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Förord 
 
 
 
 
 
 
Under de senaste åren har drivkraften i mina studier varit att ständigt upptäcka nya saker. Jag 
har egentligen inte behövt studera men det finns alltid något nytt runt hörnet att upptäcka. 
 
Med detta arbete har jag kommit ett steg längre på vägen på denna upptäcksfärd. Troligen är 
jag inte framme än, det finns ju alltid nya områden att utforska. Självklart måste jag därför 
tacka min arbetsgivare som tillåter mig att studera parallellt med mina ordinarie 
arbetsuppgifter. Jag vill också tacka mina arbetskamrater som belastas med de arbetsuppgifter 
som jag nödgas försaka. Slutligen vill jag tacka min handledare vid denna uppsats, Mia 
Jameson, för att hon tålmodigt stöttat med goda råd och synpunkter ofta med kort varsel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karlstad den 4 januari 2006 
 
 
 
Claes-Håkan Carlsson 



Sammanfattning 
 
Syftet med detta arbete är att klargöra hur begreppet ”verksamhet” och 
”verksamhetsutövare” tolkas i miljöbalken (1998:808) samt hur balken allmänna 
hänsynsregler kan påverka verksamhet som styrs i annan lagstiftning, i detta fall 
verksamhet enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778). Som utgångspunkt 
används ett rättsfall från Miljödomstolen i Växjö. Det skall dock påpekas att vid 
tiden för denna händelse var ännu inte lag om skydd mot olyckor införd utan 
domskälen baseras på en tidigare räddningstjänstlag. Miljöbalken infördes i 
svensk rätt den 1 januari 1999. I förhållande till annan lagstiftning skall den gälla 
parallellt. Målet med balken är att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 
 
I detta arbete ställs ett antal frågor. I denna sammanfattning kommer jag i korthet 
att besvara dessa. En av dessa frågor är vad som krävs för att det skall anses 
utgöra en verksamhet? Här är mitt svar att alla som avser att genomföra en 
verksamhet eller åtgärd som inte är av försumbar betydelse anses utgöra en 
verksamhet. Avgörande för om det är en verksamhet eller en åtgärd är 
varaktigheten på det som skall genomföras. Kännetecknet för en verksamhet är att 
den har en längre varaktighet och regelbundenhet vilket inte en åtgärd har. Vad 
krävs enligt miljöbalken av en verksamhetsutövare? Enligt balken krävs att 
balkens allmänna hänsynsregler enligt 2 kap MB följs. För viss verksamhet krävs 
också exempelvis tillstånd enligt 9 kap MB. Vem kan vara verksamhetsutövare? 
Enligt balken kan alla vara verksamhetsutövare. Den gäller alltså såväl 
näringsidkare, föreningar, myndigheter samt enskilda. Finns det något som gör att 
ansvaret för en verksamhet kan växla mellan flera verksamhetsutövare? Ja i ett 
uppdragsförhållande där exempelvis uppdragstagaren inte följer de anvisningar 
som uppdragsgivaren ges kan det i vissa fall innebära att ansvaret enligt miljö-
balken övergår till en ny verksamhetsutövare. Det kan dock konstateras att 
räddningstjänsten insatser styrs enligt lag om skydd mot olyckor vilket gör att ett 
uppdragsförhållande regleras enligt parallella lagstiftningar. Vilket ansvar har en 
räddningstjänst i sin tjänsteutövning i förhållande till verksamhetsbegreppet? 
Enligt den dom som refereras i detta arbete är räddningstjänstens insats-
verksamhet att anses vara en del av en ordinarie verksamhetsutövare. 
 
I mina slutsatser konstaterar jag även att det finns viss samsyn mellan miljöbalken 
och lag om skydd mot olyckor när det gäller den enskildes ansvar vid olyckor. Jag 
konstaterar också att bristen på kunskap över vilka miljöeffekter en brand ger är 
betydligt lägre än när det gäller utsläpp av kemikalier. Detta påverkar också den 
riskhantering som enskilda, samhället och näringsidkare utför både när det gäller 
förebyggande och planering inför olyckor. 
 

  



Förkortningar 
 
BAT Best Available Techniques, (bästa möjliga teknik). 
 
LBE Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor. 
 
LSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
 
HD Högsta Domstolen. 
 
MB Miljöbalken (1998:808). 
 
MKB Miljökonsekvensbeskrivning. 
 
PAH Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, (Polycykliska aromatiska 

kolväten). 
 
PPP Polluter Pays Principle, (förorenaren betalar). 
 
RäL Räddningstjänstlagen (1986:1102). 
 
SRV Statens Räddningsverk. 
 
VOC Volatile Organic Compounds, (flyktiga organiska ämnen). 
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1 Inledning 
I slutet på 1990-talet samlades den svenska miljölagstiftningen i en miljöbalk 
(MB). Det hade befunnits finnas ett behov för detta eftersom antalet förordningar 
raskt utökades och att därmed miljölagarna blivit delvis motstridiga och otydliga. 
Med miljöbalken infördes samtidigt i svensk rätt ett antal andra gällande 
internationella direktiv och konventioner. Både svenska och internationella 
huvudprinciper har därmed givits en svensk legalitet. Ett antal begrepp har också 
givits en svensk innebörd där så tidigare saknats. 
 
Flera av dessa huvudprinciper finns samlade i 2 kap MB allmänna hänsynsregler. 
Ett grundläggande begrepp är ”verksamhet” och ur detta följer begreppet 
”verksamhetsutövare”. Den som anses utöva verksamhet eller åtgärd som inte är 
att anses som försumbar är enligt miljöbalken skyldig att ta vissa hänsyn enligt 
bl.a. 2 kap MB. En verksamhetsutövare är också ansvarig för de konsekvenser 
som dennes verksamhet orsakat. I flera fall kan detta konkurrera med annan 
lagstiftning, som exempelvis inom den kommunala räddningstjänsten vilket detta 
arbete avser. Räddningstjänstens uppgifter styrs av ”lag om skydd mot olyckor” 
(LSO). Enligt LSO är räddningstjänstens uppgift att skydda människor, egendom 
och miljö från påverkan av olyckor. En räddningstjänstinsats kräver ofta snabba 
beslut. I vissa fall kan det uppstå situationer där räddningspersonal exempelvis 
måste tillåta skador på miljön för att skydda människoliv. Det finns också 
situationer där man för att skydda miljön måste undanröja bevis för miljöbrott. 
Detta innebär att man måste ställa sig frågan vem som är verksamhetsutövare vid 
en räddningsinsats. Är det en egen verksamhet, eller är det en del av den ordinarie 
verksamhetsutövarens verksamhet? För vem gäller i så fall de allmänna 
hänsynsreglerna? Vilka sanktioner kan en räddningstjänst utsättas för om man 
handlar fel? 
 

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att redovisa hur miljöbalkens begrepp ”verksamhet” 
och ”verksamhetsutövare” tolkas i miljöbalken och därmed hur de allmänna 
hänsynsregler beskrivna i miljöbalken kan påverka verksamhet som regleras i 
annan lagstiftning, som den svenska räddningstjänstlagstiftningen i detta arbete. 
 

1.2 Metod 
För att göra detta har jag att studerat miljöbalkens och lagens förarbeten och 
övriga relevanta doktriner. Eftersom det existerar tämligen lite material på 
området har jag även studerat och tolkat rättspraxis från närbesläktade 
rättsområden. Vidare utgår jag från ett praxisbildande rättsfall och utreder hur 
verksamhetsbegreppet tolkats i detta fall. 
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1.3 Avgränsningar 
Arbetet avgränsas till den eventuella konflikten mellan miljöbalken och LSO 
utifrån ett räddningstjänstperspektiv. Ytterliggare några övriga lagstiftningar med 
relevans för redovisning kommer dock att beröras. Arbetet avgränsas också att 
enbart vissa delar av den internationella miljölagstiftningen som berör miljö-
balken har medtagits. Vidare behandlar detta arbete endast överskådligt de i 
miljöbalken definierade verksamheterna enligt 9 och 11 kap MB överskådligt. 
 

1.4 Frågeställning 
Följande frågeställningar har jag i detta arbete: 
 

• Vad krävs för att det skall anses utgöra en verksamhet? 
• Vad krävs enligt miljöbalken av en verksamhetsutövare? 
• Vem kan vara verksamhetsutövare? 
• Finns det något som gör att ansvaret för en verksamhet kan växla mellan 

flera verksamhetsutövare? 
• Vilket ansvar har en räddningstjänst i sin tjänsteutövning i förhållande till 

verksamhetsbegreppet? 
 

1.5 Disposition 
Detta arbete är uppdelat i fyra delar. Efter det inledande kapitlet redovisas i 
kapitel två olika relevanta lagstiftningarna och dess förarbeten samt ett rättsfall. I 
detta kapitel finns även en kortare redogörelse för den internationella miljölag-
stiftningen som har relevans för miljöbalken. Det tredje kapitlet omfattar 
slutsatser och slutligen det sista kapitlet som omfattar egna reflektioner och 
fortsatta frågeställningar. 
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2 Miljölagstiftning 
 
Detta avsnitt är uppdelat i ett antal olika underavdelningar. Syftet är att redovisa 
ett verkligt fall och den rättsliga grunden till det domslut som gavs. Inledningsvis 
redovisar och kommenterar jag därför de olika författningarnas grunder. Vidare 
redovisar och kommenterar jag också ett antal andra, för mitt arbete, relevanta 
begrepp och rättshänvisningar. 
 
Utöver miljöbalken finns det ett antal skyddslagstiftningar som tillsammans med 
miljöbalken syftar till att skydda miljön vid exempelvis olyckor. Även dessa 
lagstiftningar kommer kort att beröras och kommenteras i detta stycke. Jag väljer 
att börja med miljöbalken (1998:808) som är tillämplig på var och en som 
bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan påverka miljö och hälsa.1 
Därefter fortsätter jag med ”lag om skydd vi olyckor” (2003:778) som ett exempel 
på en skyddslag som gäller parallellt med miljöbalken och som är av intresse för 
detta arbete. Slutligen berör jag kortfattat lag (1988:868) om brandfarliga och 
explosiva varor.  
 

2.1 Bakgrund till Miljöbalken 
Genom införandet av en gemensam miljöbalk år 1999 samlades huvuddelen av 
den svenska miljölagstiftningen till samma balk. Skälet till detta var flera. Dels att 
det med tiden blev svårt för exempelvis verksamhetsutövare, myndigheter och 
andra att få en överblick över regelverket,2 dels att genom införande av en 
gemensam balk kom samma grundläggande krav att ställas på alla verksamheter. I 
huvudsak var det 16 lagar som sammanfördes. De viktigaste av dessa var: 
 

• miljöskyddslagen, 
• hälsoskyddslagen, 
• naturresurslagen, 
• naturvårdslagen, 
• vattenlagen, 
• renhållningslagen, 
• miljöskadelagen, och  
• lagen om kemiska produkter.  

 
Eftersom införandet av miljöbalken också innehöll ett stort antal bemyndiganden 
att utfärda följdbestämmelser finns det ett stort antal regerings- och andra 
myndighetsförordningar med detaljerade regler som ansluter till denna balk.  
 
Samtidigt med införande av miljöbalken så infördes också en övergångs-
lagstiftning, ”lagen (1998:811) om införande av miljöbalken” (införandelagen). 
Ett av de viktiga syftena med denna införandelag var att säkerställa att fattade 
beslut enligt tidigare lagstiftning skulle ha en fortsatt giltighet3. Utöver de lagar 
                                                 
1 Ebbesson, Jonas (2003 b) ”Miljörätt”, Iustus förlag s. 58 
2 Regeringen, (2005) ”Miljöbalken, sammanfattning av regeringens proposition 1997/98:45” 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/00/89/5b24dec9.pdf (2 januari 2006) s. 1 ff 
3 Ebbesson, (2003 b) s. 46 
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som upphävdes och infördes i miljöbalken finns det ett antal andra lagar som 
behandlar miljöfrågorna som gäller utanför miljöbalken. De viktigaste att nämna i 
detta sammanhang utöver LSO är plan och bygglagen (1987:10) och arbets-
miljölagen (1977:1160). Det viktiga i förarbetena till balken var att denna skall 
gälla parallellt med annan lagstiftning. Det finns dock undantag från denna regel. 
Ett av de viktigaste undantagen beskrivs i 1 kap MB där det påpekas att 
arbetsmiljölagen i vissa utpekande stycken skall gälla före miljöbalken. 
 

2.2 Internationell miljölagstiftning 
En verksamhets miljöpåverkan har sällan en liten geografisk påverkan, i vissa fall 
kan flera länder drabbas vid ett utsläpp. Detta innebär att den internationella 
miljörätten påverkar även den svenska miljörätten. Flertalet av de internationella 
direktiv och avtal som Sverige anslutit sig till har inarbetats i miljöbalken 
antingen i direkt eller i indirekta former. Exempelvis är en stor del av 1 kap MB 
formulering av miljöbalkens syfte hämtat i generella ordalag från 1992 års 
Riokonferens och därefter ingångna rättsakter.4 De i miljöbalkens andra kapitel 
angivna principerna om försiktighet, långsiktig hushållning samt principen att 
förorenaren betalar (Polluter Pays Principle, PPP) är även hämtade från 
internationell rätt. Uttrycket ”bästa tillgängliga teknik” (best available techniques) 
förekommer bl.a. i 1992 års Östersjökonvention, artikel 3 (3) och bilaga II samt i 
1992 års Nordostatlantskonvention, art 3 (b) och bilaga 1. Begreppet innebär att 
användningen av tekniken skall vara ekonomisk rimlig. Det innebär också att den 
teknik som vid varje tillfälle ger bäst miljöskydd skall användas. Inte den med 
störst produktionskapacitet eller billigast produktion.5 Slutligen kan nämnas att 
balkens regler om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i stora delar är hämtade 
från Esbokonventionen från 1991 och från Århuskonventionen 1998.6
 
I och med att Sverige 1995 inträdde i den Europeiska Unionen kom vi också att 
lyda under de regelverk som EU beslutar om. Bland de viktigaste som påverkar 
balken kan nämnas att inom naturvårdsområdet finns ”fågelskyddsdirektivet”7 och 
”habitatsdirektivet”.8 Båda dessa direktiv har inarbetats i 8 kap MB samt 
dithörande artskyddsförordning (1998:179). Det sistnämnda direktivet är grunden 
till de natura 2000-områden som skyddas enligt miljöbalken. 
 
Det är också värt att nämna ett direktiv som anknyter till miljöbalken men som 
omformats till en lag. Det är det s.k. ”Seveso II” direktivet.9 Detta direktiv har i 
svensk rätt inarbetats i en skyddslagstiftning som ansluter till miljöbalken i form 
av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor. 
 

                                                 
4 Ebbesson, Jonas (2003 a) ”Internationell miljörätt”, Iustus förlag s. 237. 
5 Ibid. s. 66. 
6 Ibid. s. 237 
7 Direktiv 79/409/EEG 
8 Direktiv 92/43/EG ”direktiv om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter”. 
9 Direktiv 96/82/EG ”direktiv om storolyckor i vissa industriella verksamheter”. 
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2.3 Miljöbalkens uppbyggnad 
I den första paragrafen i miljöbalkens första kapitel uttrycks tillämpningsområdet 
för hela miljöbalken. I denna portalparagraf står: 
 
”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och 
god miljö.”  
 
Enligt balkens förarbeten berör detta såväl människan som natur- och kultur-
miljön. Inriktningen är både att begränsa nuvarande hälso- och miljöpåverkan och 
att skapa långsiktigt goda förhållanden.10 Tanken är att all verksamhet som 
regleras i balken skall syfta till att uppnå paragrafens huvudsyfte, och åtgärder 
som görs skall vägas mot detta mål. Vidare anges i förarbetet att: 
 
”balkens regler skall tillämpas vid all verksamhet och alla åtgärder som har 
betydelse för miljöbalkens mål parallellt med annan lagstiftning som reglerar 
verksamheten.”11

 
Det finns dock några undantag som uttryckligen anges i 1 kap MB 2 - 4 §§ och  
6 -7 §§. Bland de viktigaste kan här nämnas att enligt 1 kap MB 3 § skall 
bestämmelserna i arbetsmiljölagen (1977:1160) tillämpas när det gäller skydd mot 
ohälsa och olycksfall i arbetet. 
 
I förarbetet behandlas även den s.k. miljöbalkkedjan. Denna omfattar de olika 
länkarna; miljömål, hänsyn, tillstånd, villkor, information, omprövning, 
överträdelse och straff.12 Denna kedja återspeglas även i balken uppbyggnad 
genom dess olika kapitel och avdelningar 
 
För att få en förståelse för hur den svenska miljörätten är uppbyggd behöver man 
känna till hur miljöbalken är indelad. Balken är uppdelad i 33 olika kapitel, var 
och en med ett specifikt innehåll uppdelat i sju olika avdelningar. Dessa 
avdelningar är: 
 
Första avdelningen: Övergripande bestämmelser (1-6 kap) 
Andra avdelningen:  Skydd av naturen (7-8 kap) 
Tredje avdelningen:  Särskilda bestämmelser om vissa verksamheter 

(9-15 kap) 
Fjärde avdelning:  Prövning av mål och ärenden (16-25 kap) 
Femte avdelningen:  Tillsyn mm (26-28 kap) 
Sjätte avdelningen:  Påföljder (29-30 kap) 
Sjunde avdelningen:  Ersättning och skadestånd mm (31-33 kap) 
 

                                                 
10 Regeringens proposition 1997/98:45, ”Miljöbalk”, s. 645 
11 Ibid. s. 1 
12 Ibid. s. 169 
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I min fortsatta framställning berörs enbart de första, tredje och sjätte 
avdelningarna och de kapitel som redovisas nedan. En fullständig samman-
ställning över avdelningarna och dess ingående kapitel finns bilagt till detta 
arbete. 
 
Avdelning Kapitel Huvudsakligt innehåll 

1 Miljöbalkens mål och tillämpningsområde 1 
2 Allmänna hänsynsregler mm 
9 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
10 Förorenade områden 
11 Vattenverksamhet 

3 

15 Avfall och producentansvar 
6 29 Påföljder 

2.4 Begreppet ”Verksamhet” 
Det finns inom miljörätten ett antal centrala begrepp. I förarbetena till MB sägs att 
balken gäller för den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller en 
åtgärd. I balken finns ingen tydligt definition av begreppet. Det finns i för-
arbetena inte heller någon allmängiltig definition. Denna verksamhet skall ses mot 
1 kap MB 1 § där målet med balken beskrivs. De som skall genomföra en 
verksamhet eller en åtgärd kallas sammanfattningsvis i balken för ”verksamhets-
utövare”. Som verksamhetsutövare kan enligt förarbetena, företag, statliga och 
kommunala förvaltningar, föreningar, enskilda hushåll m.fl. räknas.13. Är man att 
anse bedriva en verksamhet eller genomföra en åtgärd innebär detta en mängd 
skyldigheter enligt miljöbalken. Viktigast av dessa är bestämmelserna om de 
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap MB.  
 
I balkens förarbeten kan man utläsa att en åtgärd, till skillnad från verksamhet, är 
av en mer momentan art.14 Om en åtgärd är av en försumbar betydelse i det 
enskilda fallet omfattas den inte av 2 kap MB allmänna hänsynsregler. En 
verksamhet däremot torde därmed innebära något som har en varaktighet, 
antingen den pågår kontinuerligt eller är av återkommande natur.15 Detta gäller 
såväl näringsverksamhet som icke-yrkesmässig verksamhet. 
 
Inom miljöbalken definieras ett antal olika typer av verksamheter och därmed ett 
antal olika verksamhetsutövare. Som när det gäller verksamhet som kräver 
särskild prövning finns det i miljöbalken två olika definierade verksamhets-
begrepp. Det är miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap MB 1 § och vattenverksamhet 
enligt 11 kap MB 2 §. Det finns även särskilda bestämmelser i 13-15 kap miljöbalken 
om verksamheter som genteknik, kemiska produkter och biotekniska organismer 
samt om avfall. Dessa begrepp är snävare än det tidigare nämnda verksamhets-
begreppet. Det gäller att skilja på de olika verksamhetsbegreppen eftersom de special-
reglerade kapitlen bl.a. inrymmer några specifika hänsynskrav.16 Eftersom jag 
avgränsar mig till det mer generella begreppet verksamhet kommer jag nedan att som 
information behandla de övriga verksamhetsbegreppen överskådligt. 
 
                                                 
13 Prop 1997/98: 45 s. 160 
14 Ibid. s. 204 
15 Michanek, Gabriel, Zetterberg, Charlotta (2004) ”Den svenska miljörätten”, Iustus förlag s. 109 
16 Ibid. s. 109 
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Förarbetena tar också upp vikten av att man intar ett förebyggande perspektiv på 
miljöarbetet. Detta innebär att innan en verksamhetsutövare startar en planerad 
verksamhet skall effekterna på miljön av denna ställas i relation till den effekt 
detta har på miljöbalken syfte och mål. Detta kommer till uttryck i de allmänna 
hänsynsreglernas försiktighetsprincip. 
 
Det finns ingen begränsning av verksamhetsbegreppet i miljöbalkens första 
kapitlet. Däremot i balkens 2 kap är begreppet av central betydelse. Läser man 1 
kap MB tillsammans med hänsynsreglerna i 2 kap MB framgår att balken skall 
tillämpas på alla slags verksamheter eller åtgärder som medför, eller kan antas 
medföra, skador på intressena i 1 kap MB 1 §, vilket innebär miljön i stort. Det är 
detta verksamhetsbegrepp som är avgörande för de kapitel som ingår i miljö-
balkens olika tillämpningsområde, inte den betydelse som används i enstaka 
kapitel eller normalspråkligt. För verksamhetsbegreppet saknar det i miljöbalken, 
precis som enligt den gamla miljöskyddslagen, betydelse om verksamheten 
bedrivs i näringssyfte eller om det är fråga om annan verksamhet. 
 
Ytterligare ett begrepp som jag kommer att beröra senare och som är knutet till 
verksamhetsbegreppet är begreppet ”följdverksamhet” 

2.4.1 Miljöfarlig verksamhet 
Begreppet ”miljöfarlig verksamhet” definieras i 9 kap MB 1 § som: 
 

1. ”utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader 
eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

2. användning av mark byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan 
medföra olägenhet för människor, hälsa eller miljön genom annat utsläpp 
än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller 
grundvatten, eller  

3. användningar av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan 
medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, 
joniserande eller icke-joniserande strålning eller liknande” 

 
Det är inte uteslutet att räddningstjänstens verksamhet i viss mån och under vissa 
omständigheter skulle tänkas inrymmas i detta begrepp. I det senare refererade 
rättsfallet återkommer miljödomstolen till detta. Det bör också påpekas att 9 kap 
MB innefattas i den avdelning som berör särskilda bestämmelser om vissa 
verksamheter. 
 
I förarbetet påpekas att begreppet användning skall ses i ett långt tidsperspektiv. 
Här skiljer inte miljöbalken på passiv eller aktiv verksamhet. En passiv verk-
samhet kan vara exempelvis en nedlagd avfallsdeponi, medan en aktiv är som 
ordet anger en fortfarande pågående verksamhet. Detta gör att vid exempelvis 
avfallsdeponier som inte använts under lång tid gäller miljöbalkens regler om 
miljöfarlig verksamhet.17 Man skall inte förledas att tro detta verksamhetsbegrepp 
enbart gäller större näringsverksamheter. Även småskalig verksamhet kan räknas 
in, exempelvis i grannens källare eller trädgård.18 Samma sak gäller 

                                                 
17 Prop 1997/98:45 s. 745 
18 Ebbesson (2003 b) s. 125 
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kommunikationsanläggningar som kan vara stora föroreningskällor som vägar, 
flygplatser och hamnar. Begreppet har främst betydelse i detta kapitel genom att 
de ger myndigheter möjlighet att föreskriva tillstånds- och anmälningsplikt. I 
detta sammanhang förtjänar också det 10 kap MB att nämnas där regler kring 
ansvar för utredning och efterbehandling av förorenade områden finns. I 10 kap 
MB 2 § sägs att: 
 
”Ansvaret för efterbehandling av sådana områden, byggnader eller anläggningar 
som anges 1 § är den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit 
en åtgärd som har bidragit till föroreningen (verksamhetsutövaren).” 
 
Texten i denna paragraf står i överensstämmelse med att förorenaren skall betala 
som även ges i uttryck i 2 kap MB 8 § som behandlas senare. 
 
Till det 9 kapitlet är också förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och miljöskydd knutet. I denna förordning finns en lista på verksamheter som 
kräver tillstånd eller anmälan enligt 9 kap MB. 
 

2.4.2 Vattenverksamhet 
Det andra specifika verksamhetsbegreppet som tas upp i miljöbalken är 
”vattenverksamhet”. I miljöbalken tas alla frågor kring vattenverksamheten upp i 
11 kapitlet. Eftersom jag genom min avgränsning inte avser att närmare behandla 
denna fråga nöjer jag mig med att i korthet referera till texten i 11 kap MB 2 §: 
 

1. uppförande, ändring, lagning och utrivning av dammar eller andra 
anläggningar i vattenområden, fyllning och pålning i vattenområden, 
bortledande av vatten från eller grävning, sprängning och rensning i 
vattenområden samt andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar 
till att förändra vattnets djup och läge, 

2. bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar för detta, 
3. tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden samt utförande av 

anläggningar och åtgärder för detta, och 
4. åtgärder som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga om 

avledande av avloppsvatten, eller som utförts för att sänka eller tappa ur 
ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden 
är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för ett visst ändamål 
(markavvattning). 

 
Mer konkreta exempel på vattenverksamhet är dammar, fördämningar, vallar, 
bryggor, broar med pelare anlagda i vatten, vissa tunnelbyggen där grundvatten 
måste ledas bort, fiskodlingar, muddring samt bortledande av vatten för 
industriproduktion.19

 

                                                 
19 Ebbesson (2003 b) s. 132 
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2.4.3 Farligt avfall 
Ytterligare ett begrepp som är av intresse i detta arbete är begreppet ”farligt 
avfall”. I det 15 kap MB med vidhängande förordningar regleras frågor om avfall 
och producentansvar. I 15 kap MB 1 § finns en definition av vad som avses med 
avfall. Denna definition följer EG:s ramdirektiv för avfall.20  
 
”Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en 
avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig 
att göra sig av med.” 
 
Exempel på en viktig förordning som ansluter till 15 kap MB är avfalls-
förordningen (2001:1063) där begreppet farligt avfall nämns i 4 §. Där står att: 
 
”Sådant avfall som är markerat med en asterisk i bilaga 2 till denna förordning 
eller annat avfall som har en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3 till 
denna förordning.” 
 
I dessa bilagor förtecknas därefter ett antal kemikalier och ämnen som anses som 
farligt avfall. I förordningen redovisas även i en bilaga hur detta farliga avfall 
skall omhändertas. 

2.4.4 Följdverksamhet 
I miljöbalken definieras inte begreppet ”följdverksamhet” eller ”följdföretag”. I 
det 16 kap MB 7 § tas detta dock upp på ett mer övergripande sätt. Som tidigare 
nämnts gäller 16 kapitlet prövning av mål och ärenden, framförallt tillstånd till 
viss verksamhet. I texten under 7 § står: 
 
”Vid prövningen enligt denna balk skall hänsyn tas till andra verksamheter eller 
särskilda anläggningar som kan antas bli behövliga för att verksamheten skall 
kunna utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt.” 
 
Däremot förekommer begreppet i den rättspraxis som utvecklats. Det är fram-
förallt kring miljöfarlig verksamhet som begreppet används. I förarbetena till 
balken anges vägar och kraftledningar som exempel på sådan verksamhet. Men 
även hänsyn skall tas till eventuella farliga transporter till och från den prövade 
verksamheten.21 Svårigheten ligger i att avgöra hur omfattande detta begrepp skall 
tolkas. I förarbetet sägs att: 
 
”vid tillståndsprovning måste en rimlig avgränsning göras av följdföretagen, så 
att endast följdföretag som har ett omedelbart samband med den 
tillståndsprövade verksamheten beaktas”.22

 
Frågan om vad som anses vara följdföretag har prövats i ett antal rättsfall. Ett av 
de vägledande när det gäller tranporter är HD:s dom den 21 juni 2004.23 Ärendet 
gällde huruvida den som har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig 
                                                 
20 Ebbesson (2003 b) s. 145 
21 Prop 1997/98:45 s. 844 
22 Ibid. s. 844 
23 Mål nr T 2223-03 vid Högsta Domstolen 2004-06-21 
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verksamhet kan åläggas att utreda och lämna förslag på villkor för transporter till 
och från verksamhetens anläggningar med stöd av ett s.k. prövotidsförordnande. 
Här konstaterar HD att: 
 
”Vid tillståndsprövning och fastställande av villkor för en miljöfarlig verksamhet 
kan en rimlig avgränsning vara att kräva av den som sökt tillstånd att denne 
redovisar miljökonsekvenser av transporter till och från en anläggning i 
anläggningens närområde.” 
 
HD framhåller också att det är enbart transporter inom företagets område som kan 
räknas in i den ordinarie verksamheten. Miljööverdomstolen har i ett senare mål 
kommit till en något avvikande slutsats. I målet skriver Miljööverdomstolen24 att 
när det gäller utsläpp till luft skall bolaget redovisa vilka utsläpp som sker inom 
en radie av en, fem respektive tio mil från anläggningen.  
 
Här nämns också att det är den sökande som måste redovisa vilka följdföretag det 
är fråga om och konsekvenserna av dessa. Detta skall ske i en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) som skall utföras i enlighet med 6 kap MB. 
 

2.5 De allmänna hänsynsreglerna 
Flera av miljöbalkens grundläggande principer är samlade i 2 kap MB 1-9 §§ och 
kallas för de ”allmänna hänsynsreglerna”. Den 10 § i samma kapitel tar upp 
regeringens möjligheter till att ge dispenser i vissa fall. I dessa hänsynsregler har 
ett flertal av de internationella och nationella principer som kommit till uttryck i 
ett flertal konventioner och fördrag samlats. 
 
Dessa allmänna hänsynsregler gäller för alla som skall bedriva verksamhet eller 
utföra en åtgärd. Det spelar härvid ingen roll om det är fråga om en privatperson 
eller en näringsidkare. De enda åtgärder som är undantagna hänsynsreglerna är 
enligt 2 kap MB 1 § 2 st. åtgärder som är av försumbar betydelse i det enskilda 
fallet. Med detta avses åtgärder som endast har en marginell betydelse för miljön 
och människors hälsa och då framförallt åtgärder som vidtas av enskilda. Som 
exempel anges val av bostad och semestersysselsättning.25

 
Kapitlet gäller i de fall när frågor som avser tillåtlighet, tillstånd, godkännande 
och dispens skall prövas. Det gäller dock inte när villkor för ersättning eller vid 
tillstånd skall hanteras. Det skall inte heller tillämpas när skadestånds- eller 
straffrättsliga frågor avgörs.26 Dessa frågor behandlas i annan ordning i balken. 
Här följer en sammanställning över de allmänna hänsynsregler som uppräknas i 2 
kap MB: 
 
Bevisbörderegeln. (1 §) Alla som bedriver eller skall bedriva en verksamhet skall 
kunna visa att de allmänna hänsynsreglerna följs. Detta beviskrav gäller inte bara 
vid ansökan om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens utan också när 
exempelvis myndigheter bedriver tillsyn. Denna bevisbörderegel gäller inte vid 
                                                 
24 Mål nr M 10499-02 vid Miljödomstolen i Vänersborg 2004-06-30 
25 Prop 1997/98:45 s. 204 
26 Karlmark, Stefan (1999), ”Miljörätt ur straffrättsligt perspektiv” (andra upplagan) Nordstedts 
juridik s. 87 
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exempelvis frågor om skadestånd eller andra sanktioner enligt miljöbalken. Här 
gäller den normala bevisskyldigheten.27

 
Kunskapskravet. (2 §) Var och en måste skaffa sig den kunskap som behövs för 
att veta hur verksamheten påverkar människors hälsa och miljön och hur man ska 
kunna motverka sådan påverkan. Här konstateras i balkens förarbeten att grunden 
till att negativa effekter inte uppstår är att verksamhetsutövaren har en god 
kunskap över alla tänkbara effekter som verksamheten kan orsaka.28 Detta 
kunskapskrav gäller vid näringsverksamhet inte bara för näringsidkaren utan även 
för de eventuellt anställda. Utöver detta är en verksamhetsutövare skyldig att 
löpande hålla sig underrättad om verksamhetens/åtgärdens påverkan på miljön 
enlig 26 kap MB 19 §.29

 
Försiktighetsprincipen. (3 §) Var och en ska vidta lämpliga skyddsåtgärder och 
andra försiktighetsmått så snart det finns risk för negativ påverkan. Det gäller 
även om myndigheterna inte ställt några krav. I samma syfte ska man vid 
yrkesmässig verksamhet, gäller dock inte enskilda, använda bästa möjliga 
teknik.30 Uttrycket inrymmer inte bara hur en anläggning skall utformas utan även 
hur den uppförs, underhålls, drivs samt avvecklas och tas ur bruk. Denna 
hänsynsregel är ursprungligen hämtat från det s.k. IPPC-direktivets ”best 
available techniques” (BAT).31 I detta direktiv föreskrivs att medlemsstaterna 
skall övervaka att den behöriga myndigheten följer eller hålls underrättad om 
utvecklingen av den bästa möjliga tekniken.32

 
I detta sammanhang skall man skilja på begreppet ”bästa möjliga teknik” som 
används i denna balk från det något mildare begreppet ”bästa tillgängliga 
teknologi” som används i direktivet. Detta begrepp innebär tillsammans med  
2 kap MB 2 och 7 §§ att paragrafen blir dynamisk. Ju mer kunskap om problem 
och lösningar samt ju bättre teknik, desto högre krav ställs det. Samtidigt innebär 
det att kraven på exempelvis skyddsåtgärderna behöver anpassa till den tekniska 
utvecklingen, när tekniken förbättras ändras kraven.33 Det som är att anse som 
bästa möjlig teknik förändras genom åren genom att teknik och kunskaper 
förbättras. Därför gäller det att hela tiden följa den tekniska utvecklingen. Det 
skall också noteras att underlaget för bedömning av vad som är bästa möjliga 
teknik inte enbart kan begränsas till Sverige.34 Exempelvis pågår inom EU ett 
arbete med att identifiera vad som är BAT för olika branscher.
 
Lokaliseringsregeln. (4 §) Platsen och lokalen där en verksamhet bedrivs skall 
vara lämplig. Detta krav gäller i första hand vid nyetableringar, men kan också bli 
aktuell vid en eventuell utvidgning av en verksamhet. När det gäller viss 
verksamhet, exempelvis en räddningsinsats vid en olycka, kan inte platsen väljas 
efter denna hänsynsregel. 
                                                 
27 Bengtsson, B. Bjällås, U. Rubensson, S. Strömberg, R. (2005), ”Miljöbalken en kommentar”, 
Nordstedts juridik, s. 2:6 
28 Prop 1997/98:45 s. 169 
29 Ebbesson (2003 b) s. 61 
30 Prop 1997/98:45 s. 215 
31 Direktiv 96/61 EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar 
32 Mahmoudi (2003), ”EU:s miljörätt” (andra upplagan), Nordstedts juridik s. 146. 
33 Ebbesson (2003,b) s. 61 
34 Ibid. s. 62 
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Hushållnings och kretsloppsprincipen. (5 §) Var och en, både enskilda och 
företag, ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till 
återanvändning och återvinning.35 I första hand skall förnybara energikällor 
användas. 
 
Produktvalsprincipen. (6 §) Denna princip gäller i första hand för kemiska och 
biotekniska ämnen. Om kemiska produkter innebär risker för människors hälsa 
eller miljön ska dessa produkter ersättas med mindre farliga om det är möjligt. 
Man skall ha klart för sig att denna princip gäller alla som skall bedriva 
verksamhet eller utföra åtgärder. Även privatpersoner som exempelvis skall tvätta 
en bil omfattas av denna princip36. 
 
Skälighetsregel. (7 §) Bland de allmänna hänsynsreglerna finns också en 
skälighetsregel. I förarbetet formulerades denna regel på följande sätt.37

 
”Vid tillämpningen av hänsynsreglerna skall en skälighetsavvägning göras med 
hänsyn särskilt till å ena sidan nyttan av försiktighetsmåtten och å andras sidan 
kostnaderna för att vidta dessa”. 
 
Detta innebär alla hänsynsregler skall tillämpas efter en avvägning mellan nytta 
och kostnader. Kraven skall inte vara ekonomiskt orimliga i förhållande till den 
miljömässiga nyttan. Avvägningen får inte medföra att en miljökvalitetsnorm 
åsidosätts.38 Det är upp till verksamhetsutövaren att visa att detta är fallet. 
 
Ansvar för att avhjälpa skador. (8 §) Den som orsakar en skada eller olägenhet 
ansvarar för att avhjälpa skadan. Detta är i enlighet med principen att förorenaren 
betalar (Polluter Pays Principle, PPP). Detta gäller även om en verksamhet lagts 
ner. Skyldigheten gäller till dess att olägenheten upphört. Ansvarets omfattning 
regleras närmare i 10 kap MB. Principen säger inte att den ansvarige personligen 
skall avhjälpa skadan utan att i första hand bekosta att detta sker. Här finns vissa 
inskränkningar enligt lag(1998:811) om införande av miljöbalken som nöd-
vändiggjordes för att reglera hur skyldigheter enligt gammal lagstiftning skulle 
hanteras i den nya lagstiftningen. 
 
Stoppregeln. (9 – 10 §) Miljöbalkens hänsynsregler ställer höga krav på en 
verksamhetsutövare. Men skulle det ändå, trots att alla hänsynsregler följs, visa 
sig att en verksamhet utgör ett hot mot balkens syfte kan den stoppas av 9 §. 
Regeringen har dock möjlighet enligt 10 § att ge dispens för denna stoppregel om 
det finns särskilda skäl. Som särskilda skäl kan vara om verksamheten eller 
åtgärden är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt. Med detta avses 
exempelvis sysselsättningsskäl. Det måste finnas en klart visad övervikt för 
nyttosidan dvs. fördelarna från allmän synpunkt måste klart överväga 
olägenheterna.39 Detta innebär att ett högt beviskrav måste ställas för den som 

                                                 
35 Bengtsson, Bertil (2003), ”Speciell fastighetsrätt, miljöbalken”, Iustus förlag s. 161 
36 Ibid. 
37 Prop 1997/98:45 s. 200. 
38 Regeringen, Miljöbalken (2005) s. 5 
39 Prop 1997/98:45 s. 666 
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driver eller önskar driva en verksamhet. Ett sådant skäl kan vara att anläggningen 
är den enda av sitt slag i landet.40

 
Exempel på dispenser som kan ges av regeringen kan vara anläggningar för 
behandling av farligt avfall och stora anläggningar för infrastruktur exempelvis 
flygplatser och hamnar. Dispens kan dock inte ges om en verksamhet eller åtgärd 
kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet. 
 

2.6 Miljöbrott 
En annan viktig del av miljöbalken är reglerna om miljöbrott. Dessa återfinns i 29 
kap MB. I tidigare lagstiftning fanns de i brottsbalken. Det finns ett antal olika 
brottsrubriceringar i miljöbalken som är relevanta i sammanhanget. En av dessa är 
”miljöbrott” där det främsta rekvisitet är ”uppsåt”. Straffskalan är böter eller 
fängelse i högst sex månader. Om brottet är grovt skall gärningsmannen dömas 
till lägst sex månader och högst sex år. Lagstödet för detta finns i 29 kap MB 1 §. 
För att dömas till miljöbrott skall man antingen: 

• Förorenat mark, vatten eller luft på ett sätt som medför eller kan medföra 
bl.a. hälsorisker eller miljörisker, 

• Förvarat avfall eller annat ämne som kan orsaka hälsorisker eller miljörisker. 
• Orsakat betydande olägenhet i miljön genom buller, skakning eller strålning 

 
En annan brottsrubricering är ”vållande till miljöstörning”. Förutsättningarna för 
detta brott är samma som för miljöbrott, men med skillnaden att rekvisitet är 
”oaktsamhet”. Straffskalan är densamma som för miljöbrott. Regler om detta 
finns i 29 kap MB 2 §. 
 
När det gäller rekvisitet uppsåt skiljer man på tre former, direkt, indirekt och 
eventuellt uppsåt. I miljöbalken spelar det ingen roll vilken av dessa uppsåts-
former som föreligger. Direkt uppsåt innebär att den uppnådda effekten är syftet 
med gärningen. Indirekt uppsåt innebär att gärningsmannen förstår att följderna 
skall inträffa som ett resultat av gärningen men följden inte är ett syfte med 
handlandet. Eventuellt uppsåt innebär att om gärningsmannen förstår att följderna 
kan inträffa som ett resultat av gärningen och det dessutom kan hållas för visst att 
han skulle ha gjort på samma sätt om han varit säker på följderna.41

 
När det gäller rekvisitet för oaktsamhet kan det delas i grov oaktsamhet och 
oaktsamhet. Detta innebär att om någon i mer avsevärd mån brustit i sina 
åliggande skall denne dömas för grov oaktsamhet. Glömska, förbiseende eller 
misstag kan inte falla under detta rekvisit.42

 
Det mer vanliga oaktsamhetsrekvisitet innebär en avvikelse från vad som anses 
vara ett riktigt eller åtminstone ett godtagbart beteende. För att kunna dömas för 
ett oaktsamhetsbrott krävs en mer än normal avvikelse från det aktsamma eller det 
som allmänt vedertaget.43

                                                 
40 Ebbesson (2003,b) s. 68 
41 Karlmark (1999) s. 51 ff 
42 Ibid. s. 56 
43 Ibid. s. 58 
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2.7 Lag skydd mot olyckor 
En av de s.k. skyddslagstiftningarna som ansluter till miljöbalken är lag skydd mot 
olyckor (LSO). Denna reglerar den enskildes och samhällets ansvar för skydd vid 
olyckor. Eftersom jag i detta arbete kommer att jämföra hur en räddningsinsats 
påverkas av de båda lagstiftningarna presenteras lagen kortfattat här. 
 

2.7.1 Bakgrund 
Lag skydd mot olyckor (2003:778) infördes den 1 januari 2004. Denna lag ersatte 
den tidigare gällande räddningstjänstlagen (1986:1102). Till lagen finns också en 
förordning (2003:779). Anledning till att förnya lagstiftningen var flera. I SOU 
2002:10, ”reformerad räddningstjänstlagstiftning”, bilaga 144 anges syftet vara att 
föreslå hur lagstiftningen kan moderniseras med minskad detaljreglering, 
tydliggöra gränsdragningar till annan lagstiftning samt att se över viss utbildning. 
Kommittén delade upp detta uppdrag i ett antal underrubriker. En av dessa var att 
precisera skyldigheterna för staten, kommunen och enskilda.45 I förslaget till ny 
lagstiftning kom därför kommittén att betona den enskildes skyldigheter. 
 
”Den enskilde har det primära ansvaret eller skyldigheten att skydda sitt liv och 
sin egendom och att inte förorsaka olyckor. Det åligger var och en att vida 
skäliga åtgärder till skydd mot olyckor”.46 Vidare säger utredningen att: ”Detta 
innebär bl.a. att det är först om den enskilde eller verksamhetsansvarige, vilket 
ibland kan vara ett offentligt organ, inte själv kan ingripa som det allmänna 
ansvar inträder. Den enskilde kan därmed sägas ha ett ansvar enligt lagen även 
för att göra en räddningsinsats.”47

 
Det kan konstateras att det inte görs någon skillnad för enskild eller 
verksamhetsutövare i detta fall. Det finns ett antal viktiga begrepp i denna 
lagstiftning att framhålla. Ett av de viktigaste är att lagen gäller vid olyckor. I 
förarbetena definieras en olycka som: 
 
”Med olyckor avses plötslig inträffad händelse som medfört eller kan befaras 
medföra skada. Dit räknas händelser som beror på företeelser i naturen eller på 
människors handlande eller underlåtenhet att handla t.ex. bränder, explosioner, 
skred, ras översvämningar, oväder och utflöden av skadliga ämnen”.48

 
Det kan härmed konstateras att exempelvis ett kontinuerligt utsläpp från en fast 
anläggning inte kan räknas som en olycka. Ett annat viktigt begrepp är 
”räddningstjänst”. I 1 kap LSO 2 § 1 st. definieras detta som: 
 
”Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller 
kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för 
att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön” 
 
                                                 
44 SOU 2002:10, Reformerad räddningslagstiftning”, Fritzes s. 369 
45 Ibid. s. 375 
46 Ibid. s. 153 
47 Ibid. s. 153 
48 Ibid. s. 12 
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Det är viktigt att konstatera att det inte finns någon uttalad rangordning mellan 
räddning av människor, egendom eller miljö. Självklart kommer dock 
prioriteringen av livräddning att inta en särställning. Man kan också notera att 
djurlivräddning av tama djur, med något undantag, i detta fall jämställs med 
egendomsräddning och att vilda djur inte omfattas av lagstiftningen.49 Ytterligare 
ett viktigt klarläggande är att enligt 1 kap LSO 2 § 3 st; 
 
”Staten eller en kommun skall ansvara för en räddningsinsats endast om detta är 
motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets 
vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt.” 
 
Alla räddningsinsatser som genomförs som ”räddningstjänst” är utan direkt 
kostnad för den som har nytta av åtgärden. De ovan uppräknade kriterierna har 
även funnits i tidigare lagstiftning inom området och åtskilliga prejudikat finns 
därmed att tillgå angående hur detta skall tolkas. När räddningstjänst upphör skall 
detta enligt 3 kap LSO 9 § dokumenteras av räddningsledaren. Ägaren eller 
nyttjanderättshavaren av det drabbade objektet skall informeras samt en under-
sökning skall enligt 3 kap LSO 10 § göras för att klarlägga orsakerna till olyckan, 
olycksförloppet och hur insatsen genomförts. Ansvaret för det fortsatta agerandet 
övergår då normalt till verksamhetsutövaren eller ägaren, om de är olika, av det 
drabbade objektet.50

 
Reglerna om ingrepp i annans rätt enligt 6 kap LSO 2 § ger räddningsledaren 
möjlighet att under en insats ta i anspråk utrustning och annan egendom 
exempelvis fordon och båtar. Han får även utrymma eller spärra av områden, 
bryta sig in i byggnader samt flytta på staket, parkerade bilar eller träd. Kravet är 
dock att detta är försvarligt med hänsyn till farans art och omfattning. 
 
Om så sker skall också enligt 7 kap LSO 6 § ersättning utgå till ägaren eller 
nyttjanderättshavaren för detta. Detta gäller dock inte enligt 7 kap LSO 6 § om 
insatsen bedrivits för att hindra eller begränsa skador på egen egendom. Detta 
innebär att en verksamhetsutövare vid en brand i en egen fastighet vid insatsen 
lånar ut egen utrustning, exempelvis maskiner, saknar rätt att kräva ersättning för 
detta. 
 
Dessa regler fanns även i den tidigare räddningstjänstlagen (RäL). Nytt i LSO är 
däremot skyldigheten enligt 6 kap LSO 6 § på dokumentation i de fall där ingrepp 
i annans rätts utnyttjas under ett räddningstjänstskede. 
 
Vid vissa anläggningar där det finns speciella risker för människor och miljön 
gäller, förutom det ansvar som åligger enskilda, också speciella krav. I 2 kap 4 § 
står: 
 
”Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka skall orsaka 
allvarliga skador på människor eller miljön, är anläggningens ägare eller den 
som utövar verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig omfattning hålla 
eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga 
                                                 
49 Andréasson, N. Frid, S. R. Hedström, K. Wikström, P-O (1999), ”Lagkommentar, 
Räddningstjänst”, Brandförsvarsföreningens Service AB, s. 123 
50 SOU 2002:10 s. 311 ff 
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åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador. Den som utövar 
verksamheten är skyldig att analysera riskerna för sådana olyckor som anges i 
första stycket.” 
 
Skulle en olycka inträffa vid en sådan verksamhet skall enligt 2 kap LSO 5 § 
länsstyrelsen, polismyndigheten och kommunen underrättas under förutsättning 
att utsläppet, eller en överhängande risk för utsläpp, påkallar särskilda åtgärder för 
skydd av allmänheten. 
 

2.8 ”Lag om explosiva och brandfarliga varor” 
En av räddningstjänstens lagar när det gäller vissa anläggningar är lag (1988:868) 
om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Denna lag gäller för hantering och 
import av brandfarliga och explosiva varor. Enligt lagen innebär detta enligt 3 § 
LBE: 
 
”Med hantering avses i denna lag tillverkning, bearbetning, behandling, 
förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, förstöring, 
saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.” 
 
I LBE 4 § poängteras att det i miljöbalken och LSO finns andra regler som gäller 
parallellt. Eftersom LBE inte tar upp andra frågor än de i stycket ovan uppräknade 
måste det också tas hänsyn till de bestämmelser som finns både i LSO och 
miljöbalken när det gäller hantering och skydd i andra fall. Exempel på sådana är 
olyckor som medför utsläpp av brandfarliga eller explosiva ämnen till miljön. 
Lagen innehåller inte heller bestämmelser för enskildas skyldigheter att förebygga 
eller hindra och begränsa skador till följd av brand. Dessa bestämmelser finns 
istället i LSO. 

2.9 Olyckors miljökonsekvenser 
Det har under flera år forskats på vilka miljöeffekter som olyckor åstadkommer. 
Bland annan har Statens Räddningsverk (SRV) genom åren satsat stora belopp på 
olika forskningsuppdrag för att öka kunskapen om detta. SRV ansvar är i första 
hand inriktat mot olyckors konsekvenser till skillnad från de kontinuerligt 
betingade utsläppen. En olycka kan inträffa vid princip all verksamhet. Som 
tidigare nämnts är det den enskilde som skall tillse att en olycka inte inträffar. Om 
den ändå inträffar är det den enskilde som skall tillse att olyckan stoppas eller att 
konsekvenserna minskas eller åtgärdas. 
 
Ett av de områden som forskningen inriktat sig på är konsekvenserna från 
bränder. Generellt sett kan det sägas att nästan alla olyckor innebär negativa 
konsekvenser för miljön. Det är framförallt inom fyra områden som konsekvenser 
uppstår; rök med partikelspridning, kontaminerat släckvatten, aska och 
värmestrålning. De vanligaste miljöfarliga ämnen som bildas vid bränder är 
VOC51 och PAH52. Utöver detta kan också dioxiner och urlakning av farliga 
tungmetaller förekomma. Exakt vad som bildas och i vilka mängder är nästan 
omöjligt att förutsäga. Det beror på vad som brinner och hur insatsen genomförs. 

                                                 
51 Flyktiga organiska ämnen 
52 Polycykliska aromatiska kolväten 
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Som en allmän regel sägs att antalet farliga ämnen ökar vid förbränning vid låga 
temperaturer samt vid syreunderskott. Dioxiner, som är ett oerhört starkt gift, 
bildas vid ungefär samma förhållande men med den skillnaden att antingen klor 
eller brom tillsammans med en katalysator, exempelvis koppar måste finnas 
närvarande. 53

 
För att släcka en brand kan man antingen kväva eller kyla. En ytterligare 
släckmetod är lämpning, dvs. att man flyttar det som brinner till en mer 
ändamålsenlig plats för släckarbetet. De vanligaste kylmetoderna som används är 
att använda vatten som också fungerar som ett bra kvävningsmedel. Risken är 
dock att det släckvatten som används kontamineras av olika rester från 
brandkällan.54 Vid vissa typer av bränder, framförallt i brännbara kemikalier 
används även skum. Skummet kan vara av olika kvaliteter och sammansättning 
beroende av vilka kemikalier det skall användas mot. Generellt är även 
användande av skum förenat med negativa miljökonsekvenser på grund av 
skummets inneboende kemiska egenskaper. Sammantaget gör detta att i vissa fall 
kan räddningsinsatsen frambringa fler skadliga ämnen än själva branden. 

                                                 
53 Räddningsverket (2002), ”Utsläpp av bränder till miljön”, s. 17 ff 
54 Räddningsverket (1997), ”Effekter av släckvatten”, s. 21 ff 
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2.10 Mål M 258-02 vid Miljödomstolen i Växjö 
Som utgångspunkt för mitt fortsatta resonemang kommer jag att utgå från ett 
rättsfall från Miljödomstolen i Växjö där dom meddelades den 19 december 
2003.55 Fakta i målet är hämtat ur den särskilda insatsrapport som Malmö 
brandkår upprättade efter insatsen56, samt den miljöredogörelse Malmö brandkår57  
upprättat i ärendet. Ärendet gällde ett överklagat vite som utdömts i anslutning till 
efterarbetet från en brand i ett företag i Malmö. Parterna i målet var Miljö-
nämnden i Malmö samt ett företag, i det fortsatta referatet kallat D. Vid 
tidpunkten för denna insats hade ännu inte lagen om vid skydd av olyckor trätt i 
kraft utan målet baseras på den tidigare räddningstjänstlagen (1986:1102), vilket 
är av betydelse för det fortsatta resonemanget senare.  
 

2.10.1 Händelsen 
Lördagen den 22 september 2001 startade en brand i ett lager av fragmenterade 
återvinningsdäck i Malmö. Företaget var lokaliserat till en fastighet i den norra 
hamnen. Enligt bestämmelserna i förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd var denna anläggning en s.k. C-anläggning. Detta 
innebar att det enbart krävdes anmälan till kommunen för denna verksamhet. 
Totalt eldhärjades ca 6 000 ton gummidäck. Dessa däck genererade en kraftig rök 
innehållande en mängd sotpartiklar. Forskning vid bland annat Statens 
Provningsanstalt (SP) har visat att röken från bränder av denna typ kan innehålla 
skadliga ämnen. Bland de skadliga ämnen som bildas vid brand i gummi kan 
nämnas polyaromatiska kolväteföreningar (PAH), koldioxid, dioxiner och 
svavelföreningar.58 Förutom detta bildas omfattande mängder sotpartiklar som är 
relativt stora i sin konstruktion. Dessa partiklar har en betydande förmåga att 
förorena omgivningen och irritera andningsvägarna på människor. Vid det 
aktuella tillfället var vindriktningen fördelaktig för skyddet av människor 
eftersom röken drev ut mot havet. Den normalt rådande vindriktningen är däremot 
i motsatt riktning in mot centrala Malmö. 
 
När räddningstjänsten nådde till brandplatsen befanns två personer vara skadade. 
Det stod också klart att de brinnande byggnaderna innehöll gasflaskor med 
acetylen. Exakt var dessa flaskor fanns i de brinnande byggnaderna framgick inte. 
Räddningstjänstens första åtgärder blev därför att ta hand om de skadade, avspärra 
området på grund av risken av explosion och starta en utvändig släckning. Till 
denna släckning användes stora mängder vatten från närliggande brandposter. 
Senare användes kraftiga pumpar för att öka denna vattentillförsel med 
havsvatten. 
 
Det är förenat med avsevärda svårigheter att släcka bränder i stora upplag av 
denna typ. Värmen gör att ansenliga mängder med vatten behöver användas. 
Detta är ändå inte tillräckligt effektivt. För bästa effektivitet måste också upplaget 
                                                 
55 Mål nr M 258-02 vid Miljödomstolen i Växjö 2003-12-19 
56 Krook, Swen (2001), Särskild Insatsrapport, Brand DäckRec industrihamnen Malmö 2001-09-22, 
Malmö brandkår 
57 Malmö brandkår, (2001), ”Däcksbranden i Malmö hamn – sedd ur miljöperspektivet 
58 ”Utsläpp av bränder till miljön”, Räddningsverket (2002) s. 23 
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delas upp i flera mindre högar. Detta kan göras med grävskopor vid större bränder 
och spadar vid mindre. Konsekvensen av denna släckmetod gör att insatsstiden 
blir lång och resurskravet stort. Ett alternativ kan vara att avstå från en släckinsats 
och därmed låta hela mängden i upplaget få brinna ut. Vid detta tillfälle visade 
beräkningar att den totala insatstiden kunde bli ett antal dagar om ingen aktiv 
insats gjordes. Detta gjorde att räddningstjänsten tvingades att försöka hitta 
alternativa släckmetoder för att förkorta denna tid fall vinden skulle vända. Under 
lördagen gjordes därför ett antal försök med nio olika insatsmetoder i liten skala. 
Den enda metod som visade sig vara effektiv var att lämpa de brinnande 
gummifragmenten i den närliggande hamnbassängen. Detta arbete inleddes under 
söndagen med hjälp av inlånade hjullastare. På grund av den stora mängden avfall 
beräknades arbetet ta ett antal dagar att fullfölja. 
 
Eftersom detta arbete innebar en miljöbelastning inhämtades medgivande från 
miljöförvaltningen i Malmö stad, länsstyrelsen i Skåne och ägaren av hamn-
bassängen innan arbetet inleddes. I medgivandet ingick att hamnen skulle 
återställas i ursprungligt skick efter det att släckinsatsen genomförts. En 
ekonomisk garanti upprättades av kommunen för detta ändamål. Insatsen 
genererade också stora mängder med förorenat släckvatten. I inledningsskedet lät 
därför Malmö brandkår ett saneringsföretag suga upp detta släckvatten som senare 
fraktades till en tom fd. oljecistern inom hamnområdet. Avsikten var att senare 
omhänderta innehållet på ett miljömässigt godtagbart sätt. Denna cistern ingår i 
ett samarbete inom oljebolagen i Malmö för att utgöra en beredskapsåtgärd av 
detta slaget. 
 
Under tisdagen den 25 september 2001 släcktes branden. Senare under dagen 
avbröts räddningstjänst och ansvaret för det fortsatta arbetet övergick till D. 
Tillsynen över det fortsatta efterarbetet inklusive saneringen utövades av 
Miljöförvaltningen i Malmö stad. Den 3 december beslutade Miljönämnden i 
Malmö stad att utdöma ett vite till verksamhetsutövaren. I vitet av 500 000 kronor 
föreläggs D att senast en månad av delfåendet ta upp de däcksrester som dumpats 
i hamnbassängen av räddningstjänsten samt tömma och rengöra den cistern som 
det kontaminerade släckvattnet förvarads. Som stöd för detta beslut anfördes 
följande hänvisningar till gällande rätt: 
 

• 2 kap MB 3, 7 och 8 §§. Allmänna hänsynsreglerna 
• 9 kap MB 1§ 1p. Definition av miljöfarlig verksamhet 
• 26 kap MB 9 och 14§§. Tillsyn och utdömande av vite 
• 3 § lag (1985:206) om viten. 

 
Detta beslut överklagades av D till Länsstyrelsen i Skåne län. D yrkar på att 
länsstyrelsen skall undanröja föreläggandet och förordna om inhibition i avvaktan 
på lagakraftvunnet beslut i ärendet. Som skäl till överklagan angav D att 
dumpningen i hamnbassängen skedde under pågående brand i syfte att få branden 
och rökutvecklingen under kontroll. Man hävdar också att beslutet fattats under 
pågående räddningstjänst och därmed inte till den verksamhet som företaget 
bedrivit.59 D anser också det är orimligt att sanera cisternen eftersom det inte är 
känt vad den tidigare innehållit.  

                                                 
59 Mål nr M258-02 bilaga 1, s. 2 
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Genom ett delbeslut den 24 januari 2002 förordnade länsstyrelsen i Skåne län att 
det överklagade beslutet inte skulle gälla. Den 24 maj 2004 upphäver läns-
styrelsen det överklagade beslutet. 
 
Som skäl för sitt beslut anför länsstyrelsen att i och för sig kan verksamhets-
utövaren beträffande den anläggning som brunnit vara ansvarig för olägenheter 
som uppkommit för omgivningen genom branden. Man anser dock inte att D kan 
anses vara verksamhetsutövare enligt de åberopade bestämmelserna i miljöbalken 
i detta fall. Man anser inte heller i övrigt att bestämmelserna i miljöbalken ger 
stöd för det överklagade föreläggandet. 
 
Detta beslut överklagades av Miljönämnden i Malmö stad till Miljödomstolen i 
Växjö. Till stöd för yrkandet framförde Miljönämnden att räddningstjänstens 
primära uppgift var att förhindra ytterligare utsläpp till mark, vatten och luft. 
Eftersom de mest betydande utsläppen var till luft av de rökgaser som bildades 
ålåg det verksamhetsutövaren att hindra detta. Innan någon värre skada hunnit ske 
stoppades detta av räddningstjänsten åtgärder. Denna åtgärd är också kostnadsfri 
eftersom den klassats som räddningsåtgärd. 
 
Miljödomstolen bifaller delvis överklagandet och upphäver länsstyrelsen beslut 
den 19 december 2003. I beslutet sänks Miljönämndens vitesföreläggande till 
350 000 kronor att D senast den 31 mars 2004 skall ha tagit upp de däcksrester 
som dumpades i hamnbassängen. Domstolen hävde samtidigt det vite som avsåg 
tömning och rengöring av den hyrda cisternen eftersom detta redan skett av andra 
parter. 
 
Som domskäl anförde Miljödomstolen att räddningstjänsten handlat inom 
räddningstjänstlagen. Denna lag har ingen direkt koppling till miljöbalken. I lagen 
görs också en klar distinktion mellan å ena sida sådana åtgärder som krävs av 
samhället för att avvärja eller begränsa exempelvis brand. Kostnader för dessa är 
under ett räddningstjänstskede gratis för verksamhetsutövaren. Å andra sidan 
ställs sådana återställnings- eller saneringsåtgärder som återstår i ett senare skede. 
Dessa åtgärder förutsätts i lagen som i ett närmast normalt förfarande vidtas 
genom skadevållarens eller fastighetsägarens försorg. Domstolen konstaterar 
också att räddningstjänstlagen inte innehåller några bestämmelser som i sig 
begränsar möjligheten att med stöd av miljöbalken ingripa i den i målet aktuella 
frågan.60 Domstolen konstatera att de företagna åtgärderna var nödvändiga för att 
inte större skador på miljön skulle ske till följd av branden. Eftersom de aktuella 
däcken tillhörde företaget och ansvaret för miljöbalkens efterlevnad ligger främst 
på verksamhetsutövaren att genomföra nödvändiga åtgärder. 
 
”Det är verksamhetsutövarens skyldighet att se till att balkens regler inte 
åsidosätts och att verksamheten bedrivs så att miljöbalken syfte uppfylls. Att 
brandkåren i samband med bekämpningen av branden är den som slängt 
däckresterna i hamnbassängen och pumpat över släckvatten till cisternen saknar 
härvid betydelse i sammanhanget.”61

 
                                                 
60 Mål nr M258-02 s. 9 
61 Ibid. sida 10 
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D valde att inte gå vidare i detta mål utan tillsåg att däcksresterna tog upp från 
hamnbassängen inom den tid man hade till förfogande. 

2.10.2 Rättstillämpning 
De bestämmelser som detta rättsfall hänvisar till är 2 kap, 9 kap och 26 kap MB. 
En viktig hänvisning är också till räddningstjänstlagen. Denna lag föregick den nu 
gällande lag om skydd mot olyckor. Den rättskraft som de refererade paragraferna 
samt den rättspraxis detta fall givit är dock överförbara till nuvarande lagstiftning 
vilket jag kommer att argumentera för i senare stycken av detta arbete. Slutligen 
hänvisas även i domen till lagen om vite. 
 
I miljöbalkens 2 kapitel finns som tidigare nämnts de allmänna hänsynsreglerna. 
Miljönämnden i Malmö stad ansåg i sitt vitesföreläggande att det fanns stöd till att 
företaget brutit mot de i 2 kap MB 3 § reglerade försiktighetsregler genom att inte 
vidtagit de försiktighetsmått som behövs för att hindra att verksamheten medför 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö.62 Dessa försiktighetsregler 
kunde inte anses som orimliga jämfört med kostnaderna för relevanta skydds-
åtgärder vilket gör att något undantag från skälighetsregeln inte föreligger enligt 7 
§ ansåg Miljönämnden i Malmö. Man ansåg även att företaget brustit i ansvaret 
för att avhjälpa de skador som uppstod efter branden enligt stadgat i 8 §. 
Ytterligare laghänvisningar som Miljönämnden stödde sitt vitesföreläggande är  
10 kap 1 §, p. 1 om definitionerna av miljöfarlig verksamhet. Här står: ”(med 
miljöfarlig verksamhet avses) utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas 
från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller 
grundvatten”. 
 
Slutligen stöder Miljönämnden beslutet på en hänvisning till 26 kap MB. I detta 
kapitel regleras hur tillsynen av balken skall ske, där det i 9 § reglerar att en 
tillsynsmyndighet har rätt att med stöd av balken meddela de föreläggande och 
förbud som behövs i ett särskilt fall för att balken skall efterlevas, samt i den 14 § 
att beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Det har också en viss 
betydelse att den drabbade verksamheten var en s.k. C-anläggning vilket innebär 
att den inte var tillståndspliktig enligt 9 kap MB. Detta innebär att verksamheten 
enbart behöver inge en anmälan till den kommunala nämnd som skall fullgöra 
kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.63 Enligt 25 § i 
förordningen skall denna anmälan innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska 
beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten skall kunna bedöma den 
miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. 
 
Man kan också notera att vid tiden för denna insats gällde fortfarande räddnings-
tjänstlagen. Enligt dessa bestämmelser låg ansvaret för att organisera och 
genomföra räddningsinsatser på kommun och stat. Kommunen och staten skulle 
ingripa när den enskilde inte hade tillräckliga resurser för att klara av 
situationen.64 Det enskildes roll var i första hand att larma vid fara och att 
förbereda insatser genom att som ägare eller innehavare enligt 41 § RäL hålla 
utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan 
olyckshändelse. Om det däremot var en anläggning där verksamheten innebär fara 
                                                 
62 Mål nr M258-02 s. 2 
63 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 3 § 
64 Andréasson et al (1999) s. 120 
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för att en olyckhändelse skulle orsaka allvarliga skador på människor eller i 
miljön var anläggnings ägare skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta 
beredskap med bl.a. personal enligt 43 § RäL. Enligt tidigare prejudikat inom 
skadeståndsrätten konstateras även att kostnader i anslutning till räddnings-
insatsen skall bäras av den vars nytta räddningsinsatsen genomförs. 
 
I Miljödomstolens domskäl anges att både RäL och miljöbalken skall gälla 
parallellt. Man konstaterar också att det inte finns något i RäL som motsätter att 
miljöbalkens bestämmelser gäller när det gäller omhändertagande av resterna 
efter branden. Ytterligare konstateras att det normalt inte är räddningstjänstens 
sak att sanera efter en insats utan detta skall genomföras genom skadvållaren eller 
fastighetsägarens försorg. Slutligen konstateras att: ”…de förelagda åtgärderna 
kan anses nödvändiga för att i förebyggande syfte undanröja skador eller risker 
för skador på miljön”.65  
 

2.10.3 Sammanfattning 
I detta fall handlar det om vem som skall anses vara verksamhetsutövare för 
räddningsinsatsen. Utgången av detta avgör vem som är skyldig till att 
omhänderta de stora mängder avfall dumpats i en hamnbassäng tillhörig en privat 
företagare. Denne företagare har ingen annan koppling till den verksamhets-
utövare vars fastighet brunnit annat än som granne. 
 
Jag tolkar miljödomstolens utslag som att det alltid är den ordinarie verksamhets-
utövaren som har ansvaret för de konsekvenser som verksamheten har, även när 
en olycka inträffar. En annan slutsats som domen ger är att i de fall räddnings-
tjänstens insats är lyckosam och följer de metoder som kan förutsägas ge bästa 
effekt så räknas räddningsinsatsen som en del av verksamheten. Detta gör att 
verksamhetsutövaren eller den till vars förmån insatsen bedrivs också är ansvarig 
för de följder denna orsakat. Jag kommer senare att spekulera i vilka fall ett utfall 
kan få motsatt utslag. 
 
Som tidigare nämnts gällde den tidigare räddningstjänstlagen. Med införande av 
den nya lag om skydd mot olyckor torde rättsläget klarna när det gäller ansvaret. 
Jag kommer i senare slutsatser att beröra detta. Trots att domen grundas på en 
obsolet räddningslagstiftning torde rättsprejudikatet bestå.  

                                                 
65 mål M258-02 s. 10 
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3 Slutsatser 
 
I denna del av arbetet avser jag att utifrån ovan relaterat rättsfall och det resultat 
som beskrivits att dra slutsatser och göra vissa kommentarer. För källhänvisningar 
hänvisa jag därför, om inget annat anges, till föregående kapitel. Inledningsvis 
ställde jag ett antal frågor som mitt arbete avsåg att besvara. Detta kapitel utgår 
därför från dessa frågeställningar. 
 
Vad krävs för att det skall anses utgöra en verksamhet? 
 
Under 90-talet växte, som tidigare nämnts, behovet fram för att se över och i viss 
mån reformera den svenska miljölagstiftningen. I och med Sveriges engagemang i 
internationella miljöfrågor och det förestående inträdet i EU behövdes en översyn 
av hur de direktiv och konventioner som beslutats om i dessa sammanhang skulle 
införlivas i den svenska miljörätten. Som tidigare nämnts fanns också ett behov av 
att samordna de i flera fall otydliga och motstridiga svenska författningarna inom 
området. Exempelvis förelåg otydligheter hur vissa begrepp skulle tolkas. Två av 
dessa var begreppen ”verksamhet” och ”verksamhetsutövare” som i flera fall gav 
en otydlig vägledning för vem lagen var tillämplig  
 
Under Miljöskyddskommitténs och senare Miljöbalksutredningens arbete visade 
det sig vara svårt att ha ett tydligt definierat begrepp i miljöbalken. Svårigheten 
med tolkningen av begreppen från tidigare lagstiftningar bestod fortfarande. Man 
valde därför en bred icke precis tolkning. En verksamhet kom därmed att 
definieras med något som genomförs med en viss regelbundenhet. Medan en 
åtgärd är mer att anse som något som genomförs vid enstaka tillfällen. Man valde 
också att ur lagen undanta vissa åtgärder där miljöeffekterna av dess handlande 
var försumbar. 
 
Vem kan vara verksamhetsutövare? 
 
Den som genomför en verksamhet eller en åtgärd är därför att anses vara en 
verksamhetsutövare. Därmed avses alla som bedriver verksamheter eller vidtar 
åtgärder, avser att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder eller de som har 
bedrivit verksamheter eller vidtagit åtgärder som verksamhetsutövare, och är 
därmed skyldig att följa miljöbalkens regler. Som verksamhetsutövare behöver 
man inte alltid vara aktiv, dvs. bedriva en näringsverksamhet som hela tiden 
producerar varor eller liknande som kräver tillstånd. Man kan också bedriva en 
passiv verksamhet. Exempel på detta kan vara en sedan länge nedlagt 
avfallsdeponi som läcker av sitt innehåll via lakvatten. Det kan också vara en 
skogsbruksfastighet som genom utdikning påverkar en grannfastighet genom 
försurande utsläpp. 
 
Det finns i miljöbalken samt angränsande lagstiftning en tydlig hierarki när det 
gäller verksamhetsbegreppet. Högst i denna hierarki torde de specialreglerade 
verksamheterna och åtgärderna som exempelvis ”miljöfarlig verksamhet” och 
”vattenverksamhet” finnas. I nästa steg finns begreppet verksamhet som breddar 
omkretsen av berörda ytterligare. Nästa steg omfattar begreppet åtgärd som 
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breddar omkretsen giltigheten. Slutligen har vi de åtgärder som är av försumbar 
betydelse i det enskilda fallet. 
 
Att äga och bruka en villa bör anses vara en verksamhet. Genom att den 
producerar ett antal regelbundna miljöfarliga utsläpp, exempelvis från 
uppvärmning, avlopp eller underhållsarbete torde det också innebära att den även 
lyder under reglerna om miljöfarlig verksamhet. 
 
I räddningstjänstens fall blir det svårt att dra gränserna inom vilken 
verksamhetsform verksamheten sker. Räddningstjänstens huvudsakliga 
arbetsuppgifter är att vid behov stödja samhället då den enskilde inte kan hantera 
en olyckssituation. Om räddningstjänsten skulle bedriva exempelvis brands-
läckning med återkommande regelbundenhet torde detta anses att vara en 
verksamhet. Med tanke på kunskapen om dess miljöfarliga utsläpp, kanske även 
att anses som miljöfarlig verksamhet. Nu är dock så inte fallet, även om bränder 
sker ofta i vissa av landets kommuner sker det utan regelbundenhet. Olyckor sker 
inte heller på samma plats varje gång, och framförallt är inte olycksförloppen lika. 
Detta tyder mer på att räddningsinsatser borde hänföras till begreppet åtgärd. 
Samtidigt kan konstateras att en regelbundenhet i olyckor inte får eller skall 
förekomma. Däremot måste det uppenbart vara så att räddningstjänstens övningar 
och utbildningar faller inom begreppet verksamhet. Konsekvenser härav är att 
övningsverksamheten, utöver krav på att följa de allmänna hänsynsreglerna, också 
i många fall är att anses som tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter enligt 9 
kap MB regler om miljöfarlig verksamhet med följdbestämmelser. Så är också 
fallet i de flesta kommuner där räddningstjänsten har övningsanläggningar. 
 
Vad krävs enligt miljöbalken av en verksamhetsutövare? 
 
Den viktiga konsekvensen av att vara verksamhetsutövare är att verksamheten 
skall vägas mot de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap MB. I detta kapitel finns 
flera viktiga grundprinciper som tidigare nämnts. Exempelvis skall man ha 
kunskap över vilka effekter som verksamheten har på människor och miljö. 
 
Motsvarande krav finns även i 2 kap LSO 3 §, 1 st. med vidhängande förordning66 
där framförallt ägare eller innehavare av byggnader eller anläggningar, där det 
med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas 
särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skall i skriftlig form lämna en 
redogörelse för brandskyddet. 
 
Även om räddningstjänstens insatser är att anse som verksamhetsutövning torde 
den dock kunna hänföras till begreppet åtgärd. Detta undantar dock inte 
räddningstjänsten från att följa de allmänna hänsynsregler som beskrivs i 2 kap 
MB. Bland dessa är det framförallt, kunskapskravet, användandet av bästa 
möjliga teknik, försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen som är 
tillämpbar. 
 

                                                 
66 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 2 kap 1 § 
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Enligt LSO är den enskilde ansvarig för skyddet av sin egendom. Enligt 
miljöbalken är den som bedriver en verksamhet eller en åtgärd som inte är 
obetydlig skyldig att skydda miljön. Här finns en viss samsyn. 
 
Det finns utöver denna ytterligare samsyn i LSO och miljöbalken när det gäller 
den enskildes ansvar för miljön. Som tidigare nämnts betonas i båda lags-
tiftningarna den enskilde verksamhetsutövarens ansvar för att kartlägga och 
förebygga risken för sin verksamhets påverkan på miljön. I miljöbalken krävs i de 
fall det behövs även tillstånd för en miljöfarlig verksamhet, medan det i LSO 
ställs krav på att skapa ett egenskydd för denna risk. I LSO ställs också krav på att 
i viss extra farlig verksamhet genomföra olycksförberedande åtgärder, exempelvis 
inrättande av egen räddningsstyrka. På samma sätt borde man med de allmänna 
hänsynsreglerna kräva att en verksamhetsutövare skall förbereda sig för en 
olycka.  
 
Motsvarande krav ingår enligt min uppfattning även i kunskapskravet enligt 2 kap 
MB 2 §. Det kan konstateras att när det gäller verksamheter som omfattas av 
tillståndprövning sker detta ofta. Kunskapen om hur kemikalier beter sig vid en 
olycka är ofta väl dokumenterad. Det är relativt enkelt att se vilken kemikalie som 
läcker ut, det är ofta lätt att konstatera vilken mängd det rör sig om. Det finns 
också en riklig dokumentation över dessa kemikaliers egenskaper. Totalt ger 
dessa kunskaper en grund till en riskbedömning. 
 
När det gäller annan verksamhet saknas ofta kunskapen om detta. Kunskaper om 
de risker en brand utgör finns ofta inte med vid de riskbedömningar som görs. 
Den främsta orsaken till detta är att kunskaper i många fall saknas. Innehållet i 
brandrök är oförutsägbar. Innehållet beror på plats, innehåll, syreinnehåll, värme 
mm. I vissa känsliga områden kan kontaminerat släckvatten utgöra ett hot 
exempelvis mot grundvattnet. 
 
Även normal näringsverksamhet kan ibland utgöra fara för hälsa och miljö vid 
exempelvis en brand. Exempelvis kan uppbyggandet av stora köpcentra skapa helt 
nya risker. Var för sig utgör inte dessa affärer något hot mot miljön. En vanlig 
affär som inte säljer kemikalier eller andra varor som innehåller kända 
dokumenterade risker behöver knappast ha något tillstånd för detta. De är inte 
tillstånd- eller anmälningspliktiga även om de per definition är miljöfarlig 
verksamhet. Däremot kan en brand i ett antal affärer tillsammans släppa ut 
avsevärda mängder med farliga ämnen. Enligt de allmänna hänsynsreglerna bör 
verksamhetsutövaren ha kunskap om detta. Ett exempel på en sådan brand var 
branden i ”Barnens Hus” och ”Jysk bäddlager” i Östersund. 67

 
Den 29 oktober 2003 brann en fastighet innehållande en leksaksaffär och ett 
inredningsföretag i Östersund. Branden, som var anlagd, fick ett våldsamt förlopp. 
Delvis förklaras detta genom byggnadens konstruktion, men också genom dess 
innehåll. Vägg- och takkonstruktionen bestod av en sandwichkonstruktion med 
plåtväggar och cellplastisolering. Väggarnas insida var målad med en akrylatfärg. 
Det kunde också misstänkas att denna konstruktion tillsammans med fastighetens 
innehåll innehöll flamskyddsmedel. För att undersöka detta genomfördes 
                                                 
67 Räddningsverket (2004), ”Uppföljning av branden i Barnens Hus i Torvalla – med 
miljöinriktning” 
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provtagningar av Miljöförvaltningen i Östersund tillsammans med Statens 
Räddningsverket. Resultatet av dessa prov indikerade också detta. Bland annat 
hittades stora mängder med brom, som är en vanlig beståndsdel i flamskydds-
medel, i släckvattnet och senare även i prover som togs i terrängen nordost om 
fastigheten. Denna konsekvens var inte något som verksamhetsutövaren eller 
tillståndsmyndigheterna känt till i förväg och knappast heller kunnat förutse. 
Samma risk finns exempelvis i flera av de stora köpcentra som byggs upp ofta i 
utkanten på större orter. Enligt nuvarande lagstiftning, både LSO och miljöbalken, 
krävs inte tillstånd för detta. Den potentiella miljöskadan har inte ansetts som stor. 
 
Det är inte självklart att konsekvenserna för miljön vid olyckor berörs vid 
tillståndsgivning och lokalisering av verksamheter. Det kan också vara en fråga 
för skydd av miljön från en verksamhet. En normalt säker verksamhet kan genom 
sin placering vid en olycka utgöra ett hot mot ett känsligt område med exempelvis 
en utrotningshotad biotop. 
 
Ytterligare ett problem är hur resterna efter en olycka skall hanteras. I vissa fall 
kan stora mängder aska eller kontaminerade jordmassor behöva tas om hand. Det 
kan också röra sig om kontaminerade husrester. Med de kunskaper som idag finns 
kan det i flera fall röra sig om farligt avfall. Vid mellanlagring av detta krävs i 
vissa fall tillstånd. Det vore en orimlig tanke att en verksamhetsutövare skulle 
ansöka om tillstånd i förväg för att mellanlagra farligt avfall från en olycka, om 
inte detta är en del av verksamheten. Det är mer rimligt att kommunen upplåter en 
sådan mellanlagringsplats i avvaktan på besked från exempelvis provtagningar 
hur farligt det aktuella avfallet är.  
 
Det i kapitel 2.10 refererade rättsfallet bygger slutsatserna på den tidigare 
räddningstjänstlagen. Denna har senare ersatts av LSO. Det kan dock konstateras 
att motsvarigheten till det lagrum som åberopas av miljödomstolen återfinns även 
i den nya lagstiftningen. Detta skulle troligen inte innebära att någon ändrad 
utgång av fallet skulle ske med den nya lagstiftningen. Det kan också konstateras 
att det inte finns någon samordning mellan miljöbalken och LSO, vilket gör det 
svårt att ge snabba klara avvägningar i en olycksituation. Att en verksamhets-
utövare anses utöva sin verksamhet även under en räddningsinsats torde vara ett 
rimligt utslag. Om utslaget blivit annorlunda skulle detta innebära att räddnings-
tjänsten skulle få svårt att genomföra vissa insatser på grund av de orimligt höga 
kostnader detta skulle innebära. 
 
Finns det något som gör att ansvaret för en verksamhet kan växla mellan 
flera verksamhetsutövare? 
 
En intressant fråga i sammanhanget uppstår om en verksamhetsutövare inte vill 
att en räddningsinsats genomförs. Exempelvis kan en skogsägare vilja att skogen 
brinner för att därmed gynna vissa arter som är beroende av värme och 
skogsbränder för sin fortlevnad. Detta skulle innebära en åtgärd för att främja en 
hållbar utveckling enligt miljöbalkens mål i 1 kap MB 1 §. Problemet kan vara att 
en angränsande fastighet till den eldhärjade fastigheten inte har samma åsikt. 
Skall då räddningstjänsten på eget bevåg och under egen verksamhetsutövning 
bekämpa branden eller skall man försöka säkra så att den inte sprids vidare? Här 
är det svårt att ge ett svar. Om en ägare av en egendom inte vill genomföra en 
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verksamhet och om det inte finns någon laglig skyldighet för räddningstjänsten 
som tvingar ägaren till detta torde det innebära att räddningstjänsten tar på sig 
verksamhetsutövaransvaret för sin åtgärd. Därmed är det inte självklart att man 
därmed också tar på sig de kostnader som efterarbetet innebär. Räddningstjänsten 
kan också välja att göra ett ingrepp i annans rätt enligt LSO. Samma sak kan 
uppstå om en verksamhetsutövare inte anser att det finns några värden att rädda i 
sin egendom. Det går inte att tvinga på en enskild eller näringsidkare en 
räddningsinsats med hjälp av räddningstjänsten, om inte andras liv, egendom eller 
miljö är hotad. Skulle ändå räddningstjänsten genomföra en insats bör detta ske 
som en åtgärd där räddningstjänsten har det fulla ansvaret. Det som vidare kan 
diskuteras är om det i detta fall kan anses vara ”räddningstjänst” enligt de fyra 
kriterier som gäller för detta. 
 
Ytterligare ett hypotetiskt fall är om en näringsidkare uttryckligen givit 
instruktioner hur en räddningsinsats skall genomföras vid dennes verksamhet, 
exempelvis genom en fastställd insatsplan. Om räddningstjänsten trots kunskap 
om denna plan väljer att genomföra insatsen på ett annorlunda sätt och därvid 
förorsakar miljöskador. Vem är då ansvarig för efterarbete från detta? Med 
vägledning från domen i Malmö borde slutsatsen vara att näringsidkaren är den 
som skall tillse att miljön blir återställd. Dock borde kostnaderna för detta arbete 
kunna återsökas från räddningstjänsten. 
 
Slutsatsen efter domen från Miljödomstolen i Växjö i målet mot D torde bli att en 
räddningsinsats är en del av den verksamhetsutövares verksamhet som insatsen 
avser att rädda. Detta förutsätter dock att verksamhetsutövaren är känd. I vissa fall 
kan detta vara svårt att avgöra, exempelvis vid vissa trafikolyckor och skogs-
bränder. Detta undantar dock inte kravet att räddningsinsatsen och därmed 
räddningstjänsten skall följa de tillämpliga hänsynsregler som finns i 2 kap MB. 
Verksamhetsutövaren som anlitat räddningstjänsten för att genomföra en 
räddningsinsats måste lita på att så är fallet. Verksamhetsutövaren kan inte heller 
förutse vilken metod som räddningstjänsten kommer att använda, om inte en 
insatsplan är upprättad för objektet. Skulle räddningsinsatsen förorsaka mer skada 
på miljön än nödvändigt genom exempelvis en felaktigt genomförd insats blir det 
då en skadeståndsrättslig fråga mellan verksamhetsutövaren och räddnings-
tjänsten. Dock är verksamhetsutövaren fortfarande skyldig att åtgärda de skador 
som uppstått. Skulle däremot räddningstjänsten grovt bryta mot balkens syfte och 
de allmänna hänsynsreglerna kan reglerna i 29 kap 2 § MB om vållande till 
miljöstörning bli direkt tillämpliga mot räddningstjänstens insats. Alternativt kan 
det också bli en fråga om tjänstefel för räddningsledaren vid insatsen. Det är dock 
osannolikt att en räddningsverksamhet som bedrivs vore straffbart. Troligen kan 
inte heller något krav ställas av samhället mot räddningstjänsten vid något annat 
tillfälle, utom i de fall den ordinarie verksamhetsutövaren är okänd, att svara för 
efterarbeten enlig 10 kap MB 2 – 4  
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Vilket ansvar har en räddningstjänst i sin tjänsteutövning i förhållande till 
verksamhetsbegreppet? 
 
Krav bör ställas på verksamhetsutövare att i sitt riskhanteringsarbete, bl.a. enligt 
LSO, i förebyggande syfte även se på de miljöeffekter som en olycka och en 
sannolik räddningsinsats ger. Detta gäller inte bara kemikalieutsläpp utan också 
vid bränder. Vid släckning av en brand bildas i många fall ett kontaminerat 
släckvatten, aska och luftburna partiklar. Mängden förorenat vatten är beroende 
på vilka mängder av släckvatten som används. Detta bör gå att räkna ut i förväg. 
Det går också att räkna ut behovet av uppsamling av detta. Krav på sådana 
uppsamlingsanläggningar kan inte ställas enligt LSO men däremot av miljö-
balken. Stöd för detta kan bl.a. hittas i den tidigare nämnda 9 kap MB 1 § regler 
om miljöfarlig verksamhet.  
 
Ett av de argument som Miljönämnden i Malmö använde vid rättsfallet ovan var 
att insatsens syfte var att minska de skadliga luftföroreningarna och att hamnen 
redan var starkt förorenad. Genom att dumpa de brinnande däcksresterna i 
hamnen fick räddningstjänsten branden släckt. Insatsen var därmed lyckosam. 
 
Om förutsättningarna däremot varit annorlunda. Låt oss anta att hamnbassängen 
var i direkt anslutning till en insjö, exempelvis Mälaren och utgjort en betydligt 
mer värdefull biotop samt en betydande ytvattenreservoar. Ett faktum som var 
känt i förhand. I detta fall ställs valet mellan att slå ut biotopen och ytvattnet eller 
låta röken sprida partiklar. Om hotet fortfarande föreligger att en stor mängd 
människor hotas av röken skall detta väga högre än vattnet. Vem avgör detta? 
Vem skall bekosta de åtgärder som måste vidtas för att minimera skadorna? I 
detta fall är det viktigt att de inblandade aktörerna har kunskap både om de 
effekter som olyckan ger, men även om känsligheten hos recipienten. Här bör 
man kräva att räddningstjänsten har denna kunskap. Om man ändå genomför en 
sådan insats är detta ett medvetet brott mot de allmänna hänsynsreglerna och torde 
därmed ge en återverkan direkt på räddningsledaren. 
 
Om en räddningsinsatsen genomförs på en sannolik olycka torde detta innebära 
att räddningstjänstens medverkan är jämförbar med ett underentreprenörskap. Det 
är ju enligt LSO verksamhetsutövarens skyldighet att tillse att en olycka inte 
händer, och om den ändå inträffar är det fortfarande verksamhetsutövarens sak att 
tillse att denna avhjälps och att inte en hälso- eller miljöpåverkan sker på 
utomstående personer eller omgivande miljö. Det är när verksamhetsutövaren 
själv inte kan klara situationen som kommunen träder in. Det blir då en 
”räddningstjänst” Denna räddningstjänst pågår så länge som den uppfyller de fyra 
kriterier som LSO anger. När någon av dessa kriterier inte uppfylls upphör också 
räddningstjänst. Skulle det var så att det fortfarande finns ett behov att stödja 
ägaren eller verksamhetsutövaren är detta en avtalsfråga mellan parterna. Det 
arbete som då genomförs skall också ersättas. I denna situation övergår läget från 
att vara en kommunal räddningsinsats som stöttar den enskilde till att bli ett 
uppdrag från den enskilde till räddningstjänsten. I detta fall torde detta inte 
innebära någon skillnad för verksamhetsbegreppet. Skillnaden är dock att här 
borde ett större ansvar kunna läggas på räddningstjänstens metoder. 
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Det är också upp till verksamhetsutövaren att ha den kunskap som erfordras för 
att veta vilka konsekvenser som olyckan ger. Skulle däremot en olycka inträffa 
som anses mycket osannolik, där verksamhetsutövaren känner till att risken finns 
men beräkningar visar att denna risk är mycket osannolik, skulle det innebära att 
det är räddningstjänsten som är verksamhetsutövare. Här måste gränsdragningen 
mellan vad som kan anses vara sannolikt eller inte vara ytterligt svår. 
 
Konsekvenserna av om räddningstjänsten skulle anses vara ensam 
verksamhetsutövare skulle bli att risken för stora kringkostnader för kommunen 
troligen skulle verka hämmande på insatsen. Framförallt kostnaderna för 
efterbehandlingen skulle innebära att insatsmetoderna skulle anpassas efter detta. 
Självklart vore det bra för miljön om exempelvis mängden kontaminerat 
släckvatten minskade. Men om det skulle ske på bekostnad av insatsens 
effektivitet. Man kan härvid även konstatera att underlåtenhet att agera, trots att 
kunskaper om exempelvis de negativa miljöeffekterna, kan vara ett brott mot de 
allmänna hänsynsreglerna. När det gäller nödhandlingar finns också i rättskällor 
en princip inom skadeståndsrätten. Enligt denna rättspraxis skall en skada som 
orsakats av nödhandlingar inte föranleda skadeståndsansvar för den som företog 
handlingen, utan för den till vars förmån han handlade. När det gäller 
räddningsinsatser bör detta innefattas i begreppet nödhandling.  
 
Kan en räddningstjänst anses vara ett följdföretag till den ordinarie verksam-
hetsutövaren? Om det är så att en räddningsinsats är en del av en verksamhet 
torde det innebära att de utsläpp som detta genererar till omgivningen bör anses 
som ett följdföretag. Det är framförallt de utsläpp som påverkar den direkta 
omgivningen som detta berör, inte på mer nationell eller global påverkan.  
 
Slutligen kan konstateras att lagen om explosiva och brandfarliga varor gör att i 
viss verksamhet bör man vid tillstånd- och tillsynsärenden samordna kraven enligt 
olika lagstiftningar. Exempelvis bör samordnade tillsynsbesök göras i de fall där 
flera olika tillsynsmyndigheter har olika lagstiftningar att hantera68. 
 

                                                 
68 ”Vägledning vid bränder och utsläppsberedskap”, Miljösamverkan Västra Götaland (2002) s 18 
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4 Egna reflektioner 
I detta avsnitt avser jag att göra ett antal egna reflektioner med anknytning till 
detta arbete. Detta görs med utgångspunkt från det i 2 kapitlet refererade 
rättsfallet. 
 
Avgörande i rättsfallet bygger på att de åtgärder som vidtogs varit lyckosamma 
för att snabbt minska spridningen till luften som enligt miljödomstolen var den 
primärt hotade recipienten. Man kan därvid undra hur utfallet blivit om detta inte 
varit fallet, dvs. utfallet inte varit lyckosamt. En fråga som infinner sig då är vad 
som skulle ge ett motsatt utslag. Man kan också fråga sig vem som skall avgöra 
om insatsen varit lyckosam. 
 
Vid alla räddningsinsatser skall en räddningsledare utses69. Den som utses skall ha 
vissa kvalifikationer för detta som anges i lag om skydd mot olyckor. Vid en 
insats skall beslut tas inom ett mycket kort tidsintervall. Detta beslut skall ge 
maximalt största effekt i skyddet av människoliv, egendom samt av miljön. I 
beslutet ligger också arbetsledning av ett antal brandmän samt hänsyn till dessas 
arbetsmiljö. För att kunna ta ett så optimalt beslut som möjligt krävs en stor 
kunskap om exempelvis de miljöeffekter som insatsen genererar. I fallet med 
gummidäcken i Malmö fanns ett antal lyckosamma faktorer som spelade in. Dels 
blåste vinden ut från staden vilket gjorde att invånarna inte primärt hotades. Dels 
var den närliggande miljön redan negativt belastad, det fanns ingen skyddsvärd 
recipient i direkt anslutning till brandplatsen. Som händelseutvecklingen senare 
gestaltade sig fick räddningsledningen tid att försöka flera olika insatsmetoder i 
experimentell skala innan man fastställde den slutliga metoden. 
 
Om vinden över Malmö hade vänt redan under söndag kväll och röken drivit in 
över staden, hade man då fortfarande ansett att insatsen varit lyckosam? I detta 
läge har man både rök över staden och däcksrester i hamnbassängen. Miljö-
domstolen slog ju fast att det farligaste hotet var röken som spreds och att det var 
det primära att få denna att upphöra innan den inverkade skadligt på hälsan. Detta 
skulle vägas mot att genom att dumpa däcken i havet skulle detta åstadkomma en 
kraftig lokal förorening men med en begränsad miljöskada. Men om detta 
misslyckats genom att åtgärden satts in för sent och röken även påverkat staden 
hade man ju fått den negativa miljöpåverkan från båda åtgärderna på halsen 
samtidigt. 
 
Enligt den tidigare räddningstjänstlagen var räddningstjänsten en kommunal 
angelägenhet. Kommunen skulle skydda innevånarna mot faror. Detta gällde både 
hälso- och miljöfaror. Även i detta fall torde det därför, enligt min mening, vara 
så att räddningstjänsten inte bedriver en egen verksamhet eller åtgärd utan det är 
fortfarande den ordinarie verksamhetsutövarens ansvar att återställa. Eftersom en 
räddningsinsats kräver snabba beslut måste man, enligt min mening, tillåta att 
räddningstjänsten kan få misslyckas och ändå slippa undan ansvar. 
 
Ett för räddningstjänsten viktigt begrepp är ”räddningstjänst” När räddningstjänst 
råder har räddningsledaren ett särskilt ansvar och befogenheter på olycksplatsen. 

                                                 
69 4 kap lag om skydd mot olyckor 10 § 
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Han har exempelvis rätt att ta andra personer, dess utrustning eller annan 
egendom till sin hjälp för att lösa insatsen. När inte räddningstjänst längre råder är 
den fortsatta insatsen inte längre finansierad av allmänna medel. Skulle ändå 
räddningstjänstens medverkan vara nödvändig skall dessa kostnader bestridas av 
uppdragsgivaren i en normal uppdragsgivare – uppdragstagareförhållande. Detta 
gör också att de åtgärder som vidas under denna fas i en insats också har ett helt 
annat ansvarförhållande. 
 
Om situationen varit sådan att inte de fyra kriterierna för räddningstjänst varit 
uppfyllda och att detta därmed inte var en räddningsinsats skulle detta förändra 
situationen? Troligen skulle det vara fallet. Här har uppdragsgivaren, den 
ordinarie verksamhetsutövaren, möjlighet att styra verksamheten. Skulle det vara 
så att han inte ger en direkt order om att dumpa däcken, kan han hävda att 
räddningstjänsten själva tog detta beslut och därvid är ansvariga för åtgärden.  
 
Det saknas i dag någon form av ”nödrätt” i miljölagstiftningen. Detta är speciellt 
uppenbart när det gäller räddningsinsatser. Däremot kan frågan ställas om det är 
nödvändigt att en sådant finns. För vilka skulle den regeln gälla, och i vilket 
sammanhang? Om räddningstjänsten skulle ha valet att rädda människor före en 
känslig biotop vid en insats tro jag att valet blir ganska enkelt. Står man i valet 
mellan att säkra en egendom, exempelvis en fastighet, före att skydda ett natura 
2000-område tror jag även där att valet är enkelt. Egendomen kommer före i 
huvuddelen av fallen. Så länge det inte finns en tydlig prissättning på miljöskador 
så går det inte att jämföra kostnaderna.  
 
Enligt min mening bör det göras en översyn av miljöbalken där ett klargörande 
görs i vilka situationer annan lagstiftning enligt ”lex specialis” går före. Detta 
gäller inte minst inom de områden där det finns lagstiftning som syftar till att 
rädda människor och miljö från fara. Detta gäller inte bara räddningstjänst-
lagstiftning utan också inom sjukvård och polisiär verksamhet. Det bör även göras 
en översyn av kriterierna för miljöbrott enligt 29 kap MB. Som lagen är 
formulerad i dag ställs räddningstjänst inför ett svårt avvägande i vissa fall om 
man skall medverka till att miljöbrott beivras eller att fullgöra sina skyldigheter 
enligt LSO. Som ett exempel på detta kan nämnas Högsta Domstolens dom 
B 2882-0270 där en misstänkt frias från miljöbrott därför att den brottsliga 
gärningen inte kan anses som straffbar eftersom den utsläppta dieseloljan sanerats 
effektiv av ett saneringsföretag.  
 
En intressant frågeställning är om inte dagens kretsloppssamhälle kan utgöra 
ökade risker för olyckor med värre konsekvenser för miljön än tidigare. I dag 
samlas stora mängder med avfall i stora mellanlager eller deponier. Det kan i 
vissa fall vara en fråga om farligt avfall. Under de senaste åren har vi också 
upplevt hur flera av dessa varit drabbade av olyckor. Exempelvis den i detta 
arbete refererade branden vid ett återvinningsföretag för gummidäck i Malmö 
2001, eller branden vid en återvinningsanläggning för begagnade batterier i 
Landskrona samma år. Anläggningen i Malmö var som tidigare nämnts en s.k. C-
anläggning där det räcker med en enkel anmälan till miljöförvaltningen. Det finns 

                                                 
70 Mål B 2882-02 vid Högsta Domstolen 2003-12-22 
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också ett antal andra motsvarande anläggningar i landet som också är C-
anläggningar med motsvarande potential för miljöskador vid bränder. 
 
En annan typ av anläggningar där stora miljöstörningar kan uppstå är 
avfallsanläggningar. Vid flertalet av dessa finns villkor uppställda för 
omhändertagande av lakvatten och andra restprodukter. En brand i sådan 
anläggning kommer att producera åtskilliga miljöfarliga utsläpp till luften. 
 
Avslutningsvis kan man ställa sig frågan om det behövs ett tydligare formulerat 
verksamhetsbegrepp i miljöbalken? Jag anser inte det. Syftet med miljöbalken är 
att träffa alla som på något sätt kan tänkas påverka miljöbalkens mål; att främja en 
hållbar utveckling. Om man väljer att formulera till ett tydligare begrepp måste 
detta innebär att ett antal nya formuleringar måste införas i form av special-
regleringar i balken. Miljöbalken är redan i dag svår att överblicka och relativt 
otydlig, och skulle inte bli betjänt av att utökas. 
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6 Bilaga 
 
Avdelning Kapitel Huvudsakligt innehåll 

1 Miljöbalkens mål och tillämpningsområde 
2 Allmänna hänsynsregler mm 
3 Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- 

och vattenområden 
4 Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark 

och vatten för vissa områden i landet. 
5 Miljökvalitetsnormer 

1 

6 Miljökonsekvensbeskrivningar och annat 
beslutsunderlag 

7 Skydd av områden 2 
8 Särskilda bestämmelser om skydd för djur- och växtarter 
9 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
10 Förorenade områden 
11 Vattenverksamhet 
12 Täkter, jordbruk och annan verksamhet 
13 Genteknik 
14 Kemiska produkter och biotekniska organismer 

3 

15 Avfall och producentansvar 
16 Allmänt om prövning 
17 Regeringens tillrådlighetsprövning 
18 Regeringens prövning av överklagade avgöranden mm 
19 Förvaltningsmyndigheternas och kommunernas prövning 
20 Domstolar 
21 Mål i miljödomstolen 
22 Förfarandet vid miljödomstolarna i ansökningsmål 
23 Rättegången i Miljöverdomstolen och Högsta domstolen 
24 Tillstånds giltighet, omprövning mm 

4 

25 Rättegångskostnader och liknande kostnader 
26 Tillsyn 
27 Avgifter 

5 

28 Tillträde 
29 Påföljder 6 
30 Miljösanktionsavgifter 
31 Ersättning vid ingripande av det allmänna och vid 

tillståndsprövning av vattenverksamhet mm 
32 Skadestånd för vissa miljöskador och andra enskilda 

anspråk 

7 

33 Miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring 
 

 - 37 - 


	Inledning
	Syfte
	Metod
	Avgränsningar
	Frågeställning
	Disposition

	Miljölagstiftning
	Bakgrund till Miljöbalken
	Internationell miljölagstiftning
	Miljöbalkens uppbyggnad
	Begreppet ”Verksamhet”
	Miljöfarlig verksamhet
	Vattenverksamhet
	Farligt avfall
	Följdverksamhet

	De allmänna hänsynsreglerna
	Miljöbrott
	Lag skydd mot olyckor
	Bakgrund

	”Lag om explosiva och brandfarliga varor”
	Olyckors miljökonsekvenser
	Mål M 258-02 vid Miljödomstolen i Växjö
	Händelsen
	Rättstillämpning
	Sammanfattning


	Slutsatser
	Egna reflektioner
	Referenser
	Bilaga



