betrakta som miljšfarlig verksamhet enligt
fšrsta stycket 2. miljšskyddslagen. FšrelŠggandet har sŒledes riktats mot utšvaren av den
miljšfarliga verksamhetenÓ.
Konkursboets passiva fšrvaring av konkursgŠldenŠrens miljšfarliga avfall har ansetts utgšra
miljšfarlig verksamhet. Uttryckt med Miljšskyddslagens termer anvŠnder man marken pŒ ett
sŠtt som medfšr risk fšr fšrorening Šven vid fšrvaring av miljšfarligt avfall.
Det bšr dock anmŠrkas att fšrvaring av avfall inte anses fšreligga om konkursboet saknar
rŒdighet eller nŒgon annan anknytning till avfallet (som exempelvis kan vara fallet vid
deponering). Detta framgŒr tydligt av RE Karlsson fallet, KoncessionsnŠmndens beslut
B 33/91. KoncessionsnŠmnden konstaterar i avgšrandet att konkursboet inte bedriver den
miljšfarliga verksamhet som bestŒr i fšrvaring av avfallet eftersom konkursboet vare sig haft
avfallet i sin vŒrd eller rŠttsligen fšrfogat šver det.
Kontentan av den rŠttspraxis som utvecklats Šr att fšrvaring av miljšfarligt avfall anses
fšreligga fšrst dŒ konkursboet rŠttsligen fšrfogar šver det miljšfarliga avfallet och att fšrvaring
av miljšfarligt avfall Šr att betraktas som miljšfarlig verksamhet i enlighet med 1¤ st1 p2 ML
dvs man anvŠnder marken pŒ sŒs sŠtt att det kan medfšra risk fšr fšrorening.
Egen analys:
BetrŠffande KoncessionsnŠmndens och Regeringens beslut att betrakta fšrvaring av miljšfarligt
avfall som miljšfarlig verksamhet i enlighet med 1¤ st1 p2 ML vill vi anfšra fšljande:
Vi menar att de i lagen anvŠnda begreppen ÓanvŠndningÓ(1¤ st1 p2 ML) och ÓverksamhetÓ(1¤
st3 ML) underfšrstŒtt innebŠr att nŒgon form av mŠnsklig aktivitet fšrekommer.59 DŠrfšr
anser vi att det Šr frŠmmande fšr normalt sprŒkbruk att tala om miljšfarlig verksamhet
(aktivitet) betrŠffande miljšfarligt avfall som ligger kvar (passivitet) sedan en fšrorenande
verksamhet upphšrt p g a exempelvis konkurs. DŒ ett konkursbo fšrvarar en
konkursgŠldenŠrs miljšfarliga avfall Šr det enligt vŒr Œsikt inte frŒga om nŒgon aktiv handling
utan om en passiv handling som inte omfattas av lagens definition ÓanvŠndning av mark som
medfšr risk fšr fšroreningÓ i 1¤ st1 p2 ML.
Vi hŠvdar att KoncessionsnŠmnden och Regeringen i sina avgšranden har gjort en alldeles fšr
vid/extensiv tolkning av begreppet Ómiljšfarlig verksamhetÓ. De har jŠmstŠllt en passiv
handling (fšrvaring) med en aktiv handling (verksamhet). Detta finner vi vara ologiskt och
felaktigt. VŒr uppfattning efter att ha lŠst fšrarbetena till ML Šr att lagstiftarens avsikt inte
har varit att omfatta passiva fšrvaringsfall i begreppet Ómiljšfarlig verksamhetÓ.60
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Vi hŠvdar att KoncessionsnŠmndens praxis Šr felaktig i detta avseende. En passiv handling kan
inte enligt vŒr uppfattning inrymmas under en bestŠmmelse som stadgar om en aktiv handling.
BetrŠffande KoncessionsnŠmndens avgšrande att rŒdighet krŠvs fšr att fšrvaring skall anses
fšreligga har vi inget att invŠnda. Slutsatsen finner vi vara logisk. Det enda vi saknar Šr
mšjligtvis att KoncessionsnŠmnden bšr vara lite tydligare i vad som krŠvs fšr att man skall
anses ha rŒdighet šver miljšfarligt avfall. I rŠttsfallet RE Karlsson ansŒgs konkursboet inte
rŠttsligen fšrfoga šver det miljšfarliga avfallet trots att avfallet fanns pŒ den fastighet dŠr
konkursgŠldenŠren bedrivit verksamhet men inte i de lokaler som konkursgŠldenŠren hyrt.
RŠttsfallet gšr oss lite konfunderade. Har KoncessionsnŠmnden mšjligtvis tŠnkt en sak men
beslutat nŒgot annat? Fšrfogar man inte rŠttsligt šver egendom som finns pŒ den fastighet dŠr
man bedriver verksamhet trots att egendomen inte finns i i de lokaler som man hyrt?
KonkursrŠtten har i och med den utvecklade praxisen missgynnats medan miljšrŠtten har varit
den stora vinnaren.
5.2.3 Definition av begreppet ÓverksamhetsutšvareÓ, 5¤ ML
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En av grunderna fšr Miljšskyddslagen Šr att den som driver miljšfarlig verksamhet bšr ta pŒ
sig kostnaderna fšr den skada och olŠgenhet som verksamheten orsakar (ÓPolluters Pay
PrincipleÓ).62 Den centrala bestŠmmelsen som avser just ansvar Œterfinns i 5¤ st1 ML.63
Enligt denna bestŠmmelse skall Óden som utšvarÉ miljšfarlig verksamhetÉÓ vidta skŠliga
skyddsŒtgŠrder etc fšr att fšrebygga eller avhjŠlpa olŠgenhet. Vem anses dŒ som utšvare av
verksamheten?
Passiv fšrvaring av miljšfarligt avfall eller kemikalier pŒ en fastighet efter att den egentliga
industriverksamheten har avslutats har betraktats som miljšfarlig verksamhet (1¤ st1 p2 ML)
enligt rŒdande praxis.64 I och med detta Šr den som befattar sig med sŒdan miljšfarlig
verksamhet, fšrvaring av miljšfarligt avfall, att anses som verksamhetsutšvare.
Enligt KoncessionsnŠmnden fšr miljšskydd har ÓutšvareÓ av denna sorts verksamhet ansetts
vara den som fšr tillfŠllet har avfall i sin vŒrd eller har rŠttslig fšrfogandemšjlighet dŠršver
(fšrvaring). Detta betyder i vŒrt fall att konkursboet anses utšva den miljšfarliga verksamheten
redan dŠrfšr att den faktiska och rŠttsliga rŒdigheten šver fastigheten tillkommer
konkursfšrvaltaren sŒsom boets fšretrŠdare.
I HŠssleholmsfallet, Regeringens beslut 1458/82, som vi anser vara ett tydligt uttryck fšr
gŠllande praxis, anfšrs fšljande:
ÓDen som enligt ML Šr att anse som ansvarig fšr den miljšfarliga verksamheten i fšrevarande
Šrende (fšrvaringsfall) Šr utan tvekan konkursboetÓ.
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I TRANSAB-fallet, KoncessionsnŠmndens beslut B 79/92, uttalas ocksŒ tydligt vem som skall
anses som verksamhetsutšvare:
ÓFšrvaringen av det miljšfarliga avfallet Šr att betrakta som miljšfarlig verksamhet enligt 1¤
fšrsta stycket 2. miljšskyddslagen. FšrelŠggandet har sŒledes riktats mot utšvaren av den
miljšfarliga verksamhetenÓ.
PŒ grund av den utvecklade praxisen har boet fŒtt stŒ fšr de skyddsŒtgŠrder och
fšrsiktighetsmŒtt som har bedšmts som skŠliga i sammanhanget enligt 5¤ ML. FšrelŠggandet
har utfŠrdats i enlighet med 40¤ ML (som indirekt hŠnvisar till 5¤ ML).
Egen analys:
Vad gŠller begreppet ÓverksamhetsutšvareÓ har vi i stort sett inget att anfšra. Vi anser, som vi
tidigare redogjort fšr, att KoncessionsnŠmndens tolkning av begreppet Ómiljšfarlig
verksamhetÓ Šr ologisk och dŠrmed anser vi det vara ologiskt att betrakta konkursboet som
verksamhetsutšvare. Begreppen Ómiljšfarlig verksamhetÓ och ÓverksamhetsutšvareÓ gŒr enligt
vŒr uppfattning in i varandra. Om man anser att konkursboets fšrvaring av konkursgŠldenŠrens
miljšfarliga avfall inte Šr att betraktas som miljšfarlig verksamhet, menar man indirekt att
konkursboet inte Šr verksamhetsutšvare.
5.2.4 SkŠlighetsbedšmningen i 5¤ ML
Miljšskyddslagens femte paragraf finns Œtergiven ovan i kapitel 5.2.1. I detta avsnitt skall
skŠlighetsbedšmningen som skall Šga rum enligt ML 5¤ st1 diskuteras. Vi tŠnker nedan gŒ in
nŠrmare pŒ vad som bšr beaktas vid en skŠlighetsbedšmning. Vi har kommenterat vissa av
KoncessionsnŠmndens skŠlighetsbedšmningar i vŒra egna analyser av rŠttsfallen. VŒr avsikt Šr
att i detta avsnitt knyta an till de rŠttsfall dŠr skŠlighetsbedšmningar kommit till sjŠlvstŠndigt
uttryck. Med utgŒngspunkt i rŠttsfallen skall vi diskutera dagens praxis pŒ detta omrŒde.
De krav som stadgas i ML 5¤ bland dem bl a kravet att saneringsŒtgŠrder begrŠnsas av att det
inte kan krŠvas ŒtgŠrder av den som ansetts ansvarig utšver vad som skŠligen kan fodras. I ML
5¤
st 2-3 stadgas vad som bšr beaktas nŠr ansvarets omfattning bestŠms. SkŠlighetsbedšmningen
skall ske med utgŒngspunkt i vad som Šr tekniskt mšjligt (st 2) samt ekonomiskt rimligt och
miljšmŠssigt motiverat (st 3).
Rekvisitet Ótekniskt mšjligtÓ innebŠr att de effektivaste tekniska anordningar och metoder som
fšretag med liknande verksamhet anvŠnder sig av skall anvŠndas. Vid bedšmningen av vad som
Šr ekonomiskt rimligt skall beaktas vad ett typiskt fšretag i den ifrŒgavarande branschen skulle
klara av i form av miljšinvesteringar. Slutligen skall en proportionalitetsbedšmning ske.
Bedšmningen gŒr ut pŒ att pršva om nyttan av ŒtgŠrden stŒr i rimlig proportion till kostnaden
fšr den, d v s om ŒtgŠrden kan anses vara miljšmŠssigt motiverad. ÓDet som skŠligen kan
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fordras bestŠms sedan i regel av de krav som Šr minst lŒngtgŒende av det tekniskt mšjliga,
ekonomiskt rimliga och miljšmŠssigt motiveradeÓ.65
Det kan vara svŒrt att gšra en skŠlighetsbedšmning i de fall dŒ produktionen upphšrt. I dessa
fall Šr det svŒrt att bedšma vad som Šr ekonomiskt rimligt eftersom det Šr produktionen som
skall bŠra kostnaderna. Det Šr Šven svŒrt att avgšra vad som Šr skŠligt att fordra av ett
konkursbo som inte har haft nŒgot med produktionen att gšra.66
I praxis finns fall dŠr skŠlighetsbedšmningen kommit till uttryck i beslutsmotiveringen. I vissa
av fallen har dock KoncessionsnŠmnden Œlagt konkursboet ansvar fšr konkursgŠldenŠrens
miljšfarliga avfall utan att i sin beslutsmotivering redogšra fšr skŠlighetsbedšmningen.
I MiljšskadefšrsŠkringsutredningens betŠnkande (SOU 1992:135 s 43) och i doktrin
spekuleras det kring varfšr skŠlighetsbedšmningen inte kommit till sjŠlvstŠndigt uttryck i alla
av KoncessionsnŠmndens beslutsmotiveringar. Det kan bero pŒ att bedšmningen gšrs innan
fšrelŠggandet utfŠrdas och om klaganden inte argumenterat i frŒgan kan det dock te sig
fšrklarligt att skŠlighetsbedšmningen inte har kommit till sjŠlvstŠndigt uttryck.67 Enligt doktrin
sŒ kan frŒnvaron av uttryckliga skŠlighetsbedšmningar bero pŒ att det genomgŒende varit frŒga
om fšrvaring av miljšfarligt avfall i dessa avgšranden och efterbehandlingen helt enkelt bestŒtt i
att frakta bort avfallet. KoncessionsnŠmnden har nšjt sig med att konstatera att detta varit
nšdvŠndigt ur miljšsynpunkt och sedan godkŠnt fšrelŠggandet utan nŠrmare motivering.68
De vanligaste invŠndningarna frŒn konkursboets sida Šr att boet inte har medel att bekosta de
ŒtgŠrder som krŠvs av boet och att konkursboet ej fortsatt konkursgŠldenŠrens verksamhet. I
den praxis som utvecklats har KoncessionsnŠmnden ansett fšrelŠggandena som skŠliga vid
skŠlighetsbedšmningen trots konkursboets ovan nŠmnda invŠndningar. Det Šr alltsŒ enligt
dagen praxis skŠligt att ŒlŠgga ett konkursbo ansvar fšr konkursgŠldenŠrens miljšfarliga
verksamhet trots att boet ej har medel att bekosta det som ŒlŠggs boet. SkŠlighetsbedšmningen
har hittills regelmŠssigt utfallit till konkursboets nackdel Šven dŒ konkursboet inte fortsatt
gŠldenŠrens verksamhet. Avgšrande fšr skŠlighetsavvŠgningen i dessa fall har bland annat varit
att det Šr rimligt att boet, och dŠrmed fordringsŠgarna, skall bekosta sŒdana ŒtgŠrder som
medfšr att fastigheten škar i vŠrde.69 I Saltsyra fallet ansŒg KoncessionsnŠmnden att
kostnaden fšr konkursboet torde uppvŠgas av en motsvarande vŠrdeškning pŒ fastigheten och
att den dŠrfšr inte innebar nŒgon egentlig belastning fšr boet. KoncessionsnŠmnden diskuterade
i sin skŠlighetsbedšmning om saltsyran skulle bortskaffas pŒ statens bekostnad. NŠmnden
ansŒg dock att det var oskŠligt att staten skulle stŒ fšr kostnaden fšr bortforsling av saltsyran
dŒ detta skulle leda till att fastighetens vŠrde škade och att denna vŠrdeškning skulle komma
konkursborgenŠrerna tillgodo. I doktrin finns en invŠndning mot KoncessionsnŠmndens
resonemang som fšrtjŠnar att belysas.
KoncessionsnŠmnden har i sina beslut kommit fram till att det inte Šr skŠligt att en sanering av
fastigheten bekostas av allmŠnna medel dŠrfšr att saneringen hšjer fastighetens vŠrde. Det Šr
dock inte helt rŠttvisande av nŠmnden att bara konstatera att denna vŠrdeškning kommer
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borgenŠrerna tillgodo. Man mŒste se till de olika borgenŠrskollektiven. €r fastigheten
šverintecknad, vinner pantbrevsinnehavarna pŒ att staten betalar. Finns det ett švervŠrde, blir
det borgenŠrer med allmŠn fšrmŒnsrŠtt eller oprioriterade som vinner. Stšrst fordringsŠgare
med allmŠn fšrmŒnsrŠtt Šr fšr det mesta staten som sŒledes fŒr tillbaka pengarna, men under
annan budgettitel.70
Egen analys:
KoncessionsnŠmnden har inte i alla fall som ršr konkursbos ansvar fšr konkursgŠldenŠrens
miljšfarliga avfall uttryckligen redogjort fšr sin skŠlighetsbedšmning i beslutsmotiveringen. Vi
har av ovan nŠmnda anledning funnit att det Šr svŒrt att veta hur KoncessionsnŠmnden
resonerat nŠr nŠmnden gjort skŠlighetsbedšmningar i aktuella fall. Av de fall dŠr
KoncessionsnŠmnden uttryckligen redogšr fšr sin skŠlighetsbedšmning framgŒr att nŠmnden
lagt vikt vid kostnaden i relation till hur det ser ut om konkursboet sanerar.71
Avsaknaden av uttryckliga skŠlighetsbedšmningar i KoncessionsnŠmndens beslut leder oss
osškt in pŒ en diskussion om KoncessionsnŠmndens beslutsmotiveringar. Vi anser att dessa
genomgŒende Šr alldeles fšr kortfattade och torftiga. Vi har tidigare i denna uppsats efterlyst en
motiveringsskyldighet fšr KoncessionsnŠmnden liknande den som finns fšr
fšrvaltningsdomstolarna (Fšrvaltningslagen
30¤ st2 ). Enligt vŒr mening sŒ kan ett skŠl till att ŒlŠgga KoncessionsnŠmnden
motiveringsskyldighet vara att en fšrvaltningsmyndighet som dšmer i ett mŒl sjŠlv mŒste ha
sina grunder vŠlstrukturerade, sŒ varfšr inte dŒ ange dessa? Ytterligare ett skŠl som talar fšr
motiveringsskyldighet Šr att det Šr mycket lŠttare fšr en part att acceptera ett beslut som gŒr
parten emot om grunderna fšr beslutet Šr vŠl utvecklade. €ven om parten inte hŒller med om
utgŒngen sŒ kan han acceptera beslutet om nŠmnden utfšrligt redogšr fšr sitt resonemang fram
till beslutet och detta inte Šr helt ologiskt. I dessa fall dŠr konkursbo kan drabbas ganska hŒrt
av KoncessionsnŠmndens dom sŒ vore det šnskvŠrt med motiveringar och diskussion kring
beslutet.
Ovan har vi framfšrt tvŒ uppfattningar om varfšr skŠlighetsbedšmningen inte kommer till
sjŠlvstŠndigt uttryck i vissa av rŠttsfallen. Den uppfattningen som framfšrs i betŠnkandet
vinner inte stšd i de rŠttsfall som finns. Vi har undersškt argumentationen och de invŠndningar
som finns och vi finner inte att det Šr nŒgon stšrre skillnad mellan de fall dŠr
skŠlighetsbedšmningen kommit till sjŠlvstŠndigt uttryck och de fall dŠr den inte gjort det. I
doktrin framfšrs en annan uppfattning.72 Inte heller denna uppfattning vinner fullt stšd i
rŠttsfallen, eftersom det inte Šr nŒgon stšrre skillnad mellan de rŠttsfall dŠr
skŠlighetsbedšmningen kommer till sjŠlvstŠndigt uttryck och de fall dŠr den inte gšr det. Vi bšr
hŒlla i minnet att dessa bŒda uppfattningar endast Šr spekulationer om varfšr det Šr som det Šr.
I vŒra egna analyser som ršr rŠttsfallen Friherren och Svensk Fotokemi AB stŠller vi oss frŒgan
om det Šr skŠligt att ŒlŠgga ett konkursbo ansvar fšr konkursgŠldenŠrens miljšfarliga avfall dŒ
70

Pfannenstill, SvJT 1993:5-6, s 405
VŒr slutsats šverensstŠmmer med Jan Darpšs uppfattning.
72
Som vi framfšrt ovan hŠvdar Jan Darpš att frŒnvaron av uttryckliga skŠlighetsbedšmningar kan bero pŒ att
KoncessionsnŠmnden har nšjt sig med att konstatera att det varit nšdvŠndigt ur miljšsynpunkt att avfallet
fraktas bort, och sedan godkŠnt fšrelŠggandet utan nŠrmare motivering.
71

38

boet ej har bidragit till produktionen av avfallet. I praxis har KoncessionsnŠmnden kommit
fram till att det Šr skŠligt att ŒlŠgga konkursboet ansvar fšr gŠldenŠrens avfall trots att
konkursboet enligt en grundlŠggande princip inom konkursrŠtten ej skall anses ansvara fšr
gŠldenŠrens fšrpliktelser. Vi anser att det inte Šr skŠligt att ŒlŠgga ett konkursbo ansvar fšr
gŠldenŠrens fšrpliktelse eftersom konkursboet och konkursgŠldenŠren Šr olika rŠttssubjekt.73
Konkursboet har inte producerat nŒgot utan fšrvarar endast det miljšfarliga avfallet och dŒ
skall konkursboet enligt vŒr mening ej ansvara, fšr ansvaret bšr hšra ihop med handling. Vi har
tidigare i vŒr analys av rŠttsfallet Friherren framhŒllit att vi anser att det Šr oskŠligt att ŒlŠgga
ett konkursbo ansvar eftersom det inte Šr konkursboet som har vidtagit handlingen. Det Šr
enligt vŒr mening felaktigt att ŒlŠgga konkursboet ansvar fšr den effekt som
konkursgŠldenŠrens handlingar har orsakat. Fšr att visa hur fel detta kan bli om man lŒter
annan ansvara fšr effekten av nŒgon annans handlande beskrev vi ett annat brott: En person
kan inte dšmas fšr skadegšrelse om det inte Šr han sjŠlv som orsakat skadan. Enligt vŒr mening
Šr det endast skŠligt att ŒlŠgga konkursboet ansvar i de fall dŒ boet vŠljer att fortsŠtta
verksamheten.
De vanligaste invŠndningarna frŒn konkursboets sida Šr att boet inte har medel att bekosta de
ŒtgŠrder som krŠvs av boet och att konkursboet ej fortsatt konkursgŠldenŠrens verksamhet har
inte inverkat pŒ KoncessionsnŠmndens bedšmning. KoncessionsnŠmnden har vid sin
bedšmning lagt vikt vid att den fastighet dŠr avfallet fšrvaras škar i vŠrde av att avfallet forslas
bort. Saltsyra fallet avgšrs efter en diskussion om fastighetens vŠrdeškning. Vi hŒller med att
fastighetens vŠrdeškning kan vara ett problem i sammanhanget.
I doktrin finns ett resonemang som betonar att man bšr se till de olika borgenŠrskollektiven nŠr
man konstaterar att en sanering bekostad av det allmŠnna skulle ška fastighetens vŠrde.
Kontentan av resonemanget Šr att staten i vissa fall kan fŒ tillbaka en del av den kostnad staten
lŠgger ut pŒ sanering dŒ staten ofta Šr stšrst fordringsŠgare med allmŠn fšrmŒnsrŠtt. Vi anser
att lšsningen att lŒta staten ansvara fšr saneringskostnaderna pŒ den grunden att staten i vissa
fall kan fŒ tillbaka en viss del av pengarna i form av sin fšrmŒnsrŠtt Šr alldeles fšr lŒngsškt. Det
krŠvs att det finns ett švervŠrde i fastigheten fšr att staten skall fŒ utdelning pŒ sin allmŠnna
fšrmŒnsrŠtt. Vi anser att det inte gŒr att dra slutsatsen att staten bšr ansvara fšr
saneringskostnader av den anledningen att staten kan komma att gynnas av hšgre utdelning pŒ
sin fordran eftersom konkurser Šr av de mest varierande slag. Det allmŠnna skulle riskera
mycket om det gick med pŒ ett sŒdant system. Insatsen fšr statens rŠkning skulle vara att
betala dyra kostnader och utdelningen skulle bli vŠldigt varierande dŒ den Šr beroende av hur
respektive konkurs ser ut. Detta Šr sŒledes ingen bra lšsning pŒ problemet.
Vi anser att KoncessionsnŠmnden gšr rŠtt nŠr den i Saltsyrafallet konstaterar att det vore en
dŒlig lšsning att lŒta staten ansvara fšr avfallet och lŒta resultatet komma annan tillgodo.
Om annan Šn konkursboet bekostar ŒtgŠrder fšr omhŠndertagande av miljšfarligt avfall sŒ
uppstŒr problem p g a att fastigheten škar i vŠrde. Mšjligtvis borde en lšsning sškas som lšser
problemet med att vŠrdeškningen kommer borgenŠrerna tillgodo. Vi skulle vilja fšreslŒ att dŒ
domstolen finner det oskŠligt att ŒlŠgga konkursboet ett ansvar fšr saneringskostnaderna, sŒ
borde vŠrdeškningen tillfalla den som bekostar saneringen.
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I Friherren gšr KoncessionsnŠmnden en skŠlighetsbedšmning i vilken nŠmnden Œberopar
gŠldenŠrens vetskap om det miljšfarliga avfallet fšr att ŒlŠgga boet ansvar. SŒledes sker ingen
skŠlighetsbedšmning gentemot boet. Detta Šr ett felaktigt sŠtt att gšra skŠlighetsbedšmningen
pŒ av den anledningen att konkursboet och konkursgŠldenŠren Šr olika rŠttssubjekt.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att skŠlighetsbedšmningarna Šr av det mest varierande
slag. Vi fšresprŒkar att bedšmningarna i framtiden kommer till uttryck i besluten och blir mer
konsekventa. I doktrin pŒpekas att skŠlighetsbedšmningar inte skett i de fall
KoncessionsnŠmnden beslutat i fram till och med Œr 1992.74 Vi Šr villiga att hŒlla med om detta
men det bšr tillŠggas att vi granskat fallen efter Œr 1992 och fram till dagens datum och av vŒr
granskning drar vi slutsatsen att KoncessionsnŠmnden blivit mycket bŠttre pŒ att uttrycka sina
skŠlighetsbedšmningar. Det framgŒr av beslutsmotiveringen i sŒ gott som alla fall att det skett
nŒgon form av skŠlighetsbedšmning. I vissa av rŠttsfallen konstaterar nŠmnden dock endast att
det Šr skŠligt att ŒlŠgga konkursboet de ŒtgŠrder som Šr aktuella i respektive fall. Enligt vŒr
mening tyder detta pŒ att KoncessionsnŠmnden gjort nŒgon form av skŠlighetsbedšmning. Vi
anser som vi ovan fšresprŒkat att det vore šnskvŠrt om skŠlighetsbedšmningen kom till
sjŠlvstŠndigt uttryck i varje beslutsmotivering.
5.2.5 Statens massafordran fšr saneringskostnaden
Den som fšrvarar miljšfarligt avfall bedriver enligt praxis miljšfarlig verksamhet. Ett
konkursbo kan bli adressat fšr ett saneringsŒlŠggande enligt miljšskyddslagen och fordringar
uppkomna med anledning hŠrav blir massagŠld. MassagŠld Šr en skuld som konkursboet
Œdragit sig.75
SkŠlet till att de ifrŒgavarande kostnaderna Šr att anse som massagŠld har inte i det frŠmsta
rummet med konkurslagstiftningen att gšra. Grunden Šr istŠllet den att 5¤ ML stadgar att den
som bedriver miljšfarlig verksamhet skall vidta bl a skŠliga ŒtgŠrder fšr att fšr att fšrebygga
eller avhjŠlpa olŠgenheten frŒn verksamheten. Detta gŠller alla rŠttssubjekt. Det finns inget
undantag fšr konkursbon och dessa blir alltsŒ i den mŒn de bedriver miljšfarlig verksamhet
underkastade samma skyldigheter som alla andra rŠttssubjekt.76
I Svensk Fotokemi AB fallet uttalar justitierŒd Bengtsson att ett saneringsbeslut riktat mot ett
konkursbo kan framstŒ som betŠnkligt frŒn konkursrŠttslig synpunkt. LŠnsstyrelsen kan pŒ ett
sŠtt som kan te sig godtyckligt och svŒrfšrutsebart fšr andra borgenŠrerna, bestŠmma vilken
rŠtt statens egna betalningsansprŒk skall ha i konkursen, genom att upprepa ett tidigare mot
konkursgŠldenŠren riktat saneringsŒlŠggande mot konkursboet, och dŠrmed omvandla en
ordinŠr fordran till en massafordran. Bengtsson betonar att mšjligheterna att ta ut kostnaderna
av ett konkursbo bšr utnyttjas med stor varsamhet. Staten kan genom att upprepa ett
saneringsŒlŠggande fšrvandla en oprioriterad fordran till en massafordran. Detta innebŠr en tyst
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realbelastning pŒ boet utan lagstšd som trŠnger sig fšre švriga prioriterade och oprioriterade
borgenŠrer.77
Det finns ofta tre slag av egendom i en nŠringsidkares konkurs. Det Šr fšrst och frŠmst
kontanter som gŒr till borgenŠrer med allmŠn fšrmŒnsrŠtt eller oprioriterade. Fšr det andra Šr
det švrig egendom som omfattas av fšretagshypotek och som tillfaller innehavaren av detta
hypotek. Fšr det tredje kan det finnas en fastighet. De som har pantbrev i fastigheten fŒr
utdelning pŒ fastighetens kšpeskilling fšrst och om det finns ett švervŠrde sŒ tillfaller det
borgenŠrer med allmŠn fšrmŒnsrŠtt eller oprioriterade. Varje egendomsslag skall bŠra sin
kostnad.78 Om konkursboet sanerar en fastighet som ingŒr i boet borde kostnaderna kunna tas
ut som fšrvaltningskostnad (UB 12:25) ur fastigheten. Men om boet ansvarar som
nyttjanderŠttshavare eller fastigheten inte kan sŠljas sŒ belastas boets švriga egendom med
kostnaden.79
Egen analys:
Dagens praxis innebŠr att sŒ lŠnge den egendom som nŒgon gŒng anvŠnts i miljšfarlig
verksamhet finns kvar hos den som bedrivit eller kan anses bedriva miljšfarlig verksamhet, sŒ
Šr egendomen belastad av en slags tyst fšrmŒnsrŠtt utan uttryckligt stšd i lag som trŠnger sig
fšre švriga prioriterade och oprioriterade borgenŠrer. NŠmnda fšrhŒllanden leder till att
kreditinstituten pŒverkas. Praxis leder till att lŒngivande bank bšr vara fšrsiktig vid
kreditgivning till verksamheter dŠr det kan finnas miljšfarligt avfall. Vi anser att praxis
motverkar ett av konkursrŠttens vŠsentligaste syfte som Šr att underlŠtta fšr gŠldenŠren att fŒ
kredit genom att skapa trygghet fšr borgenŠrerna.
Som vi skrivit ovan sŒ leder 5¤ ML till att saneringskostnaden blir en massafordran i
konkursen. Det uppstŒr alltsŒ en massafordran fšr en rŠttshandling som konkursgŠldenŠren
vidtagit fšre konkursbeslutet. Vi anser att man inte helt kan bortse frŒn konkurslagstiftningen
pŒ det sŠtt som sker hŠr. MassagŠld Šr ju som vi nŠmnt ovan en skuld som konkursboet Œdragit
sig.
JustitierŒd Bengtsson pekar pŒ ett problem med att staten kan fšrvandla en konkursfordran till
en massafordran och det Šr ett av problemen som uppkommer p g a att KoncessionsnŠmnden
enbart gŒtt pŒ miljšrŠttens linje. Vi anser som vi tidigare betonat att nuvarande rŠttstillstŒnd Šr
otillfredsstŠllande ty det Šr i princip bara till miljšrŠttarnas fšrdel. Vi efterstrŠvar en lšsning
som kan gynna sŒvŠl miljšrŠtten som konkursrŠtten. Vi tycker att det Šr felaktigt att staten
skall ha mšjlighet att omvandla en ordinŠr fordran till en sŒ fšrmŒnlig fordran som
massafordran. Situationen blir alldeles fšr gynnsam fšr staten och hela det konkursrŠttsliga
resonemanget med skillnad i konkursfordringar och massafordringar faller.
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5.3 Konkursboets ansvar enligt Miljšbalken (1998:808)

5.3.1 AllmŠnt om Miljšbalken
Den 1 januari i Œr (1999) trŠdde den nya Miljšbalken (SFS 1998:808) i kraft. Regelverket kan
karakteriseras som en sammansmŠltning av 15 miljšlagar, med ett visst inslag av nyheter.
10 kap. MB, som Šr av intresse fšr vŒr del, Šr av det senare slaget.
Miljšbalkens ansvarsregler bygger pŒ Miljšskyddslagen och den rŠttspraxis som har utvecklats
under denna med vissa preciseringar och kanske skŠrpningar (beroende pŒ vilket den framtida
rŠttstillŠmpningen fŒr visa).
En anmŠrkningsvŠrd skillnad mellan det gamla och det nya regelverket Šr att
Miljšskyddslagens ansvarsbestŠmmelser inte har šverfšrts till ett specifikt kapitel i
Miljšbalken utan dessa finns utspridda i ett flertal olika kapitel i Miljšbalken. Detta leder
enligt vŒr mening till att det Šr svŒrt att fŒ en klar bild av gŠllande rŠtt pŒ omrŒdet.
BestŠmmelserna som Šr av vikt fšr vŒrt vidkommande Œterfinns i 2, 9 och 10 kap Miljšbalken.
Dessa skall hŠrnŠst diskuteras och analyseras.
5.3.2 Begreppet Ómiljšfarlig verksamhetÓ i Miljšbalken
I den nya Miljšbalken Œterfinns definitionen av Ómiljšfarlig verksamhetÓ i 9 kap 1¤. 80 Denna
stadgar fšljande:
ÓMed miljšfarlig verksamhet avses
2. anvŠndning av mark, byggnader eller anlŠggningar pŒ ett sŠtt som kan medfšra olŠgenhet fšr
mŠnniskors hŠlsa eller miljš genom annat utslŠpp Šn som avses i 1 eller genom fšrorening av
mark, luft, vattenomrŒden eller grundvattenÉÓ
Egen analys:

De centrala rekvisiten ÓverksamhetÓ, ÓanvŠndningÓ och ÓkanÓ (riskrekvisitet) kvarstŒr
ofšrŠndrade. Detta betyder enligt vŒr mening att den nya bestŠmmelsen inte innebŠr nŒgon
saklig fšrŠndring i fšrhŒllande till 1¤ st1 p2 ML.
5.3.3 AllmŠnna hŠnsynsbestŠmmelser i Miljšbalken
I Miljšbalken 2 kap. finns allmŠnna hŠnsynsregler mm. Intressanta i detta sammanhang Šr
frŠmst 3¤, 7¤ och 8¤. I dessa anfšrs fšljande:

2 kap. 3¤ MB 81
80
81
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ÓAlla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en ŒtgŠrd skall utfšra de
skyddsŒtgŠrder, iaktta de begrŠnsningar och vidta de fšrsiktighetsmŒtt i švrigt som behšvs fšr att
fšrebygga, hindra eller motverka (vŒr kursivering) att verksamheten eller ŒtgŠrden medfšr skada
eller olŠgenhet fšr mŠnniskors hŠlsa eller miljšn. I samma syfte skall vid yrkesmŠssig verksamhet
anvŠndas bŠsta mšjliga teknik.
Dessa fšrsiktighetsmŒtt skall vidtas sŒ snart det finns skŠl att anta att en verksamhet eller ŒtgŠrd
kan medfšra skada eller olŠgenhet fšr mŠnniskors hŠlsa eller miljšnÓ.

2 kap. 7¤ MB 82
ÓKraven pŒ hŠnsyn enligt 2-6¤¤ gŠller i den utstrŠckning det inte kan anses orimligt (vŒr
kursivering) att uppfylla dem. Vid denna bedšmning skall sŠrskilt beaktas nyttan av skyddsŒtgŠrder
och andra fšrsiktighetsmŒtt jŠmfšrt med kostnaderna fšr sŒdana ŒtgŠrderÉ
AvvŠgningen enligt fšrsta stycket fŒr inte medfšra att en miljškvalitetsnorm enligt 5 kap.
ŒsidosŠttsÓ.

2 kap. 8¤ MB 83
ÓAlla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en ŒtgŠrd som medfšrt skada
eller olŠgenhet fšr miljšn ansvarar till dess skadan eller olŠgenheten har upphšrt fšr att denna
avhjŠlps (vŒr kursivering) i den omfattning det kan anses skŠligt (vŒr kursivering) enligt 10 kap. I
den mŒn det fšreskrivs i denna balk kan istŠllet skyldighet att ersŠtta skadan eller olŠgenheten
uppkommaÓ.

Egen analys:
Miljšbalkens 2 kap. 3¤, 7¤ och 8¤ motsvarar enligt vŒr mening 5¤ i gamla Miljšskyddslagen
(1969:387). Vi hŠvdar att vad som stadgas i 5¤ ML Œterfinns sakligt ofšrŠndrat i 2 kap. 3¤, 7¤
och 8¤ MB.
I 5¤ ML stadgas det om verksamhetsutšvares plikt att vidta skyddsŒtgŠrder etc i syfte att
fšrebygga olŠgenhet (ett preventivt ansvar) och att avhjŠlpa olŠgenhet (ett reparativt
ansvar).84 Dessutom fšreskrivs att man skall gšra en skŠlighetsbedšmning innan man ŒlŠgger
nŒgon ett ansvar att vidta ŒtgŠrder.
I 2 kap. 3¤ MB framhŠvs det preventiva ansvaret genom uttrycken Ófšrebygga, hindra eller
motverkaÓ och ÓfšrsiktighetsmŒtt skall vidtas sŒ snart det finns skŠl att anta att en
verksamhet eller ŒtgŠrd kan medfšra skadaÉÓ. Det preventiva ansvaret innebŠr att man skall
fšrebygga/hindra/motverka uppkomsten av skada eller olŠgenhet.
I 2 kap. 7¤ MB hŠnvisas det tillbaka till 2 kap. 3¤ MB med preciseringen att en
rimlighetsbedšmning skall gšras innan man ŒlŠgger nŒgon ett ansvar att vidta ŒtgŠrder.
I 2 kap. 8¤ MB stadgas det slutligen om det reparativa ansvaret som innebŠr att en redan
uppkommen skada eller olŠgenhet skall ŒterstŠllas. Detta framgŒr av ordet ÓavhjŠlpsÓ.
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Dessutom fšreskrivs i denna paragraf att en skŠlighetsbedšmning skall gšras i enlighet med 10
kap. MB innan man ŒlŠgger nŒgon ansvar.
Vi anser att 2 kap. 3¤, 7¤ och 8¤ MB inte utgšr nŒgon skŠrpning i fšrhŒllande till 5¤ ML utan
snarare en tydligare presentation av vad som har gŠllt enligt 5¤ ML.
Enligt rŒdande rŠttspraxis har ett konkursbo i fšrvaringsfallen endast ett preventivt ansvar dvs
ett ansvar att i preventivt syfte bortforsla och slutligt omhŠnderta fšrvarat miljšfarligt avfall.
Konkursboet har inte ansetts ha ett reparativt ansvar dvs ett ansvar att ŒterstŠlla ett
markomrŒde som blivit fšrorenat av samma avfall fšre konkursen. Effekterna av en tidigare av
konkursgŠldenŠren bedriven verksamhet t ex att marken blivit fšrorenad har inte ansetts utgšra
pŒgŒende miljšfarlig verksamhet i enlighet med 1¤ st1 p2 ML om konkursboet inte har fortsatt
gŠldenŠrens verksamhet och spŠtt pŒ fšroreningen. Dessa gamla skador som hŠrršr frŒn
konkursgŠldenŠren har kallats fšr skadefall och enligt KoncessionsnŠmnden praxis har
nŠmnden varit mycket obenŠgen att stŠlla krav pŒ konkursbon att utfšra
efterbehandlingsŒtgŠrder fšr dessa skador.85
Kontentan av dagens rŠttspraxis Šr, lŠttare uttryckt, att ett konkursbo i fšrvaringsfallen har ett
ansvar att se till att det miljšfarliga avfallet inte orsakar nŒgon skada eller olŠgenhet i framtiden
och inte ett ansvar fšr fšroreningar som uppkommit i konkursgŠldenŠrens verksamhet fšre
konkursbeslutet (skadefallen).
Den nya uppdelningen i 2:3, 2:7 och 2:8 MB istŠllet fšr 5¤ ML medfšr inte, enligt vŒr mening,
nŒgon ansvarsutvidgning fšr konkursboet i reparativt hŠnseende. Redan i 5¤ ML har det
stadgats om ett reparativt ansvar fšr verksamhetsutšvare men KoncessionsnŠmnden och
Regeringen har funnit att ett konkursbo i fšrvaringsfall endast kan ŒlŠggas ett preventivt
ansvar. Man har med andra ord bortsett frŒn det reparativa ansvaret fšr konkursbon i
fšrvaringsfall. Att det reparativa ansvaret nu stŒr i en sŠrskild bestŠmmelse, 2:8 MB, innebŠr
enligt vŒr uppfattning inte att gŠllande rŠttspraxis har fšrŠndrats. Vi vill dŠrfšr pŒstŒ att det
Šven fortsŠttningsvis kommer att vara som det tidigare varit, nŠmligen att ett konkursbo inte
har ett reparativt ansvar i fšrvaringsfall.
Forskare Jan Darpš Šr av motsatt Œsikt. Han menar att 2 kap. 8¤ i Miljšbalken medfšr en
utvidgning av konkursboets nuvarande ansvar, att i preventivt syfte bortforsla och omhŠnderta
fšrvarat miljšfarligt avfall, till att omfatta Šven t ex ŒterstŠllande av ett markomrŒde som blivit
fšrorenat av samma avfall fšre konkursen.86 Vi Šr tveksamma till om en sŒdan utvidgning Šr
avsedd av lagstiftaren (se ovan). Klart Šr dock att ett konkursbos ansvar enligt MB inte Šr
snŠvare (mindre) Šn enligt ML.
5.3.4 AnsvarsbestŠmmelser i Miljšbalken
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Ansvaret fšr efterbehandling av fšrorenade omrŒden, byggnader och anlŠggningar Šr nu sŠrskilt
reglerat i 10 kap. Miljšbalken.87 Innebšrden av detta Šr enligt 10 kap. 4¤ MB fšljande:
ÓEfterbehandlingsansvaret innebŠr att den ansvarige i skŠlig (vŒr kursivering) omfattning skall
utfšra eller bekosta de efterbehandlingsŒtgŠrder som pŒ grund av fšroreningar behšvs fšr att
fšrebygga, hindra eller motverka (vŒr kursivering) att skada eller olŠgenhet uppstŒr fšr
mŠnniskors hŠlsa eller miljšn. NŠr ansvarets omfattning skall bestŠmmas skall det beaktas hur lŒng
tid som har fšrflutit sedan fšroreningarna Šgt rum, vilken skyldighet den ansvarige hade att
fšrhindra framtida skadeverkningar och omstŠndigheterna i švrigt. Om en verksamhetsutšvare
visar att han bidragit till fšroreningen endast i begrŠnsad mŒn, skall Šven detta beaktas vid en
bedšmning av ansvarets omfattning.
Preskriptionslagen (1981:130) Šr inte tillŠmplig pŒ efterbehandlingsansvarÓ.

Den primŠrt ansvarige fšr efterbehandlingen, verksamhetsutšvaren, definieras i 10 kap. 2¤
MB:
ÓAnsvarig fšr efterbehandling av sŒdana omrŒden, byggnader eller anlŠggningar som anges i 1¤ Šr
den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en ŒtgŠrd som har bidragit till
fšroreningen (verksamhetsutšvare)Ó.

Egen analys:
Dessa tvŒ bestŠmmelser Šr nyheter i fšrhŒllande till gamla Miljšskyddslagen. I
Miljšskyddslagen fanns det ingen definition av begreppet ÓefterbehandlingsansvarÓ. Det fanns
heller inte nŒgon definition av vem som ansŒgs som ansvarig. Detta framgick indirekt av 5¤ och
40¤ ML och direkt av KoncessionsnŠmndens och Regeringens praxis. I den nya Miljšbalken
har man valt att vara švertydlig och dŠrfšr infšrt sŠrskilda bestŠmmelser som behandlar just
dessa omrŒden.
10 kap. 2¤ och 4¤ MB betraktas enligt vŒr mening som en kodifiering av gŠllande rŠttspraxis.
BetrŠffande 10 kap. 2¤ MB har vi inget speciellt att invŠnda fšrutom att man i denna
bestŠmmelse klart anfšr att den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet anses vara
verksamhetsutšvare och dŠrmed ansvarig fšr det som stadgas i 2 kap. 3¤, 7¤ och 8¤ MB.
Enligt gŠllande praxis har konkursboet i fšrvaringsfall ansetts bedriva miljšfarlig verksamhet
och dŠrmed har det betraktats som verksamhetsutšvare och ansvarigt, dock endast fšr
preventiva ŒtgŠrder som vi redogjort fšr ovan. Denna nya bestŠmmelse, som vi endast
betraktar som ett fšrtydligande, anser vi inte medfšra nŒgon saklig fšrŠndring av gŠllande
rŠttspraxis.
Vad gŠller 10 kap. 4¤ MB har vi lite mer att anfšra. Denna bestŠmmelse gšr oss lite fšrvirrade.
10 kap. 4¤ MB har som syfte att fšrklara innebšrden av begreppet ÓefterbehandlingsansvarÓ.
Ett efterbehandlingsansvar kan enligt vŒr uppfattning bestŒ i ett reparativt och/eller i ett
preventivt ansvar. Detta framgŒr ju redan av 2 kap. 3¤, 7¤ och 8¤ MB. En verksamhetsutšvare
kan ŒlŠggas ett reparativt och/eller ett preventivt ansvar. Som vi ovan konstaterade kan ett
konkursbo som fšrvarar miljšfarligt avfall endast ŒlŠggas ett preventivt ansvar medan ett
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konkursbo som vŠljer att fortsŠtta gŠldenŠrens miljšfarliga verksamhet Šven kan ŒlŠggas ett
reparativt ansvar.
Det som gšr oss konfunderade Šr att 10 kap. 4¤ st1 p1 MB endast nŠmner det preventiva
ansvaret vid fšrklaringen av vad som avses med begreppet ÓefterbehandlingsansvarÓ. Det stŒr
nŠmligen Ófšrebygga, hindra eller motverkaÓ i lagtexten. Vi menar att lagstiftaren Šven borde ha
tagit med det reparativa ansvaret eftersom ett efterbehandlingsansvar kan bestŒ i sŒvŠl
preventivt som reparativt ansvar (se 2 kap. 3¤, 7¤ och 8¤ MB).88
I andra meningen av samma paragraf, som behandlar vad som skall medtas i berŠkning fšr att
bestŠmma ansvarets omfattning, skriver lagstiftaren Ósedan fšroreningarna Šgt rumÓ. Detta
uppfattar vi som att lagstiftaren helt plštsligt tar med det reparativa ansvaret dvs skadan eller
olŠgenheten har uppkommit. Detta finner vi vara ostrukturerat och svŒrfšrstŒeligt fšr gemene
man.
Fšr att gšra det lŠttfšrstŒeligt skulle vi vilja att lagstiftaren Šven infšrde det reparativa ansvaret
i definitionen av begreppet ÓefterbehandlingsansvarÓ, exempelvis pŒ fšljande sŠtt:
ÓEfterbehandlingsansvaret innebŠr att den ansvarige i skŠlig omfattning skall utfšra eller bekosta
de efterbehandlingsŒtgŠrder som pŒ grund av fšroreningar behšvs fšr att fšrebygga, hindra eller
motverka att skada eller olŠgenhet uppstŒr fšr mŠnniskors hŠlsa eller miljšn eller som behšvs fšr
att avhjŠlpa skador eller olŠgenheter som har uppstŒtt.

BetrŠffande skŠlighetsrekvisitet i 10 kap. 4¤ MB vill vi anfšra att vi uppfattar det som en
upprepning av vad som anfšrs i 2 kap. 7¤ och 8¤ MB och dŠrmed ingen nyhet.
Avslutningsvis vill vi nŠmna att Preskriptionslagen (1981:130) inte Šr tillŠmplig pŒ
efterbehandlingsansvar. Detta finner vi vara av vikt att komma ihŒg ty konsekvensen blir att
ett konkursbo i ett fšrvaringsfall inte kan komma ifrŒn sitt preventiva ansvar genom att lŒta
tiden ticka ivŠg. Konkursboets ansvar preskriberas aldrig.
5.4 Sammanfattning
Enligt rŒdande praxis gŠller fšr nŠrvarande att ett konkursbo anses fšrvara en konkursgŠldenŠrs
miljšfarliga avfall fšrst om det har rŒdighet eller annan anknytning till avfallet. Denna passiva
fšrvaring av miljšfarligt avfall pŒ en fastighet efter att den egentliga industriverksamheten har
avslutats har betraktats som miljšfarlig verksamhet i enlighet med 1¤ st1 p2 ML. PŒ grund av
detta har konkursboet ansetts vara verksamhetsutšvare och dŠrmed rŠtt adressat fšr
saneringsŒlŠgganden enligt 5¤ och 40¤ ML.
Som vi tidigare har anfšrt anser vi den vida definitionen av Ómiljšfarlig verksamhetÓ som
ologisk och orimlig.89 Man kan enligt vŒr uppfattning inte gŒ sŒ lŒngt i sin tolkning som att
man jŠmstŠller ett passivt handlande med ett aktivt handlande.
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SkŠlighetsbedšmningarna har vi ansett vara alldeles fšr kortfattade och torftiga i flertalet
beslutsmotiveringar av KoncessionsnŠmnden och Regeringen. DŠrfšr fšresprŒkar vi att
bedšmningarna i framtiden kommer till sjŠlvstŠndigt uttryck i varje beslutsmotivering och att
de blir mer konsekventa och lŠttfšrstŒeliga.
BetrŠffande statens massafordran fšr saneringskostnaderna vill vi Šn en gŒng anfšra fšljande:
Vi hŠvdar att hela det konkursrŠttsliga resonemanget med skillnad i konkursfordringar och
massafordringar faller om en massafordran helt plštsligt skall kunna uppkomma genom att
konkursgŠldenŠren rŠttshandlar fšre konkursbeslutet. MassagŠld Šr som vi tidigare lŠrt oss en
skuld som konkursboet Œdragit sig och inte som konkursgŠldenŠren Œdragit sig. Dagens
rŠttspraxis innebŠr att ett konkursbo som fšrvarar en konkursgŠldenŠrs miljšfarliga avfall fŒr
ansvara preventivt i form av en massagŠld fšr de olŠgenheter som konkursgŠldenŠren orsakat
fšre konkursbeslutet. Detta Šr juridiskt felaktigt. Det juridiskt korrekta Šr att statens fordran
betraktas som en konkursfordran eller mer specifikt som en oprioriterad konkursfordran.
Den nya Miljšbalken behandlades ocksŒ i avsnittet. Vi fann att det inte hade skett nŒgra sakliga
fšrŠndringar i fšrhŒllande till gamla Miljšskyddslagen. Andra tolkningar kan dock finnas,
speciellt vad gŠller 2 kap. 8¤ MB.90
I och med att vi nu fŒtt en ny Miljšbalk och en ny šverinstans kan detta innebŠra att dagens
rŠttspraxis kan komma att Šndras i framtiden.91 Vi hoppas dŠrfšr att Miljššverdomstolen inte
kŠnner sig alltfšr bunden av den rŠttspraxis som utvecklats av KoncessionsnŠmnden och
Regeringen utan att den vŠljer en vŠg som frŠmjar sŒvŠl konkursrŠttens som miljšrŠttens
grundlŠggande principer. Hur den nya Miljšbalken kommer att tolkas vet vi inte fšrrŠn vi har
fŒtt ett konkret avgšrande av Miljššverdomstolen. KonkursrŠttens framtid vilar med andra ord
i Miljššverdomstolens hŠnder.
Detta var en kort sammanfattning šver vad som anfšrts under avsnitten 5.1-5.3. I det fšljande
avsnittet, vilket vi finner vara vŠldigt viktigt, skall vi redogšra fšr de lšsningsfšrslag som det
har spekulerats kring i betŠnkanden och doktrin.

6. Fšrslag pŒ lšsningar
6.1 Inledning
Som vi nu vet finns det mŒnga tvistiga frŒgor betrŠffande konkursbos ansvar vid fšrvaring av
konkursgŠldenŠrens miljšfarliga avfall. Det nuvarande rŠttslŠget Šr enligt vŒr mening
otillfredsstŠllande. Detta pŒ grund av att mŒnga grundlŠggande konkursrŠttsliga principer har
Œsidosatts medan grundlŠggande miljšrŠttsliga principer har vunnit gehšr i sŒvŠl
KoncessionsnŠmnden som Regeringen. Vi menar dŠrfšr att Œtskilliga fšrslag till fšrbŠttringar
bšr kunna švervŠgas om inte rŠttspraxis Šndras pŒ sŒ sŠtt att ett konkursbo inte lŠngre kan
ŒlŠggas saneringsansvar fšr konkursgŠldenŠrens miljšfarliga verksamhet.
90

Se avsnitt 5.3.3 dŠr vi presenterar Jan Darpšs tolkning av 2:8 MB.
Domare Rolf Lundmark vid Miljššverdomstolen trodde dock inte att rŠttspraxis skulle Šndras inom snar
framtid.
91

47

I betŠnkandena SOU 1992:135 och SOU 1993:87 har utredaren Rolf Stršmberg undersškt fyra
tŠnkbara lšsningar pŒ problemet.92 Dessa Šr fšljande:
1. LŒta det vara som idag
2. Infšra fšrmŒnsrŠtt i konkurs
3. Krav pŒ stŠllande av sŠkerhet och
4. Utvidgning av miljšskadefšrsŠkringssystemet
RŠddningstjŠnstlagen (1986:1102) har beršrts i betŠnkandet SOU 1992:135 men dock inte
angivits som ett fšrslag pŒ lšsning. Vi har valt att anfšra vissa synpunkter betrŠffande denna
lag och undersška om den mšjligtvis kan ses som ett fšrslag pŒ lšsning.
I doktrin har det ocksŒ spekulerats kring olika fšrslag pŒ lšsningar. Det mest centrala
lšningsfšrslaget beršr abandonering av konkursgŠldenŠrens fastighet med miljšfarligt avfall.
I detta avsnitt kommer vi under sŠrskilda rubriker att ta upp till behandling de tŠnkbara
lšsningar som man har spekulerat kring i betŠnkanden och doktrin. Dessa kommer vi Šven att
bemšta i egna analyser. Fšrslag pŒ egna lšsningar framfšr vi fšrst i det avslutande avsnittet. 93

6.2 LŒta det vara som idag
6.2.1 AllmŠnt
I miljšskadeutredningens betŠnkande94 anges tvŒ skŠl till varfšr det inte bšr vara som i dag.
Det bšr vara den som fšrorenar som sŒ lŒngt det Šr mšjligt fŒr betala fšr
efterbehandlingsŒtgŠrder. DŠrtill kommer att det kan intrŠffa mycket kostsamma saneringsfall,
dvs fall som mer eller mindre kan betecknas som katastroffall. I betŠnkandet sŒ anges Šven ett
skŠl som talar fšr att lŒta det vara som det Šr i dag, som innebŠr att staten betalar. Det finns ett
tungt vŠgande argument fšr att inte Šndra dagens system och det Šr att det kan te sig
omotiverat att tillskapa ett sŠrskilt regelsystem fšr de hittills fšrhŒllandevis ringa
medelsutbetalningar som skett fšr efterbehandlingsŒtgŠrder.95
6.2.2 Egen analys
Det fšrsta skŠlet som anges till varfšr det inte bšr vara som i dag Šr principen att fšrorenaren
betalar. Vi har redogjort fšr principen i avsnitt 3.2. Tanken bakom principen Šr att den skall
utgšra ett incitament att vara varsam vid utšvande av miljšfarlig verksamhet. Vi anser att detta
Šr en viktigt princip av den anledningen att den som fšrorenar skall ha ansvar fšr avfallet.
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I miljšskadeutredningens betŠnkande96 anges ytterligare ett skŠl mot att lŒta det vara som i dag.
Det talas om katastroffall. Vid dessa fall Šr utredaren rŠdd fšr att det uppstŒr mycket stora
kostnader vid sanering. Vi anser att detta skŠl talar emot det argument som ovan anfšrts och
som talar fšr att lŒta det vara som det Šr i dag. Det som enligt betŠnkandet talar fšr att det
fšrblir som det Šr i dag Šr att det hittills endast ršrt sig om ringa kostnader. Enligt vŒr mening Šr
dessa bŒda argument fšr respektive sida motsŠgelsefulla. Fšr att Šndra nuvarande system talar
att det kan intrŠffa katastroffall och mot att en Šndring bšr ske framfšrs argumentet att det
endast ršrt sig om ringa kostnader hittills. Vi anser att argumentet som talar fšr att lŒta det vara
som i dag Šr mycket svagt. Det vore enligt vŒr uppfattning konstigt att resonera med
utgŒngspunkt i hur det har varit och dŒ inte ta med i berŠkningen hur det kan bli i framtiden.
Vi tŠnker nedan klargšra vŒr syn pŒ detta lšsningsfšrslag. I KoncessionsnŠmndens och
regeringens praxis har det slagits fast att passiv fšrvaring av miljšfarligt avfall Šr att anses som
utšvande av miljšfarlig verksamhet. Vi anser som vi tidigare pŒpekat97 att det Šr felaktigt att
anse att passiv fšrvaring av miljšfarligt avfall Šr att anse som en aktiv handling.
Ett konkursbo som fšrvarar miljšfarligt avfall har ansetts vara utšvare av miljšfarlig
verksamhet enligt KoncessionsnŠmnden och regeringens beslut. Vi anser att
KoncessionsnŠmndens tolkning av begreppet Ómiljšfarlig verksamhetÓ Šr alldeles fšr vid och
dŠrmed tycker vi ocksŒ att det Šr felaktigt att anse konkursboet som verksamhetsutšvare.
Enligt vŒr mening gŒr KoncessionsnŠmnden alldeles fšr lŒngt i sin tolkning av aktuella rekvisit.
Den praxis som finns pŒ omrŒdet Šr enligt vŒr mening fšr vid och av vŒr uppfattning som
redovisats ovan fšljer att vi ej anser att konkursbo skall anses som verksamhetsutšvare, av den
anledningen att vi inte anser att passiv fšrvaring skall bedšmas vara samma sak som nŒgot
aktivt dvs utšvande av miljšfarlig verksamhet.
RŒdande praxis Šr helt till miljšrŠttens favšr och det Šr felaktigt. Vi vill som vi tidigare betonat
fšrsška hitta en lšsning som gynnar sŒvŠl miljšrŠtt som konkursrŠtt. Det kŠnns som om
miljšrŠtten fŒr allt fšr mŒnga fšrdelar enligt rŒdande praxis, medan konkursrŠtten drabbas
alldeles fšr mycket. Praxis leder till allt fšr mŒnga centrala principer sŠtts ur spel fšr
konkursrŠttens del. Miljšskyddet Šr vŠldigt viktigt men det Šr Šven ett fungerande
kreditsystem.
RŠttslŠget idag medfšr stora problem fšr kreditgivare. Om konkursboet ŒlŠggs ett
saneringsansvar kan kreditgivare fšrlora mycket pengar eftersom dessa har en sŠmre fordran Šn
staten. Hur skall en kreditgivare veta att ett bolag bedriver miljšfarlig verksamhet?
Kreditgivaren mŒste troligtvis ha en mycket ingŒende undersškningsplikt.98 Fšr att en
kreditgivare skall vŒga ge krediter till bolag mŒste denne fšrst noggrant undersška bolagets
verksamhet och dŠrefter fšrsŠkra sig om att bolaget skšter sig. Detta kan ske i form av att man
krŠver miljšcertifiering av bolag som bedriver miljšfarlig verksamhet. Nackdelen med krav pŒ
miljšcertifiering Šr att smŒ och medelstora fšretag kan ha problem med de resurser som krŠvs
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fšr att uppfylla och efterleva de krav som stŠlls fšr miljšcertifiering.99 Kreditgivare Šr en
mycket utsatt grupp om dagens rŠttspraxis fšrblir som den Šr. Vi Šr i behov av ett fungerande
kreditliv och dŠrmed Šr vi i behov av att dagens rŠttspraxis Šndras.
Vi har i uppsatsen redovisat vilka principer som sŠtts ur spel pŒ konkursrŠttens omrŒde. TvŒ
grundlŠggande principer inom konkursrŠtten som i dag sŠtts Œt sidan enligt rŒdande praxis Šr att
konkursboet ej ansvarar fšr gŠldenŠrens fšrpliktelser och att den tidigare oprioriterade
konkursfordringen fšr saneringskostnaden blir en massafordran utan stšd i lag. Vi anser med
stšd av det ovan redovisade att rŠttslŠget inte bšr fšrbli som det Šr i dag och vi kommer
Œterkomma med egna lšsningar pŒ problemet i avsnitt 7.
Vi anser att om rŠttslŠget fšrblir som det Šr i dag sŒ bšr det lagstiftas om att passiva
fšrvaringsfall skall omfattas av begreppet Ómiljšfarlig verksamhetÓ. Vi tror inte som vi nŠmnt i
avsnitt 5.2.2 i vŒr egna analys att det varit lagstiftarens avsikt att passiva fšrvaringsfall skulle
omfattas av begreppet Ómiljšfarlig verksamhetÓ. Enligt vŒr mening Šr nuvarande rŠttslŠge ingen
bra lšsning pŒ problemet. Vi anser att om det nu skall vara som i dag sŒ bšr det framgŒ av lag.
Det skulle skapa fšrutsebarhet. KoncessionsnŠmnden har enligt vŒr mening gŒtt fšr lŒngt i sina
beslut. NŠmnden har inte bara Œsidosatt konkursrŠttsliga principer i sin praxis utan Šven
frŒngŒtt den miljšrŠttslig principen, Ófšrorenaren betalarÓ. Om nuvarande praxis skall bestŒ
menar vi att det mŒste finnas lagregler som reglerar omrŒdet. Lagstiftaren bšr alltsŒ reglera detta
omrŒde. NŠr tvŒ rŠttsomrŒden kolliderar och det Šr ytterst svŒrt att finna en bra lšsning pŒ de
problem som uppstŒr sŒ bšr det finnas lagstadgade regler som reglerar hur problemen skall
lšsas. Det argument som vi tycker talar fšr den lagregel som vi efterlyser ovan Šr att det vid
infšrandet av en sŒdan skapas ÓtrygghetÓ fšr bl a borgenŠrer och kreditinstitut. Nackdelen med
praxis Šr att den kan komma att Šndras och det gšr detta omrŒde till ett osŠkert sŒdant. Dagens
lšsning pŒ problemet Šr inte gynnsam fšr kreditinstitut och borgenŠrer. Dessa skulle trots
deras ogynnsamma lŠge tjŠna pŒ att det stod uttryckligen i lag vad som gŠller sŒ att dessa kan
ta med det i berŠkningen om de stŒr i begrepp att t ex lŒna ut pengar till en ršrelse som bedriver
miljšfarlig verksamhet.
6.3 Infšra fšrmŒnsrŠtt i konkurs
6.3.1 AllmŠnt
Ett mšjligt sŠtt att ška den enskilde fšrorenarens ansvar skulle i konkursfallen, enligt
betŠnkandena SOU 1992:135 och SOU 1993:87, kunna vara att lŒta statens fordran fšr
saneringskostnaderna utgŒ med fšrmŒnsrŠtt ur tillgŒngarna i konkursboet.
Utredaren Rolf Stršmberg anser dock inte infšrandet av fšrmŒnsrŠtt i konkurs vara en lŠmplig
vŠg att ška ansvaret fšr den enskilde fšrorenaren. Det Šr frŠmst tvŒ skŠl som han anfšr fšr
detta stŠllningstagande: 100
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Enligt KoncessionsnŠmndens praxis anses ju konkursboet redan idag bedriva den miljšfarliga
verksamheten. Detta kan ske genom att konkursboet fortsŠtter den faktiska driften eller att
boet fšrvarar avfall eller dylikt. UppstŠdningskostnaden blir dŠrfšr en massafordran.
Massafordringar (fordringar pŒ konkursboet) skall betalas fšre konkursfordringarna
(fordringarna pŒ konkursgŠldenŠren), Šven fšre konkursfordringar med bŠsta fšrmŒnsrŠtt.
Enligt utredaren finns det dŠrfšr ingen anledning att lagstifta om fšrmŒnsrŠtt fšr ifrŒgavarande
fordringar. Massafordringarna har ju bŠttre prioritet Šn de bŠsta konkursfordringarna.
Utredaren anfšr vidare att en lagstiftning om fšrmŒnsrŠtt i konkurs kan vara fšr handen i de
fall dŒ ett konkursbo inte blir ansvarigt, exempelvis nŠr konkursboet inte anses bedriva nŒgon
miljšfarlig verksamhet eller nŠr en fšrorenare har gŒtt i konkurs efter det att det fšrordnats om
rŠttelse pŒ hans bekostnad och saneringen redan Šr genomfšrd vid konkursutbrottet, men dŒ
kan det frŒn allmŠnna konkursrŠttsliga synpunkter starkt ifrŒgasŠttas om staten pŒ detta sŠtt
skall gynnas framfšr andra konkursborgenŠrer.
6.3.2 Egen analys
Fšr vŒr del Šr fšrvaringsfallen av intresse. Enligt KoncessionsnŠmndens praxis Šr konkursboet
vid fšrvaring av konkursgŠldenŠrens miljšfarliga avfall ansvarigt i form av massagŠld. Staten har
med andra ord en fordran mot konkursboet som Šr av hšgre dignitet Šn en konkursfordran. En
lagstadgad fšrmŒnsrŠtt fšr statens fordran mot konkursboet i ett fšrvaringsfall skulle innebŠra
en sŠmre stŠllning fšr staten Šn den stŠllning den har idag enligt rŒdande praxis. Sett ur statens
synvinkel Šr dŠrfšr detta fšrslag pŒ lšsning mindre bra. Inte vill vŠl staten byta ut sin
massafordran mot en konkursfordran med sŠmre prioritet?
Fšrslaget att infšra fšrmŒnsrŠtt i konkurs ger inte ett konkursbo i fšrvaringsfall ett incitament
att vara mer fšrsiktig vid hantering med miljšfarligt avfall eller dylikt. Sett ur konkursrŠttens
synvinkel innebŠr alltsŒ fšrslaget inte nŒgot negativt utan snarare nŒgot positivt. Staten Šr ju
idag berŠttigad till en massafordran mot boet i fšrvaringsfall. Hšgre prioritet pŒ sin fordran kan
staten inte fŒ.
Om fšrslaget hade gŒtt igenom, hade det dŒ blivit bŠttre fšr konkursboet? Vi skulle vilja pŒstŒ
att konkursboets ansvar hade lŠttats lite. Detta pŒ grund av att staten i det nya fallet endast
hade haft en konkursfordran dvs en fordran av lŠgre prioritet Šn en massafordran. Dessutom
hade den grundlŠggande konkursrŠttsliga principen som skiljer mellan konkurs- och
massafordringar inte Œsidosatts om staten endast hade haft en konkursfordran. En
konkursfordran uppstŒr, som vi flera gŒnger har betonat, dŒ konkursgŠldenŠren rŠttshandlar
fšre konkursbeslutet medan en massafordran uppkommer dŒ konkursboet rŠttshandlar efter
konkursbeslutet.
Som vi tydligt sett i de rŠttsfall som vi redogjort fšr uppkommer saneringskostnaderna fšr
exempelvis bortforsling och slutligt omhŠndertagande av miljšfarligt avfall eller kemikalier fšre
konkursbeslutet. Staten ŒlŠgger gŠldenŠren (bolaget) ett ansvar att bortforsla och slutligt
omhŠnderta det miljšfarliga avfallet enligt 40¤ Miljšskyddslagen och fŒr dŠrmed en
konkursfordran. KonkursgŠldenŠren rŠttar sig inte efter ŒlŠggandet utan fšrsŠtts i konkurs.
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Staten ŒlŠgger nu konkursboet att bortforsla och slutligt omhŠnderta det miljšfarliga avfallet
och fŒr dŠrmed en massafordran.
Som vi tidigare har anfšrt anser vi att statens agerande i dessa fall Šr fult och felaktigt. Vi
menar, precis som JustR Bengtsson har anfšrt i NJA 1984 s 602 (se avsnitt 4.2.3), att det kan
te sig godtyckligt och svŒrfšrutsebart fšr borgenŠrerna om staten skall kunna omvandla sin
konkursfordran till en massafordran genom att upprepa, ett tidigare mot konkursgŠldenŠren
riktat saneringsŒlŠggande, mot konkursboet.
Statens fordran fšr saneringskostnaderna uppkommer i och med saneringsŒlŠggandet mot
gŠldenŠren dvs fšre konkursbeslutet och Šr dŠrmed en konkursfordran. Vi anser att denna
fordran inte kan omvandlas till en massafordran av hšgre dignitet genom att staten upprepar
saneringsŒlŠggandet mot konkursboet. En massafordran uppkommer, som vi vet, endast dŒ
konkursboet rŠttshandlar dvs efter konkursbeslutet och inte dŒ gŠldenŠren rŠttshandlar fšre
konkursbeslutet. Statens fordran Šr frŒn fšrsta bšrjan en konkursfordran och enligt vŒr mening
skall den fšrbli en konkursfordran. Hokus pokus Šr inte tillŒtet i dessa sammanhang.
Vi hŠvdar att detta fšrslag pŒ lšsning, att infšra fšrmŒnsrŠtt fšr statens fordran i konkurs, Šr
mer korrekt Šn det som gŠller idag enligt rŒdande praxis. Hade detta fšrslag gŒtt igenom sŒ hade
det enligt vŒr uppfattning inneburit en bŠttre stŠllning fšr konkursrŠtten. Den grundlŠggande
principen betrŠffande Œtskillnad i konkurs- och massafordringar hade inte lŠngre satts Œt sidan.
En lagstiftning om fšrmŒnsrŠtt i konkurs fšr statens saneringskostnader hade med andra ord
inte varit sŒ dŒligt fšr konkursboet.
Trots att vi sjŠlva Šr fšresprŒkare av att endast ge staten en oprioriterad konkursfordran fšr
saneringskostnaderna sŒ Šr den fšreslagna lšsningen fšr konkursrŠttens vidkommande i vart fall
lite bŠttre Šn det som gŠller idag. Det Šr alltid bŠttre med en liten fšrbŠttring Šn ingen
fšrbŠttring alls dvs det Šr bŠttre att staten har en konkursfordran med fšrmŒnsrŠtt Šn en
massafordran. Men det bŠsta av allt med detta lšsningsfšrslag Šr att den grundlŠggande
konkursrŠttsliga principen avseende konkurs- och massafordringar kommer att respekteras och
dŠrmed inte lŠngre ŒsidosŠttas.
Praxis sŠger idag att staten Šr berŠttigad till en massafordran fšr saneringskostnader som
uppkommit fšre konkursbeslutet medan lšsningsfšrslaget sŠger att staten Šr berŠttigad till en
konkursfordran med fšrmŒnsrŠtt. RŒdande praxis Šr juridiskt felaktig medan lšsningsfšrlaget Šr
juridiskt korrekt. Det Šr ju som sagt en konkursfordran och inte en massafordran som uppstŒr
dŒ gŠldenŠren rŠttshandlar fšre konkursbeslutet.
Om rŠttspraxis inte Šndras pŒ sŒ sŠtt att ett konkursbo inte lŠngre kan ŒlŠggas ett
saneringsansvar fšr konkursgŠldenŠrens miljšfarliga verksamhet Šr denna sortens lšsning klart
bŠttre Šn det som rŒder idag. Det bšr dock anmŠrkas att lšsningsfšrslaget inte ger upphov till
en juridisk lšsning som Šr korrekt i alla avseenden. Den konkursrŠttsliga principen att ett
konkursbo inte ansvarar fšr konkursgŠldenŠrens fšrpliktelser uppfylls inte med detta
lšsningsfšrslag. Detta innebŠr att lšsningsfšrslaget Šr halvbra..
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NŒgot som talar mot detta lšsningsfšrslag Šr dock, enligt vŒr uppfattning, betŠnkandet SOU
1999:1. I detta fšreslŒs att statens allmŠnna fšrmŒnsrŠtt fšr skatter och avgifter avskaffas. DŒ
det finns ett fšrslag pŒ att avskaffa en statlig fšrmŒnsrŠtt talar det, enligt vŒr uppfattning, inte
fšr att infšra en ny fšrmŒnsrŠtt fšr andra statliga fordringar trots att det i det sistnŠmnda fallet
ršr sig om mycket mindre pengar Šn i det fšrstnŠmnda fallet.101
6.4 Krav pŒ stŠllande av sŠkerhet
6.4.1 AllmŠnt
I betŠnkandena SOU 1992:135 och SOU 1993:87 undersšker utredaren Rolf Stršmberg en
lšsning som gŒr ut pŒ att den ansvarige ŒlŠggs att stŠlla sŠkerhet fšr framtida
saneringskostnader.102
Han kommer mycket snart fram till att denna lšsning kan ifrŒgasŠttas pŒ den grunden att
kostnaden fšr att hŒlla sŠkerheten inte skulle stŒ i proportion till det antal fall som det kan
fšrvŠntas att sŠkerheten behšver tas i ansprŒk fšr just nu ifrŒgavarande ŠndamŒl.
Utredaren menar att krav pŒ stŠllande av sŠkerhet Šr en lšsning som passar bŠst fšr fšretag dŠr
det gŒr att fšrutse att den verksamhet som bedrivs kommer att avslutas inom en viss tid med
att sanering behšver ske.
Han anfšr vidare att det skulle innebŠra praktiska svŒrigheter om alla fšretag som bedriver
miljšfarlig verksamhet skall omfattas av en skyldighet att stŠlla sŠkerhet. Kontrollen av
sŠkerheten skulle dra stora resurser och det skulle knappast vara mšjligt att lŒta skyldigheten
omfatta fšretag som inte ens Šr anmŠlningsskyldiga.
6.4.2 Egen analys
Som vi har fšrstŒtt, menar utredaren att de praktiska svŒrigheterna sŠtter kŠppar i hjulet fšr
denna lšsning. VŒr uppfattning betrŠffande lšsningsfšrslaget att ŒlŠgga den ansvarige att stŠlla
sŠkerhet fšr eventuella framtida saneringskostnader Šr dock en annan:
Om rŠttspraxis inte Šndras dvs om ett konkursbo Šven framšver skall kunna ŒlŠggas
saneringsansvar fšr konkursgŠldenŠrens miljšfarliga verksamhet i form av en massagŠld, anser
vi detta fšrslag pŒ lšsning vara bra trots att det medfšr praktiska svŒrigheter. Detta
lšsningsfšrslag hade inneburit att den grundlŠggande konkursrŠttsliga principen, att
konkursboet inte ansvarar fšr gŠldenŠrens fšrpliktelser, hade respekterats. Som vi tidigare har
nŠmnt Šr denna princip en av grundpelarna pŒ vilken konkursrŠtten vilar. Lšsningen att ŒlŠgga
den ansvarige (gŠldenŠren) att stŠlla sŠkerhet fšr framtida saneringskostnader Šr enligt vŒr
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mening ett sŠtt att fšrverkliga principens innehŒll och dŠrmed skilja mellan gŠldenŠrens och
konkursboets ansvar. Vi fŒr med andra ord klarhet i att det ršr sig om tvŒ skilda rŠttssubjekt.
Den rŠttspraxis som rŒder idag sŠger, som vi vet, indirekt att konkursgŠldenŠrens ansvar fšr
saneringskostnader automatiskt švergŒr pŒ konkursboet vid fšrvaring av konkursgŠldenŠrens
miljšfarliga avfall efter konkursbeslutet. Regeringen och KoncessionsnŠmnden fšr Miljšskydd
har i sina avgšranden Œsidosatt den grundlŠggande konkursrŠttsliga principen att konkursboet
inte ansvarar fšr gŠldenŠrens fšrpliktelser och dŠrmed inte beaktat att konkursgŠldenŠren och
konkursboet Šr tvŒ skilda rŠttssubjekt. Vi anser att detta problem kan lšsas om man ŒlŠgger
den ansvarige (gŠldenŠren) att stŠlla sŠkerhet fšr framtida saneringskostnader. DŒ kommer den
ansvarige dvs gŠldenŠren att stŒ fšr saneringskostnaderna som eventuellt kan uppkomma i
framtiden.
Om bolaget dvs gŠldenŠren fŒr stŠlla sŠkerhet fšr eventuella framtida saneringskostnader
innebŠr detta att staten inte kommer att fŒ en massafordran i konkursen och dŠrmed att
konkursborgenŠrerna inte kommer att ansvara preventivt fšr saneringskostnader som
konkursgŠldenŠren orsakat fšre konkursbeslutet. Konkursegendomen kommer endast att
fšrdelas bland konkursborgenŠrerna. Staten kommer inte att vara en konkursborgenŠr med en
tyst massafordran.
Den sŠkerhet som konkursgŠldenŠren har stŠllt fšr de eventuella framtida
saneringskostnaderna kan, enligt vŒr Œsikt, tas i ansprŒk om staten fšrelŠgger konkursboet att
bortforsla och slutligt omhŠnderta det miljšfarliga avfallet.103 Om sŠkerheten inte tas i ansprŒk
helt anser vi att resterande bšr tillfalla konkursboet. Om saneringskostnaderna dŠremot Šr
stšrre Šn den sŠkerhet som konkursgŠldenŠren har stŠllt anser vi att staten fšr den del som
šverstiger sŠkerheten endast kan vara berŠttigad till en oprioriterad fordran i konkursen. 104 PŒ
detta sŠtt skulle vi vilja bemšta utredarens resonemang att krav pŒ stŠllande av sŠkerhet Šr en
lšsning som passar bŠst fšr fšretag dŠr det gŒr att fšrutse att den verksamhet som bedrivs
kommer att avslutas inom en viss tid med att sanering behšver ske. Vi menar tvŠrtemot att
denna lšsning kan vara fšr handen Šven i andra fall.
VŒr Œsikt Šr att praktiska svŒrigheter inte kan sŠtta kŠppar i hjulet fšr en bra juridisk lšsning.
Praktiska svŒrigheter Šr, enligt vŒr mening, ofta lŠttare att lšsa Šn juridiska svŒrigheter. Vi
skulle vilja pŒstŒ att man inte bšr undvika en bra juridisk lšsning dŠr man kan rŠdda
grundlŠggande konkursrŠttsliga principer pŒ den grunden att det kommer att kosta att
fšrverkliga den.
Detta lšsningsfšrslag innebŠr, enligt vŒr uppfattning, att sŒvŠl miljšrŠttsliga som
konkursrŠttsliga principer kommer att respekteras dvs konkursgŠldenŠren (fšrorenaren)
kommer att fŒ stŒ fšr de olŠgenheter gŠldenŠrens miljšfarliga avfall har orsakat eller kan orsaka i
framtiden. Detta fšrslag pŒ lšsning Šr enligt vŒr mening ett sŠtt att lšsa problematiken kring
konkursbos ansvar fšr konkursgŠldenŠrens miljšfarliga verksamhet om rŠttspraxis inte
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fšrŠndras i den riktning att ett konkursbo inte lŠngre kan ŒlŠggas saneringsansvar fšr
konkursgŠldenŠrens miljšfarliga verksamhet.105
6.5 Utvidgning av miljšskadefšrsŠkringssystemet
6.5.1 AllmŠnt
I den nya miljšbalken har det tidigare gŠllande miljšskadefšrsŠkringssystemet utvidgats med en
saneringsfšrsŠkring. Bakgrunden till saneringsfšrsŠkringen Šr att kostnader fšr efterbehandling
normalt ršr fšretag som gŒtt i konkurs, att tillgŒngarna i ett konkursbo ofta inte rŠcker till fšr
att bekosta omhŠndertagande av avfall eller kemikalier och att konkursboets ansvar inte Šr
heltŠckande.106 Tanken bakom saneringsfšrsŠkringen Šr att den bl a skall minska statens
kostnader fšr efterbehandling.107

6.5.2 SaneringsfšrsŠkring
I Miljšbalken 33:1 och 33:3 Œterfinns de bestŠmmelser som beršr saneringsfšrsŠkring. I dessa
paragrafer stadgas fšljande:
1 ¤ Fšr ersŠttning i vissa fall till den som har lidit skada som avses i 32 kap. och fšr betalning av
kostnader som har uppkommit vid tillŠmpning av 26 kap. 17 eller 18 ¤ skall om kostnaden Šr
hŠnfšrlig till miljšfarlig verksamhet, det finnas miljšskadefšrsŠkring och saneringsfšrsŠkring med
villkor som har godkŠnts av regeringen eller den myndighet som regeringen bestŠmmer. Den som
utšvar miljšfarlig verksamhet som enligt denna balk eller enligt fšreskrifter som har meddelats
med stšd av balken krŠver tillstŒnd eller anmŠlan skall bidra till fšrsŠkringarna med belopp som
framgŒr av tabeller som har godkŠnts av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestŠmmer. Beloppen skall betalas i fšrskott fšr kalenderŒr.
Regeringen fŒr meddela fšreskrifter om undantag frŒn bestŠmmelserna i fšrsta stycket.
3 ¤ FrŒn saneringsfšrsŠkringen betalas, enligt vad som nŠrmare anges i fšrsŠkringsvillkoren,
ersŠttning fšr saneringskostnader som har uppkommit med anledning av att en tillsynsmyndighet
har begŠrt verkstŠllighet enligt 26 kap. 17 ¤ eller meddelat fšrordnande om rŠttelse enligt 26 kap.
18 ¤, om den som Šr ansvarig enligt denna balk inte kan betala. ErsŠttning som nu sagts skall dock
inte betalas fšr kostnader som har uppkommit med anledning av rŠddningsinsatser enligt
rŠddningstjŠnstlagen.

Enligt 33:1 MB sŒ skall det fšr kostnader som uppkommit vid verkstŠllighet av fšrelŠggande
eller fšrbud och vid rŠttelse pŒ en felandes bekostnad finnas en saneringsfšrsŠkring. Villkoren
fšr saneringsfšrsŠkringen skall godkŠnnas av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestŠmmer. Utšvare av tillstŒnds- och anmŠlningspliktig miljšfarlig verksamhet skall bidra till
fšrsŠkringen med Œrsvisa fšrskottsbelopp.
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Som fšrutsŠttning fšr utbetalning av ersŠttning gŠller enligt 33:3 MB att Óden som Šr ansvarig
enligt denna balk ej kan betalaÓ. Lokutionen Óinte kan betalaÓ skall lŠsas som ÓinsolventÓ. 108
Varken av lagtexten, betŠnkandet eller propositionen till miljšbalken framgŒr klart hur 33:3
skall tillŠmpas vid konkurs. En frŒga kring saneringsfšrsŠkringen som Šr omtvistad Šr nŠr
saneringsfšrsŠkringen skall trŠda in? Det finns tvŒ olika tolkningsalternativ som framfšrs i
doktrin.109 Det ena alternativet gŒr ut pŒ att konkursboet kan vara tvunget att betala saneringen
sŒ lŒngt som tillgŒngarna rŠcker och fšrst dŠrefter trŠder saneringsfšrsŠkringen in. Den andra
tolkningsmšjligheten Šr att fšrsŠkringen utlšses vid konkursbeslutet och att
fšrsŠkringsgivarnas regress alltid Šr en konkursfordran. Grunden till att det finns tvŒ olika
tolkningsalternativ ligger i rekvisitet Óden ansvarigeÓ, MB 33:3.
Om KoncessionsnŠmndens praxis kvarstŒr innebŠr det att Óden ansvarigeÓ enligt MB 33:3 Šr
konkursboet. Detta medfšr enligt samma bestŠmmelse att saneringsfšrsŠkringen intrŠder fšrst
dŒ konkursboet inte kan betala dvs dŒ det gŒr i konkurs.
Om KoncessionsnŠmndens praxis dŠremot Šndras pŒ sŒ sŠtt att gŠldenŠren ses som Óden
ansvarigeÓ enligt MB 33:3 innebŠr det att saneringsfšrsŠkringen intrŠder vid konkursbeslutet
dvs dŒ gŠldenŠren inte kan betala.
6.5.3 Egen analys
RŒdande praxis innebŠr att Óden ansvarigeÓ i MB 33:3 Šr konkursboet. RŒdande praxis leder
sŒledes till att saneringsfšrsŠkringen ej lšser problemen kring konkursbons ansvar fšr
konkursgŠldenŠrens miljšfarligt avfall ty saneringsfšrsŠkringen intrŠder fšrst dŒ konkursboet
inte kan betala.
Dagens rŠttspraxis innebŠr att saneringsfšrsŠkringen intrŠder fšrst dŒ konkursbo ej har medel
att betala saneringskostnaderna. SaneringsfšrsŠkringen leder till att sŒvŠl fšrorenaren som
konkursboet kommer att fŒ betala fšr saneringen. GŠldenŠren betalar in premier till
fšrsŠkringsbolaget. Premierna Šr fšrmodligen ganska hšga ty det handlar oftast om stora
kostnader nŠr sanering skall ske. Om det sedan blir aktuellt med sanering sŒ betalar
konkursboet saneringskostnaden fram till dess att boet inte har nŒgra pengar kvar. Enligt vŒr
mening Šr saneringsfšrsŠkringen inte bra om dagens rŠttspraxis kvarstŒr. Vi anser att det Šr
felaktigt att konkursboet blir betalningsansvarigt. GŠldenŠren betalar lšpande in premier fšr
saneringsfšrsŠkringen och dŒ bšr fšrsŠkringsbolaget enligt vŒr mening trŠda in och betala
saneringskostnaden vid konkursutbrottet.
Vi fšresprŒkar en fšrŠndring av dagens praxis. Om nu gŠllande praxis skulle Šndras innebŠr det
att konkursboet inte kan ŒlŠggas ett saneringsansvar. SaneringsfšrsŠkringen skulle i detta fall
vara utmŠrkt. GŠldenŠren skulle pŒ samma sŠtt som sker i dag betala in premier till
fšrsŠkringsbolaget. Vid konkursutbrottet trŠder saneringsfšrsŠkringen in vilket innebŠr att
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konkursboet inte blir massaansvarigt. Det som kan diskuteras med denna lšsning Šr
fšrsŠkringsbolagets regressfordran. I MB 33:3 stadgas det inget om denna regressfordran. Vi
anser att fšrsŠkringsbolag mŒste ha en regressfordran mot antingen konkursgŠldenŠren eller
konkursboet. Om fšrsŠkringsbolaget inte skulle vara berŠttigad till en regressfordran kan det
leda till att gŠldenŠren ej ser nŒgon anledning till att vara fšrsiktig och begrŠnsa det miljšfarliga
avfallet. Vi fšresprŒkar en lšsning dŠr fšrsŠkringsbolaget har en regressfordran direkt mot
konkursgŠldenŠren delvis dŠrfšr att dŒ fŒr fšrorenaren bŠra ansvaret fšr saneringen. Om
fšrsŠkringsbolaget skulle ha en regressfordran mot konkursboet skulle det innebŠra att
konkursboet ŒlŠggs ett ansvar pŒ nytt. Enligt vŒr mening Šr det ingen bra lšsning att
fšrsŠkringsbolaget skulle kunna fŒ en regressfordran mot konkursboet av den anledningen att vi
inte anser att konkursboet skall ŒlŠggas ett ansvar pŒ nytt.
Om fšrsŠkringsbolaget skall anses ha en regressfordran mot konkursboet Šr det en fšrdel fšr
fšrsŠkringsbolaget om SOU 1999:1 gŒr igenom fšr det skulle leda till att de fŒr stšrre utdelning.
Vi har funnit det vŠldigt svŒrt att fšrstŒ hur staten kan lagstifta om en saneringsfšrsŠkring som
inte Šr bra fšrrŠn praxis Šndrats. Staten har kanske fšrutsett en lagŠndring. Vi har varit i
kontakt med miljššverdomstolen och efter en fšrfrŒgan hos dem sŒ Šr vi ganska švertygade om
att det inte kommer ske nŒgon Šndring av praxis.110 Det som fšr oss ter sig konstigt Šr att
saneringsfšrsŠkringen kommer att bestŒ trots att saneringsfšrsŠkringen inte Šr bra tillsammans
med rŒdande praxis.
Vi vill betona att det kan uppstŒ problem eftersom en sanering kan innebŠra att fastigheten
škar i vŠrde. Vi har beršrt Šmnet i avsnitt 5.2.3 om skŠlighetsbedšmningen. Det Šr kanske inte
alltid Šr sŒ rimligt att en vŠrdeškning pŒ en fastighet till fšljd av en sanering som har bekostats
med fšrsŠkringsmedel utan vidare bšr tillkomma fastighetsŠgaren. Att en fastighetsŠgare
tillgodogšr sig en vŠrdeškning kan sŠrskilt bli fallet om utšvaren av verksamheten och
fastighetsŠgaren inte Šr samma person. I dessa fall ifrŒgasŠtter vi om det Šr rimligt att en
fastighetsŠgare som upplŒter nyttjanderŠtt (hyr ut, arrenderar ut) till en fastighet fŒr ett
fšrsŠkringsskydd mot nedsmutsning av fastigheten utan att betala nŒgot fšr det. I fšrarbetena
till 33:1 och 33:3 Miljšbalken har detta ej diskuterats och det fšrvŒnar oss en aning fšr vid
bedšmningen av skŠligheten sŒ visade sig fastighetens vŠrdeškning vara av central betydelse.
Vi har av utrymmesskŠl varit tvungna att utelŠmna hur fšrsŠkringen Šr uppbyggd och hur den
fungerar.111
Vi vill avsluta detta kapitel med att Šnnu en gŒng betona att saneringsfšrsŠkringen inte lšser
problemen kring konkursbos ansvar fšr konkursgŠldenŠrens miljšfarliga verksamhet om dagens
rŠttspraxis inte Šndras.
6.6 RŠddningstjŠnstlagen (1986:1102)
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Vi var i kontakt med domare Rolf Lundmark.
Fšr den intresserade lŠsaren kan vi nŠmna att det Šr ett utlŠndskt fšrsŠkringsbolag, AYG som administerar
fšrsŠkringen. Mer information om saneringsfšrsŠkringen kan lŠmnas av det bolag som fšrmedlar fšrsŠkringen
Marsh & Mc Lennan Matthiesen AB. Uppgifterna Šr lŠmnade av Jan Nimstedt pŒ LŠnsfšrsŠkringar i Gšteborg.
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6.6.1 AllmŠnt
Enligt RŠddningstjŠnstlagen (1986:1102) 2¤ st1 avses med rŠddningstjŠnst de
rŠddningsinsatser som staten eller kommunerna skall svara fšr vid olyckshŠndelser och
šverhŠngande fara fšr olyckshŠndelser fšr att hindra och begrŠnsa skador pŒ mŠnniskor eller
egendom eller i miljšn. Som exempel pŒ olyckshŠndelser nŠmns i fšrarbetena brŠnder,
explosioner, skred, ras, šversvŠmningar, ovŠder och utflšden av skadliga Šmnen.112
Utredaren anfšr att det i det sistnŠmnda fallet kan bli aktuellt med saneringsŒtgŠrder med dŠrav
uppstŒende kostnader som alltsŒ staten eller en kommun skall svara fšr enligt lagen. Dessa
rŠddningskostnader skall med andra ord inte utkrŠvas av den som eventuellt Šr ansvarig enligt
Miljšskyddslagen.
Utredaren betonar vidare att skyldigheten fšr staten eller en kommun att gšra en
rŠddningsinsats endast fšreligger, om det med hŠnsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det
hotade intressets vikt, kostnaderna fšr insatserna och omstŠndigheterna i švrigt Šr pŒkallat att
staten eller kommunen svarar fšr insatserna. Detta framgŒr av RŠddningstjŠnstlagen 2¤ st3.
6.6.2 Egen analys
Med hjŠlp av fšrarbetena till RŠddningstjŠnstlagen fŒr vi klarhet i vad som egentligen avses
med 2¤
st1 RŠddningstjŠnstlagen. Staten eller kommunen skall enligt denna bestŠmmelse svara fšr
rŠddningsinsatser vid utflšden av skadliga Šmnen. Detta innebŠr, som utredaren sŠger, att
rŠddningskostnader (saneringskostnader) inte kan utkrŠvas av den som eventuellt Šr ansvarig
enligt Miljšskyddslagen. Det finns dock en begrŠnsning i 2¤ st3 RŠddningstjŠnstlagen som
sŠger att staten eller kommunen har ett ansvar fšrst dŒ vissa rekvisit Šr uppfyllda (se ovan).
Om RŠddningstjŠnstlagen hade varit tillŠmplig utan den begrŠnsning som anges i 2¤ st 3 samma
lag hade det, enligt vŒr uppfattning, inneburit att Miljšskyddslagen Šr fullstŠndigt onšdig.
Trots att man dŒ anses som ansvarig (gŠldenŠren eller konkursboet) enligt Miljšskyddslagen
kan inte saneringskostnaderna utkrŠvas av denne eftersom staten eller kommunen skall stŒ fšr
dessa enligt RŠddningstjŠnstlagen. Denna form av lšsning finner vi vara orimlig.
Miljšskyddslagen har ingen funktion om staten eller kommunerna i varje fall skall ansvara fšr
fysiska eller juridiska personers miljšfarliga verksamheter.
Vad anser vi dŒ om att tillŠmpa RŠddningstjŠnstlagen med den begrŠnsning som finns i
2¤ st3 samma lag? Denna form av lšsning kan vara av intresse fšr vŒr del. RŠddningstjŠnstlagen
kan enligt vŒr mening vara tillŠmplig dŒ ett konkursbo vid fšrvaring av konkursgŠldenŠrens
miljšfarliga avfall av staten fšrelŠggs att bortforsla och slutligt omhŠnderta konkursgŠldenŠrens
miljšfarliga avfall. Vi anser att det i dessa fall kan vara pŒkallat att staten eller kommunen
svarar fšr insatsen. Exempel pŒ dessa speciella situationer Šr om det finns ett behov av ett
snabbt ingripande, det hotade intresset Šr av vikt, kostnaderna fšr insatsen Šr rimliga och
omstŠndigheterna i švrigt Šr sŒdana att staten eller kommunen bšr ingripa.
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Hade RŠddningstjŠnstlagen anvŠnts pŒ detta sistnŠmnda sŠtt hade den grundlŠggande
konkursrŠttsliga principen, att ett konkursbo inte ansvarar fšr konkursgŠldenŠrens
fšrpliktelser, respekterats. Dessutom hade staten aldrig varit berŠttigad till en massafordran i
konkursen och dŠrmed hade konkursborgenŠrerna aldrig fŒtt svara fšr saneringskostnaderna.
Om rŠttspraxis inte Šndras Šr detta lšsningsfšrslag bra ur konkursrŠttslig synvinkel men dock
ej ur miljšrŠttslig synvinkel. Principen att fšrorenaren betalar kommer att ŒsidosŠttas dŒ man
ŒlŠgger staten att stŒ fšr saneringskostnaderna. Vi kommer med andra ord inte uppnŒ den
jŠmvikt mellan rŠttsomrŒdena som vi efterstrŠvar.

6.7 Abandonering av egendom i konkurs
6.7.1 AllmŠnt
Med abandonering fšrstŒs att konkursboet avstŒr frŒn att dra in viss egendom i konkursboet
eller avstŒr frŒn viss egendom som annars skulle ingŒ i konkursboet. Egendomen kommer i
sŒdant fall att fšrbli under gŠldenŠrens rŒdighet med de begrŠnsningar som kan fšlja av en
eventuell pantsŠttning fšre konkursen.
Konkursboet har ett intresse av att kunna avstŒ frŒn egendom om det dŠrmed gŒr att undvika
konkurskostnader knutna till egendomen. Exempel pŒ en situation dŠr abandonering
aktualiseras Šr nŠr det finns miljšfarligt avfall pŒ en fastighet som konkursboet skulle vara
skyldigt att bortforsla och slutligt omhŠnderta om fastigheten ingick i konkursboet.
FrŒgan vi har stŠllts infšr Šr om ett konkursbo, genom att avstŒ frŒn (abandonera)
konkursgŠldenŠrens fastighet med miljšfarligt avfall, kan undandra sig massaansvar fšr
saneringskostnader (offentligrŠttsliga fšrpliktelser) som uppkommit redan genom
konkursgŠldenŠrens miljšfarliga verksamhet fšre konkursbeslutet?
Professor Torgny HŒstad har behandlat detta problemomrŒde i nŒgra av sina skrivelser.113
I detta avsnitt skall vi dŠrfšr redogšra fšr nŒgra av HŒstads instŠllningar i frŒgan och fšr
konsekvenserna av att tillŒta respektive inte tillŒta abandonering i konkurs. Dessutom skall vi
bemšta detta med egna stŠllningstaganden.
AbandoneringsfrŒgan Šr mycket omfattande. Vi vill dŠrfšr nŠmna att vi av utrymmesskŠl inte
kan behandla alla funderingar och invŠndningar som har framfšrts i doktrin.
6.7.2 KonkursrŠttsliga utgŒngspunkter
I 1:1 KL stadgas att gŠldenŠrens samlade tillgŒngar tvŒngsvis tas i ansprŒk vid konkurs.
Vidare stadgas i 3:3 KL att till ett konkursbo rŠknas all egendom som tillhšrde gŠldenŠren nŠr
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konkursbeslutet meddelades eller tillfaller honom under konkursen eller kan tillfšras boet
genom Œtervinning och som Šr sŒdan att den kan utmŠtas.
Lagrummen kan tyckas innebŠra att alla gŠldenŠrens utmŠtningsbara tillgŒngar, som fanns vid
konkursbeslutet, ingŒr i konkursboet och skall tas om hand av konkursborgenŠrerna. Syftet
med regleringen Šr emellertid, enligt HŒstad, att ange vilken egendom borgenŠrerna fŒr ta frŒn
gŠldenŠren och sŠlja fšr att skaffa sig tŠckning fšr sina fordringar. Varken i 1:1 KL eller i 3:3
KL har lagstiftaren tŠnkt pŒ den mindre vanliga situationen att konkursborgenŠrerna inte Šr
intresserade av viss egendom.114 HŒstad menar dŠrfšr att dessa stadganden inte kan hindra
abandonering, om sŒdan vid en analys av problemet anses ŠndamŒlsenlig.
Att det i 1:1 KL stŒr att gŠldenŠrens samlade tillgŒngar tas i ansprŒk vid konkurs fšrklarar
HŒstad med att lagstiftaren har velat framhŒlla skillnaden mot utmŠtning. Syftet med konkurs
Šr ju att fšrdelningen av gŠldenŠrens egendom mellan borgenŠrerna skall ske i ett sammanhang
och i fšrmŒnsrŠttsordning. Vid utmŠtning fšrhŒller det sig dŠremot pŒ sŒ sŠtt att varje borgenŠr
sjŠlv kan bestŠmma sig fšr att begŠra utmŠtning i nŒgon av gŠldenŠrens egendom med
fšrsŠljningsvŠrde dvs all egendom som tillhšr gŠldenŠren behšver inte fšrdelas mellan samtliga
konkursborgenŠrer samtidigt. Inget hindrar i princip att de fšrmŒnsberŠttigade borgenŠrerna
avtalar om att gemensamt utmŠta bara de tillgŒngar som har nŒgot fšrsŠljningsvŠrde istŠllet fšr
att fšrsŠtta gŠldenŠren i konkurs. Enligt HŒstad talar detta fšr att konkursborgenŠrerna borde
kunna fŒ hŒlla viss egendom utanfšr konkursboet och dŠrmed slippa kostnader knutna till
denna egendom.
Att konkursboet, trots 1:1 och 3:3 KL, kan hŒlla viss egendom med eventuellt negativt vŠrde
utanfšr konkursboet framgŒr av 3:9 KL. Om det pŒgŒr en rŠttegŒng mellan gŠldenŠren och en
tredje man om egendom som potentiellt hšr till konkursboet, och boet underlŒter att šverta
gŠldenŠrens talan, skall egendomen inte anses tillhšra boet. Egendomen faller dŒ under
gŠldenŠrens rŒdighet. Den fŒr heller inte utmŠtas fšr en fordran som kan gšras gŠllande i
konkursen. DŠremot kan den utmŠtas fšr en fordran som har uppkommit under konkursen,
och inget hindrar att nya borgenŠrer šppnar en parallell konkurs som omfattar bara
ifrŒgavarande egendom. PoŠngen med ett avstŒende enligt 3:9 KL Šr att slippa ansvar fšr
rŠttegŒngskostnaderna.
HŒstad menar vidare att egendom som šverges i konkurs inte blir herrelšs utan att den
fortsŠtter att tillhšra gŠldenŠren, och att denne har kvar sitt offentligrŠttsliga ansvar fšr
egendomen.
6.7.3 Egen analys
Vad anser dŒ vi om ett infšrande av mšjlighet till abandonering av egendom i konkurs?
Fšr att vi skall kunna besvara denna frŒga mŒste vi fšrst belysa fšr- och nackdelarna med ett
abandoneringsinstitut.
I doktrin finns det mycket som talar fšr att tillŒta abandonering av egendom i konkurs:
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LŒt oss bšrja med lagrummen 1:1 och 3:3 KL. I dessa stadgas, som vi redan vet, att gŠldenŠrens
samlade tillgŒngar tas i ansprŒk vid konkurs och att till ett konkursbo rŠknas all egendom som
tillhšrde gŠldenŠren nŠr konkursbeslutet meddelades eller tillfaller honom under konkursen eller
kan tillfšras boet genom Œtervinning och som Šr sŒdan att den kan utmŠtas.
Om man endast analyserar 1:1 och 3:3 KL kan man anse att ett konkursbo skall ha mšjligheten
att abandonera egendom. HŒstad anfšr exempelvis att bestŠmmelserna inte kan hindra ett
abandoneringsinstitut eftersom dessa endast anger vilken egendom borgenŠrerna fŒr beršva
gŠldenŠren och inte att gŠldenŠrens samtliga tillgŒngar skall tas i ansprŒk och dŠrmed ingŒ i
konkursboet. Att lagstiftaren har valt att skriva samtliga tillgŒngar fšrklaras av HŒstad med
att lagstiftaren velat framhŒlla skillnaden mellan utmŠtning och konkurs dvs att fšrdelningen
mellan borgenŠrer i en konkurs skall ske i ett sammanhang och att sŒ inte Šr fallet vid
utmŠtning.115
VŒr Œsikt Šr inte densamma som HŒstads. Vi menar att ett konkursbo kan medges rŠttigheten
att abandonera egendom pŒ den grunden att utmŠtningsrekvisitet i 3:3 KL brister och inte pŒ
grund av ÓsamtligaÓ rekvisitet i 1:1 KL som enligt HŒstad innebŠr att konkursboet fŒr vŠlja
vilken egendom det vill behŒlla som konkursegendom.
Om kostnaderna fšr bortforsling och slutligt omhŠndertagande av miljšfarligt avfall pŒ en
fastighet šverstiger vad boet, efter avdrag fšr pantgŠld, skulle kunna tillgodogšra sig ur
fšrsŠljningen innebŠr det att fastigheten har ett negativt vŠrde. Fastigheten har inget
fšrsŠljningsvŠrde och dŠrmed Šr den inte utmŠtningsbar. Enligt lagtexten ingŒr i ett konkursbo
samtliga tillgŒngar som Šr utmŠtningsbara. Econtrario innebŠr detta, enligt vŒr mening, att
egendom med negativt vŠrde kan šverges av konkursboet. Vi menar inte att konkursboet fritt
kan vŠlja vilken egendom det vill ha som konkursegendom utan att endast egendom som inte Šr
utmŠtningsbar kan abandoneras av konkursboet. HŒstads grund Šr fšr oss dŠrfšr ologisk.
HŒstad menar att lagstiftaren valt orden samtliga tillgŒngar fšr att framhŒlla skillnaden mellan
konkurs och utmŠtning. Detta tror inte vi, varfšr skulle lagstiftaren vilja gšra det i en
rŠttsordning som endast beršr konkurser?
Lagrummet 3:9 KL talar ocksŒ fšr att tillŒta abandonering av egendom i konkurs. Denna
bestŠmmelse stadgar att boet har en rŠtt att succedera gŠldenŠren som part om en rŠttegŒng
pŒgŒr mellan gŠldenŠren och tredje man vid tiden fšr konkursbeslutet. Om boet underlŒter att
šverta gŠldenŠrens talan skall egendomen anses inte tillhšra boet dvs den skall anses vara
švergiven (abandonerad). Ett konkursbo kan i allmŠnhet anses ha rŠtt att abandonera egendom
med tanke pŒ att det Šr tillŒtet vid partssuccession enligt 3:9 KL .
Slutligen har vi utmŠtningsinstitutet som, enligt HŒstad, ocksŒ talar fšr abandonering av
egendom i konkurs. FšrmŒnsberŠttigade borgenŠrer kan avtala om att gemensamt utmŠta de
tillgŒngar som har nŒgot fšrsŠljningsvŠrde istŠllet fšr att begŠra gŠldenŠren i konkurs och
dŠrmed fŒ sŠmre utdelning pŒ grund av att det finns kostnader knutna till gŠldenŠrens tillgŒngar.
BorgenŠrerna har alltsŒ ett alternativ till konkurs, nŠmligen utmŠtning. HŒstad menar att
borgenŠrerna pŒ detta sŠtt kan plocka russinen ur kakan dvs de kan genom att vŠlja utmŠtning
fšre konkurs komma ifrŒn ett ansvar fšr kostnader (t ex saneringskostnader) som Šr knutna till
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gŠldenŠrens egendom (t ex en fastighet). NŠr detta Šr tillŒtet kan man enligt HŒstads mening
undra varfšr man inte tillŒter abandonering i konkurs?
Vi vill anfšra att vi inte Šr av samma Œsikt. Vi menar att ett konkursbo kan ha mšjligheten att
abandonera egendom om denna har negativt vŠrde. Detta pŒ grund av att egendomen dŒ inte Šr
utmŠtningsbar. Enligt 1:1 och 3:3 KL skall gŠldenŠrens samtliga tillgŒngar som Šr
utmŠtningsbara ingŒ i konkursboet. Egendom utan fšrsŠljningsvŠrde faller dŠrfšr utanfšr. VŒr
uppfattning Šr att ett konkursbo kan ha mšjligheten att abandonera egendom med stšd i lag
(motsatsslut) och inte pŒ den grunden att man lŠtt kan kringgŒ konkursinstitutet genom att
vŠlja utmŠtningsinstitutet och dŠrmed fŒ det bŠttre utfallet.
I bŒde konkurs- och utmŠtningsinstitutet skall egendomen vara utmŠtningsbar fšr att den skall
vara av intresse. Ingen borgenŠr begŠr utmŠtning i egendom som inte kan anses inbringa pengar.
Samma sak gŠller konkurser. Detta framgŒr av 3:3 KL econtrario som sŠger att
konkursegendom skall vara utmŠtningsbar. Vi menar dŠrfšr att man inte kan se utmŠtning som
ett gynnsammare alternativ Šn att begŠra gŠldenŠren i konkurs. Icke utmŠtningsbar egendom Šr
inte konkursegendom. InvŠndningen att man lŠtt kan kringgŒ konkursinstitutet talar, enligt vŒr
uppfattning, inte fšr ett abandoneringsinstitut i konkurs. Ett icke uppfyllt utmŠtningsrekvisit
(3:3 KL) talar dŠremot enligt vŒr Œsikt fšr att tillŒta abandonering av egendom i konkurs dvs att
bara egendom utan fšrsŠljningsvŠrde kan abandoneras av konkursboet.
Om vi nu gŒr šver till nackdelarna med att tillŒta abandonering av egendom i konkurs:
LŒt oss leka med tanken att ett konkursbo har rŠtt att abandonera egendom. Konkursboet har
ett intresse av att šverge egendom som Šr belastad med kostnader utšver egendomens vŠrde
eftersom denna annars skulle ge upphov till sŠmre utfall fšr konkursborgenŠrerna. Om
konkursboet abandonerar egendomen och dŠrmed undgŒr ansvar, innebŠr det att nŒgon annan
mŒste stŒ fšr egendomen och de kostnader som Šr knutna till den. Staten (vi skattebetalare)
kommer att bli syndabocken dvs det Šr inte fšrorenaren som betalar. Detta talar mot ett
abandoneringsinstitut i konkursfall.
NŒgot annat som talar mot abandonering av egendom i konkurs Šr att det kan finnas en risk att
abandoneringsinstitutet kan komma att missbrukas om det tillŒts. GŠldenŠrer som av staten har
fšrelagts att bortforsla och slutligt omhŠnderta miljšfarligt avfall pŒ sina fastigheter kan, istŠllet
fšr att betala saneringskostnaderna, bestŠmma sig fšr att leva slšsaktigt (lyxigt) och dŠrmed
begŠra sig i konkurs. Konkursboet abandonerar egendomen eftersom det Šr mest fšrmŒnligt fšr
borgenŠrerna och ansvaret švervŠltras pŒ staten. Staten fŒr dŠrmed stŒ fšr
saneringskostnaderna.
VŒr uppfattning Šr att ett abandoneringsinstitut i konkurs skulle kunna medfšra incitament fšr
gŠldenŠrer att vara illojala, risk fšr missbruk av konkursbon och Šven att den grundlŠggande
miljšrŠttsliga principen Ófšrorenaren betalarÓ helt ŒsidosŠtts.
Det finns, enligt vŒr mening, bŒde bra fšr- och motargument betrŠffande ett
abandoneringsinstitut. Om vi vŠger dessa argument mot varandra finner vi att motargumenten
vŠger tyngre. En bra juridisk lšsning fŒr, enligt vŒr Œsikt, inte innebŠra att den grundlŠggande
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miljšrŠttsliga principen Ófšrorenaren betalarÓ helt ŒsidosŠtts och den fŒr heller inte medfšra
incitament fšr gŠldenŠrer att vara illojala eller risk fšr missbruk av konkursbon. Dessa tvŒ
motargument finner vi vara av mycket tyngre karaktŠr Šn argumentet fšr att infšra
abandonering i konkurs som innebŠr att man tolkar 3:3 KL pŒ sŒ sŠtt att egendom utan
fšrsŠljningsvŠrde faller utanfšr konkursen och att konkursboet dŠrmed švervŠltrar ansvaret pŒ
staten.
Vi hŠvdar med andra ord att ett abandoneringsinstitut inte Šr lšsningen pŒ det problem vi har
betrŠffande konkursbos ansvar fšr konkursgŠldenŠrens miljšfarliga verksamhet om rŠttspraxis
fšrblir som den Šr.
6.8 Sammanfattning
Om vi kort sammanfattar vad som anfšrts i detta avsnitt kan det blir lŠttare att se likheterna i
de olika lšsningarna.
Alla de lšsningsfšrslag vi har behandlat utgŒr frŒn att dagens rŠttspraxis inte kommer att
fšrŠndras dvs ett konkursbo kommer Šven framšver kunna ŒlŠggas ett ansvar fšr
konkursgŠldenŠrens miljšfarliga verksamhet. VŒrt mŒl har varit att analysera de olika
lšsningsfšrslagen och se om vart och ett av dem kan uppnŒ en jŠmvikt mellan konkursrŠtt och
miljšrŠtt utan att rŠttspraxis behšver Šndras.
Vi bšrjade med ett fšrslag pŒ lšsning som innebar att man lŒter det vara som idag. VŒr
uppfattning Šr att rŠttslŠget bšr Šndras. Enligt vŒr mening Šr den praxis som finns pŒ omrŒdet
fšr vid. Vi anser att det Šr felaktigt att betrakta konkursbo som verksamhetsutšvare av den
anledningen att vi inte anser att passiv fšrvaring av miljšfarligt avfall skall anses vara utšvande
av miljšfarlig verksamhet. VŒr uppfattning Šr att rŒdande praxis ger miljšrŠtten alltfšr mŒnga
fšrdelar medan flera centrala principer sŠtts ur spel fšr konkursrŠttens del.
Att infšra fšrmŒnsrŠtt i konkurs var det andra fšrslaget pŒ lšsning. Om dagens rŠttspraxis inte
Šndras Šr vŒr uppfattning att denna lšsning medfšr en bŠttre stŠllning fšr konkursboet Šn den
boet har idag. Enligt praxis har staten idag en massafordran fšr saneringskostnader som
uppkommit i konkursgŠldenŠrens verksamhet fšre konkursbeslutet. Detta Šr konkursrŠttsligt
felaktigt. Fšrslaget innebŠr att staten endast Šr berŠttigad till en konkursfordran med
fšrmŒnsrŠtt fšr saneringskostnaderna och detta innebŠr i sin tur att den grundlŠggande
konkursrŠttsliga principen, att gšra en Œtskillnad mellan konkurs- och massafordringar, inte
lŠngre ŒsidosŠtts. Lšsningsfšrslaget, att ge staten en konkursfordran fšr saneringskostnaderna,
Šr rŠttsligt korrekt men det kan finnas olika uppfattningar vad gŠller om den skall var
prioriterad eller oprioriterad. Vi fšresprŒkar att ge staten en oprioriterad konkursfordran fšr
saneringskostnaderna om denna sortens lšsning skulle anses vara ŠndamŒlsenlig.
NŒgot som, enligt vŒr uppfattning, talar mot att infšra fšrmŒnsrŠtt i konkurs Šr betŠnkandet
SOU 1999:1. I detta fšreslŒs att man tar bort statens allmŠnna fšrmŒnsrŠtt fšr skatter och
avgifter.116 NŠr man fšreslŒr att bortskaffa en statlig fšrmŒnsrŠtt kan det troligtvis knappast
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bli tal om att lagstifta om en annan statlig fšrmŒnsrŠtt. Detta trots att det ršr sig om mycket
mindre pengar vid en statlig fšrmŒnsrŠtt i konkurs Šn vid en statlig fšrmŒnsrŠtt avseende
skatter och avgifter.117
NŠsta fšrslag pŒ lšsning gick ut pŒ att den ansvarige (fšrorenaren) skulle ŒlŠggas att stŠlla
sŠkerhet fšr framtida saneringskostnader. Detta lšsningsfšrslag har vi ansett vara av intresse
eftersom det innebŠr att sŒvŠl miljšrŠttsliga som konkursrŠttsliga principer uppfylls. Den
ansvarige, konkursgŠldenŠren, ŒlŠggs att stŠlla sŠkerhet fšr eventuella framtida
saneringskostnader och dŠrmed respekteras den miljšrŠttsliga principen Óatt fšrorenaren
betalarÓ. Konkursboet kommer inte att ansvara fšr nŒgot konkursgŠldenŠren orsakat fšre
konkursbeslutet och dŠrmed respekteras de konkursrŠttsliga principerna att konkursboet inte
ansvarar fšr konkursgŠldenŠrens fšrpliktelser och att ett konkursbo endast utgšr en
fšrvaltningsform. Staten kommer inte ha en massafordran i konkursen och dŠrmed respekteras
Šven den konkursrŠttsliga principen som innebŠr att man gšr en Œtskillnad mellan konkurs- och
massafordringar. SvŒrigheterna med detta lšsningsfšrslag lŒg dock i praktiska svŒrigheter vilka
vi ansŒg kunna lšsas pŒ nŒgot sŠtt. Lšsningsfšrslaget Šr dŠrfšr enligt vŒr mening inte
uteslutet.118
Tanken med saneringsfšrsŠkringen Šr bl a att minska statens kostnader fšr efterbehandling.
SaneringsfšrsŠkringen leder med dagens rŒdande praxis inte till att det blir lŠttare fšr
konkursboet ur ansvarshŠnseende. Konkursboet anses enligt MB 33:3 som Óden ansvarigeÓ
och skall sŒledes betala saneringskostnaden till dess att boets medel tar slut. Vi fšresprŒkar en
Šndring av praxis som skulle innebŠra att konkursboet inte kan ŒlŠggas ett saneringsansvar. Om
praxis fšrŠndrades pŒ sŒ sŠtt skulle det leda till att saneringsfšrsŠkringen blir utmŠrkt.
RŠddningstjŠnstlagen som ett lšsningsfšrslag innebŠr att den grundlŠggande konkursrŠttsliga
principen, att konkursboet inte ansvarar fšr konkursgŠldenŠrens fšrpliktelser, respekteras men
att den grundlŠggande miljšrŠttsliga principen Ófšrorenaren betalarÓ helt ŒsidosŠtts. Vi anser att
RŠddningstjŠnstlagen inte Šr en bra juridisk lšsning. Grunden till vŒr stŒndpunkt Šr att jŠmvikt
inte kan uppnŒs mellan de lika tunga rŠttsomrŒdena miljš- och konkursrŠtt med
RŠddningstjŠnstlagen som lšsning.
Abandonering som ett lšsningsfšrslag har vi ocksŒ analyserat. VŒr slutsats Šr att ett
abandoneringsinstitut inte Šr en bra juridisk lšsning pŒ problematiken. Grunden till detta Šr att
staten fŒr bŠra alla saneringskostnader och att ett abandoneringsinstitut kan medfšra incitament
fšr gŠldenŠrer att fšrsŠtta sig i konkurs och Šven risk fšr missbruk av konkursbon.
Konkursboet kan se den fšrmŒnliga rŠttigheten att šverge egendom med negativt vŠrde och pŒ
sŒ sŠtt švervŠltra ansvaret pŒ staten. Detta lšsningsfšrslag anser vi vara orimligt eftersom det
innebŠr att den viktiga miljšrŠttsliga principen Ófšrorenaren betalarÓ helt ŒsidosŠtts och detta
trots att man med lšsningsfšrslaget kan se till att vissa viktiga konkursrŠttsliga principer
respekteras (principen att endast egendom med fšrsŠljningsvŠrde ingŒr i konkursboet,
principen att konkursboet inte ansvarar fšr konkursgŠldenŠrens fšrpliktelser och principen att
ett konkursbo endast Šr en fšrvaltningsform fšr omhŠndertagande och fšrsŠljning av
gŠldenŠrens egendom fšr borgenŠrernas rŠkning).
117
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VŒrt resonemang har stšd av utredare Rolf Stršmberg, SOU 1992:135 s 49
Se avsnitt 7.4
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7. Avslutande reflektioner
7.1 Inledning
I detta avsnitt skall vi knyta samman allt vi har behandlat i uppsatsen. Vi skall dŠrfšr, en Šn
gŒng, kort beršra vad som gŠller idag, konsekvenserna av detta och de olika lšsningsfšrslagen.
Tyngden kommer vi dock lŠgga pŒ att beskriva hur vi sjŠlva skulle vilja lšsa problemet och vad
som i vŒra šgon ter sig som viktigast.
7.2 GŠllande rŠtt och praxis
Som vi vet gŠller fšr nŠrvarande att, om det ršr sig om avfallsfšrvaring, sŒ blir konkursboet
preventivt ansvarigt fšr att sanering sker. En fšljd av konkursboets ansvar blir att kostnader
som har uppstŒtt fšr sanering Šr att hŠnfšra till massagŠld.
7.3 Tvistiga omrŒden
Den rŠttspraxis som rŒder innebŠr att grundlŠggande konkursrŠttsliga principer har Œsidosatts.
Det Šr frŠmst fyra centrala principer inom konkursrŠtten som inte har beaktats: Principen om
att gšra en Œtskillnad mellan konkurs- och massafordringar, principen om att konkursboet inte
ansvarar fšr konkursgŠldenŠrens fšrpliktelser, principen om att egendom utan
fšrsŠljningsvŠrde inte ingŒr i konkursboet och principen om att ett konkursbo endast utgšr en
fšrvaltningsform fšr omhŠndertagande och fšrsŠljning av gŠldenŠrens egendom fšr
borgenŠrernas rŠkning.
MiljšrŠtten har stŠllts mot konkursrŠtten pŒ omrŒdet konkursbos ansvar fšr
konkursgŠldenŠrens miljšfarliga verksamhet. Slutsatsen har varit att man har valt att vŠrna om
miljšn och dŠrmed ansett den miljšrŠttsliga rŠttsordningen som viktigare och tyngre Šn den
konkursrŠttsliga rŠttsordningen. MiljšrŠttens grundlŠggande princip, att fšrorenaren betalar,
har satts i fšrgrunden medan grundlŠggande konkursrŠttsliga principer har Œsidosatts.119
VŒr uppfattning Šr att man inte kan anse miljšrŠtten mer vŠrdefull Šn konkursrŠtten. SŒvŠl den
miljšrŠttsliga som den konkursrŠttsliga rŠttsordningen Šr viktig. Man kan inte hšja miljšrŠtten
upp i skyarna sŒ fort den stŒr mot en annan rŠttsordning. KonkursrŠtten Šr minst lika viktig
och vŠrdefull. Naturligtvis skall man i hšg grad vŠrna om miljšn men man fŒr inte, enligt vŒr
uppfattning, alltid lŒta miljšn och miljšrŠtten kšra šver andra viktiga rŠttsomrŒden. Vi hŠvdar

119

FšretrŠdare fšr konkursrŠtten menar (och vi instŠmmer) att rŠttspraxis Šven har gŒtt utanfšr den miljšrŠttsliga
principen Ófšrorenaren betalarÓ. Detta hšr ihop med att fšretrŠdare fšr konkursrŠtten hŠvdar att den grundlŠggande
konkursrŠttsliga principen att konkursboet inte ansvarar fšr konkursgŠldenŠrens fšrpliktelser har Œsidosatts.
KonkursgŠldenŠren, och inte konkursboet, anses vara fšrorenare enligt fšretrŠdare fšr konkursrŠtten. DŒ
konkursboet ŒlŠggs ett ansvar innebŠr det dŠrfšr inte att fšrorenaren betalar.
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att den praxis som rŒder Šr alldeles felaktig. Denna mŒste fšrŠndras framšver. KonkursrŠtten
mŒste stŠrka sin stŠllning.120
Vi efterstrŠvar en lšsning dŠr det rŒder jŠmvikt mellan miljš- och konkursrŠtt dvs en lšsning
dŠr grundlŠggande miljšrŠttsliga och konkursrŠttsliga principer respekteras.121

7.4 VŒra lšsningsfšrslag
7.4.1 AllmŠnt
TvŒ tunga rŠttsomrŒden, miljšrŠtt och konkursrŠtt, stŒr mot varandra pŒ omrŒdet konkursbos
ansvar fšr konkursgŠldenŠrens miljšfarliga verksamhet. Enligt rŒdande praxis har miljšrŠtten
ansetts vara av hšgre prioritet.
Som vi tidigare har nŠmnt Šr syftet med vŒr uppsats att finna en eller flera lšsningar som
stŠrker konkursrŠtten position utan att ŒsidosŠtta miljšrŠtten. Vi hŠvdar att den bŠsta
juridiska lšsningen Šr att rŒdande rŠttspraxis Šndras pŒ sŒ sŠtt att ett konkursbo inte lŠngre
kan ŒlŠggas ansvar fšr konkursgŠldenŠrens miljšfarliga verksamhet. En Šndring av rŠttspraxis i
den riktningen innebŠr att de grundlŠggande konkursrŠttsliga principerna, att ett konkursbo
endast utgšr en fšrvaltningsform fšr omhŠndertagande och fšrsŠljning av gŠldenŠrens egendom
fšr borgenŠrernas rŠkning, att konkursboet inte ansvarar fšr konkursgŠldenŠrens fšrpliktelser
och att en massafordran uppkommer dŒ konkursboet rŠttshandlar efter konkursbeslutet, inte
lŠngre ŒsidosŠtts och dessutom att den grundlŠggande miljšrŠttsliga principen, fšrorenaren
betalar, respekteras. I detta sammanhang vill vi Šven nŠmna att en fšrŠndring av dagens
rŠttspraxis medfšr att saneringsfšrsŠkringen i MB 33:1 och 33:3 blir utmŠrkt.122
Om rŒdande rŠttpraxis dŠremot inte Šndras dvs om ett konkursbo Šven framšver skall kunna
ŒlŠggas ansvar fšr konkursgŠldenŠrens miljšfarliga verksamhet, anser vi lšsningsfšrslaget Ókrav
pŒ stŠllande av sŠkerhetÓ vara det juridiskt bŠsta.123 Lšsningsfšrslaget Óinfšrande av
fšrmŒnsrŠtt i konkursÓ anser vi ocksŒ vara bra men detta ger inte upphov till en fullstŠndig
juridisk lšsning enligt vŒr uppfattning.124 Och som vi tidigare redogjort innebŠr den nya
saneringsfšrsŠkringen i MB 33:1 och 33:3 inte nŒgon fšrbŠttring fšr konkursboet ur
ansvarshŠnseende om rŠttspraxis inte Šndras.125 VŒr frŒga Šr dŒ, varfšr lagstiftar man om en
saneringsfšrsŠkring om den inte har nŒgon bra effekt fšrrŠn rŠttspraxis har Šndrats? Har
lagstiftaren kanske fšrutspŒtt Šndring av rŒdande rŠttspraxis?
7.4.2 Om rŒdande rŠttspraxis Šndras - SaneringsfšrsŠkring
Om rŠttspraxis Šndras pŒ sŒ sŠtt att Óden ansvarigeÓ framšver Šr gŠldenŠren och inte
konkursboet, Šr saneringsfšrsŠkringen i MB 33:1 och 33:3 utmŠrkt. Konkursboet kommer dŒ
120

Hur den kan gšra detta enligt vŒr mening framgŒr i avsnitt 7.4.
Kan uppfattas som en utopi.
122
Se avsnitt 7.4.2
123
Se avsnitt 7.4.3
124
Se avsnitt 6.3.2
125
Se avsnitt 6.
121
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inte kunna ŒlŠggas ett ansvar fšr konkursgŠldenŠrens miljšfarliga verksamhet. GŠldenŠren
betalar en fšrsŠkringspremie och sprider pŒ sŒ sŠtt risken mellan švriga gŠldenŠrer (bolag som
bedriver miljšfarlig verksamhet). DŒ gŠldenŠren inte lŠngre kan betala sina saneringskostnader,
bolaget gŒr exempelvis i konkurs, intrŠder saneringsfšrsŠkringen, MB 33:3.126
FšrsŠkringsbolaget kommer att fŒ stŒ fšr de saneringskostnader som konkursgŠldenŠren inte
har kunnat betala. Det finns, som vi tidigare anfšrt, olika uppfattningar betrŠffande
fšrsŠkringsbolagens regressfordran Vi menar att fšrsŠkringsbolagen inte skall ha en
regressfordran gentemot konkursboet eftersom detta enligt vŒr mening skulle innebŠra att
konkursboet pŒ nytt ŒlŠggs ett ansvar. Regressfordran borde enligt vŒr Œsikt riktas direkt mot
konkursgŠldenŠren.127
7.4.3 Om rŒdande rŠttspraxis inte Šndras - Krav pŒ stŠllande av sŠkerhet
Om rŠttspraxis inte Šndras anser vi att den bŠsta juridiska lšsningen Šr att bolagen stŠller
sŠkerhet fšr eventuella framtida saneringskostnader och detta Šven om den medfšr praktiska
svŒrigheter. Denna lšsning innebŠr enligt vŒr uppfattning att den miljšrŠttsliga principen
Ófšrorenaren betalarÓ och den konkursrŠttsliga principen Óatt konkursboet inte ansvarar fšr
konkursgŠldenŠrens fšrpliktelserÓ uppfylls.128 Dessutom innebŠr lšsningen att man inte
behšver krŒngla med konkurs- och massafordringar. Staten kommer ju inte fŒ stŒ fšr
saneringskostnader utan man tar i ansprŒk den sŠkerhet som stŠllts av gŠldenŠren fšr att betala
saneringskostnaderna.129 Krav pŒ stŠllande av sŠkerhet fšr eventuella framtida
saneringskostnader anser vi vara en bra rŠttslig lšsning pŒ problematiken. Att den medfšr
praktiska svŒrigheter innebŠr fšr vŒr del inte att man kan ŒsidosŠtta den.
De praktiska svŒrigheter som anfšrs i betŠnkandena SOU 1992:135 och SOU 1993:78 anser vi
vara švervinneliga. Kostnaderna fšr stŠllande av sŠkerhet Šr troligtvis mycket hšga men man
fŒr se det som en form av riskpremie dŒ det ršr sig om miljšfarlig verksamhet. Hšga kostnader
medfšr enligt vŒr uppfattning ett incitament fšr bolag (gŠldenŠrer) att vara varsamma vid
hantering av miljšfarligt avfall. Detta Šr ju syftet med en bra juridisk lšsning.
Kostnaderna fšr stŠllande av sŠkerhet bšr enligt vŒr mening bestŠmmas efter verksamhetens
omsŠttning. Detta pŒ grund av att de miljšfarliga utslŠppen hŠnger samman med hur stor
omsŠttningen Šr.
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MB 33 kap. 3 ¤ ÓFrŒn saneringsfšrsŠkringen betalas, enligt vad som nŠrmare anges i fšrsŠkringsvillkoren,
ersŠttning fšr saneringskostnader som har uppkommit med anledning av att en tillsynsmyndighet har begŠrt
verkstŠllighet enligt 26 kap. 17 ¤ eller meddelat fšrordnande om rŠttelse enligt 26 kap. 18 ¤, om den som Šr
ansvarig enligt denna balk inte kan betala. ErsŠttning som nu sagts skall dock inte betalas fšr kostnader som
har uppkommit med anledning av rŠddningsinsatser enligt rŠddningstjŠnstlagen.Ó
127
DŒ det ršr sig om ett bolag som konkursgŠldenŠr kan regressfordran eventuellt riktas mot bolagets
styrelseledamšter, VD m fl. Regressfordran kan exempelvis ses som nŒgon form av ansvarsgenombrott.
128
DŒ den konkursrŠttsliga principen Óatt konkursboet inte ansvarar fšr konkursgŠldenŠrens fšrpliktelserÓ
uppfylls, innebŠr det Šven att den konkursrŠttsliga principen Óatt konkursboet endast utgšr en fšrvaltningsform
fšr omhŠndertagande och fšrsŠljning av gŠldenŠrens egendom fšr borgenŠrernas rŠkningÓ uppfylls. Ansvarar inte
konkursboet fšr konkursgŠldenŠrens miljšfarliga avfall innebŠr det, enligt vŒr uppfattning, indirekt att
konkursboet endast fšrvaltar konkursgŠldenŠrens miljšfarliga avfall.
129
Se avsnitt 6.4 dŠr vi nŠrmare gŒr in pŒ statens ansvar och konkursboets mšjlighet att Œterta sŠkerheten.
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Det administrativa fšrfarandet bšr enligt vŒr uppfattning kunna fšras pŒ sŒ sŠtt att
omsŠttningen kontrolleras lšpande, exempelvis vart femte Œr. Detta fšr att konstatera att den
sŠkerhet som fšretaget tidigare har stŠllt Šr av den storleken som motsvarar den nuvarande
omsŠttningens storlek.
BetrŠffande sŠkerheten kan den enligt vŒrt lšsningsfšrslag fšrvaltas genom statens fšrsorg i
form av ett statligt bolag.
Lšsningen kommer troligtvis endast att omfatta tillstŒndspliktiga fšretag dŒ dessa Šr lŠttast att
kontrollera.
NŒgot som, enligt vŒr uppfattning, talar fšr denna lšsning Šr just den nya saneringsfšrsŠkringen
som Œterges i 33:1 och 33:3 MB. Om dagens rŠttspraxis inte Šndras innebŠr
saneringsfšrsŠkringen inte nŒgon fšrbŠttring fšr konkursboet ur ansvarshŠnseende utan den
medfšr istŠllet dels en stor kostnad fšr gŠldenŠren eftersom denne fŒr betala en hšg riskpremie
och dels en massagŠld som konkursboet fŒr stŒ fšr om detta ŒlŠggs ett saneringsansvar av
staten. Konkurboets massaskuld fšr saneringskostnaderna har sin grund i att konkursboet kan
ŒlŠggas ett ansvar och att saneringsfšrsŠkringen intrŠder fšrst dŒ konkursboet inte kan betala
dvs dŒ det gŒr i konkurs.130 SaneringsfšrsŠkringen Šr inte i sig en lšsning pŒ problemet om
dagens rŠttspraxis fšrblir ofšrŠndrad. SaneringsfšrsŠkringen uppfyller inte de grundlŠggande
konkursrŠttsliga principerna eftersom den som vi ovan konstaterat i sig inte utgšr en lšsning
pŒ problemet. Lšsningen pŒ det juridiska problemet Šr att rŠttspraxis Šndras i den riktningen
att ett konkursbo inte lŠngre kan ŒlŠggas ett ansvar fšr konkursgŠldenŠrens miljšfarliga
verksamhet. En fšrŠndring av rŠttspraxis leder till att de grundlŠggande miljš- och
konkursrŠttsliga principerna uppfylls.
Lšsningen krav pŒ stŠllande av sŠkerhet, som vi fšresprŒkar, medfšr ocksŒ en stor kostnad fšr
gŠldenŠren dŒ denne fŒr stŠlla en hšg sŠkerhet fšr eventuella framtida saneringskostnader. Men
i detta fall lšser vi det juridiska problemet pŒ sŒ sŠtt att sŒvŠl miljšrŠttsliga som
konkursrŠttsliga principer accepteras utan att rŠttspraxis behšver fšrŠndras. GŠldenŠren
(fšrorenaren) fŒr stŠlla sŠkerhet fšr eventuella framtida saneringskostnader. Om konkursboet
senare ŒlŠggs att ansvara fšr dessa tar man i ansprŒk den sŠkerhet som gŠldenŠren en gŒng stŠllt
dvs man frŒntar konkursboet saneringsansvaret. FšrslŒr inte denna sŠkerhet kan vi tŠnka oss
att ge staten en oprioriterad fordran i konkursen fšr de šverskjutande saneringskostnaderna,
vilket vanligtvis innebŠr att den inte kommer att fŒ nŒgon utdelning.
7.5 Slutord
Vi hŠvdar att KoncessionsnŠmndens praxis Šr felaktig och att den dŠrfšr bšr Šndras. Vi
hoppas dŠrfšr att den nya Miljššverdomstolen inte kŠnner sig alltfšr bunden av den gamla
rŠttspraxis som finns pŒ omrŒdet utan att den vŠljer en vŠg som frŠmjar sŒvŠl konkursrŠtten
som miljšrŠtten.

130

Se MB 33:3 som sŠger att saneringsfšrsŠkringen intrŠder fšrst dŒ den som Šr ansvarig enligt MB inte kan
betala.
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Skulle rŠttspraxis fšrŠndras i den riktning att konkursbon inte lŠngre kan ŒlŠggas
saneringsansvar skulle den nya saneringsfšrsŠkringen enligt vŒr uppfattning vara utmŠrkt. 131
Om rŠttspraxis dŠremot fšrblir som den Šr menar vi att lšsningen krav pŒ stŠllande av sŠkerhet
Šr den juridiskt bŠsta. Lšsningen att infšra fšrmŒnsrŠtt i konkurs anser vi ocksŒ vara en bra
juridisk lšsning men den Šr som vi tidigare har nŠmnt inte fullstŠndig.
NŠr miljšrŠtten stŠlls mot andra rŠttsomrŒden brukar den prioriteras. Detta anser vi vara
felaktigt. Visst Šr det viktigt att vŠrna om miljš och miljšrŠtt men man fŒr inte glšmma att ett
fungerande kreditliv och konkursrŠtt ocksŒ Šr av central betydelse.
En frŒga som vi inte lyckats finna nŒgot svar pŒ och som sŒledes fšrblir obesvarad i vŒr
uppsats Šr varfšr man lagstiftar om en saneringsfšrsŠkring om denna inte Šr bra fšrrŠn
rŠttspraxis pŒ omrŒdet har Šndrats?

131

Domare Rolf Lundmark pŒ Miljššverdomstolen trodde inte att rŠttspraxis skulle fšrŠndras inom snar framtid.
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