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STATSRÅDET rön MILJÖ-TILL ocn CHEFEN
ocn narunnnsunsøzpmwmauwzm

Regeringen bemyndigade den februari13 chefen för1992
miljö- och naturresursdepartementet tillkallaatt en
särskild utredare uppgiftmed göraatt översynen av
miljöskadeförsäkringen m.m.

Med stöd bemyndigandet förordnades fr.o.m. denav 18
februari generaldirektören1992 Rolf Strömberg till
särskild utredare.

sakkunniga i utredningenSom deltagithar civilingen-
jören Måhlstedt, jurisSven kandidaten Eriksson,Jan
teknologie licentiaten KåbergerTomas avdelnings-och

Lars-Åkedirektören Lindahl, samtliga fr.o.m. den 26
maj biträdande1992, samt expert direktören Haraldsom
Ullman, fr.o.m. den oktober13 1992.

Till isekreterare utredningen förordnades majden 1
hovrättsassessorn1992 Bjarne Karlsson.

Utredningen har antagit Miljöskadeförsäk-namnet
ringsutredningen.

Enligt direktiven skall utgångenutredaren vidsenast
år i särskild1992 redovisarapport särskildaav deen

problem kan förenade med de s.k. handräck-som vara
ningsfallen preliminärtsamt redovisa den tänkbara
inriktningen lösning innebär ett ökatav en som ansvar

sådanaför iförorenaren fall.
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niljöskadeförsäkring ochöverlämnasHärmed rapporten
handräckningskostnader.

Stockholm december 1992

Rolf Strömberg
Bjarne Karlsson
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SAMMANFATTNING

I denna redovisas, irapport enlighet direktiven,med
särskildade problem är förenade med de s.k. hand-som

räckningsfallen lösningoch tänkbar innebär atten som
intestaten längre bidraskall behöva med medel för

handräckningskostnader.

Vid dåföretagsnedläggelser, särskiltoch konkurser,
mångaiefterlämnas miljöfarligtfall lagrat avfall,

processkemikalier måsteoch annat tas hand.som om
påIbland är även marken såden aktuella fastigheten

förorenad att sanering är angelägen.en

handräckningsfallMed i dådenna derapport fallavses
sådan åtgärd bekostas med disponerasmedelen som av

naturvårdsverkStatens till bestridande kostnad förav
åtgärd måste vidtas när den är ansvarig enligtsom som
5 första sista§ stycket meningen miljöskyddslagen

inte1969387 fullgjorthar sin skyldighet.

Mina överväganden i rapporten iut att det ärmynnar
påtänkbar lösning den berörda problematikenen ovan

utvidgaatt mi1jöskadeförsäkringssystemetnuvarande
till att omfatta även dessa handräckningskostnader.





1 INLEDNING

ingårEnligt direktiven i mitt uppdrag bl.a. över-att
väga gällande miljöskadeförsäkring utvidgasbörom nu
till iatt kostnader dag uppkommer för statenavse som
vid sanering företagsnedläggelserefter de s.k.
handräckningsfallen ioch att detta ävensammanhang

förmånsrättöverväga i så-införaskonkurs bör förom
dana kostnader.

direktiven vidare jagI bör, vidatt senast ut-anges
gången år i särskild till1992, rapportav en rege-
ringen redovisa särskildade problem kansom vara
förenade handräckningsfallmed dessa s.k. och tänk-en

lösningbar för öka förorenarensatt i dessaansvar
fall.

redovisar iJag denna rapport därför här inedan av-
snitt ivad dag gäller miljöskade-2 beträffandesom
försäkring saneringskostnaderoch vid företagsnedlåg-

igelser, för avsnittatt därefter redovisa3 sär-
skilda problem och tänkbar lösning.en
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GÄLLANDE2 ORDNING

Miljöskadeförsäkringen2.1

förarbeten2.1.1 lag ochI

miljöskadeförsäkring finnsReglerna intagna i 65-68om
miljöskyddslagen§§ förordningen1969387 och 1989

miljöskadeförsäkring. återfinns365 Förarbetena iom
regeringens proposition jordbruksut-19878885 samt
skottets betänkande 19878823. iJoU Reglerna trädde

julikraft den 1 1989.

Enligt ordninggällande ersättningskall det för i
vissa tillfall liditden enligt miljöskade-skadasom
lagen finnas miljöskadeförsäkring1986225 meden
villkor godkänts regeringen eller myndighetdensom av

regeringen bestämmer. utövar miljöfarligDensom som
verksamhet enligt miljöskyddslagen till-kräversom
stånd eller anmälan bidra tillskall försäkringen med

framgårbelopp tabeller har godkäntssom av som av
regeringen eller myndighetden regeringen bestäm-som

iBeloppen skall kalenderår.betalas förskott förmer.
fårRegeringen föreskriftermeddela frånundantagom

vad sagts.nu

Regeringen i förordningenhar miljöskadeförsäkringom
bestämt vilkamed betalningsskyldigabelopp de skall
bidra till försäkringen undantagit vissasamt till-
stånds- anmälningsskyldigaeller frånverksamheter bi-
dragsskyldigheten. Beloppen är försäkringsgivarenav

på försäkringsmässigaberäknade grunder. utgörDe
riskpremier i försäkringsgivarens ansvarsförsäkrings-

intefonderas särskilt.verksamhet och

bidrag till miljöskadeförsäkringen inteOm har beta-
inomlats anmaningdagar efter försäkringsgi-30 skall

tillanmälan tillsynsmyndighetengöra betal-varen om
fårningsförsummelsen. Tillsynsmyndigheten förelägga
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betalningsskyldige vid vite sinden fullgöraatt skyl-
fårdighet. inteFöreläggandet överklagas.

Från miljöskadeförsäkringen enligtbetalas, vad som
inärmare försäkringsvillkoren, ersättning tillanges

sådanskadelidande för eller sakskadaperson- som av-
i miljöskadelagenses

skadeståndskadelidande tillden har rätt1. om
få skadeståndetenligt miljöskadelagen inte kanmen

skadeståndetbetalt eller rätten krävaatt ärut
förlorad,

intedet ansvarigkan utredas är2. förom vem som
skadan.

få skadeståndetformuleringen inteMed kan betalt
skadeståndsansvarigeden ekonomiskaatt saknaravses

alltsåinsolvens.att betala inteRegeln ärresurser
tillämplig ansvarigeden tredska vägrar att be-om av

föreliggertala. Därutöver tillrätt ersättning om
preskription inträtt ansvarigeeller inteden kanom
identifieras.

Miljöskadefondsutredningen i maj betänkan-1987avgav
Miljöskadefond.det 198715SOU detta lämnadesI

tillförslag miljöskadefond.lag Medel fondenen om ur
anspråki inteskulle kunna ersättning itas bara för

åtvissa skadelidandefall enligt miljöskadelagen utan
också återställnings-för att bekosta eller sane-
ringsåtgärder miljöskyddssynpunkt.är angelägnasom ur

övrigt väsentliga skillnadendenI mot vadvar som nu
miljöskadeförsäkringgäller avgifterna tillattom

påläggas särskilt miljöfarligafonden skulle utsläpp
avgifternasoch att i relationstorlek skulle sättas

till omfattning.dessa utsläpps

iDepartementschefen anförde 19878885 301-prop. s.
frågai valet fondlösning302 mellan försäk-ochom en

ringslösning i följande.huvudsak
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Till skillnad utredningen sittnärmot lade betänkande
föreligger Industriförbundetett utarbetat förslagav
till miljöskadeförsäkring. Försäkringsbolagen Trygg-

åtagandeSkandia gjortochHansa har ett att fullgöra
försäkringsgivarens förpliktelser Dåenligt förslaget.
förslaget skadelidande i princip skyddger samma som
den utredningen miljöskadefondenföreslagna skulleav

dåha försäkringslösningengett samt fördelarger
fondlösningenframför främst när finansie-det gäller

ring, skadereglering administration,och jag attanser
försäkringslösningen väljas.bör

återställnings-Beträffande saneringsåtgärderoch an-
såg departementschefen vissaatt det, för gamla skador
där personligtett inte kan krävas därut ochansvar
behovet insatserskyndsamma är stort för att för-av

svårahindra miljökonsekvenser, finnas möjlighetborde
till finansiering över statsbudgeten.

Vid riksdaqsbehandlingen gjordes inga ändringar i nu
förevarande hänseenden.

återställnings-Kostnaderna för saneringsåtgärderoch
således intekom miljöskadeförsäkring-att omfattas av

frågaDenna kommer att behandlas i avsnitten. mera
2.2 nedan.

Förhållandet till miljöskadelagen2.1.2

En grundläggande förutsättning för tillrätt ersätt-
frånning miljöskadeförsäkringen någonär li-att har

sådandit eller sakskada i miljöska-person- som avses
delagen. följandedetI skall därför översiktligen
redogörelse lämnas iför, sammanhanget, relevanta reg-

i miljöskadelagen.ler Förarbetena till denna lag
återfinns i regeringens proposition 19858683 samt
lagutskottets betänkande LU 19858625.
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måni sär-i densammanhang nämnas attDet kan detta
i miljöskadelagenreglering inte fal-har attsker man

påtillbaka fram-allmänna och grundsatser,la regler
skadeståndslagenför allt 1972207.

utgår skadeståndEnligt miljöskadelagen för personska-
verksamhetförmögenhetsskadasakskada ochda, somren

på omgivning.i sinfastighet för-orsakathar Renen
inte brotthar orsakatsmögenhetsskada genom er-som

någon betydelse.skadan ärsätts dock endast om av

uppståttalltså harendast skadorgällerLagen som
på fastighet. Härmedtill följd verksamhet avsesenav

vattenområde, byggnadfastighetensanvändning mark,av
på fastigheten.anläggning settstortIeller annan

användning eller vattenom-ett mark-alla former avav
påråde omgivningenstörasätt kanett avses.som

tillinte begränsadbehöverVerksamheten envara
påej utövas helafastighet. behöver hellerDen

till fastighetanknytningenfastigheten. ärDet somen
omfattning fastigheteni vilkeninteär avgörande,

används.

fastighet.användningväg utgör An-Anläggande avav
såsom bilarstörningskällor, ochrörligavändningen av
principi utanfördäremottransportmedel, fallerandra

tillämpningsområde. t.ex.,miljöskadelagens Om, en
innehålletpå i förore-denlastbil väg ochvälter en

tillämplig.så miljöskadelagenomgivningen inteärnar
enligtVäghållaren ansvarig för ska-lagendäremotär

påtrafiken vägen,samladeorsakas dendor avsom
luftföroreningar.buller ocht.ex.

ÄvenNågot intevaraktighetskrav är uppställt. en
fastighetenanvändningtillfällig omfattas.av

omgivning. Skadaverksamhetensskall drabbaSkada som
arbetsområdeuppstått anläggninginom eller etthar en
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således Sådanomfattas inte. skada är att bedöma en-
ligt andra regler, arbetsskadeförsäkringen.t.ex.

Miljöskadelagen tillämpas påinte skador harsom orsa-
strålningjoniserandekats inverkaneller elekt-av av

frånrisk ström elektrisk anläggning dåi fall sär-
skilda bestämmelser gäller.

skadeorsaker skadeståndDe tillrätt enligtsom ger
miljöskadelagen kan idelas tre huvudgrupper,upp
nämligen störningar immissioner immis-genom m.m.
sionskador, sprängsten föremåloch andra lössprängda
sprängstensskador grävning liknandesamt eller arbe-

särskildate grävningsskador.

förstaDen huvudgruppen, immissionsskador, innebär att
skadestånd utges för skador genom

förorening1. sjöarvattendrag, eller andra vat-av
tenområden,

förorening2. grundvatten,av
ändring grundvattennivån,3. av
luftförorening,4.
markförorening,5.
buller,6.
skakning,7. eller

liknande störning8. annan
dock att vad ejunder 1-3 skadorsom anges avser som
orsakats verksamhet bedrivs i enlighetav medsom
tillstånd enligt vattenlagen 1983291.

vattenområdeföroreningMed i princip varjeav avses
olämplig inblandning i vatten och med luftförorening
varje olämplig förändring innehåll.luftensav

Buller är allt olämpligt, icke önskat ljud. Ljudet
påverkanskall medföra menlig sådan.riskeller för en
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spridningliknande störning t.ex.Med avavsesannan
psykiska im-estetiska störningar ellersmittoämnen,

missioner.

Skadestånd andrasprängsten ellerför skador genom
föremål skadan orsakasskall betalaslössprängda avom

medförsprängningsarbete verksamheteller somannan
explosion.särskild förfara

lik-grävning ellerskada har orsakatsFör genomsom
skadestånd, inte immissions-nande arbete utges om

förutsättningföreligger, undersprängstensskadaeller
underlåtit vidta skydd-utför arbetet attdenatt som

såtgärd nödvändig till förebyggande skadavarit avsom
på i hänseendehan annatmark eller attangränsande

särskiltVidvid utförande.ibrustit arbetetsomsorg
tillriskfyllt skall skadoringripande arbeteeller

försummelseoavsettföljd ersättas,arbetet omav
strikt ansvar.föreligger

ock-immissionsskador gällersprängstensskadorVid och
skadeståndsskyldige,så el-strikt för denett ansvar

är oberoende hansandra ordler med ett avansvar som
vårdslöshet avsikt Skade-eller dolus.eller culpa

iståndsskyldighet svenskförutsätter normaltannars
vårdslöshetskadeståndsrättutomobligatorisk elleratt

föreligger.avsikt

beträffande verksam-strikt främstförekommeransvar
omgivning-skaderiskersärskilda förmedförheter som

sådanMiljöfarlig verksamhet ochärverksamhet enen.
skadeståndsansvaret för de ovannämn-därfördet är som

strikt.skadeorsakerna ärda

ersättningstrikta begränsas dock attansvaretDet av
mån störning orsakati harden denendastutges som

förhål-tålas tillskäligen hänsyninte bör medskadan
på förekomsttill allmännadessellerortenlandena

förhållanden. begräns-jämförliga Innebördenunder av



17

ningen utgårär ersättningatt bara när över-skadan
stiger viss vårdslöshetintetoleransgräns,en om

avsikt skadeståndsskyldigeliggereller tillden last.

ortsvanligMed störningen vanlig inomatt är ettavses
område,begränsat geografiskt orten. Begreppet orten

inte administrativt bestämd liknan-ort elleravser en
får förståsde. stället omgivningenI därmed till den

plats där skadan inträffat.har

Till allmänvanliga störningar torde kunna hänföras att
uppstår fråndet påbuller t.ex. verksamheter trafik-

skolgårdar.leder eller

Miljöskadeförsäkringen omfattar redan nämntssom per-
eller sakskada. Vad härmed närmareson- som avses

framgår inte miljöskadelagen, fårvarför fallaav man
påtillbaka skadeståndslagens reglering detta.om

skadeståndslagen framgårAv att personskada omfattar
ersättning sjukvårdskostnadför dels utgif-och andra

inkomstförlust,ter, dels dels sveda och värk, lyte
eller stadigvarandeannat samt olägenheter i öv-men
rigt till följd skadan 5 kap. första1 § stycketav
1-3. Har till utgårpersonskadan lett döden ersätt-
ning för begravningskostnad i skäligoch, omfattning,

tillkostnad följd dödsfallet förlustannan samtav av
underhåll.

Vad gäller sakskada omfattar tillrätten ersättning
sådanför skada dels sakens värde eller reparations-

kostnad värdeminskning,och dels tillkostnadannan
följd skadan, inkomstförlustdels intrång cellerav 1
näringsverksamhet.

iVad detalj med och sakskadasom mera avses person-
framgår utöver skadeståndslagenförarbetena tillav av

rikhaltig praxis doktrin.och Det skulle hären föra
långt någonför att närmare redogörelse.ge
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skadeståndsrätten i princip skade-gäller attInom en
föreliggerlidande visa att det ett orsaksam-har att

vidhandlingskadegörande och skadan.band mellan en
komplicerade dock ansett kanorsakssamband har man man
slå på bevisning för sambandet.kravet fullomav

miljö-immissionsskador finns idärförgällerNär det
sådanföreskrivet skada skallskadelagen att ansesen

tillstörningen, hänsyndet medha orsakats omgenom
möjligaskadeverkningarnasstörningens andraart,och

i övrigt föreliggeromständigheternaskadeorsaker samt
sådantsannolikhet orsakssamband.för ettövervägande

islutligen beröras är skade-skall korthet vem som
ståndsansvarig miljöskadelagen.enligt

åvilarSkadeståndsskyldighet enligt denlagens 6 § som
låter bedrivabedriver den skadegörande verksam-eller

fastighetsägare,i tomträttshavare,heten egenskap av
ii sin näringsverksamhetfastigheten ellerbrukare av

ioffentlig egenskapverksamhet. Sker brukandet annan
skadeståndsskyldighetföreliggerän sagts en-som nu

vårds-uppsåtligen ellerskadan orsakatsdast genomom
löshet.

fastighetinte eller helthelbehöverBrukandet avse
fastighet utgörtillfälligt passerandeEtthus. av en
störningskällorRörligafastigheten.inte brukande av

inte.omfattas

ekonomisknäringsverksamhet verksamhetMed somavses
självständigt.bedrivs

bedriver skadegörandeinte denkrävs att denDet som
något medstöd avtalgör det medverksamheten av

på faktiskafastighetsägaren grund. Deteller annan
ianspråkstagandet fastigheten är avgörande. Inne-av

påtillämplig dent.ex.är lagen ärbörden härav att
påmiljöfarligt marktippar avfalli annanssom smyg



19

följd. fastighetsägarenmed skador inteAtt harsom
sådantiatt naturligt. jufall är inteharHansvara

låtitbedrivit bedrivaeller skadegörandeden verksam-
heten.

fastslåinte alltidär fastig-Det enkelt att när en
skadeståndsskyldig påhetsägare är den grunden att han

låter någon bedriva den skadegörande verksamheten. Att
göra fastighetsägaren ansvarig för skador harsom or-

nyttjanderättshavaresakats förfogar överav en som
fastigheten inte alltid riktigt.kan vara

Enligt förarbetena prop. 19858683 är52s. en
fastighetsägare ansvarigdock direktbara han ärom
ekonomiskt iengagerad den skadegörande verksamhet som

Upplåtelsenyttjanderättshavaren bedriver. nyttjan-av
såledesderätt ersättning intemot är tillräck-ensamt

skadeståndsskyldighetlig grund för fastighetsäga-för
Ej indirektheller ekonomisktett intresse,ren. mera

såsom lånataktier iatt han äger eller har ut pengar
till det bolag är nyttjanderättshavare.som

fastighetsägaren påHar provisiondäremot nyttjande-
rättshavarens vinst eller är huvudägare i det bolag

nyttjar fastigheten, bör han kunna ansvariggörassom
uppståttför skador till följdhar verksamhe-som av

ten.

skadeståndsskyldigaEntrepenörer är enligt miljöskade-
lagen 7 §. är detsamma fastig-Deras föransvar som
hetsägare. Med entrepenör den i nä-avses som egen
ringsverksamhet låter påutför eller utföra arbete en
fastighet.

Att entrepenör ansvarigkan göras medför regelen som
inte fastighetsägare frånatt eller befriasbrukareen
sitt stället enligtde miljöska-I 8 §ansvar. svarar

skadeståndet.solidarisktdelagen för
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angivna kategorierna, fastighetsägare,Andra än de nu
fastighetentomträttshavare, brukare samtannan av

skadeståndsskyldigainte enligtentrepenörer, är
bli ansvarigamiljöskadelagen. enligtkan däremotDe

skadeståndslagen skadestånds-eller andra allmännna
rättsliga regler.

miljöskadeförsäkringenVillkoren för2.1.3

miljöskadelagenredogörelse för delarEfter denna av
bildenfullständiga miljöskadeför-förskall, att av

försäkringensäkringen, villkor gäller förde som
redovisas.

Skandia,försäkringsbolagen Folksam,fem Wasa,De
Länsförsäkringsbolagen tillsammansoch harTrygg-Hansa

åtagitmiljöskadekonsortium. Konsortietbildat harett
ersättning enligt villkorsig denatt betala 25som

regeringen. Villkorenmaj harhar godkänts1989 av
nedanstående lydelse.

För personskada

åtagande utgårenligtErsättning fördetta§ 1
sådan i Sverige inträffad gersonskada av-som

vilkeni miljöskadelagen 1986225 förses
fysisk tillägt rätt skade-skulle haperson
stånd utgårErsättning närenligt lag.samma

förmåsskadevållaren insolvent inteär och kan
skadevâl-dröjsmål betala skadan, näratt utan

tillidentifierasej näroch rättenlaren kan
miljöskadelagen preskri-ersättning enligt är

berad.

näringsidkareErsättning till för skada som
utgårnäringsverksamhet baradrabbat hans om

fråga enskildmindre, företagare förärdet om
svårafår ekonomiskavilken särskiltskadan

följder.

någon på lag eller avtal ärgrundS 2 Om av an-
åligger skadelidandesvarig för skadan det den

ersättningenutkräva denne. Endastatt omav
sannolikt ersättningen intekan göras attdet

utfås ansvarige ersättningbetalasdenkan av
åtagande.enligt detta
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Skadan ejersätts den har orsakatsom
järnvägs-motorfordons-, flygtrafikellerav-

sjöfart,eller eller
i samband med den skadades förvärvsarbete,-

eller
luft- eller vattenförorening ärgenom- som

allmänt förekommande ejoch sinhar orsaksom
i miljöpåverkan.lokalen

Skada ersätts endast den skadade till följdom
skadan harav

sjukskrivits minst arbetsoförmågamed halv-
tidunder längre än dagar,14

tillfogats stadigvarande ej är utanmen- som
betydelse,

avlidit.-

hinderUtan utgårförsta stycket skäligav
ersättning för kostnader inkomstförlustoch i
samband med behandling måniskada denav
kostnaderna inkomstförlusternaoch sammanlagt
överstiger kronor avräkning500 efter enligt
4.6.

Ersättning4 för skada bestäms enligt kap.5
skadeståndslagen måni1972207 den ej annat
föreskrivs i följande.det

Ersättning4.1 för sveda och värk och för lyte
eller stadigvarande utgårannat men som en-gångsbelopp och beräknas enligt de för läkeme-
delsförsäkringen gällande tabellerna.

sådanaErsättning för olägenheter i övrigt somi kap.5 1 första§ stycket skade-avses 3
ståndslagen utgår1972207 förhöjningsom aversättning för lyte eller stadigvarandeannat

enligt vad i följande uppställ-men som anges
ning

Medicinsk Förhöjning ersättningenav
invaliditetsgrad för lyte eller annat men

Högst %10 Högst 12 ersättningsbelopp vid-
tillämplig invaliditetsgrad

Högst % Högst20 ersättningsbelopp vid1
tillämplig invaliditetsgrad

Högst %30 Högst ersättningsbelopp12 vid1
tillämplig invaliditetsgrad

över %30 Högst ersättningsbelopp121 vid
invaliditetsgraden %30
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utgåråtergå i arbete,skadade kanden§ 4.2 Om er
i övrigtsättning baraför olägenheter om

uppgårinvaliditetsgradenmedicinskaden-
till högst %, eller15

få ersättning förbegär attden skadade o-- ersättningi övrigt i förställetlägenheter
enligtframtida inkomstförlustför 4.4.

ingår iframtidaErsättning för kostnader er
stadigvarandesättningen för lyte eller annat

i ersättningenligt för olägen-eller4.1men
särskiltövrigt enligti storaheter 4.2. Kan

framtida lämnasväntas uppkomma,kostnader
livränta.ersättning isärskild formdock av

utgår framtida inkomstförlust,Ersättning för
påinvalidiserats grundden skadade har avom

medicinska invaliditetsgradenoch denskadan
återgå iöverstiger skadade%. denKan15 ar-

utgår iersättningen i stället formdockbete
enligti övrigtersättning för olägenheterav

begär det.skadadeden4.2, om

Ersättning framtida inkomstförlust fast-för
årligaengångsbelopp,i denställs form omav
under-inkomstförlusten attkan antagas komma

stiga %,10
väsentligersättningenlivränta, är avom- försörjning ochskadadesför denbetydelse

livränta,särskilda inteskäl talar mot
engångsbelopp i övriga falllivränta eller- begäran.enligt skadadesden egen

enligt 1973213Livränta värdesäkras lagen
skadeståndslivräntor.ändring avom

anledningersättning medVid bestämmande av
skadestånd,förutomavräknas,personskadaav

skadelidande rättersättning hardensomannan
på inte hartill ochgrund skadan av-somav

skade-stöd kap.med 5 3 5räknats redan av
ejståndslagen Avräkning sker dock1972207.

mån ersättningen sparandei ettmotsvararden
på skadelidandes sida.den

utgår inte förlust kanErsättning för upp-som
utbetalningstå skadeutredning eller avom på krig, krigs-ersättning fördröjs grund av

inbördeskrig, revolution,liknande händelser,
åt-på myndighetsgrundellereller avuppror

strejk, blockad ellergärd, lockout, annan
liknande händelse.

åtagande för-enligt utgesErsättning detta av
får återkrä-i sinsäkringsgivaren helhetoch

från miljöskadelagenenligtden somvas
på ansvarigärgrundeller1986225 annan

för skadan.
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6 Ansvaret för enligt åtagandeskada detta är
begränsat till miljoner5 kronor varjeför
skadad inräknat värdet livräntaförperson,
kapitaliserad enligt försäkringsmässiga grun-
der. För skador anmäls till försäkrings-som
givaren under försäkringsårett och ärsamma
ansvaret begränsat till miljoner200 kronor

sig skadan eller skadorna utgörvare person-
eller sakskada. För skador berorsom av samma
slags skadliga inverkan eller störning serie-
skada är ansvaret dessutom begränsat till 100
miljoner kronor vilketoavsett under försäk-
ringsår Sådanade anmälts. skador skall hän-

tillföras försäkringsår dådet den första
skadan anmäldes.

Förslår belopp i inte till§ 6 gott-som anges
åtgörelse dem tillhar rätt ersättningsom urbeloppen, nedsätts deras ersättningar med sam-kvotdel för och Kan detma befarasvar atten.sådan nedsättning blir nödvändig, kan den

nämnd i § bestämma10 att ersättnin-som avses
tills vidare utgåskallgen endast vissmed

kvotdel.

åtagande8 enligtAnsvaret detta skall täckas avsådan kollektiv försäkring ien 65 §som avsesmiljöskyddslagen 1969387. Anmälan skadaomskall göras till försäkringsgivaren utgersomersättningen.

vill9 Den kräva ersättning försom enligtskada
åtagande fårdetta ej anmäla skadan eller

framställa krav ersättning sedan än treom merår frånförflutit det att skadan inträffat.
Skada dåinträffatha den ledanses skadasomförst blev medveten att skada uppkommitom
eller att riskomedelbar förelåg.för skada

ersättningsåtagandedettaOm skulle upphöra
fåratt gälla skada skall inträf-hasom anses

fat försäkringstidenunder ej heller anmälas
eller krav framställas sedan årän tremerfrånförflutit dåtidpunkt åtagandetden upp-Sådanhört att gälla. skada enligt ej§ 6som
skall utgöra serieskada skallanses hänföras
till sista försäkringsåret.det

Principiella10 tvistigaeller skadeersättnings-
påfall skall begäran den skadelidande,av

försäkringsgivaren eller dem betalar bi-som
drag underställas särskilt tillsatt nämnden

utlåtande.för

bestårNämnden sju ledamöter utsesav som avregeringen. ledamotEn skall företräda försäk-
ringsgivaren tvåoch ledamöter skall företräda
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bidrag till miljöskadeförsäk-betalardem som
ringen.

Arbetsordningen fastställsför skadenämnden av
försäkringsgivarenregeringen förslagefter av

samråd bidrag.i betalarmed dem som

skadelid-försäkringsgivarenTvist ochmellanS 11
enligtskiljemän lagen 1929avgörsande av

skiljemän, ordförandendock att utses145 om
regeringen.av

så skiljemännenskiljeman skallbegärOm en
frågori medicinska sakkun-till sig kalla en

sig.tillfällenig att yttraoch bereda denne

inteSkiljemannaförhandlingarna sär-skall om
på skriftligföreliggerskilda grundasskäl

dokumentation.

anledningskälig attskadelidande haftdenOm
få förpliktaskiljemännentvisten prövad skall

ersättningenförsäkringsgivaren föratt svara
skiljemännen.till

påkal-fårskiljemän enligtAvgörande § 11§ 12 av
dessförinnan harskadenämndenendastlas om

enligtutlåtande i ersättningsärendet §avgett
åberopaÖnskar någondera parten10. om-nya

utredning inte prö-ständigheter eller ny som
försäkringsgivaren skadenämndenellervats av

remitteras till förskadenämndenärendetskall
yttrande.förnyat

utlåtandefår inteskadelidande begäraDen av
år från att hanän detskadenämnden ettsenare

försäkringsgivarens besked medfick del av
uppgiftersättningskravanledning ochhansav

inte dettaiaktta godtarhanhan skallvad om
besked.

påkallafår inte avgörandeskadelidandeDen av
månader från attskiljemän detän sexsenare

slutligaförsäkringsgivarensfickhan del av
anledningersättningsärendeti medbesked av

utlåtande uppgift vad hanskadenämndens och om
besked.iaktta inte godtar dettaskall hanom

åtagande julii denträder kraft 1989.Detta 1§ 13

åråtagande efterupphör gälla ettattDettaS 14
skriftligen föruppsägningatt skettdet av

Uppsägningensäkringsgivaren. skall delges
miljö energidepartementet.för ochchefen
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För sakskada

åtagandeErsättning enligt utgårS 1 detta för
sådan i Sverige inträffad isakskada som avses
miljöskadelagen för vilken fysisk1986225

skadeståndtillskulle ha ägt rättperson en-
ligt utgår skadevål-Ersättninglag. närsamma
laren insolvent förmåsär inteoch kan att

dröjsmål skadevållarenutan betala skadan, när
ej identifieraskan tilloch när rätten er-
sättning enligt miljöskadelagen är preskribe-
rad.

Ersättning till näringsidkare för skada som
utgårdrabbat hans näringsverksamhet bara omfrågaärdet mindre, enskild företagare förom

vilken får svåraskadan särskilt ekonomiska
följder.

någon påS 2 Om grund lag eller äravtalav ansva-
åliggerrig för skadan det skadelidandeden

att utkräva ersättningen denne. Endastav om
det sannoliktkan göras ersättningen inteatt

utfåskan den ansvarige ersättningbetalasav
åtagande.enligt detta

utgårErsättning ej för skada orsakatssom
genom

ändring grundvattennivån, drabbatav- som
tvåfamiljshusän ägare ellerannan av en

motorfordons-, järnvägs- flygtrafikeller-
sjöfart,eller

vattenförorening jordbruksverk-orsakad av- såvidasamhet inteden är tillfäl-orsakad av
lig miljöstörning,och lokal

luft- eller vattenförorening ärannan- som
allmänt förekommande ejoch sinhar orsaksom
i miljöpåverkan.lokalen

tillRätt inlösen enligt miljöskadelagen11 §
föreligger1986225 ej.

Ersättning åtagandeför enligtskada detta
lämnas med avdrag för ett belopp kro-1.000ompåvid skada lös egendom och kronornor 5.000

påvid skada fast egendom.

Ersättningen åtagandeenligt detta utges av
försäkringsgivaren får återi sinoch helhet

frånkrävas enligtden miljöskadelagensom
på1986225 eller är ansvariggrundannan

för skadan.

åtagandeenligtAnsvaret detta är varjeför
skada tillbegränsat miljoner50 kronor. Skada
skall hänföras till försäkringsår dådet an-
mälan därom gjordes.först För skador som
skall hänföras till ett och försäk-samma
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miljo-till 200ringsår begränsatansvaretär
ut-skadornaellersig skadankronor varener

sakskada.ellergör person-
skad-slagsorsakatsskador sammaFör avsom

ansvaret,störning äreller oav-inverkanliga
årvilket deunderelleruppkommerdesett var miljonertill 50begränsatdessutomanmäls,

till denhänförasSådana skallskadorkronor.
tillanmäldesdå skadanförstatidpunkt den

försäkringsgivaren.

till gott-inteiFörslår 6§belopp anges7 som ersättningtillåt rätthar urdemgörelse som
ersättning medderas sammanedsättsbeloppen, sådanattbefarasoch Kanförkvotdel en.var

nämndnödvändig, denkanblirnedsättning som
tillsersättningenbestämma atti § 10avses viss kvotdel.utgå medendastskallvidare

täckasåtagande skallenligt avdettaAnsvaret
i 65 Sförsäkringkollektivsådan avsessomen skadaAnmälan1969387.miljöskyddslagen om
utgerförsäkringsgivarentill somgörasskall

ersättningen.

enligtskadaersättning förvill krävaDen9 som ellerfår skadanej anmälaåtagandedetta
än treersättning sedankrav merframställa om

inträffat.från skadanattår förflutit det
då skadaleddeninträffatha somSkada anses uppkommitskadaattmedvetenblevförst om förelåg.skadarisk föromedelbaratteller

upphöraersättningsåtagande skulledettaOm inträf-hafår skallskada ansesgällaatt som
anmälasej hellerförsäkringstidenunderfat årän tresedanframställas merkraveller

då åtagandetfrån tidpunkt upp-förflutit den
ejenligtSådan § 6skadagälla.hört att som

hänförasskallserieskadautgöraskall anses försäkringsåret.sistatill det

skadeersättnings-tvistigaPrincipiella eller10 skadelidande,på denbegäranskallfall av
bi-betalardemellerförsäkringsgivaren som

nämndtillsattsärskildunderställasdrag en
utlåtande.för

utsesledamöterbestår sju avsomNämnden av försäk-företrädaskallledamotregeringen. En
företrädaskallledamöterringsgivaren och tre

miljöskadeförsäk-tillbidragbetalardem som
ringen.

fastställsskadenämnden avArbetsordningen för
försäkringsgivarenförslagregeringen efter av

bidrag.betalarsamråd demi med som
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Tvist§ försäkringsgivaren11 mellan och skade-
lidande avgörs skiljemän enligt lagenav

skiljemän,1929145 dock att ordförandenom
regeringen.utses av

Skiljemannaförhandlingarna inteskall sär-omskilda skäl föreligger pågrundas skriftlig
dokumentation.

den skadelidandeOm skälighaft anledning att
få tvisten prövad skiljemännenskall förplikta
försäkringsgivaren att ersättningenförsvara
till skiljemännen.

Avgörande5 skiljenämnd12 får på-enligt § 11av
kallas endast skadenämnden dessförinnan harom

utlåtandeavgett i ersättningsärendet enligt 5Önskar någondera åberopa10. parten nya om-ständigheter eller utredning inte prö-ny som
vats försäkringsgivaren eller skadenämndenav
skall ärendet remitteras till skadenämnden för
förnyat yttrande.

fårskadelidandeDen inte utlåtandebegära av
skadenämnden år frånän ett det hansenare
fick del försäkringsgivarens besked medav
anledning hans ersättningskrav uppgiftochav

vad han iakttaskall intehanom godtarom
detta besked.

skadelidande får påkallaDen inte avgörande avskiljemän månader frånän det hansenare sex
fick del försäkringsgivarens slutligaav be-

isked ersättningsärendet med anledning avutlåtandeskadenämndens uppgiftoch vad hanomiakttaskall intehan godtar detta besked.om

åtagande§ Detta13 iträder kraft juliden 1 1989.
stårSkada orsak finna miljöpåver-iattvars

kan eller störning huvudsakligen ärannan som
att hänföra till tid före juliden 1 1989 er-ej.sätts

åtagande§ Detta14 årupphör att gälla ett efter
det uppsägningatt skriftligenskett för-avsäkringsgivaren. Uppsägningen skall delges

miljö-chefen för energidepartementet.och

sammanfattningsvis framgår det den gjordaav ovan re-
dogörelsen för försäkringsvillkoren miljöskadeför-att
säkringen är obligatorisk kollektivoch den ut-som

tillståndspliktigövar eller anmälningsskyldig miljö-
farlig verksamhet är skyldig bidra tillatt försäk-
ringen. Vidare är enligt i respektive§ försäk-2
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vilketsubsidiär,miljöskadeförsäkringenringsvillkor
respektive för-iatt 55understryksytterligare av

försäkringsgivaren harinnehåller attsäkringsvillkor
ärmiljöskadelagenenligtdenregressrätt mot somfull

sägasförsäkringenSlutligen kanskadan.ansvarig för
ärersättningsrättenidimension attdetsocialha en

enskildmindreellerfysisktillbegränsad person
svårafått särskiltskadanvilkenförnäringsidkare

följder.

arbets-beslutat1990oktober omden 18Regeringen har
i försäk-i denledamöterförordnatsamtordning för

skadenämnden.omnämndaringsvillkoren

bildatmiljöskadeförsäkringen hartillBidragspliktiga
miljöskadeförsäk-förFöreningensammanslutning,en

ring.

företagsnedläggelservidSaneringskostnader2.2

Inledning2.2.1

alltsåkomavsnitt omnämntsföregåendeiredansom
ersättningomfattainte attmiljöskadeförsäkringen

saneringsåtgär-återställnings- ochförkostnaderför
finansie-åtgärdersådanavissaskulleställetder. I

statsbudgeten.överras

sanerings-återställnings- ochfinns,Bestämmelser om
ochi 41ahandräckning 41,40,åtgärder i samt§5 om

också be-finnssaneringmiljöskyddslagen. Om§547
räddnings-ilagstiftning, bl.a.istämmelser annan

19861102.tjänstlagen

således attavsnitten kommerföljande trenärmastdeI
stadgarmiljöskyddslagen sa-omförst vadredovisas,

handräckningstadgarlag omvadsedannering, samma
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slutligenoch räddningstjänstlagenvad stadgar om sa-
nering.

Miljöskyddslagen sanering2.2.2 och

utövarDen eller ämnar utöva miljöfarlig verksam-som
het har alltsedan miljöskyddslagens tillkomst varit
skyldig avhjälpaatt olägenheter även efter det att
verksamheten påhar upphört. Under regeringensarbetet
proposition 19878885 framkom dock iatt det rätts-
tillämpningen förelåg viss osäkerhet vad gälldeom som

frågai återställningsåtgärderföransvaret prop.om
214.s.

Departementschefen föreslog därför miljö-att 5 §
skyddslagen, tillägg iett första stycket, skul-genom

såle förtydligas åtgärderatt det framgickklart att
för avhjälpa åläggasatt olägenhet kan även denen om
miljöfarliga inte pågår.verksamheten längre

Stadgandet i miljöskyddslagen5 § har därefter, genom
SFS ikraft1988924 trädde juli1 och allt-1989,som
jämt följande lydelse

utövarDen eller ämnar miljöfarligutövasom
verksamhet vidtaga skyddsåtgärder,skall de
tåla den begränsning verksamheten iakt-ochav

försiktighetsmåtttaga de i övrigt skäli-som
kan fordras för att förebygga ellergen av-hjälpa olägenhet. Skyldigheten avhjälpaatt

kvarstårolägenheter även efter det att verk-
samheten har upphört.

åliggandenOmfattningen enligt förstaav
utgångspunktstycket bedöms med i vad ärsomtekniskt möjligt vid verksamhet det slagavfrågaiär såväloch med beaktande all-som av

männa enskilda intressen.som

Vid avvägningen olika intressenmellan skall
särskild åhänsyn tilltagas sidan beskaf-ena

områdefenheten blikan utsatt förav som
störning och betydelsen störningens verk-av

åningar, sidanandra nyttan verksamhetenav
skyddsåtgärdsamt kostnaden för och den ekono-
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försiktighetsmåtti övrigtmiska verkan somav
fråga.ikommer

år utgjordes sistatillTillägget paragrafen 1988 av
imeningen stycket.första

ändringtill 19878885dennaförarbetenaI s.prop.
lagrådet följande.uttalade339-340

remissprotokollet gällerianmärktsharsom para-
vid-skyldighetendäribland attbestämmelsergrafens -återställningsåtgärder miljö-utövarallata ensom- till-sig ärfarlig verksamhetenverksamhet, vare

behövligaståndspliktig ej. För fall attdeteller
skildaåtgärder blir emellertid regler attvidtasinte

Är frågapå dettillämpa, verksamhetens art.beroende
tillståndsprövad villkortordeverksamhet, nyaom en

återställningsåtgärder med stödmeddelaskunna avom
remitterade förslaget.i Hardetförsta stycket24 §

åtgärder kunnaupphört, torde beslutverksamheten om
angivna andraparagrafensmed stöd denmeddelas av

stycke.

tillståndsprövade verksamheterickegällerNär det
enligtföreläggande 40finns möjlighet meddelaattdet

medför attordalydelseParagrafernaseller 41 §.§
miljöfarligaoavsett denmeddelas,föreläggande kan om

pågår ej.ellerfortfarandeverksamheten

återställ-Pågår medför behovverksamhetden avsom
beslutningsåtgärder, andraförelägganden ochskall

driver verksamheten.riktas densjälvfallet mot som någonövertagitsupphört ellerverksamhetenOch har av
närverksamhetenprincip bedrevi denbör somannan, åtgär-myndigheternasträffasuppkomolägenheterna av

uppståemellertid närPraktiska problem kander. ---. tidigare harsigvill denmyndighet vända mot somen Svårigheter kanmiljöfarlig verksamhet.bedrivit en övertagitsharinte när verksamhetenbarauppkomma av
ocksånågon upphört ochnär verksamhetenutanannan Lagrådetägare.har byttfastighet där bedrevsdenden

diskussion hurnärmareförunderlagsaknar myn-aven
emellertidäri fall. Detdigheterna bör handla dessa

fråganspörsmål, tillbl.a.hithörandeönskvärt att om
situatio-i olikasigriktaföreläggande börettvem

föremål ytterligare överväganden.blir förner,

ansåg skäl attdet fannsdock attDepartementschefen
utredninginnan ytterligareerfarenheteravvakta vunna

gjordes 303.a prop. s.
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ärDet den utövar ämnar utöva miljöfarligsom verk-
samhet är den har återställ-att försom attsom svara
ning eller sanering sker. vad med uttrycketsom menas
miljöfarlig såledesverksamhet är avgörande för bedöm-
ningen ansvarsfrågan.av

Vad miljöfarligär framgårverksamhet miljö-som av
skyddslagens första paragraf följandehar lydelsesom

pålag tillämpligDenna är

utsläppande1. avloppsvatten, fast ämneav
fråneller mark byggnad eller anläggning igas

vattendrag, sjö vattenområde,eller annat
användning2. mark, byggnad eller anlägg-av

påning sätt eljest kan medföra föroreningsom
mark, sjövattendrag, ellerav av annat vat-

tenområde eller grundvatten,av
användning3. mark, byggnad eller anlägg-av

påning sätt kan medföra störning försom om-givningen luftförorening, buller,genom skak-
ning, ljus sådant,eller annat störningenomej är tillfällig.helt

ickeär tillämplig påLagen sådant utsläppande
avfall i lagen 19711154av som avses omförbud dumpningmot iavfall vatten elleravpå störning i radiomottagningsapparat. Ej hel-

ler är frågalagen tillämplig i joniserandeomstrålning eller beträffande elektriska och
magnetiska verkningar elektrisk anlägg-av en
ning, särskilda bestämmelser gäller.varom
Åtgärd eller användning enligt vadsom nu
sagts omfattas lagen kallas miljöfarligav
verksamhet.

Förvaring miljöfarligt kemikalieravfallav är ex-
påempel markanvändning kan medföra föroreningen som

mark, sjövattendrag, vattenområdeellerav annatav
eller grundvatten 1 första§av stycket miljö-2
skyddslagen. således frågaärDet här miljöfarligom

somverksamhet. Det saknar betydelse den verksamhetom
har producerat pågåravfallet alltjämt eller ej.
Avgörande iär stället förvaringen avfallet med-om av
för eller kan riskmedföra för förorening omgiv-av
ningen. För bedömningen miljöfarlig verksamhetav om
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således själva markanvändningenföreligger är det som
sådan omgivningenfördenna kan hamed de konsekvenser

är avgörande.som

regeringen i rört för-praxis flera fallharI som
självai förva-varing avfall ansett atttunnorav

praxismiljöfarligringen harutgör verksamhet. Samma
miljöskydd.Koncessionsnämnden för

saneringsåt-återställnings-Ansvarig ellerför att
bedriveri ellervidtas första hand dengärder är som

miljöfarliga orsakbedrivit verksamhet ärdenhar som
åtgärdersådana föreligger.till Harbehovatt av

tillligger närmast hands attupphört detverksamheten
ansvarig.siste ärutövarendet är denatt somanse

för fall verksamhetendenne, detär dock oklartDet om
tiden,inte bedrivits utövare hela harhar av samme

återställningen.för helaatt svara

avfallsförvaring tid-har, oberoendeNär gällerdet av
själva deponeringsverksamhetens upphöran-förpunkten

ålagts återställ-fastighetsägaren för attde, ansvar
såväli regeringensning sanering sker Kon-eller som

cessionsnämndens praxis.

utövarensnuvarande eller senasteVad gäller den an-
dååterställningen haftverksamheten harför helasvar

olika rättsläget oklart.utövare är, antytts,som ovan

tillståndsgivensig allt-verksamhetRör det somom en
pågår signaturligt vända motjämt kan det tyckas att

tillståndshavarennuvarande verksamhetsutövarenden
på återställning sanering enligtellermed krav 24 §

angående tillämpningmiljöskyddslagen paragrafsdenna
37.se s.

i nyligenKoncessionsnämnden beslut nrdock ettharI
ansvarsfrågameningar rörande dennadelade14491

tvåsåtillvidauppkommit ledamöter ansettfyraatt av



33

tidigareatt även verksamhetsutövare än den nuvarande
tillståndshavaren tillavkrävaskan den delansvar,

bidragit föroreningen.till Koncessionsnämn-hansom
till regeringen.dens beslut har överklagats

måniDet är isammanhanget helt klart är denattsom
återställningen föreskrivas villkorkan ett försom

fåatt verksamheten skall fortsätta kan den nuvarande
tillståndshavaren åläggasi villkoret göraatt hela
återställningsåtgärden.

förhåller tillståndsgivendet sigHur med verksamhet
tillståndsgivenickeupphört och med verksamhet ärsom

däremot inte helt klart.

Går iett företag sigkonkurs och rör det avfalls-om
förvaring, eller verksamhet innebärabedömsannan som

miljöfarlig pågår,att alltjämtverksamhet är det kon-
kursboet utövar verksamheten bliroch det därförsom

återställningansvarigt för saneringatt eller sker.
Huruvida konkursboet faktiskafortsätter driften,den
produktionen, sådant såledesförsaknar fall betydel-
se.

Konkursproblematiken någotytterligarekommer att be-
i avsnitthandlas där det redogörs2.2.4, för ett

rättsfall NJA 602 bl.a.1984 berörs. som ansvars-
frågor gårnär iföretagett konkurs. anknytningMed
till problematik vidareberörs i avsnittsamma samma
två tvåfall prövats regeringenhar och harsom av som
prövats i Koncessionsnämnden miljöskydd.för

på återställnings- saneringsåtgärderKravet och be-
pågränsas dock, övrigasätt enligtkrav 5 §samma som

utövermiljöskyddslagen, gåinteatt det kan vadav
skäligen Bedömningenkan fordras. ansvaretssom av

utgångspunktomfattning isker med teknisktvad ärsom
möjligt ekonomiskt rimligt2 st. samt miljömäs-och
sigt motiverat 3 st..
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tekniskt möjligt teknis-effektivasteMed att deavses
anordningarka och metoder företag motsvarandesom av

i Sverige sighär användertyp eller utomlands av
användas.skall

Till bedömningen ekonomisktärgrund för vadav som
ifråga-rimligt typiskt iläggs företag denvad ett

miljöin-ivarande branschen skulle orka med form av
vesteringar.

åtgärdenSlutligen krävdaskall densagt varasom
miljömässigt motiverad. förDetta betyder att nyttan

stååtgärden tillmiljön i rimlig proportionskallav
förkostnaden den.

iskäligen bestäms regelDet kan fordras sedan avsom
långtgående tekniskt möj-minstär detdet krav som av

ekonomiskt rimliga miljömässigt motiverade.liga, och

saneringsåt-återställnings-skäliga ellerVad ärsom
miljöskyddslagenenligt för det fallgärder kan5 §

svårbedömbart.ibland sigproduktionen upphörthar te
bedömningensärskilt ärvad ekono-Detta gäller somav

produktionenmiskt rimligt skalldet äreftersom som
också svårtmiljökostnaderna. attbära Det kan vara

fastig-skäligtär att fordrabedöma vad av ensom
någotintekonkursbo har hafthetsägare eller ett som

produktionen göra.med att

handräckningMiljöskyddslagen och2.2.3

enligt miljöskyddslagenTillsynsmyndigheter är Statens
naturvårdsverk, nämn-länsstyrelserna kommunernassamt

miljö-uppgifter inom hälsoskydds-fullgör ochder som
området miljöskyddslagen.38 §
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Naturvårdsverket handhar tillsynen,den centrala
tillsynsverksamhetensamordnar lämnar vidoch behov

bistånd i denna verksamhet.

sådanLänsstyrelserna tillsynutövar över verksamhet
tillstånd enligtkräver miljöskyddslagen ellersom som

utövas försvarsmakten medan de kommunala nämndernaav
utövar tillsynenden lokala över övrig miljöfarlig
verksamhet.

fårLänsstyrelsen såvittdock, utom verksamhetavser
åtagandeutövas försvarsmakten, efter kommunsom av av

överlåta på sådankommunal nämnd utöva tillsynatten
påankommer länsstyrelsen 44a §.som annars

I sammanhanget kan anmärkas tillsynsansvaretatt mel-
lan länsstyrelserna och de kommunala nämnderna är

Naturvårdsverketklart uppdelat, medan frihar en
förhållandeställning i till de andra myndigheterna

ingripa ioch kan även enskilda tillsynsärenden.

återställnings-den är ansvarigOm för ellersom sa-
neringsåtgärder inte sådanasjälvmant vidtar till-kan
synsmyndigheten tvångsmedelanvända olika medel be--

på tillståndroende enligt miljöskyddslagen harom
lämnats ej.eller de föreläggandenI kommer attsom

fåromnämnas tillsynsmyndighetennedan sätta vite.ut

tillstånd tillståndsmyndigheteninte givitsHar kan
enligt miljöskyddslagen meddela föreläggandeett om
sådana försiktighetsmått eller förbud behövs försom

miljöskyddslagenatt föreskriftereller har med-som
delats stödmed lagen skall efterlevas 40 §.av

fårFöljs inte föreläggandet tillsynsmyndigheten för-
påordna rättelse den ansvariges bekostnad 41a 5om

eller kronofogdemyndighetenanmoda ombesörjaatt att
åtgärd vidtas 47 st..§ 3
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riskentill förtillsynsmyndighetenFinner med hänsyn
särskilda skäl attallvarliga eller andraskador av

dröjsmål inte,dockbehöver denbör skerättelse utan
iföreläggandeförutsättningarna för meddelaattom

innan förord-föreläggandesig uppfyllda, meddelaär
på ansvariges bekostnadrättelse dennande ges.om

påKoncessionsnämnden hemställan StatensVidare kan av
miljöfarlignaturvårdsverk verk-förbud motbesluta om

tillåten miljöskyddslagen,enligtej ärsamhet, som
försiktighetsmåttföreskrift 41 §.meddelaeller om

sålundanågon föreskrifterförbud ellermotBryter som
får tillsynsmyndighe-Koncessionsnämndenmeddelats av

på bekostnad.densammesrättelseförordnaten om

får tillståndsmyndigheten,tillstånd givits omHar
tillståndsbe-åsidosättertillståndshavaren villkor i

vidta ellerrättelse 40 §attförelägga denneslutet
på bekostnad 41a §.rättelse hansförordna om

hindrartillståndsbeslut miljöskyddslagenenligtEtt
så-fråntillståndsmyndighet meddelaattintedock en

tillnödvändigabrådskande föreskrifter ärdana som
någonomständighetersärskilda §. Bryterföljd 40av

tillsyns-sålunda föreskrifterna kanmeddelademot de
på bekostnadrättelse dennesmyndigheten förordna om

ombesörjakronofogdemyndigheten attattanmodaeller
åtgärd vidtas.

pårättelse dentillsynsmyndighet förordnarNär omen
på myndigheten attansvariges detbekostnad ankommer

Exempelvispå vilket skall ske.sätt rättelsebestämma
rättelseåtgärdernavidtasjälvmyndigheten skallom

anlitas.kronofogdemyndigheten skalleller om

således möj-tillståndsgiven ärverksamhetBeträffande
återställnings-tvinga ellerligheterna framatt sane-

tillståndsbeslutet inne-ringsåtgärder beroende av om
miljöskyddslagen.håller jfrvillkor detta 22 §om
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Finns inga villkordet frågan såreglerar intekansom
tillsynsmyndigheten tvinga återställnings-fram eller
saneringsåtgärder än förannat det fall att det rör

brådskandesig föreskrifter är nödvändiga tillom som
följd särskilda omständigheter.av

Föreligger förutsättningar omprövningför villkorenav
enligt miljöskyddslagen,24 § ställer sig dock saken

Koncessionsnämndenannorlunda. enligtkan denna para-
graf, efter vad är skäligt, ändra eller upphävasom
gällande villkor eller villkormeddela bl.a.nya om

årtio frånförflutit tillståndsbeslutetdet att vann
laga kraft eller det verksamheten uppkommitom genom
någon förutsågsolägenhet inte när verksamhetensom
tilläts framståroch ett förbud in-alltförsom en

åtgärdgripande förhållandenaeller i omgivningenom
har ändrats väsentligt. När ickedet gäller förutsedda

fårolägenheter Koncessionsnämnden dessutom besluta om
åtgärderandra behövs för förebygga min-att ellersom

Sådanaska olägenheter framtiden.för föreskrifter kan
meddelas när verksamheten har upphört.

Naturvårdsverket fåEftersom ståkan kostnaderna, för
det ansvarigefall den inte kan betala, enligtskall

miljöskyddsförordningen25 § tillsyns-1989364
samrådmyndigheten Naturvårdsverketske med innan för-

påordnande rättelse ansvarigesden bekostnadom ges
eller handräckning begärs, det kan befaras attom
kostnaden inte kan tas ut hos den ansvarige. Detta

sågäller inte brådskandedock samrådärsaken attom
inte hinner ske.

påKostnaderna för rättelse avsvarigesden bekostnad
får enligt miljöskyddsförordningen34 § förskotteras

allmänna medel.av
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Sanering handräckning i rättspraxisoch2.2.4

förutskickats, itidigareHär korthetskall, be-som
några konkursrättslig anknytning.röras rättsfall med

mål, ii avdömtFörst högsta domstolen refereratett
regeringenssedan fall ochochNJA 1984 602,s. ur

miljöskydd praxis.Koncessionsnämndens för

HD-målet frågadet ett bolag förvaradeI omvar som
miljöfarligt Tillsynsmyndigheten föreladeavfall.

vid vite förbolaget bort avfalletatt transportera
inteslutligt föreläggandetomhändertagande. Sedan

iefterlevts försatts konkurs, föreladeoch bolaget
tillsynsmyndigheten driftenkonkursboet, fortsattesom

vid vite tidigarerörelsen, fullgöra vadattav som
ålagts intebolaget. Konkursboet efterlevde heller det

dågivna Tillsynsmyndighetenföreläggandet. anmodade
påkronofogdemyndigheten ombesörjaatt transporten

konkursboets bekostnad. Kostnaderna för bortförande
destruktion tillsyns-och fastställdes beslutgenom av

myndigheten till Därefter utmättekronor.121 724
kronofogdemyndigheten tillhörigamedel konkursboet
intill jämte utsökningsavgift.nyssnämnda belopp Kon-

sig utmätningenöver gjorde-kursboet besvärade och
enligt i argumentation-referatet närmare utvecklad
gällande tillsynsmyndighetens exekutions-att beslut
titeln olaglig i varjeskulle eller fall fel-vara

haaktig. Högsta domstolen lämnade efter att bl.a.-
möjligheterna ytterligtkonstaterat äratt begränsade

utsökningsmåli exekutionstitel-att ett underkänna en
bifall.besvären utan

justitierådetledamot högsta domstolen,En Bengts-av
ansågtillade, ejäven nödvändigthan det förson, om

målet,bedömningen följande.bl.a.av

Konkursboet rörelse konkursgälde-har fortsatt den som
ingåttbedrivit, inären rörelsen bl.a.och den har

förvaring kvicksilverhaltigt avfall. Som HovRnav
möjliggör miljöskyddslagenutvecklat att ett40 §



39

föreläggande riktasatt ta bort avfallet mot den somsådanutövar miljöfarlig verksamhet. bör gällaDetta
frånäven delvisavfallet härrör den verksamhetom en

tidigare innehavare fastigheten bedrivit. Beslutetav
framstårborttransport förenligtdärför medom som

miljöskyddslagen.-Jag lämnar här öppet hur skulleman
på påsituationenha sett fastighetenverksamhetenom

vidomedelbart nedlagts intekonkursbeslutet; heller
går på fråganjag in fastighetsägarens skade-om
ståndsansvar i vilkendetta fall, intekanske kan be-

på frågandömas alldeles sätt ansvaretsamma som omsaneringsåtgärder.-för tordeMan knappast heller kun-
invända saneringsbeslut riktasatt ett mot ettna som

stå sådankonkursbo i stridskulle med grundläggande
konkursrättsliga principer intedetatt skulle kunna

framhållasgodtas. börDet att ett konkursbo attgenom
fortsätta konkursgäldenärens alltidverksamhet riske-

på sig förpliktelseratt dra med karaktärenrar av
påmassagäld vilka ytterst beror konkursgäldenärens

förhållanden, exempelvis skadeståndsansvarstrikt
enligt påmiljöskyddslagen eller grund- ellerannan
kostnadsansvar enligt arbetsmiljö-kap.7 7 st.5 3
lagen. inte-Därmed är vidaresagt att Lstzn utan bör
låta ståinnehavaren fastighet förav en sane-
ringskostnader Äveni situationer den aktuella.som
när sanering är behövlig iblanduppenbart kan det te
sig får åtgärderobilligt att han miss-för motsvara
förhållanden fastighetens tidigareberor inne-som av
havare. särskiltDet gäller fastig-han förvärvatom

missförhållandenaheten kännedomutan ellerom om
ibeslutet konkursfallet drabbar heltannars som- -andra skyldige. Tillän den detta kommer att ett sa-

neringsbeslut framståriktat mot konkursboett kan somfrånbetänkligt konkursrättslig enligtsynpunkt, vad
målet.konkursboet pånärmare iutvecklat LStn kan,

måste svårförutse-ett sätt sig godtyckligtte ochsom
bart för andra borgenärer, vilkenbestämma rätt sta-

betalningsanspråktens iskall ha konkursenegna ge-
att efter konkursbeslutet sanerings-ettnom upprepaåläggande, mot konkursboet, förvandlar myndighetennu

ordinär tillfordran för staten massafordran.en Ien
alla händelser möjligheternatorde att ta ut kostna-
derna utnyttjasett konkursbo böra med storav varsam-
het.

I ett fall prövats regeringen regeringens be-som av
förhållandenaslut 1981-02-26, 161980 de attvar

iLänsstyrelsen Stockholms län förelagthade Wesströms
AktiebolagsVerktyg konkursbo, Stockholm, att bort-

parti miljöfarligtforsla ett avfall. Konkursförvalta-
överklagade till regeringen, med yrkande attren om

beslutet undanröjas, varvidskulle ihan huvudsak an-
förde, gels att konkursgäldenären ansvarigeden och
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skildakonkursboet är dels att konkurs-personer, om
såansvarigt tillskapasboet skall tyst för-anses en

månsrätt åliggande såsomboet att för massagäldsvara
för konkursgäldenärens före konkursen försum-samlade

Regeringen motiveringmelser. fastställde närmareutan
länsstyrelsens beslut.

regeringensett fall beslutI 1982-08-12, 145-senare
i KristianstadsLänsstyrelsen882 hade län förelagt

Aktiebolagets Hässleholms Verkstäder konkursbo,
Hässleholm, olje-att forsla bort fat med och

frånfärgavfall tidigare dispone-konkursbolageten av
industritomt. sig,rad Konkursförvaltaren besvärade

undanröjandemed tillyrkande beslutet,om av rege-
ringen följandebesvären anförandeavslog undersom av
skäl

fårEnligt miljöskyddslagen tillsynsmyndighet40 § en
sådant försiktighetsmåttmeddela föreläggandeett om

eller förbud miljöskydds-uppenbart behövs för attsom
vilkenlagens bestämmelser skall efterlevas. motDen,

sådant riktas,ett föreläggande skall är den be-som
driver miljöfarliga enligtden verksamheten. Den som
miljöskyddslagen är ansvarigatt för denanse som
miljöfarliga iverksamheten förevarande ärende är utan

sigtvekan konkursboet, rörelsen under konkursenvare
inte. rimligenfortsättes eller Konkursboet kan därför

ifrågavarandeinte sig förundandra ansvaret del av
verksamheten.

resning i regeringsrätten,Konkursboet ansökte om var-
åberopadevid rättstillämpning liggerdet att den som

till regeringens stridergrund för beslut uppenbart
såväl miljöskyddslagen.mot konkurslagen som

Regeringsrätten lämnade resningsansökan bifallutan
någonmotiveringen ejmed att konkursboet förebragt

omständighet resning.beskaffenhet föranledaattav

avgjorts Koncessionsnämnden,ett fallI som av genom
junibeslut den nr 12891, bakgrunden20 1991 B var

aktiebolag bedrivit miljöfarligden att ett hade verk-
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påsamhet fastighet i Göteborgs Fastighetenkommun.en
förvärvades kommanditbolaget Friherren1989 50av som
sedermera försattes i konkurs. iLänsstyrelsen Göte-
borgs och Bohuslän län förelade mil-med stöd 40 sav
jöskyddslagen 1969387 vidkonkursboet vite att om-
besörja slutligt påomhändertagande fastig-avfallav
heten. Konkursboet överklagade Länsstyrelsens beslut

föreläggande med yrkande att beslutet skulle för-om
ogiltigtklaras anfördesamt bl.a. kommanditbola-att

get när det iförsattes inte någonkonkurs bedrev
på fastigheten,verksamhet ejatt konkursboet heller

återupptagit någon verksamhet, att intekonkursboet
såsomkan göras ansvarigt för disposi-massagäld för

tioner vidtagitseventuellt före konkursen kon-som av
kursgäldenären förmåns-samt att det saknas istöd
rättslagen för betalning den typ kostnaderav av som
föreläggandet omfattar.

Koncessionsnämnden avslog överklagandet följandemed
motivering

Det är konkursboet förvarar miljöfarligadetsom av-
sådanfallet. Förvaringen utgör användning bygg-en av

nad kan störningmedföra för omgivningen. ärDetsom
alltså miljöfarligatt betrakta enligtverksamhetsom

första miljöskyddslagen.1 S stycket 1. miljö-Av 5 §
framgårskyddslagen bl.a. miljö-att den utövarsom en

farlig skyldigverksamhet är vidtaga försiktig-att de
hetsmått skäligen kan fordras avhjälpaför attsom
olägenhet.

detI aktuella fallet Koncessionsnämnden detnu anser
åtgärderuppenbart att nödvändigaär förhindraför att

miljöpåverkanskadlig från förvaringen avfallet.avFrågan åtgärdernaär är skäligtdet vidtasattom av
konkursboet. dåKoncessionsnämnden vill följan-anföra
de.

Kommanditbolaget vidkan köpet fastigheten inte haav
varit påokunnigt vad lokalerna fastigheten in-harom

påståttsinte frånrymt och det har heller konkurs-
sida.boets Att bolaget köpet iefter har försatts

återupptagitkonkurs och konkursboet aldrig driften av
tidigareden ytbehandlingsverksamheten enligtutgör,

någotKoncessionsnämndens mening, inte skäl att upp-
häva föreläggandet. invänd-Inte heller konkursboets
ningar i övrigt förtjänar vidavseende den förevar-nu

prövningenande enligt miljöskyddslagen.



42

således inte harKoncessionsnämnden att detanser
något ändring i Läns-framkommit föranledabörsom

böröverklagandeKonkursboetsstyrelsens beslut.
avslås.följaktligen

ytterligareslutligen fall, beslut denett 19skall
från praxisKoncessionsnämndenmaj 7992,nr1992 B

redovisas.

i län föreladeVästernorrlandsLänsstyrelsen TRANSAB
vidAktiebolags konkursbo senast ettattTransformator

slutligtvisst borttransporterat och bekostatdatum ha
miljöfarligt Konkursför-avfall.omhändertagande av

med yrkande detbeslutet, attvaltaren överklagade
i utöveranförde huvudsak, attskulle upphävas, och

iakttagits,formalia icke föreläggandet saknaratt
någoninte bedrivitlaglig konkursboetgrund eftersom

på inteanläggningen, lag-att konkursboetverksamhet
något befattningi stället utan att tarat avfall utan
anläggningen övergivit den, konkursboetmed samt att

föreläggandet.saknar medel att efterkomma

gjorde ingen ändring iKoncessionsnämnden beslutet som
anförde skälhär är betydelse och somav

Förva-tillhör förvaras konkursboet.Avfallet och av
ringen miljöfarliga är betraktaavfallet attdetav

enligtmiljöfarlig första stycketverksamhet 1 §som
således riktatsmiljöskyddslagen. Föreläggandet har2.

miljöfarliga verksamheten. Detutövaren denmot av
förhållandet inte att bekos-konkursboet har medelatt

hindersaneringen innebär inte föreläggan-attmotta
riktas konkursboet.det mot

närvarande att, rörredan nämnts gäller för detsom om
sig avfallsförvaring eller verksamhet somom annan

innebära miljöfarlig alltjämtverksamhetbedöms att
pågår, så åter-blir ansvarigtkonkursboet för att

i enlig-ställning sanering Detta är helteller sker.
i redovisade rättsfallen.het med vad sägs de ovansom

blirföljd kostnaderkonkursboets attEn somansvarav
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uppstått återställninghar för alltsåeller sanering
är tillhänföraatt massagäld.

En helt är prövningensak i vilkenochannan av om
omfattning skäligendet kan fordras att konkursboet,
enligt miljöskyddslagen, åläggs åter-5 § vidtaatt

saneringsåtgärderställnings- eller tekniskt möjligt,
ekonomiskt rimligt miljömässigtoch motiverat; se av-

återställningsnittet sanering.ochom

regerings-Av koncessionsnämndsfallenoch framgårovan
inte,det iutöver fallet kommanditbolagetmed Friher-

sådanuttryckligen50, skälighetsbedömningattren en
gjorts.har Eftersom bedömningen innangörs före-

dåläggandet utfärdas och klagandena inte argumenterat
frågan,i kan sigdet dock förklarligtte skälig-att

hetsbedömningen inte kommit tillhar självständigt
iuttryck beslutsmotiveringarna.

Räddningstjänstlagen2.2.5 saneringoch

Enligt räddningstjänstlagen 19861102 medavses
räddningstjänst räddningsinsatserde staten ellersom
kommunen skall vidför olyckshändelser över-ochsvara
hängande fara för olyckshändelser hindraför att och

påbegränsa skador människor eller iegendom eller
miljön. påSom exempel iolyckshändelser nämns förar-
betena prop. 198586170 bränder, explosioner,62s.
skred, översvämningar, oväder och utflödenras, av
skadliga ämnen. sistnämndadetI fallet kan blidet

saneringsåtgärderaktuellt med uppståendemed därav
alltsåkostnader staten eller kommun skallsom en sva-

enligtför alltsålagen. Med andra ord skall dessara
räddningskostnader inte utkrävas den eventu-av som
ellt ansvarigär enligt miljöskyddslagen.

.
Det är märka skyldighetenatt att för staten eller en
kommun att göra räddningsinsats föreligger,endasten

tilldet med hänsyn behovet ingripan-ett snabbtom av
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vikt, insat-intressets förkostnadernade, det hotade
påkallatomständigheterna i övrigt är att sta-ochsen

insatsen.föreller kommunenten svarar
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ränxam3. LÖSNINGsmzunmspxonnmnnu ocn m

till3.1 Bakgrund problemen

Under redogörelsen för gällande ordning har sagts att
miljöskadeförsäkringen inte återställ-kom att omfatta
nings- saneringsåtgärderoch is. 13 utan stället

sådanavissa åtgärderskulle finansieras över stats-
budgeten.

Sålunda naturvårdsverk fåtthar Statens medel anslagna
sådanaför åtgärder.bekostande Från och med bud-av

getåret uppgår19911992 tillanslaget miljoner25
årkronor för femårigtatt genomföra ettper utveck-

lingsarbete sanering återställningavseende och av
miljöskadade områden. Medlen har ställts till Natur-
vårdsverkets påförfogande det s.k. B 13-anslaget. I
regleringsbrevet budgetåretför 19911992 har rege-
ringen fårangett att B 13-anslaget användas även för
handräckningskostnader då tillsynsmyndighet förord-en

pånat rättelse den ansvariges bekostnad enligtom 41a
§ eller begärt handräckning enligt miljöskyddsla-47 §

hos kronofogdemyndighet.gen

I ett beslut juniden ändring11 1992 regle-om av
ringsbrevet budgetåretför 19911992 avseende anslaget

har regeringenB 13 föreskrivit ytterligareatt 10 000
tillföraskr. skall000 anslaget. disponeras-Medlen

Naturvårdsverket åtgärd,för kostnad förav när den
enligt första sista5 § stycket meningen miljö-som

skyddslagen är skyldig avhjälpaatt olägenhet inte
sinfullgör skyldighet.

alltsåI november beviljade1991, före den extra me-
delstilldelningen föregåendeinämns stycke, hem-som

Naturvårdsverketställde dåregeringen,hos det fann
att nödvändiga utbetalningar för handräckningskostna-
der snabbt urholkade 13-anslaget,B extra medels-om
tilldelning tillkallassamt att det skulle utred-en
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föreslå ordning säkerstäl-ning uppgiftmed att somen
ocksåsaneringkostnader föratt den orsakarler som

betalar dessa kostnader.

Naturvårdsverketsin anfördeTill hemställanstöd för
följande.i huvudsak

femåriga utvecklingsarbetettillBakgrunden det som
regering riksdag 199091ochbeslutats resp.prop.av

på antal platserdet ett stortär att19909130JoU
förorenadeSverige finns avfallsupplagi samtgamla

markområden vilkabottensediment, utgör hotettoch
urlakningmiljönmänniskors atthälsa ochmot genom
finnaangeläget attär mycketefter hand sker. Det me-

återställningståndfå projekttill för ochtoder och
områdena. pågårPilotprojekt beträffandesanering av

fiberban-i Saxberget medgruvavfall Saxdalen och samt
Emåns projektetsistnämndai Detkar vattensystem. som

från miljö- är mycketkompetensuppbyggnadssynpunktoch
internationellttilldragit sigangeläget, och ävensom

påintresse, inte genomföras grund denkan dock av
råder i vilken omfattningosäkerhet beträffande Bsom

anspråki handräck-förkommer13-anslaget att tas
frånIanspråkstagandetningskostnader. och medhar

budgetåret kraftigt. Handräckningsärende-ökat199091
Tillgångar-gått iföretag konkurs.rör normalt somna

inte tilli konkursbona förräcker att bekosta om-na
kemiska produkter.händertagande kvarlämnade Denav

förmodli-bakomligggande till utvecklingen ärorsaken
lågkon-följdtillökade antalet konkurserdet avgen

miljömedvetenhet. Förjukturen i kombination med ökad
budgetåretianspråktogshandräckning kronor936 0001

budgetåret 199091.och kronor198990 3 716 000
Naturvårdsverket varit restriktivt medel harhar och

undanröja riskerdärför används för att akutaendast
för innebärmänniskors miljön. atthälsa och Detta

Naturvårdsverketskvarstår ävenproblem normalt efter
sålundaverkligainsats medelbehovetoch att det av

anspråk.överstiger tagits ibetydligt vad Sam-som
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underlåtahållet rimligenkan inte vidtaatt skydds-
åtgärder. Naturvårdsverket-Dock är den uppfatt-av
ningen den sådana åtgär-att orsakar att behovsom av

uppstår också ståder skall kostnaden för dem.

Naturvårdsverket vidare ihar oktober upplyst att1992
hittills, åren,det eller under de tagitssenaste fyra

anspråki nio miljonersammanlagt kronor för handräck-
ningskostnader, sigatt det har rört medel endastom
till saneringsåtgärdertäckande akuta samt deattav
anspråk uppgårframställts till sammanlagtsom 18,5
miljoner kronor.

följandedetI kommer särskildaunder rubriker att tas
till behandling de tänkbara lösningar och de prob-upp

jaglem förenade med de s.k. handräck-som anser vara
ningskostnaderna, låtanämligen att det detvara som

förmånsrätti införaär dag, att i konkurs för sane-
ringskostnaderna, krävaatt ställande säkerhet förav

tillskapadem, att vilkenfond ersättning tillen ur
täckande kostnaderna kan utvidgatas eller att detav

miljöskadeförsäkringssystemetnuvarande till att om-
fatta även saneringskostnaderna.

Låta i3.2 det dagvara som

finnsDet ett tungt argument talar ändramot attsom
dagens innebärsystem, att staten ellersom m.a.o.
skattebetalarna betalar, är sigoch det att det kan te
omotiverat tillskapaatt särskiltett regelsystem för

förhållandevishittillsde ringa medelsutbetalningar
har skett för s.k. handräckningskostnader. Vidaresom

Naturvårdsverketsskulle ibekymmer med förutseatt
vilken omfattning 13-anslaget kommer behövaB attsom

anspråki itas sigoch för kunna lösas att ettgenom
särskilt anslag för inrättades.dessa kostnader

låtaMot att det i rimligadag talar dock detvara som
i också, såböratt det den förorenarvara som som
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långt åstadkomma, fårmöjligtärdet att betala med
anledning Därtilldärav uppkomna kostnader. kommer det
förhållandet att enstaka, mycket kostsamma sane-
ringsfall inträffa, mindrekan dvs. fall ellersom mer

BT-Kemi ikan betecknas katastroffall, Teckomatorpsom
sådant tids-är känt över längreett fall. Sett en

period kostnadsbilden sannoliktär därför änen annan
vi iden dag.som ser

inte ändringdärför iatt vadJag daganser en av som
i tidigagäller diskussionenredan detta skede börav

avfärdas.

förmånsrättInföra i konkurs3.3

möjligen framkomlig väg öka enskildeEn att den föro-
iskulle konkursfallen kunna att,renarens ansvar vara

låtai direktiven,antytts statens fordran medsom
utgå förmånsrättanledning handräckning medav ur

tillgångarna i Emellertidkonkursboet. iär det regel
ikonkursboet, intresse,de fall här ärsom av som

fortsätter bedriva miljöfarligaatt den verksamheten
antingen faktiskafortsätta driftenatt den el-genom

dylikt,ler att boet förvarar avfall eller ochgenom
ärstatens fordran därför bedömaatt fordransom en

riktad mot konkursboet, eller med andra ord massa-en
avsnittenfordran se och 2.2.4.2.2.2

påMassafordringar, fordringar konkursboet, be-skall
påkonkursfordringarna,före fordringarnatalas dvs.

konkursgäldenären, konkursfordringaräven före med
förmånsrätt. förmåns-Anledning lagstiftabästa att om

ifrågavarande fordringarrätt för skulle därför endast
antingenkunna för intehanden, när konkursboetvara

någonbedriva miljöfarligkan verksamhet, elleranses
gått inär företagare har konkurs det detefter atten

påförordnats rättelse handräckningbegärts hansom
saneringen, följandebekostnad och med därav kostna-

vidär genomfördder, redan konkursutbrottet.
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berörda undantagsfallen i praktikenDe kan knappastnu
så någonfrekventa innebäraatt det skullevara nytto-

förmånsrättövervikt införaatt för dem. Detta desto
mindre ändådet kan iantas att det dessa fallsom

någrainte tillgångarfinns i konkursboet göraatt
förmånsrättengällande fråni. Dessutom kan det all-

männa konkursrättsliga ifrågasättassynpunkter starkt
påstaten detta sätt skall framför andraom gynnas

konkursborgenärer.

Slutligen kan det anmärkas Insolvensutredningenatt
nyligen sittlagt slutbetänkande företagsre-Lag om
konstruktion, föreslåsvariSOU 1992113 bl.a. att

förmånsrättstatens gällande förmåns-enligt 11 §nu
rättslagen påfordringar1970979 för skatter och
avgifter skall avskaffas se 328-336. Dettaa a s.

inte förmånsrätttalar för införaatt för andraen ny
statliga fordringar.

således inte förmånsrätt,Jag införandetattanser av
rättsläget iär lämpligdag, är väg att ökasom en

för enskildeansvaret den företagaren.

på ställande3.4 Krav säkerhetav

åläggslösning där ansvarigeEn den ställa säker-att
återställningskostnaderframtidahet för ifråga-kan

påsättas hålladen grunden att kostnaden för att sä-
ståintekerheten iskulle proportion till det antal

fall det kan förväntas säkerhetenatt behöver tassom
anspråki ifrågavarandejust ändamål.för nu

på ställande säkerhet lösningKrav ärav en som passar
gårbäst för företag där det förutseatt denatt verk-

bedrivssamhet kommer inom vissatt avslutassom en
återställningtid med att jfrbehöver ske natur-18 §

vårdslagen där ställande säkerhet iförekommerav
täktverksamhet ju regelmässigt avslutas med attsom
återställning behöver ske.
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svårigheterpraktiskavidare innebära storaskulleDet
miljöfarlig verksamhetbedriveralla företag somom

skyldighet ställa säkerhetattskall omfattas enav
ifrågavarande säker-Kontrollenjust fall.för avnu

skulle knap-och detskulle dra storaheterna resurser
låta skyldigheten före-möjligt omfattaattpast vara

anmälningsskyldiga.inte ärtag enssom

frågananledningfinnas att takan dockDet omupp
miljöfarligvid verksamhet ellersäkerhetställande av

sådan i störrevissa verksamhet etttyper samman-av
pågåendeinomvilket ske denattkommahang, synes

miljöskyddskommittênutredningen ME 198904 en-av
direktiv.ligt utredningensden

försäkringFond eller3.5

Miljöskadeförsäkringen finns redan. Vad departements-
tillkomstvid försäkringens beträffan-uttaladechefen

försäkringslösning framförfördelarnade med enen
alltjämtavsnitt bär-fondlösning 2.1.1 harse ovan

kraft.

går åstadkommadärför, förutsatt att det attJag anser
försäkringsåtagande rimliga villkor,med attett om

står försäkringslös-fond- ellervalet mellan enen
så väljas.lösningenning bör den senare

miljöskadeförsäkringssystemetutvidgning3.6 av

hittills drassagda kan den slutsatsenRedan detav
miljöskadeförsäk-utvidgningjagatt att avanser en

ringssystemet lämpligaste tänkbara lös-deär den av
frånDå jagningar redovisats. har bortsettharsom

alternativet, obligato-sigi och för tänkbaradet en
miljöskyddsområdetansvarsförsäkring inom medrisk -

så inbegripaijämkningar behövs för attfallde som
åtgärder kommer attskadeförebyggande tas uppsom-

utredningen.till skedeövervägande under ett senare av
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Det Försäkringskonsortietnuvarande positivt tillär
ändamålsenligpröva möjligheten tillatt försäk-en

ringslösning Mångahandräckningsproblematiken. kom-av
frågorplexa framkommit under utredningens hit-som

tillsvarande måste någotarbete innandock lösas kon-
tillkret förslag försäkringslösningtänkbar före-en

ligger.

då uppstårärVad det för problem alternativetsom om
utvidgning miljöskadeförsäkringssystemetmed en av

väljs Och hur skall dessa problem lösas

För föreliggerkonkursfallens del idet redan dag kom-
plikationer. justitierådetBl.a. kan det Bengtssonsom

i ihar anfört det NJA 1984 602 refererade rätts-s.
avsnittfallet se sig godtyckligtovan te2.2.4 och

svårförutsebart för borgenärerna att staten kan, genom
tidigareatt ett riktatmot konkursgäldenärenupprepa

saneringsåläggande konkursboet,mot ordi-omvandla en
när tillfordran massafordran. förEn massafordranen
saneringskostnader ocksåinnebär bl.a. tyst realbe-en

pålastning framgårboet och detta utan att det av
lagen.

inteDet är alltidheller lätt avgöraatt när det är
skäligt enligt åläggamiljöskyddslagen5 § att ett

Ärkonkursbo att fastigheten. exempelvisdetsanera
låtaskäligt ståatt konkursbo saneringenett för som

inte bidragit tillhar produktionen avfallet ochav
någotju inte har annat val än att ta hand kon-som om
tillgångarkursgäldenärens sådanaförpliktelseroch

viddessa är övertagandet

detta föreligger ytterligareI sammanhang ett problem,
blir fåstörre betydelse när det gäller attsom av en

stånd,försäkringslösning förhållan-till nämligen det
det saneringatt innebärakan fastighetenatt ökaren
i värde. Detta skulle utgörakunna ett problem efter-

inte påalltid rimligtdet värdeökningär attsom en
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saneringfastighet till följd har bekos-somen av en
tillkommaförsäkringsmedel vidare skallutantats med

fastighetsägaren.

tillfaller fastighetsägarenvärdeökningen kanAtt
särskilt bli utövaren verksamheten ochfallet om av

Situationeninte ärfastighetsägaren är samma person.
då vid konkursgäldenärendär hyrtden, konkursen

påförsäkringsgivaren, vid bristfastigheten, att me-
fårbetalning saneringskostnaderna,i tilldel boet av

saneringen därförgenomföra utan att habekosta och
någon fastighets-rättslig möjlighet krävaatt senare

påpå värdeökningenägaren ett belopp motsvararsom
fastigheten.

fastighetenmindre tillhörär för det fallProblemet
dåförsäkringsgivarenkonkursgäldenären, eftersom

såledesin i iträda rätt och kunnaskulle statens
betalningövrigamed massaborgenärer krävakonkurrens

miljöskadeförsäkringen förför vad utbetaltssom ur
på så erhållaiblandsaneringskostnader och sätt be-

angåendetalning fodran är massaford-att statens en
avsnitt 2.2.4.ran se

uppehållit mig vidAnledningen till jag här haratt
konkursrättsliga problematiken är skä-och vadden som

ligt enligt miljöskyddslagen iär den oklarhet som
råder fråganalltjämtvissa situationer beträffande om

enligt miljöskyddslagenansvarig seär 5 §vem som
följaktligenavsnitt ävenovan och2.2.2 vem som

riktasförelägganden skall mot. Vadeventuella m.m.
lagrådet ianförde 19878885 339-340prop. s. om

frågoriytterligare överväganden dessa har fortfaran-
förhållandenaktualitet oklarade se 30. Dessas.

försvårarsärskiltutgör problem, eftersom de ut-ett
försäkringslösning.formningen av en

på fastighets värdeökninglösning problemet medEn en
miljö-i tillägg tillatt ett 5skulle kunna §vara
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skyddslagen föreskriva fastighetsägareatt en svarar
solidariskt med verksamhetsutövaren, i vart fall för
olägenheter kvarståkommer att även efter detsom att
verksamheten har upphört. Förelägganden enligt 40 S
och förordnanden pårättelse ansvarigesden bekost-om

enligtnad 41 enligt§ samt anmodan 47 § stycketa 3
miljöskyddslagen dåskulle riktaskunna även fas-mot
tighetsägaren. fastighetsägarenOm intesedan frivil-
ligt betalar saneringskostnaden, med den antyddanu
ordningen, tillsynsmyndighetenkan begära verkställig-
het betalningsåläggandebeslutetav hos kronofog-om
demyndigheten jfr vad sägs avsnittunder i2.2.4som
redogörelsen för rättsfallet i högsta domstolen.

Låter i övrigtdet alltsåidet är dag,man vara som
att kostnaderna saneringför kan staten iellerav
statens ställe försäkringsgivaren göras gällande som

återstår,massafordran, utöver de rent konkursrättsli-
problem innebär,dettaga att göra skälighets-som en

bedömning enligt miljöskyddslagen.5 §

Såväl regeringen Koncessionsnämnden miljöskyddförsom
funnithar hinder inteatt möter riktamot att före-

lägganden imot konkursbon situationerde här ärsom
intresse jfr Ävenavsnitt 2.2.4.av det motom av-

görandena kanske skulle riktaskunna viss kritik, kan
alltså fråganför dagen skälighetsbedömningen sägasom

hanterbar.vara

Närmare överväganden enligtansvaret mil-5 §om var
jöskyddslagen liggabör i olika situationer, med be-
aktande även frågorna,de konkursrättsligarentav
skulle kunna föranleda ändringar i vad sagts.som ovan
Frågan fastighetsägarens solidariska ansvarighetom
med verksamhetsutövaren, förekommer i utländskasom
rättssystem, naturligtvishar vidare aspekter än de

närmast är iaktuella sådandettasom sammanhang. En
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alternativutgöra ettansvarighet kunnakanskeskulle
miljöskadeförsäkringssystemet.utvidgningtill aven

ingå iintedockövervägandengöra dessaAtt synes
nödvän-inte hellerdet ärutredningsuppdrag ochmitt

åstadkomma försäk-för kunnadigt göra dem attatt en
åt sidan.därförringslösning. demlämnarJag

fall detför detgöras, attreflektionen dockkanDen
påhelhetsgrepp 5 §bli ettaktuellt att taskulle

så inriktningen den attmiljöskyddslagen, bör varanog
åstadkommamån överensstämmelsei möjligaste sökerman

deti miljöskyddslagen ochmellan ansvaret §5 ansvar
miljöskadelagenenligt segäller för skador av-som

uppgift förbörsnitt ovan. Detta2.1.2 vara en
miljöskyddskommittén.

fråga ärproblemförorsakakunnaEn synesannan som
ingå ivilka skallbestämningennärmareden somav

miljöskadeförsäkringen,tillbetalarekretsen omav
s.k.utvidgas till även deförsäkringen att omfatta

Utgångspunkten ju föro-ärhandräckningsfallen. att
Frågan nämligen detuppkommerbetala.skall omrenaren

försäkringentillbidrari dagär andra än de somsom
saneringförkostnaderorsakar

så är defallet attskulleför attEtt argument vara
försäkringen högsta be-bidrar till med dei dagsom

hit-intei fallvissa företag, vartstörreloppen,
sanering.förtills kostnaderstaten medhar belastat

ingår statendessutombetalarkretsennuvarandedenI
gå ivilka inte konkurs.kanoch kommuner,

bli aktu-det skulletalar attsagdaMot det omnyss
så inteförsäkringen skulle denna,utvidgaellt att

ocksåsakskada, utangäller ochnär detbara person-
fådelvis karaktä-saneringskostnadergällernär det

ikatastrofförsäkring. alltdärför,Det kanren av en
jurimligt större företag,väsenligt, tyckas att som
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anspråk ifrå-försäkringen ibehövaskulle tas förom
ändamål sannoliktgavarande störrehar orsakat

fårförsäkringsfall, bidrakostnader med högreper
till försäkringen.belopp

behållaordningenFör dagensatt betalarkrets talar
också såsanering iblandgenomförsatt kommer ska-om

uppstått på tredjedor skulle ha egendom attsom mans
förhindras. tredjemansskador i vissaskulle fallDessa

försäkringsfall enligtmedföra att den nuvarande
miljöskadeförsäkringen föreligger. saneringAtt genom-

såledesinnebär iförs besparing idessa fall för-en
säkringen.

sådana,Till detta kommer att kostnaderna, dess-som
bli mindreutom torde skadorna förebyggs.om

väljer ordning med betalarkrets änOm man en en annan
miljöskadeförsäkringen inär gäller övrigt,det synes

några svårigheterinte innebäradet större undantaatt
från bidragskyldighet tillstaten och kommunerna den

på saneringskostnader.belöperdel som

Härtill försäkringskonsortiet, ikommer att det ettom
utredningen nödvändigtskede skulle bedömassenare av

förutskickatatt ändra betalarkretsen, har att detta
går åstadkomma. Konsortietatt har byggt ett re-upp

tillståndsplik-gister bedriveromfattar allasom som
tiga anmälningsskyldiga enligt miljö-och verksamheter

in inteskyddslagen. Att blanda verksamheter som ens
låtaanmälningsskyldiga inteär sigtorde dock göra.

således ävenatt problemet med betalarkret-Jag anser
går att lösa.sen

från miljöskadekonsortiets sidaharDet framförts syn-
anknytning till nämligenpunkter, med betalarkretsen,

mi1jöskadeförsäkringssystemet utvidgas tillatt attom
så tvåhandräckningsfallenäven böromfatta de s.k.
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försäkringar Saneringsfallenseparata konstrueras. bör
få sina försäkringsbelopp, försäkringsvillkor ochegna
premiesättning.

Enligt min mening utvidgning miljöskadeför-har en av
säkringssystemet till handräckningskost-omfattaatt

sådant försäkring-nader ett samband med den nuvarande
vinsten försäkringslösningatt med framfören om en en

fondlösning administration,skadereglering jfrm.m.,
gå såavsnitt inte förlorad,och 3.5 skall bör2.1.1

såvälförsäkringsgivaredet för ochvara samma person-
saneringskostnader.sakskada som

fårVilka försäkringsbelopp bör gälla däremotsom
föremåltill diskussion.göras för närmare Detsamma

premiesättningen uppsättninggäller och den försäk-
måsteringsvillkor utformas.som

vill jag avgränsningennämnasammanhanget attI av
saneringsåtgärdervilka skall omfattas för-som av en

såvälsäkring definition tideni kräverper som grann-
laga överväganden.

får saneringsbehovKlart att ettanses vara vars upp-
tidtill miljöskyddslagenskomst är hänföra föreatt

ikraftträdande, juli inteden skall1969, omfattas.1
handräckningsförfarandetgäller därDetsamma fall har

påbörjats ikraftträdandet nödvändigaföre de lag-av
ändringarna.

frånersättningsbaraFör avgränsaatt de fallen de
icke ersättningsbara vidareär tänkbartdet att göra
ersättningsrätten förutsättningarnaberoende attav

tillämpningför tredjeeller stycket41 § 47 §av a
miljöskyddslagen är Härigenomför handen. rät-skulle

dåtill ersättning tillten kunna begränsas fall verk-
brutit miljöskyddslagenssamhetsutövaren har mot be-

då tillståndstämmelser för tilleller, fall verksam-
tillståndet.föreligger, villkorenheten imot



57

i försäkringsvillkorenGenom att inta definitionen
saneringsåtgärdervad medav skullesom avses man

ytterligare kunna avgränsa de ersättningsbara fallen
från icke ersättningsbara. Enligt min mening bör de-
finitionen påinriktas såsomatt ersättningsbara en-

sådanadast åtgärderbetrakta fall där är nödvändiga
iför att förebyggande undanröjasyfte skador eller

risk påför skador omgivningen. avfallet inteom
någonutgör omgivningenfara för liggerdär det bör

såledesförsäkringsmedel inte anspråk.itas

Vidare insatserbör enligt räddningstjänstlagen undan-
tas, eftersom den ilagen huvudsak omfattar annat än
kostnader sanering.för innebärDet att det krävs mer
omfattande överväganden för att ändra den lagen än vad

liggakan inom mitt uppdrag.som anses

väljer lösningenOm ersättningsrättenatt anknytaman
till tillämpningen miljöskyddsla-.41 och§ 47 §av a

frågauppkommer ytterligaregen, behöver över-en som
framkommervägas, nämligen vad skall hända detsom om

brutitatt långverksamhetsutövaren under tid haren
villkorenmiljöskyddslagensmot bestämmelser eller

tillsynsmyndigheten,tillståndsbeslutett utan att
be-dvs. staten eller kommun, därigenomreagerat och

saneringskostnaderna.gränsat

pålösningtänkbarEn problemet är ersättningatt för
sådana inte utgåfall frågan fårskall och att för
fall oenighet mellan staten försäkringsgivaren,ochav
eventuellt efter yttrande särskilt upprättadav en
skadenämnd, avgöras skiljenämnd. ordningIav en samma
skulle övrigaäven mellan staten försäkringsgiva-och

frågortvistigauppkommna kunna lösas.ren

ocksåkanDet så-tänkbart, för att motverka attvara
situationerdana uppstår,överhuvudtaget att korta-en

preskriptionsfrist införs.re
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jagföljaktligen sägas attattslutord kansom anser
miljöskadeförsäkringssystemetutvidgning är enen av

utredningsuppdragetlösning deltänkbar den somavav
åter-handräckningsfallen.sig till Jaghänför de s.k.

frågan iislutliga förslag sambandmittmedkommer
iutredningsuppdraget övrigt.mina förslag rörandemed
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Mitt förslag

Jag föreslår särskildatt utredare tillkallas fören göraatt översynen av
reglerna miljöskadcförsäkring och för lämnaom förslag tillatt finansie-
ringen åtgärdervissa miljöskador.av Utredarenmot skall utvärdera miljö-
skadcförsäkringen i dess nuvarande form. Han skall därvid lämna förslag till
formerna och villkoren för försäkringen. Frågan utvidga försäkringenattom
till gällaatt verksamhet sådanän omfattasannan miljöskyddslagensom av
;kall övervägas.

Som viktig del utredarens ingåruppdragen fråganav närmare studeraatt
i praktiken skall finansiera.ömvem och bekostasom sanering före-när etten

i konkurs eller inte längre bedriverag verksamhetsom har lämnat kvar mil-
öfarliga kemikalier och andra miljöfarliga inom anläggningen.rester Utre-
iaren bör lämna förslag till hur frågadenna skall lösas inom förramen en
itbyggd miljöskadeförsäkring.

hkgrund

Enligt 5 § miljöskyddslagen 1969387 denär utövar miljöfarlig verk-som
amhct skyldig vidta skyddsåtgärderatt och iaktta de försiktighetsmått i öv-

skäligen kan fordras för förebyggasom eller avhjälpaatt olägenhet.
ikyldigheten kvarstår efteräven det Ävenverksamheten haratt upphört.

sådant krav i principett alltid kanm upprätthållas miljöfarlig verk-mot en
amhet pågåtthar efter miljöskyddslagenssom ikraftträdande, kan det i
raktiken svårt i vissa fall upprätthållaattvara principen. Erfarenheterna

visat verksamhet,attar t.ex. gruwerksamhet,en kan förorsaka skadoren
omgivningen långt efter det själva verksamhetenatt har upphört. Verk-



försiktighetsåtgärdersamheten kan ha avslutats vid tid kravennär varen
Även svårtannorlunda i dag. omständigheter detandra kanän göra sä-att

företagetkerställa verksamhetsutövaren sina skyldigheter intefullgör näratt
någonlängre existerar och ansvarig inte finns kvar.längreperson

påverksamhetEnligt miljöskadelagen 1986225 har den utövarsom en
skadeståndsansvarfastighet i strikt förprincip de skador uppkom-ett som

svårtemellertidi omgivningen verksamheten. kangrund Detmer varaav
erhållaför den skadelidande alltid ersättning med stöd lagen. Skade-att av

vållaren svårighetkan insolvent. miljöskadornaEn är attt.ex. vara annan
slå skadevål-sådanakan ibland möjligt fastdet inte äräratt att somvara vem

lare.

års1988 miljöproposition

årsår frånefter regeringen i 1988 mil-Riksdagen behandlade 1988, förslag
frågor återställning ef-jöproposition prop. 19878885, bl.a. förom ansvar
sådana åtgärdergamla miljöskador och bidrag till ersättning tillter samt

från miljöskadeförsäkring.skadelidande en
frånårs förslagmiljöpolitiska proposition byggdeFörslagen i 1988 ett

MiIjöskadefondutredningen. Utredningen föreslog i sitt betänkande SOU
före-198715 Miljöskadefond miljöskadefond skulle inrättas. Fondenatt en

två Frånhuvudsakliga uppgifter. fonden skulle ersättning kunnaslogs ha
miljöstörningarhade orsakats i delämnas för och sakskador, som avperson-

utgåskadestånd miljöskadclagen. Miljö-kunde betalas eller enligtfall inte
också återställningsåtgärder miljö-bekosta efter gamlaskadefonden skulle

avgifterföreslogs bli finansierad utsläppskador. Fonden störregenom av
vissa miljöfarliga ämnen.

åtgärder vidtas enlighetkonstaterades behövde i medl propositionen att
utredningen redovisade. En lösning den utredningen föreslagitvad änannan

åtgärderna.finansieringenvaldes dock för av
fråga åtgärder återställning grund gamla miljöskador före-I förom av

så direktmiljöskyddslagen det lagen fram-slogs skulle förtydligas attatt av
går kvarstår harefter det verksamheten upphört. Samti-ävenatt ansvaret att

stället för utbetalning fond allmännadigt föreslog regeringen i attengenom
anspråk sådana återställningsåtgärderi för miljö-medel skulle kunna tas av

uppkommit grund verksamhet upphört före miljö-skador somsom av
Åtgärderändamålettillkomst. anslag,skyddslagens För inrättades ett nytt

miljöskador.mot
För täcka behovet ersättning för och sakskador föreslogatt av person- re-

kollektiv försäkring.geringen försäkringslösning i form Detta för-en av en
skadelidande till ersättning enligt i huvudsak princi-slag den rätt sammagav



föredragandeenligtförsäkring hadeutredningen hade föreslagit. Enper som
utredningens förslag.departementschefen administrativa framförfördelar

försäkringslösningfickOm försäkring inte skulle utfalla väl,kollektiv enen
enligt föredragan-traditionellt eller fondlösningslag övervägasav enmera

den.
förslag.enlighet med regeringensRiksdagen beslutade i

Gällande ordning

Åtgärder miljöskarlorgamlamot

anslåår medelallmännabeslutade riksdagen 1988Som nämnts attnyss
områden. Fråganefterbehandling miljöskadadeskall användas försom av

års ställde sig bakombehandlades också miljöproposition. Riksdageni 1991
återställning miljö-femårigtförslag för sanering ochett ett avom program

budgetåret fjortonde huvudti-skadade områden. finns under199192För
förmiljoner krreservationsanslag, 13, 25Bteln, miljödepartementet, ett

sådanasådana naturvårdsverk ef-åtgärder. förMedlen disponeras statensav
någotsancringsâtgärder skäligen intevilkaförterbehandlings- och ansvar

fårkan lagstiftning. De använ-miljöskyddslagen ellerutkrävas enligt annan
effekter iundvika allvarligadas åtgärder krävs förför vidta de attatt som

miljön.

konstruktionMiljöskadcfärsükrirrg ns

julifr.o.m. den 1års proposition infördesmiljöpolitiskaföljdTill 1988av
miljöskydds-miljöskadeförsäkring i 65-68 §§1989 särskilda föreskrifter om

miljöskadeförsäkring.lagen 1989365och i förordningen om
miljöskadela-enligthar lidit skadafall till denFör ersättning i vissa som

skallFörsäkringsvillkorenmiljöskadeförsäkring.skall det finnasgen, en
regeringen bestämmer.den myndighetregeringen ellergodkännas somav
tillstånd anmälanellerkräverDen miljöfarlig verksamhetbedriver somsom

beloppmiljöskadeförsäkringen medtillskall bidraenligt miljöskyddslagen
regeringen.fastställssom av

verksamhetsutövarefastställts vilkamiljöskadeförordningen harGenom
storlek.bidragsbeloppensbidra försäkringen ochskall tillsom

sådanlidit skada förFrån ersättning till denförsäkringen betalas per-som
förutsättningunderi miljöskadelagen,eller sakskada attavsesson- som

skadeståndföreligger,miljöskadelagenersättning enligttillrätt men
skadevållaren betala ellererhållas inte kan rätteninte grundkan attattav

gått ellertill förlorad,ersättning har
skadan.ansvarig förutredasdet inte kan ärvem som



skadan,förersättningemellertid ingenutgårförsäkringsvillkorenEnligt
juliden 1föreinträffatharsakskadaorsakatstörning harden ensomom

1989.
miljö-förvillkorengodkänt1989maj25denbeslutRegeringen har genom

hänförasskallskadorframgår förvillkoren attskadeförsäkringen. Av som
kr.miljonertill 200begränsatförsäkringsår är ansvarettill ochett samma

Länsför-ochTrygg-HansaWasa,Skandia,Folksam,Försäkringsbolagcn
Dettamiljöskadekonsortium.bildat etthar tillsammanssäkringsbolagcn

verksamhetsutö-miljöskadeförsäkringtillhandahåller denkonsortium som
bestämmer.regeringenvadenligttillbidraskyldigaär attvarna

mil-iledamöterförordnatdels1090oktoberden 18regeringenharVidare
för dennaarbetsordningenfastställtdelsskadenämnd,jöskadeförsäkringens
skadeer-tvistigaellerprincipiellautlåtande iNämnden harnämnd. att avge

Nämnden ärmiljöjskadeförsäkringen. sam-förvillkorenenligtsättningsfall
all-betalningspliktiga ochdeförsäkringsbolagen,förföreträdaremansatt av

skallvilkaordförande,viceoch opar-ordförande varaSomintressen.männa
medicinskocksåingårnämndenI ex-ordinarie domare enhar utsetts.tiska,

perl.
bidragbetalaskallför demföreningbildatbidragspliktiga har somDe en
årligamiljöskadeförsäkring. DeförFöreningenmiIjöskadeförsäkringen,till

kr.miljoner25drygtsammanlagtuppgår tillbidragspliktigafrån debidragen
ansvarsförsäkringsverk-totalabolagensdelMiljöskadcförsäkringen är aven

särskilt.fonderasinteriskpremieravgifterna utgörochsamhet som

för överynSkäl en

miljöskadoråtgärderförAnslaget mot

hemställtregeringenhos1991november ominaturvårdsverk harStatens
budgetårethandräckningskostnader förbestridamedel försärskilda att

förtilläggsbudgetändamål påförmedelytterligare199293 sammasamt om
regeringenhemställtvidare attNaturvårdsverket harbudgetåret 199192.

säkerställerföreslå ordning attuppgiftmedutredning att somtillkallar enen
kostnader.dessaockså betalarsaneringförkostnaderförorsakarde som

följande. Det senastenaturvårdsverketanförsin begäranförskälSom -
medel-ochmindreitidigarekonkurser äninneburit flerutvecklingårets har

Till-kemikalier.miljöfarligahanteratharverksamhetsiniföretagstora som
produkter.kemiskakvarlämnadehandräckt förgångarna intehar att ta om

förelig-riskerakutadärtoxiska ämnenfråga kvalificeratfalli fleraDet är om
rimligenintekanSamhälletsituationen.åtgärdaunderlåtande un-vid attger
åtgärdersådana ärförmedelskyddsåtgärder. Behovetderlåta vidta avatt

imedlengrund tasurholkas att13-anslagetBnärvarande avför stort.



anspråk vid företagsnedläggelser. år översti-Under 1991 behov medelhar av
budgetåretgande 14 miljoner till harkr anmälts verket. Under 199091

3 från716 000 kr utbetalats. En fortsatt användning medel anslaget B 13av
årens åtgärda mil-gör det omöjligt fortsätta de kommande arbete medatt att

jöskadade områden plangruvavfall, fiberbankar m.m. i enlighet med den
årsbehandlades i samband niiljöpolitiskztmed 1991 beslut.som

åtgärderFinansieringen Naturvårdsverketde redovisat för hand-somav
framhållit ianspråkta-räckning verket inte finansierasbör111.111. som genom

gande B l3-anslaget eller anslag.motsvarandeav
Om akuta insatser avslutats miljöfar-behövs sedan verksamhet utan atten

liga produkter eller liknande har omhändertagits tillsynsmyndighetkan en
åtgärdervidta den försumliges bekostnad kräva ersättning honomoch av

för sådant framgångkostnaderna. krävsOm krav skall kunna drivas medett
dock tillgångarantingen det finnsförorenaren har tillräckliga eller attatt en
försäkring kostnaderna. Ofta med inget detäcker kan räkna attsom man av
båda står frågaalternativen ingripandentill buds. Motsvarande gäller i om
för gåttmotverka skador kan uppkomma sikt. Om företaget haratt som
i konkurs får stå likadandet oftast för kostnaderna. Situationenallmänna är
i de fall miljöfarliga blivit vid anläggningen efter företags-har kvarrester en
ncdläggelsc. Det finns den angivna bakgrunden anledning utan attmot att-
rubba fråganprincipen miljöskade-förorenarens övervägaom ansvar om-
försäkringen obligatorisk försäkringbör utvidgas till kan utnytt-att avse som
jas vid förctagsncdläggelser.

M iüärkadcpårzräkrirtgcrz

Hittills har inkommit miljöskade-bara tjugotal skadeanmälningar tillett
konsortict. sådana då utgåFlera ersättning intedessa lär fall kan där-avseav
för den ansvarsgrundande tiden före ljuli 1989,skadeorsaken ligger i denatt
då bestämmelserna miljöskadeförsäkring trädde i kraft. Själva skadanom
kan dock ha inträffat efter tidpunkt. fall miljö-denna I andra uppfylls inte
skadelagens återståendefåtalvillkor för till ersättning. fall kanIrätt ett er-
sättning utgå.komma att

Någon utgåttersättning har hittills inte och kritik framförtshar mot pre-
miesättningen. Föreningen för miljöskadeförsäkring har anfört miljöska-att

rådandedekonsortiet erhållitmed ordning i praktiken har monopolnu
miljöskadeförsäkringen. Föreningen införadet möjligtär att ettattanser
vinstdelningssystem så årliga årets återgårdel den premien efter slutatt en av
till utgått året. Påbetalarna, inga eller ringa ersättningsbelopp har underom
detta åstadkommaskan enligt föreningen följsamhet mellan bidragensätt en
och ocksåersättningarnzi. försäkringsskyddctFöreningen har föreslagit att
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förslagsvistidsperioder, trebegränsadeförupphandlasskallåterkommande
såvil svenskamellankonkurrensfriiskcskallupphandlingår, dennaoch att

lösningunderstrukit attharFöreningen cnförsäkringsbolag.utländskasom ställningskadelidandesdenmedföra attinte kommermodell attskisseradav
försämras.

betalnings-enskildaharmiljöskadeförsäkringförFöreningensidanVid av
premienspåsiktetagit attbl.a.kritik harkritik. Dennaframförtpliktiga

miljönförbättraförinvesteringar attföretagenstillhänsynintestorlek tar
för snäv.ersättningsberättigade ärkrestenoch att av

de-tillmiljöskadeförsäkringen storaanförtMiljöskadekonsortiet har att
intevinstdelningmed passarochkatastrofftärsiikring systemettattlar är en

fortfarande osä-konsortietråder enligtDetförsäkringar.denför typen av
MiljöskadekomortietharVidare pe-premiebehovet.verkligadetkerhet om

storleksord-denåtagandeinnebärmiljöskadeförsäkringen ett avkat att
risken,helasigkanförsäkringsbolag taensamtsvensktingetningen att

Enligt konsor-nödvändigt.försäkringsbolagen ärmellansamarbeteettutan
upphandlingtotalt settfriareifrågasättaskäldetmening finns att enomtiets

nåskanresultatmotsvarandeintekostnad eller etttill lägreleder omen
organisation.nuvarandeinom

Utredningsuppdraget
enjämfö-vidmotsvarighetsaknarkonstruktionMiljöskadeförsäkringens

miljöskrdeförsäk-Reglernaförsäkringar.obligatoriska omandramedrelse
ersättningnågontillinte letthittills atttvå år, hardrygtigälltharring, som

utvär-systemetsakensi attbakgrunden naturdenutgått. liggerDet mothar
utredaresärskildbörDärförtid.visskrafti envarithardetderas när en

tillkallas.
framställningardeskallutredningsuppdraget varaUtgångspunkten för

harandraochmiljöskadeförsäkringförFöreningennaturvårdsverket,som
utfor-kanmiljöskadeförsäkringfrågan hurochmiljöskador enlämnat om
alltsåskallUtredarenlämnats.harförslagdebakgrund sommot avmas

obligato-tillutvidgas attbörmiljöskadeförsäkringen enavseöverväga om
nedlagdadetföretagsnedläggelser, närvidutnyttjaskanförsäkringrisk som

saneringskostnaderna.betalakaninteföretaget
niljöskade-förformernaoch övervägaockså utvärderaskallUtredaren

särskiltdärvidochkonkurrensaspekternabeaktaskallHanförsäkringen.
försäkringsbolagen samver-lämpligtkan attdetordningi vilken varapröva

kar.
idetprincipen attmedenligheti omutformasskallförsäkringslösningEn

Försäk-verksamhet.sinförbär ansvaretförorenarenhand ärförsta som
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ringen skall träda ingen ansvarig ellernär finns denne inte kan bekostanär
åtgärder.nödvändiga sådanEn subsidiär ansvarighet kollektiv.bör vara

Utredaren ocksåskall frågan behovförsäkringsvillkoren iöverväga ärom
ändring för stärka de enskildas till ersättning. kan finnasDeträttatt t.ex.av

fog för skada uppkommit efter den ljuli denatt 1989ersätts ävenen som om
bakomliggande störning orsakat skadan inträffat dessförinnan.som

Det finns naturligtvis ytterligare möjligheter kan iäven övervägassom
fråga ianspråktagande förmedel betala saneringskostnader iattom av sam-
band gårmed företag i konkurs eller upphör verk-medsättatt ett annat
samheten. Som exempel kan vid eventuellfordringarnämnas att statens en
konkurs kan till betalning förmånsrätt. ankommerrätt med Det utre-ges
daren fråga.dennaövervägaatt -

Det angeläget frågaär särskild miljöskadeför-övervägaatt som en om en
säkring fortfarande skall kopplad till viss lagstiftning miljöskydds-vara som
lagen eller det ståverksamhetens farlighet i detär skall Icentrum.om som

fallet kan det finnas fog för försäkringen skall omfatta verk-ävensenare att
samhet inte bedrivs fastighet. En utvidgad försäkring skulle kunnasom en
komplettera åtgärderandra för allmänheten skydd skadoratt motge orsa-
kade kenrikzilicr. Det bör utredas hur tillverkare, importörer och andraav

hanterar åläggaskemikalier kan sinansvarsförsäkrade förattsom vara pro-
dukt i de fall de inte harredan ansvarsförsäkring. bör vidare utredasDeten

försäkringsbolagen i sin verksamhet fastställer premierna sättom ett som
beaktar den aktuella kemikaliens risk. Utredaren bör undersöka detom
finns behov komplettera det mednuvarande försäkringssystemetattav en
obligatorisk så sådanansvarsförsäkring och i fall förslag hurlämna om en
försäkring bör konstrueras.

Influtna försäkringsmedel från utvidgad försäkring bör olika sätten
kunna såvälanvändas i skadeförebyggande verksamhet för ersättaattsom
uppkomna skador.

Konkurrensaspektcrna måste, Föreningen för miljöskadeförsäkringsom
har framhållit, beaktas liksom Sveriges närmande till EG. I artikel 8 i det
andra skadeförsäkringsdirektivet 88357EEC finns regler obligato-om
riska försåikringar. frånDessa regler medger undantag förbudet bestäm-mot
melser kräver godkännande försäkringsvillkor risker.för s.k. storasom av
Med anledning härav har den bedömningen gjorts miljöskadeförsäk-att
ringen i sin nuvarande utformning inte behöver ändras med anledning av
närmandct till EG. En miljöskadeförsäkring kan leda tilltypannan av en

bedömning.annan
Det ankommer utredaren förhål-redovisa hur hans förslagnärmareatt

lersig till EGs regelverk i enlighet med regeringens direktiv Dir 19885 till
kommittéer och särskilda angåendeutredare beaktande EG-aspekterna iav
verksamheten. såvittDetta gäller särskilt försäkringsområdet ochavser
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miljöskyddsområdet.EGs reglerrelevanta
intebelastari dagdet uppbyggtMiljöskadeförsäkringssystemet ärsom
deninte hellerbörförsäkringslösningmed kostnader. En typstaten av annan

allmänna.några kostnader för detgenerera
198904samråda MEkommitténmedutredarenankommerDet att

miljöskyddslagstiftningen.översyn avom

Tidplan m.m.

tillår särskildutgången 1992 i rapportvidUtredaren bör rege-senast enav
med de s.k.förenadekansärskilda problemredovisa deringen varasom

inriktningenredovisa tänkbaradenhandräckningsfallen preliminärt avsamt
sådana slut-fall. Ettiförorenarenförinnebär ökatlösning ett ansvarsomen

tillskall redovisasutredningsuppdragetmedbetänkande i enlighet rege-
augusti 1993.ringen den 31senast

Hemställan

regeringen be-hemställer jaganförtjag harhänvisning till vad attMed nu
naturresursdepartementetmiljö- ochchefen förmyndigar

kommittéförordningenomfattadutredaresärskildtillkallaatt aven -
obligatoriskautvidgning denbl.a.utreda1976119 uppgiftmed att aven-

miljöskadcförsäkringen
biträdeochsekreterare utre-sakkunniga, annatbesluta experter,att om

daren.
skall belastakostnadernabeslutarregeringenhemställer jagVidare attatt

Utredningarfjortonde huvudtitelns anslag m.m.

Beslut

bifallerochövervägandenföredragandenstillansluter sigRegeringen
hans hemställan.

naturresursdepartementetochMiljö-
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