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Sammanfattning 

Fastigheter säljs och köps dagligen, vilket innebär att det är av stor vikt med regler som 

reglerar förhållandet. Reglerna om vem som skall anses ansvarig för en fastighet ställs på 

sin spets då förvärvet avser en fastighet som är belastad med förorenad mark. Syftet 

med denna uppsats är således att utreda vem som kan anses ansvarig för förorenad mark 

och även om en friskrivningsklausul kan påverka ansvarsfördelningen. Vem som skall 

anses ansvarig kan skilja sig åt beroende på om MB:s eller JB:s regler skall tillämpas. 

MB:s regler tar sikte på vem som kan åläggas ett eventuellt saneringsansvar. Utgångs-

punkten för vem som kan komma att hållas ansvarig för en sanering är 10 kap. MB. 

Reglerna föreskriver att ett saneringsansvar kan åläggas en eller flera verksamhetsutövare 

eller en eller flera fastighetsägare. Vid bedömning om huruvida föroreningar föreligger 

och vem eller vilka som skall anses ansvariga, görs en bedömning utefter omständighe-

terna i det enskilda fallet.  

JB:s regler tar sikte på vad som kan anses som fel i en fastighet. Felreglerna i JB är såle-

des avgörande för huruvida föroreningar kan anses som ett fel. Olika faktorer kan vara 

av betydelse för vem som skall anses ansvarig, så som avtalet mellan parterna, köparens 

undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt. Samtliga faktorer är avgörande för 

vem som skall anses ansvarig då en fastighet är belastad med förorenad mark. Ansvars-

fördelningen är även avgörande för i vilken mån köparen har möjlighet att åberopa olika 

påföljder gentemot säljaren.  

Både säljaren och köparen av en fastighet har möjlighet att i viss mån friskriva sig ifrån 

ansvar. Detta gäller både för saneringsansvaret enligt MB och felansvaret enligt JB. Vissa 

omständigheter bör dock beaktas, detta då en friskrivningsklausul kan komma att ogil-

tigförklaras eller jämkas om vissa förhållanden föreligger. Omständigheterna i det en-

skilda fallet är avgörande.  
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Abstract 

Properties are bought and sold daily, which means that it is of great importance with 

rules that regulate the acquisition. The rules on who should be held liable for a property 

brought to a head when the acquisition relates to a property that is loaded with conta-

minated soil. The purpose with this thesis is to investigate who could be held liable for 

contaminated land and also whether an exclusion clause can affect the separation of re-

sponsibilities. Two different liabilities can occur depending on which law that should be 

applicable, MB or JB.    

MB's rules apply to anyone who may be subject to decontamination responsibilities, 

which is regulated in Chapter 10. MB. The rules state that a decontamination responsi-

bility attaches to one or more operators, or one or more property owners. In assessing 

whether contamination exists and whom to be considered responsible, an assessment is 

made along the facts of the case. 

JB's rules apply to what can be considered as defects in a property, the rules in JB is 

therefore crucial to whether the pollution could be considered as an error. Different cir-

cumstances are important when deciding what party that should be liable, like the 

agreement between the parties, the buyer’s obligation to examine the property and the 

seller’s duty to inform the buyer. All factors are important when deciding who to be 

held liable. The separation of responsibilities is important when deciding whether the 

buyer has an opportunity to refer to different sanction against the seller.   

An exclusion clause can to some extent affect the separation of responsibilities. This is 

valid both for the decontamination responsibilities under MB and the rules in JB. Some 

facts should be considered when an exclusion clause is written, since it may be annulled 

or adjusted if certain conditions exist.  



 

 
iii 

Innehåll 

Förkortningar ............................................................................... vi 

1 Inledning .................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................... 1 
1.2 Syfte .............................................................................................. 3 

1.3 Metod och material ........................................................................ 3 
1.4 Avgränsningar ............................................................................... 4 

1.5 Disposition ..................................................................................... 7 

2 Ansvar enligt MB. ................................................................... 8 

2.1 Inledning ........................................................................................ 8 

2.2 Allmänna hänsynsregler ................................................................ 9 
2.3 Ansvar för förorenade områden enligt 10 kap. MB ...................... 10 

2.3.1 Verksamhetsutövarens primära ansvar 10:2 MB .............. 11 
2.3.2 Fastighetsägarens subsidiära ansvar 10:3 MB ................. 13 

2.3.3 Skälighetsavvägning 10:4 MB .......................................... 15 
2.3.4 Verksamhetsutövarens solidariska ansvar 10:6 MB ......... 16 

2.3.5 Fastighetsägarens solidariska ansvar 10:7 MB ................ 17 
2.3.6 Preskription ....................................................................... 18 

2.4 Avgöranden angående ansvar enligt 10 kap MB. ........................ 20 

3 Fel i fastighet ......................................................................... 22 

3.1 Inledning ...................................................................................... 22 

3.2 Felregler ...................................................................................... 23 
3.2.1 Rättsliga fel ....................................................................... 23 

3.2.2 Rådighetsfel ...................................................................... 24 
3.2.3 Faktiska fel ....................................................................... 24 

3.3 Avtalets påverkan ........................................................................ 25 
3.4 Köparens undersökningsplikt ...................................................... 26 

3.5 Säljarens ansvar och upplysningsplikt......................................... 28 
3.6 Förorenad mark fel i fastighet? .................................................... 29 

4 Friskrivningar ........................................................................ 31 

4.1 Inledning ...................................................................................... 31 
4.2 Friskrivningsklausulens funktion .................................................. 32 

4.3 Tvingande eller dispositiva regler, möjlighet till friskrivning. ........ 33 
4.4 Egenskapsfriskrivning ................................................................. 33 

4.5 Påföljdsfriskrivning ...................................................................... 34 
4.6 Otillåtna friskrivningar .................................................................. 35 

4.7 Ogiltiga friskrivningar, 36 § AvtL .................................................. 36 
4.8 Friskrivning ifrån saneringsansvar ............................................... 37 

5 Analys .................................................................................... 38 

5.1 Ansvar för förorenad mark enligt MB ........................................... 38 

5.1.1 Allmänna hänsynsregler ................................................... 38 
5.1.2 Ansvar för förorenad mark enligt 10 kap. MB ................... 39 

5.1.3 Ansvarssubjekt ................................................................. 40 
5.1.3.1 Verksamhetsutövarens ansvar ..................................................................... 40 
5.1.3.2 Fastighetsägarens ansvar ............................................................................ 42 



 

 
iv 

5.1.3.3 Skälighetsavvägning 10:4 avseende både verksamhetsutövare eller 

fastighetsägare .......................................................................................................... 44 
5.1.4 Köparens synvinkel........................................................... 45 
5.1.4.1 Köpare som anses som verksamhetsutövare ................................................. 45 
5.1.4.2 Köpare som anses som fastighetsägare ........................................................ 46 
5.1.5 Säljarens synvinkel ........................................................... 46 
5.1.5.1 Säljare som verksamhetsutövare ................................................................. 46 
5.1.5.2 Säljare som fastighetsägare......................................................................... 47 

5.2 Ansvar enligt JB .......................................................................... 47 
5.2.1 Avtalets påverkan ............................................................. 48 

5.2.2 Köparens undersökningsplikt ............................................ 48 
5.2.3 Säljarens ansvar och upplysningsplikt .............................. 51 

5.3 Möjlighet till friskrivning ............................................................... 53 
5.3.1 Otillåtna friskrivningar ....................................................... 55 

5.3.2 Friskrivningsklausulen och 36 § AvtL ................................ 56 
5.4 Fallet A AB .................................................................................. 58 

6 Slutsats .................................................................................. 62 

Referenslista ............................................................................... 65 



 

 
v 

Figurer 

 
Figur 1 Primärt och subsidiärt ansvar...............................................13 

Figur 2 Solidariskt ansvar………………………………..……………..17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
vi 

Förkortningar 

 

AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögen-
hetsrättens område 

A.a. s. Anfört arbete sidan 

FML   Fastighetsmäklarlag (1995:400) 

HD   Högsta domstolen 

JB   Jordabalk (1970:994) 

Kap.   Kapitel 

MB   Miljöbalk (1998:808) 

MÖD   Miljööverdomstolen 

NJA   Nytt Juridiskt arkiv 

p.   Punkt 

Prop.   Proposition 

RH   Rättsfall från Hovrätterna 

RÅ   Rättsfall från Regeringsrätten 

s.    Sida 

st.   Stycke 

SvJT   Svensk Juristtidning 

Uppl.   Upplaga 

 



 

 
1 

1Inledning 

1.1 Bakgrund   

Ett företag, nedan kallad A AB, i en småstad beslutade att utöka verksamheten och var 

därmed i behov av större lokaler. Då inga möjligheter fanns att bygga ut redan befintliga 

lokaler, var det bästa alternativet för A AB att köpa en ny fastighet där nya lokaler kunde 

byggas. Företaget M AB i småstaden hade vid tiden en fastighet med en mindre byggnad 

som A AB fick möjlighet att köpa. M AB bedrev ingen miljöfarlig verksamhet vid fastighe-

ten, dock har tidigare ägare bedrivit sådan verksamhet. Då A AB var medvetna om att för-

oreningar i mark är mer och mer vanligt förkommande beaktades detta vid köpet av fastig-

heten. I köpehandlingen intogs därför en friskrivningsklausul angående ansvar för förore-

nad mark och för saneringsansvar, tillförmån av A AB.    

Efter köpets ingående och vid påbörjandet av byggandet av de nya större lokalerna upp-

täcktes det att marken var förorenad. Sanering av marken var därmed tvungen att göras. 

Efter utredningar angående föroreningarna framkom det att en eventuell sanering skulle 

kosta nära fem gånger så mycket som hela köpet av fastigheten kostade. Det är således av 

stor vikt för A AB att veta vem som kan anses ansvarig för fastigheten då denna är belastad 

med förorenad mark, huruvida förorenad mark kan anses som fel i fastigheten enlig JB och 

även vem som kan hållas ansvarig för en eventuell sanering. Funderingar finns även över 

hur den intagna friskrivningsklausulen påverkar ansvarsfördelningen.1 

Att fastigheter köps där marken är belastade med föroreningar, som i A AB:s fall, är vanligt 

förekommande. Miljöaspekter blir allt viktigare i dagens samhälle och strängare krav ut-

vecklas i takt med ökad medvetenhet av vilka skador som föroreningar orsakar. Inte sällan 

kan det läsas i nyheterna om fastigheter som är förorenade. Den tredje oktober 2008 rap-

porterades det exempelvis att föroreningar i mark förelåg i Tannefors, ett bostadsområde i 

Linköping. Föroreningarna uppdagades då länsstyrelsen började ta prover på marken. För-

oreningarna fanns både i mark och dricksvatten, vilket innebar att boende i området drab-

bades på flera vis. Länsstyrelsens bedömning var att föroreningarna på sikt är omfattande 

och krävde därmed att kommunen skulle agera så att sanering av området kunde påbörjas.2  

                                                
1 Närmare resonemang angående vad som gäller i A AB:s fall finns under avsnitt 5.4. 

2 http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/?articleId=4815963 hämtad 2010-10-11. Kl 13:20. 
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Naturvårdsverket anger att det finns omkring 80 000 potentiella förorenade områden bara i 

Sverige,3 vilket bidrar till att det är av stor vikt för samtliga som avser att köpa eller sälja 

fastigheter att vara medvetna om vilka regler som gäller. Fastigheter säljs och köps dagligen 

vilket innebär att det är av stor vikt med lagstiftning som reglerar ansvaret för fastigheter 

med förorenad mark. Vid ett fastighetsförvärv ställs ansvarsfrågan på sin spets och det 

finns många fallgropar som både säljare och köpare bör vara medveta om.   

Miljöbalk (1998:808) (MB) och Jordabalk (1970:994) (JB) är den lagstiftning som stadgar 

ramarna för vem som kan hållas ansvarig för förorenad mark samt om det kan anses som 

fel i fastighet. Vid ett fastighetsköp där marken är förorenad har MB:s tionde kapitel bety-

delse, kapitlet stadgar reglerna för vem som kan komma att hållas ansvarig för en eventuell 

sanering. I JB:s fjärde kapitel regleras fastighetsköpet och dess formkrav samt vilka förplik-

telser som åligger säljare och köpare. Kapitlet stadgar således huruvida fel kan anses före-

ligga. Det föreligger således två olika sorters ansvar, ett saneringsansvar enligt MB och ett 

felansvar enligt JB. 

Många fastigheter är belastade med förorenad mark och för att undvika ett eventuellt sane-

ringsansvar efter köpets ingående upprättas ofta en friskrivningsklausul i köpehandlingarna. 

Sanering är en tidskrävande och kostsam procedur vilket innebär att friskrivning ifrån an-

svar för förorenad mark blir en form av ekonomisk säkerhet för den part som friskrivit sig, 

ofta säljaren. En friskrivningsklausul kan således påverka ansvarsfördelningen både för sa-

neringsansvaret enlig MB och för felansvaret enligt JB. Vid fastighetsköp är avtalet en av-

görande faktor för huruvida fel skall anses föreligga, det finns således en viss möjlighet att 

reglera vem som kan komma att hållas ansvarig.4   

För att utreda huruvida ansvar för sanering kan åläggas A AB, bör således flera omständig-

heter beaktas. Så som vem som kan hållas ansvarig för föroreningar och ett eventuellt sane-

ringsansvar. Även vilket ansvar som kan åläggas säljare respektive köpare, huruvida förore-

ningar är att anses som fel i fastighet enligt JB och huruvida friskrivning skett. Övriga om-

ständigheter som kan vara av betydelse bör även beaktas.   

                                                
3  http://www.naturvardsverket.se/sv/Verksamheter-med-miljopaverkan/Efterbehandling-av-fororenade-

omraden/Laget-i-landet--efterbehandling/ hämtad 2010-10-19. Kl 12:20. 

4 4:19 JB. 
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1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att utreda rättsläget vid köp och försäljning av fastighet som är belastad 

med förorenad mark. Vidare är syftet att utreda vem som kan hållas ansvarig för en eventu-

ell sanering enligt MB. Syftet är även att utreda huruvida förorenad mark är att anses som 

fel i fastighet enligt JB och även vem som kan anses ansvarig för felet. Syftet utgörs även av 

en utredning för huruvida möjlighet finns till friskrivning ifrån ansvar för förorenad mark. 

Vidare är syftet med uppsatsen att utreda huruvida det föreligger en rimlig ansvarsfördel-

ning då förvärv skett av fastighet som är belastad med förorenad mark.    

 

1.3 Metod och material 

För att uppnå syftet med uppsatsen har en rättsdrogmatisk metod använts där rättskällorna 

utreds utefter dess hierarkiska värde vilket innebär studier av lagtext, förarbeten, rättspraxis 

och doktrin. Källorna värderas således efter dess dignitet.5  

Lagstiftning uppställer ramen för vem som kan hållas ansvarig för förorenad mark vid ett 

fastighetsförvärv. Lagstiftning har således givits störst betydelse i denna uppsats. JB och 

MB är de lagstiftningar som utgör utgångspunkten och har därmed tillmätts stor betydelse. 

Vid behov har även andra lagstiftningar använts för att klargöra rättsläget.  

Förarbeten har tillmätts stor betydelse i denna uppsats. Förarbeten till JB och MB har an-

vänts för förståelse av lagstiftarens avsikter och tillämpning samt tolkning av aktuella delar i 

lagstiftningen. JB:s prop. Om konsumentskyddet vid förvärv av små hus m.m.6 har givits stor bety-

delse då den påvisar och ger vägledning till de olika rättsreglernas betydelse. Nämnda prop. 

har även givit vägledning till hur olika regler i JB skall tillämpas. Även prop. Kungl. Maj:ts 

proposition till riksdagen med förslag till jordabalk; given Stockholms slott den 20 mars 19707 har i viss 

mån givits betydelse för förståelse av JB:s regler. Förarbeten till MB har även givits betydel-

se i denna uppsats. Då ett flertal ändringar har vidtagits i MB har flera propositioner varit 

av intresse. Prop. Miljöbalk8 har tillmätts betydelse då den ger vägledning i hur regler skall 

                                                
5 Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod, s. 38. 

6 Prop. 1989/90:77. 

7 Prop. 1970:20. 

8 Prop. 1997/98:45. 
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tillämpas och även vilken avsikt reglerna hade från början. Prop. Ett utvidgat miljöansvar9 har 

även använts för att kunna belysa de regler som ändrats i MB samt för erhållande av all-

männa ståndpunkter angående lagstiftningen. Även ytterligare propositioner har givits be-

tydelse för att belysa rättsläget.  

Vidare har rättspraxis tillmätts betydelse för att bringa klarhet och för att belysa utveckling-

en på området. Utredning av rättspraxis har även vidtagits för att framställa vilka kriterier 

som givits betydelse och som beaktats vid domstolsavgöranden. Då uppsatsen sträcker sig 

mellan flera områden har praxis använts ifrån flera olika domstolar, allmänna domstolar 

och förvaltningsrättsliga domstolar samt miljödomstolar. Praxis från de högre instanserna 

har givits högre rättskällevärde i denna uppsats än avgöranden ifrån underinstanser. Då 

praxis i vissa avseenden har varit knapphändig har avgörande från lägre instanser dock gi-

vits större betydelse. Detta för att kunna besvara uppsatsen syfte.  

Doktrin på området har i viss mån använts för att kunna utreda uppsatsens syfte och för att 

erhålla generella synpunkter inom ämnet. Doktrinen har främst använts som ett komple-

ment till övriga källor samt för att beskriva problematiken kring vem som skall anses ansva-

rig för förorenad mark vid ett fastighetsförvärv. Den doktrin som har använts är både av 

rent miljörättsliga och fastighetsrättliga verk. De flesta av författarna till den doktrin som 

har använts i denna uppsats är experter på området och väl erkända, vilket har bidragit till 

att de kan tillmätas ett förhållandevis högt rättskällevärde. Artiklar har använts med försik-

tighet i denna uppsats, detta då dess rättskällevärde i vissa fall kan vara diskutabelt. Artiklar 

har således i viss mån givits betydelse. 

 

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats har endast behandlat problemet då en fastighet är belastad med förorenad 

mark, således har inga generella problem vid fastighetsköp belysts såtillvida det inte var av 

betydelse för läsarens förståelse.  

Då utgångspunkten i denna uppsats var fastigheter som är belastade med förorenad mark, 

har endast MB:s regler angående föroreningsskador tillämpats. Bestämmelserna gällande 

allvarlig miljöskada och förhållandet då förvaringsfall föreligger har inte utretts i denna 

                                                
9 Prop. 2006/07:95. 
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uppsats i vidare mån än vad som kan anses nödvändigt och för att ge läsaren förståelse av 

grundläggande karaktär. I denna uppsats har inte heller utredning vidtagits angående pro-

blemet då föroreningar sträcker sig mellan flera fastigheter, problemet angående sanering 

av grannfastigheter har således inte tagits upp.  

Denna uppsats har endast berört förhållandet för svenska fastigheter. Förhållandet då för-

oreningar belastar en utländsk fastighet har således inte berörts i denna uppsats. EU-

rättsliga aspekter har inte heller utretts i denna uppsats. Således har inte EU direktiv som 

föranlett ändringar i lagstiftningen belysts i vidare mån än för förståelse av gällande rätt.  

Ett fastighetsköp kan ha samband med de köprättsliga lagarna (Köplagen (1990:931) Kon-

sumentköplagen (1990:932) och Konsumenttjänstlagen (1985:716)), dock har de inte be-

rörts i denna uppsats. Detta då syftet med uppsatsen riktar sig främst till vem som kan hål-

las ansvarig för förorenad mark. Nämnda lagar har således inte utretts i denna uppsats.  

Denna uppsats har inte närmare berört vilka påföljder som kan bli aktuella då fel föreligger. 

Detta då det får anses ligga utanför syftet för denna uppsats. I viss mån har dock olika på-

följder belyst, detta endast för att ge läsaren en förståelse för att olika påföljder i vissa fall 

kan bli aktuella.  

Köp av fastighet med förorenad mark blir en allt vanligare företeelse och det ställs krav på 

både säljare och köpare, det finns dock ofta en tredje part i form av en besiktningsman eller 

mäklare. Det finns inte någon lag som endast reglerar besiktning av fastigheter, dock kan 

vissa lagstiftningar komma att tillämpas analogt.10 Besiktningsmannens uppdrag är nära 

förknippat med köparens undersökningsplikt, dennes uppdrag är dock ofta mer begrän-

sat.11 Även en besiktningsman kan i vissa fall hållas ansvarig för fel i fastigheten eller för 

omständigheter som framkommit vid köpet av fastigheten. Besiktningsmannens ansvar har 

dock inte utretts närmare i denna uppsats, läsaren skall dock vara medveten om att ansvar i 

vissa fall även kan åläggas anlitad besiktningsman.  

Läsaren av denna uppsats skall vara medveten om att ansvar i vissa fall även kan åläggas en 

medverkande mäklare. Reglerna angående mäklare regleras i fastighetsmäklarlag (1995:400) 

(FML). Ansvar kan åläggas en mäklare då denne åsidosatt sina skyldigheter enligt FML eller 

                                                
10 Elfström J, Rådgivarens professionsansvar, s. 9. 

11 Elfström, J, & Ashton, L E, Fel i fastighet, s. 288-289. 
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genom oaktsamhet eller uppsåtligen åsamkat säljaren eller köparen skada.12 Mäklaren är 

även skyldig att agera enligt god fastighetsmäklarsed, vilket innebär att denne skall verka för 

att säljaren lämnar uppgifter angående fastigheten till köparen som kan vara av betydelse. 

Denne skall även verka för att köparen undersöker fastigheten i den mån som krävs innan 

förvärvet.13  

Det bör uppmärksammas att en ny fastighetsmäklarlag kommer att träda ikraft den 1 juli 

2011.14 Den nya fastighetsmäklarlagen föreskriver bland annat en mer förmånlig reglering 

för säljaren och köparen angående information ifrån mäklaren. Mäklaren skall bland annat 

skriftligen informera köparen om dennes undersökningsplikt och även informera köparen 

om fastighetens skick om det kan vara av betydelse för denne.15 Mäklarens ansvar har dock 

inte närmare utretts i denne uppsats.   

Finansiering av saneringsåtgärder har under flera år varit ett diskuterat ämne och ett flertal 

åtgärder har utarbetats genom åren.16 Reglerna om miljöskadeförsäkringen och sanerings-

försäkringen stadgades i 33 kap. i MB och i förordningen (1998:1473) om miljöskadeför-

säkring och saneringsförsäkring. Vid utgången av 2009 upphävdes bestämmelserna i 33 

kap. MB,17 även förordningen upphävdes och slutade gälla vid samma tidpunkt.18 Ändring-

en av bestämmelserna föranleddes genom att brister tycktes finnas ibland annat hur regler-

na tillämpades. Vid utredningen huruvida försäkringarna borde upphävas framkom att ett 

annat system för ersättning borde utvecklas.19 I denna uppsats har ingen närmare utredning 

vidtagits angående försäkringar eller möjligheten till att erhålla bidrag.  

 

                                                
12 20 § FML. 

13 16 § FML. 

14 Prop. 2010/11:15 s. 2. 

15 A.a. s. 28. 

16 Prop. 2008/09:217 s. 8. 

17 A.a. s. 11. 

18 Förordningen (1998:1473) om miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring.  

19 Prop. 2008/09:217 s. 14. 
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1.5 Disposition  

Uppsatsens första kapitel inleds med en bakgrund för att ge läsaren en grundläggande för-

ståelse för uppsatsens ämne. Vidare beskrivs syftet och även vilken metod som har använts 

för att ge läsaren förståelse för uppsatsens uppbyggnad och användning av källor. Efter 

metoden anges vilka avgränsningar som vidtagits. Kapitlet avslutas sedan med en disposi-

tion av uppsatsen som kort förklarar vad de olika kapitlen innefattar. 

Andra kapitlet i uppsatsen behandlar problematiken angående vem som kan åläggas ett 

eventuellt saneringsansvar enligt MB. Kapitlet ger en inblick i vilka regler som gäller och 

när specifika lagar och regler skall tillämpas. Uppsatsens andra kapitel presenterar således 

de allmänna hänsynsreglerna, verksamhetsutövarens och fastighetsägarens ansvar samt öv-

riga regler i MB som kan vara av betydelse.  

Uppsatsens tredje kapitel redogör för de förhållanden då en fastighet med förorenad mark 

kan anses felaktig enligt JB. I kapitlet beskrivs de olika felreglerna och vad de innebär. Vi-

dare redogör kapitlet för hur avtalet mellan köparen och säljaren kan påverka huruvida fel 

kan anses föreligga och vad köparens undersökningsplikt innebär och hur den kan påverka 

felansvaret samt även en redogörelse för innebörden av säljarens upplysningsplikt. Kapitlet 

avslutas med en redogörelse för om förorenad mark kan ses som fel i fastighet enligt JB.   

I uppsatsens fjärde kapitel behandlas möjligheten för en part att friskriva sig ifrån ansvar. 

Kapitlet presenterar friskrivningarnas funktion och olika former av friskrivningar samt vad 

dessa innebär. Vidare behandlas möjligheten att få en friskrivningsklausul ogiltigförklarad 

eller att innehållet i en klausul jämkas. Därefter redogörs det för möjligheten att friskriva sig 

ifrån ett eventuellt saneringsansvar. 

I uppsatsens femte kapitel presenteras författarens analys utefter den teori som beskrivs i de 

övriga kapitlen. Analysen följer upplägget av uppsatsen, vilket innebär att de olika kapitlen 

analyseras var för sig. Analysen avslutas genom en redogörelse av ett fiktivt case. I uppsat-

sens sjätte och sista kapitel presenteras en slutsats. 
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2 Ansvar enligt MB 

2.1 Inledning 

Miljöproblem har sedan länge varit ett stort problem och föroreningarna vid fastigheterna 

kan ofta härledas till den tiden då mildare miljökrav förelåg. Förr i tiden släpptes miljöfarli-

ga ämnen ut i naturen utan en tanke på dess påverkan på miljön eller riskerna för omgiv-

ningen.20 Då en fastighet är belastad med förorenad mark inbegriper det inte bara fysiska el-

ler juridiska personers rättigheter och skyldigheter utan även ofta offentliga myndigheter. 

Vid ett sådant förhållande är det ofta fråga om tvingande regler som får betydelse och be-

gränsar eventuella parters avtalsfrihet. Ett ingripande från en myndighet kan ske på eget ini-

tiativ. Då en eller flera enskilda för talan inför en myndighet, kan myndigheten dock handla 

på det vis som de anser lämpligt även då det går emot den enskildes ståndpunkt. Myndighe-

ten bestämmer således tämligen fritt över fastighetsägaren, exempelvis genom att kunna 

förhindra att en fastighetsägare utnyttjar fastigheten på ett sådant sätt att miljön skadas.21    

MB trädde i kraft den 1 januari 1999.22 Lagen karakteriserades genom att ett antal lagstift-

ningar blev sammansatta till en lag, MB. Miljölagstiftningen ansågs tidigare vara svåröver-

skådlig vilket föranledde en sammanföring av lagarna.23 Den 1 augusti 2007 trädde nya reg-

ler ikraft angående bland annat 10 kap. MB. Bestämmelser om ansvar för föroreningsska-

dor kompletterades med regler om ansvar angående allvarliga miljöskador. Ändringen för-

anleddes av europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om 

miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador.24     

Syftet och tillämpningsområdet för MB är att främja en hållbar och hälsosam god miljö.25 

Lagen skall tillämpas på så vis att människors hälsa och miljö skyddas ifrån föroreningar el-

ler annat som kan bidra till skador eller olägenheter.26 Det är av stor vikt att främja en håll-

                                                
20 Bengtsson, B, Speciell fastighetsrätt miljöbalken, s. 201. 

21 A.a. s. 15. 

22 1 § Lag (1998:811) om införande av miljöbalken. 

23 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 1. 

24 Prop. 2006/07:95 s. 1. 

25 1:1 MB. 

26 1:1 p. 1 MB. 
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bar utveckling, vilket innebär att inte bara pågående miljöförstörande aktiviteter skall hejdas 

utan åtgärder skall även vidtas ur ett långsiktigt perspektiv.27  

En förutsättning, för att en skyldighet att avhjälpa och sanera mark ifrån föroreningar skall 

anses föreligga, är att en verksamhets faktiska drift pågått efter den 30 juni 1969. För att 

ansvar skall kunna aktualiseras krävs således att verksamhetens faktiska drift pågått efter 

nämnda tidpunkt. Det krävs vidare att verkningar av den aktuella verksamheten pågick vid 

ikraftträdandet av MB, alltså 1 januari 1999, och att ett behov föreligger för saneringen av 

föroreningen som verksamheten orsakat.28   

 

2.2 Allmänna hänsynsregler 

När villkor angående tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens prövas som inte avser 

ersättning åligger det en skyldighet för den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet 

vid en fastighet att visa på att olika förpliktelser har beaktats. Denna bestämmelse gäller 

även för de som har bedrivit verksamhet vid fastigheten eller den som på annat sätt vidtagit 

en åtgärd som orsakat en föroreningsskada. Åtgärd skall i detta hänseende inte vara av för-

sumbar betydelse.29 Bestämmelsen stadgar att det inte är tillräckligt att den som kan hållas 

ansvarig påvisar att de gör sitt bästa för att förhindra föroreningar, utan det skall klart 

framgå att ytterligare åtgärder är omotiverade. Regleringen skall dock inte tillämpas för de 

fall åtgärder endast haft oväsentlig betydelse i det enskilda fallet.30  

Det ansvar och de åtgärder som åläggas den som bidragit till föroreningen får inte vara av 

den beskaffenheten att det anses orimligt att uppfylla dem. Nyttan av åtgärderna jämfört 

med kostnaderna skall beaktas vid skälighetsbedömningen.31 Denna skälighetsregel reglerar 

således hur långt kravet på miljöhänsyn sträcker sig i olika situationer. Huruvida en åtgärd 

                                                
27 Bengtsson, B, Speciell fastighetsrätt miljöbalken, s. 24. 

28 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 596. 

29 2:1 MB. 

30 Bengtsson, B, Speciell fastighetsrätt miljöbalken, s. 156. 

31 2:7 MB. 
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skall anses orimlig bedöms utifrån olika branschförhållanden och inte utifrån den ansvari-

ges egen ekonomi.32  

I det fall förorening i mark föreligger och det bedrivs eller har bedrivits verksamhet på fas-

tigheten, kan alla som bidragit eller som vidtagit en åtgärd som medfört förorening, hållas 

ansvariga. Ansvaret upphör först då föroreningen eller skadan avhjälps eller upphör. För-

oreningen eller skadan skall avhjälpas i den omfattning som kan anses skäligt enligt 10 kap. 

MB.33 För att aktualisera regeln fodras att en förorening har ägt rum, det är således ingen 

förebyggande bestämmelse.34 Det spelar även mindre roll huruvida verksamheten är pågå-

ende eller avslutad.35 Bestämmelsen innebär att ansvaret inte avskaffas genom att verksam-

heten överlåts eller upphör med dess verksamhet, detta då ansvaret sträcker sig till dess att 

föroreningen avhjälpts.36  

I det fall avhjälpande av skada sker av annan än skadevållaren kan denne kräva ersättning 

ifrån den som skall anses ansvarig för föroreningen. Ersättningsskyldigheten upphör såle-

des inte i och med föroreningsskadans upphörande.37 Avhjälpandet av en föroreningsskada 

kan således vidtas genom faktiska åtgärder i form av sanering, det kan dock även innebära 

att den ansvarige bekostar annan att vidta sådana åtgärder.38 

 

2.3 Ansvar för förorenade områden enligt 10 kap. MB 

Förorening i mark- eller vattenområde, en byggnad, grundvatten eller annan anläggning är 

enligt MB att anses som en föroreningsskada då dessa förhållanden medfört olägenhet eller 

skada för människors hälsa och miljö.39  Det bör poängteras att reglerna i 10 kap. MB skall 

anses ha företräde framför de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB.40 Bestämmelsen 10:1 

                                                
32 Bengtsson, B, Speciell fastighetsrätt miljöbalken, s. 159-160. 

33 2:8 MB. 

34 Prop. 2006/07:95 s. 28. 

35 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 234. 

36 Bengtsson, B, Speciell fastighetsrätt miljöbalken, s. 161. 

37 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 235. 

38 Bengtsson, B, m fl., Miljöbalken en kommentar del 1 1-15 kap., s. 2:34.  

39 10:1 MB. 

40 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 26. 



 

 
11 

MB gäller endast till följd av förorening och är tillämplig på alla typer av verksamheter.41 

Reglerna i 10 kap. MB förutsätter att föroreningen är konstaterad, att förorening föreligger i 

mark- eller vattenområde och detta kan påvisas genom undersökning eller annat vis. Det 

fordras även att föroreningen medför olägenhet eller skada för människors hälsa eller miljö. 

Kravet torde innebära att det är tillräckligt att det kan påvisas att det inte kan uteslutas att 

föroreningen bidragit till skada eller olägenhet.42 I det fall misstanke finns om att förorenad 

mark föreligger, ligger bevisbördan på den myndighet som vill åberopa reglerna.43 Verk-

samhetsutövaren har dock bevisbördan i de fall det görs gällande att risk inte finns för att 

olägenheter eller skador uppkommit.44    

 

2.3.1 Verksamhetsutövarens primära ansvar 10:2 MB 

Då en fastighet är belastad med en föroreningsskada eller en allvarlig miljöskada är verk-

samhetsutövaren eller annan som utfört en åtgärd som medfört skada eller olägenhet att 

hållas ansvarig för avhjälpande. Verksamhetsutövare är den som bedriver eller har bedrivit 

verksamhet vid en fastighet.45 Verksamhetsutövaren innehar således ett primärt sanerings-

ansvar. I förarbetena till MB förskrivs det att tillsynsmyndigheten i första hand skall söka 

den siste verksamhetsutövaren, detta då det ofta är det enklaste tillvägagångssättet.46 Be-

stämmelsen reglerar således vem som kan komma att hållas ansvarig för föroreningar och 

även en eventuell sanering.47 

Verksamhetsutövaren kan bland annat vara både juridisk eller fysisk person, offentlig eller 

privat och den som kontrollerar eller driver en yrkesverksamhet.48 En verksamhetsutövare 

                                                
41 Bengtsson, B, m fl., Miljöbalken en kommentar del 1 1-15 kap., s. 10:1. 

42 A.a. s. 10:7. 

43 A.a. s. 10:6. 

44 A.a. s. 10:7. 

45 10:2 MB. 

46 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 360. 

47 Bengtsson, B, m fl., Miljöbalken en kommentar del 1 1-15 kap., s. 10:8. 

48 Prop. 2006/07:95 s. 57. 
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är inte endast den som aktivt bedriver eller har bedrivit verksamhet vid en förorenad fas-

tighet, utan det kan även vara en markägare som använder marken för förvaring.49  

Innebörden av begreppet verksamhetsutövare regleras inte specifikt i MB. Dock finns en 

definition intagen i lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 

allvarliga kemikalieolyckor. Där föreskrivs att en verksamhetsutövare är den som innehar 

eller driver en verksamhet eller den som har rätt att fatta beslut av avgörande karaktär. La-

gen stadgar även att en verksamhetsutövare både kan vara en juridisk eller fysisk person. 

Vidare anges även att då flera verksamheter är samlokaliserade och ägs av samma ägare 

skall den gemensamma ägaren ses som verksamhetsutövare.50 Då lagen har koppling till 

MB bör paralleller eller vägledning i vis mån kunna tas ifrån denna definition. Dock skall 

det uppmärksammas att denna definition innefattar en vidare krets av vilka som skall anses 

som verksamhetsutövare än vad som anges i MB.  

Vem som skall anses som verksamhetsutövare kan ibland vara svårt att fastställa. Dock har 

det resonerats så att det är flera faktorer som är avgörande och speciellt vilken makt någon 

besitter. Verksamhetsutövare bör således kunna vara den som innehar möjligheten att kon-

trollera verksamheten och då även utsläppen.51 

I det fall det finns flera verksamhetsutövare som bidragit till föroreningen på fastigheten 

skall dessa anses ha ett solidariskt ansvar. Detta gäller även i de fall ett bolag inte har kapital 

att bekosta en sanering. Uppkommer det dock att en av verksamhetsutövarna endast bidra-

git till en viss del av föroreningen och kan visa detta, skall denne svara endast för den de-

len. Det får i det fallet inte anses motiverat att lägga hela saneringsansvaret på denne.52  

Det solidariska ansvaret medför att det spelar mindre roll huruvida ett bolag väljer att bola-

gisera verksamheten, då ansvar kan åläggas både tidigare och nuvarande verksamhetsutöva-

re.53 Det spelar således mindre roll om exempelvis ett moderbolag överlåter verksamheten 

till ett dotterbolag, i det fallet kan både moderbolaget och dotterbolaget hållas ansvariga 

                                                
49 Bengtsson, B, m fl., Miljöbalken en kommentar del 1 1-15 kap., s. 10:9. 

50 2 § Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.  

51 SvJT 1998 s. 882. 

52 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 359. 

53 Bengtsson, B, m fl., Miljöbalken en kommentar del 1 1-15 kap., s. 10:9. 
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genom det solidariska ansvaret. Det är alltså inte möjligt att undkomma ansvar på grund av 

bolagisering.54  

Vilken myndighet som tillsynsmyndigheten avser, varierar beroende på omständigheterna i 

det enskilda fallet.55 Då förorenad mark föreligger vid en fastighet kan ansvar åläggas olika 

parter. Detta kan illustreras på följande sätt: 

 

 

               Primärt ansvar               Subsidiärt ansvar 

 

 

Figur 1 Primärt och subsidiärt ansvar 

 

2.3.2 Fastighetsägarens subsidiära ansvar 10:3 MB 

Finns det inte någon verksamhetsutövare som kan bekosta eller utföra avhjälpandet, kan 

ansvaret åläggas den eller de som förvärvat den förorenade fastigheten såtillvida förvärva-

ren upptäckt eller borde upptäckt föroreningen eller känt till denna. Detta gäller även ifråga 

om en förorenad anläggning eller byggnad. Med förvärv avses i denna mening köp, gåva, 

byte, nyförvärv till en förening eller bolag eller skifte eller utdelning från en förening eller 

ett bolag.56 Det bör uppmärksammas att en fastighetsägare även kan anses som verksam-

hetsutövare om denne bidragit till föroreningen.57 Den som förvärvar en förorenad fastig-

het har således ett subsidiärt ansvar som inträder först då ingen verksamhetsutövare kan 

hållas ansvarig.58  

                                                
54 Bengtsson, B, m.fl., MB (31/12 2009 Zeteo) kommentaren till 10:2. 

55 13 § p. a-n Förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. 

56 10:3 MB.  

57 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 120. 

58 Bengtsson, B, m fl., Miljöbalken en kommentar del 1 1-15 kap., s. 10:12. 
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Fastighetsägarens ansvar inträder endast i de fall fastigheten förvärvats efter MB ikraftträ-

dande. Fastigheten skall således ha köpts efter 31 december 1998 för att regeln om fastig-

hetsägarens ansvar skall aktualiseras. En fastighetsägare kan utifrån dessa regler inte hållas 

ansvarig för sanering då förvärvet av fastigheten skett innan ikraftträdandet av MB. Det bör 

dock poängteras att detta datum inte är av betydelse i de fall fastighetsägaren är att anses 

som verksamhetsutövare.59  

En fastighetsägares ansvar inträder dock endast om denne borde upptäckt föroreningen el-

ler känt till denna.60 I de fall det handlar om ett villaköp är fastighetsägare endast ansvarig 

för föroreningar och skador som denne känt till, alltså haft vetskap om.61 Det får anses för 

strängt att ålägga en villaköpare samma undersökningsplikt som en verksamhetsutövare. 

Om en villaköpare undersöker fastigheten och inte upptäcker föroreningen eller skadan har 

denne oftast erlagt ett för högt pris för fastigheten. Det har inte ansetts rimligt att fördubb-

la bördan och erlägga villaköparen saneringsansvaret vid bristande fullgörelse av undersök-

ningsplikten.62 Avgörandet för huruvida en köpare borde upptäckt föroreningen eller ska-

dan avgörs beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Undersökningen har dock 

inte ansetts kunna ersättas mot uppgifter och utredningar som säljaren tillhandahåller.63  

Regeln angående att köparen borde upptäckt föroreningarna eller känt till dem kan likställas 

undersökningsplikten som åligger en köpare enligt JB. Bestämmelsen har ansetts innebära 

att då en fastighet förvärvas som är belägen på ett område där misstanke finns om att för-

oreningar föreligger eller att området är typiskt sådant, måste köparen iaktta försiktighet. 

Detta kan lämpligen ske genom undersökningar av de områden där misstanke om förore-

ning föreligger och även efterforskning av hur fastigheten tidigare har använts. Omständig-

heterna i det enskilda fallet avgör i vilken omfattning undersökningen skall ske. Det skall 

dock poängteras att villaköparen endast svarar för föroreningarna om denne haft vetskap 

om dem, de skall således inte åläggas samma höga aktsamhetskrav.64    

 

                                                
59 15 § Lag (1998:811) om införandet av miljöbalken.  

60 10:3 MB. 

61 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 119. 

62 A.a. s. 119. 

63 A.a. s. 120. 

64 SvJT 1998 s. 889. 
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2.3.3 Skälighetsavvägning 10:4 MB 

För att motverka, förebygga eller hindra att olägenhet eller skada uppkommer för männi-

skors hälsa och miljö skall den som blivit ålagd ett saneringsansvar i skälig omfattning av-

hjälpa föroreningsskadan eller bekosta avhjälpandet. Vid bedömning av ansvarets omfatt-

ning skall beaktande tas till när föroreningen ägde rum, alltså hur lång tid som förflutit. Vi-

dare skall även vilken skyldighet som fanns för att förhindra framtida skadeverkningar tas i 

beaktande samt övriga omständigheter. Vid bedömningen skall det även vägas in i vilken 

mån verksamhetsutövaren bidragit till föroreningen.65  

För att avgöra hur långt saneringsåtgärderna skall sträcka sig vidtas en skälighetsbedömning 

för vilket ansvar som skall åläggas den ansvarige. Utgångspunkten för denna bedömning 

bör vara att olägenheter och skador samt risk för dessa skador skall undanröjas.66 Nyttan av 

en saneringsåtgärd skall vägas mot vilka kostnader som skulle bli aktuella för åtgärden.67 

Vid skälighetsbedömningen bör det beaktas huruvida verksamheten, vid den tiden, bedri-

vits på ett accepterat sätt och om då gällande villkor iakttagits. Andra faktorer kan även på-

verka saneringsansvarets utsträckning, som verksamhetsutövarens del i föroreningsskadan. 

Om denne endast till viss del bidragit till föroreningen och kan visa det skall ansvaret en-

dast sträcka sig till den delen.68 Verksamhetsutövare som anför att ansvaret endast skall gäl-

la en viss del av den förorenade fastigheten har bevisbördan för detta.69  

I de fall det inte klart kan visas i vilken mån olika verksamhetsutövare har bidragit till för-

oreningen eller i vilken mån det kan hänföras till en specifik verksamhet, men det ändock 

är klart att bidraget till föroreningen är begränsat, skall detta vägas in i skälighetsbedöm-

ningen.70 Skälighetsbedömningen innebär dock inte att endast den som brustit i sina skyl-

digheter är den som skall hållas ansvarig för sanering.71 Det skall även poängteras att sane-

ringsansvaret kan komma att jämkas genom skälighetsbedömningen. Detta exempelvis ge-

                                                
65 10:4 MB. 

66 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 120. 

67 Bengtsson, B, m fl., Miljöbalken en kommentar del 1 1-15 kap., s. 10:14. 

68 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 121. 

69 Bengtsson, B, m fl., Miljöbalken en kommentar del 1 1-15 kap., s. 10:16. 

70 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 121. 

71 Bengtsson, B, m fl., Miljöbalken en kommentar del 1 1-15 kap., s. 10:16. 



 

 
16 

nom tidsaspekten, desto längre tid som förflutit är chansen större till ett jämkat ansvar. En 

riktlinje kan anses vara att ju närmre skadan ägde rum år 1969 desto större är möjligheten 

till ett jämkat ansvar.72 

I första hand vidtas således en objektiv bedömning angående föroreningen, kostnader för 

sanering och tänkbara åtgärder. Den andra bedömningen omfattar den ansvariges eget age-

rande och tidsaspekter samt övriga omständigheter.73 Skälighetsbedömningen och sane-

ringsansvarets utsträckning beror på de olika omständigheterna i det enskilda fallet och ut-

fallet kan leda till fullt, jämkat eller inget ansvar alls.74  

 

2.3.4 Verksamhetsutövarens solidariska ansvar 10:6 MB 

Solidariskt ansvar föreligger i det fall det finns flera verksamhetsutövare som kan hållas an-

svariga, om annat inte stadgas i 10:4 MB. Ansvaret kan begränsas då en verksamhetsutöva-

res bidrag till föroreningen inte ensamt motiverar något avhjälpande och kan visa detta, då 

skall ansvaret sträcka sig endast till den del som denne bidragit till.75 Vad som betalats av de 

solidariskt ansvariga skall fördelas utefter vad som kan anses skäligt beroende på i vilken 

mån och i vilken omfattning de bidragit till föroreningen. Även övriga omständigheter skall 

beaktas vid fördelningen dem emellan.76  

Det kan vara svårt att i praktiken avgöra vilken verksamhet som bidragit till förorenings-

skadan och i vilken utsträckning, vilket kan leda till en svårighet att dela upp vilket ansvar 

som skall åläggas var och en. Då ett begränsat saneringsansvar föreligger i enlighet med 

10:4 MB, skall det solidariska ansvaret inte innebära att den eller de verksamhetsutövare 

som endast bidragit till en viss del av föroreningen åläggs ansvar utöver den del som denne 

faktiskt bidragit till.77 Bestämmelsen begränsas således av skälighetsregeln i 10:4 MB.78  

                                                
72 Bengtsson, B, m.fl., MB (31/12 2009 Zeteo) kommentaren till 10:4. 

73 Bengtsson, B, m fl., Miljöbalken en kommentar del 1 1-15 kap., s. 10:16. 

74 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 121. 

75 10:6 1 st. MB. 

76 10:6 2 st. MB. 

77 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 122. 

78 Bengtsson, B, m fl., Miljöbalken en kommentar del 1 1-15 kap., s. 10:19. 
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Det solidariska ansvaret innebär att kostnader för sanering kan åläggas var och en av de 

som bidragit till föroreningen på fastigheten. Tillsynsmyndighetens krav kan således riktas 

mot en eller samtliga som bidragit till föroreningen. Vilka kraven skall riktas mot avgörs av 

tillsynsmyndigheten.79 Då flera verksamhetsutövare bidragit till föroreningen svarar de soli-

dariskt mot det allmänna, den betalande verksamhetsutövaren har en regress rätt som inne-

bär möjlighet att kräva betalning i skäligt omfattning av medansvariga. Ofta riktar tillsyns-

myndigheten krav mot den nuvarande verksamhetsutövaren och kan inte denne avhjälpa 

skadorna, söks tidigare verksamhetsutövare eller annan som bidragit till föroreningarna.80   

I det fall en verksamhetsutövare bidragit till föroreningen endast i begränsad mån och att 

bidraget inte ensamt motiverar sanering skall ansvar utkrävas endast för denna del.81 Detta 

är ett undantag och begränsning för det solidariska ansvaret. Avgörande för om undantaget 

skall aktualiseras är de olika omständigheterna och vilka förhållanden som föreligger för 

den enskilda verksamhetsutövaren. Bevisbördan åligger i detta fall den enskilde verksam-

hetsutövaren.82  

 

 

          Ansvar        Ansvar  

                Regress rätt 

Figur 2 Solidariskt ansvar 

 

2.3.5 Fastighetsägarens solidariska ansvar 10:7 MB 

Solidariskt ansvar föreligger då flera fastighetsägare eller tomträttshavare kan hållas ansvari-

ga, begränsningar av ansvaret kan dock förekomma i enlighet med 10:4 MB och 10:5 MB. 

Fördelningen mellan de solidariskt ansvariga skall göras utefter vad som kan anses skäligt 

                                                
79 Bengtsson, B, m fl., Miljöbalken en kommentar del 1 1-15 kap., s. 10:19. 

80 Bengtsson, B, Speciell fastighetsrätt miljöbalken, s. 204. 

81 10:6 2 st. MB. 

82 Bengtsson, B, m fl., Miljöbalken en kommentar del 1 1-15 kap., s. 10:21. 

TILLSYNSMYNDIGHET 

Verksamhetsutövare 1 Verksamhetsutövare 2 
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och med hänsyn till förhållanden som de insett vid förvärvet. Övriga omständigheter skall 

även beaktas vid fördelningen.83    

Det solidariska ansvaret för fastighetsägare är likartat det som gäller för verksamhetsutöva-

re. Då flera fastighetsägare finns bör den som vetat om föroreningen åläggas ansvar fram-

för den som endast borde insett dem.84 Att fastighetsägaren skall ha ett solidariskt ansvar 

motiveras genom att en fastighetsägare i annat fall bort kunna sälja en fastighet med för-

orenad mark till en oförsiktig köpare och därmed undkomma ansvar.85 Det solidariska an-

svaret innebär att kostnaderna för sanering skall fördelas utefter vad fastighetsägaren insett 

vid förvärvet, även övriga omständigheter skall tas i beaktande. Det skall framhållas ifråga 

om fastighetsägarens saneringsansvar att detta endast är subsidiärt86.87 

  

2.3.6 Preskription  

Ansvar som kan åläggas en verksamhetsutövare eller fastighetsägare enligt 10:2-7 MB pre-

skriberas inte i enlighet med preskriptionslagen (SFS 1981:130). Preskriptionslagen är såle-

des inte tillämplig för saneringsansvar.88  

Fråga huruvida tidigare verksamhetsutövares ansvar kan preskriberas och hur länge ett så-

dant ansvar gäller togs upp i domen RÅ 1996 ref 57, även kallad Kippan domen. Aktiebo-

laget Klippans pappersbruk (nedan kallad Klippan) bedrev verksamhet vid Nyboholms 

bruk under åren 1965-1975. Driften av fabriken bidrog till omfattande föroreningar i en in-

tilliggande sjö. Pappersbruket övertogs av en annan ägare 1975 som sedan 1989 sålde bru-

ket vidare. Föroreningarna som pappersbruket orsakat uppmärksammades i mitten av 

1980-talet vilket medförde att sanering då inleddes. Naturvårdverket kom överens med bo-

laget som tog över pappersbruket av Kippan år 1975 att de skulle bidra med 12-14 miljoner 

till saneringen. En sådan överenskommelse kunde inte nås med Klippan då denne motsatte 

sig att ett saneringsansvar för denne överhuvudtaget förelåg. Klippan motsatte sig därmed 

                                                
83 10:7 MB.  

84 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 122. 

85 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 360. 

86 Se avsnitt 2.3.2. 

87 Bengtsson, B, m fl., Miljöbalken en kommentar del 1 1-15 kap., s. 10:23. 

88 10:8 MB. 



 

 
19 

att bidra till saneringen och anförde att ansvar endast kunde åläggas den nuvarande verk-

samhetsutövaren och att kravet även skulle anses preskriberat. Frågan uppkom då huruvida 

ansvar kunde utkrävas för de olägenheter som utsläppen ifrån verksamheten orsakat från 1 

juli 1969 till 1975.  

Regeringsrätten fastställde att det inte fanns några villkor om framtida sanering då Klippan 

1975 överlät pappersbruket. Vid genomgång av lagstiftningen konstaterades det att det 

saknades lagstöd, innan 1 juni 1989, för att rikta krav mot Klippan. Det fanns således ingen 

lagstiftning vid tiden då Klippan ägde pappersbruket som innebar att saneringsansvar kun-

de åläggas den som upphört med verksamheten. Regeringsrätten dömde därmed att åter-

ställande skyldighet av förorenad mark efter verksamhetens upphörande inte kunde före-

läggas. Klippan kunde således inte krävas på något saneringsansvar.89  

Regeringsrättens bedömning i fallet blev omdiskuterat och väckte förvåning och uppmärk-

samhet. Det var inte domslutet i sig som blev omdiskuterat utan snarare regeringsrättens 

restriktiva tolkning av den vid tidpunkten, innan 1989, gällande lagstiftningen. Domslutet i 

det aktuella fallet bidrog till att en övergångsbestämmelse infördes. Övergångsbestämmel-

sen var ett försök att återställa rättsläget som förelåg innan bedömningen av fallet.90      

Regeringsrättens omdiskuterade bedömning i fallet var således att Klippans pappersbruk 

inte kunde åläggas ett återställande ansvar eftersom de innan 1989 upphört med sin verk-

samhet. Återställande skyldighet av förorenad mark efter verksamhets upphörande fanns 

inte vid tiden föreskriven i lag. Regeringsrätten dömde därmed i enlighet med lagen som 

förelåg innan 1989, men emot lagrådets ståndpunkt i frågan.91 Nu gällande lagstiftning före-

skriver dock att saneringsansvar inte preskriberas,92 saneringsansvar blir således inte före-

mål för preskribering enligt preskriptionslagen och ansvar kan alltså åläggas den som bidra-

git till föroreningen även i de fall verksamheten upphört. Med förutsättning att de kan an-

träffas.93 

 

                                                
89 RÅ 1996 ref 57. 

90 SvJT 1998 s. 891. 

91 RÅ 1996 ref 57. 

92 10:8 MB. 

93 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 360. 
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2.4 Avgöranden angående ansvar enligt 10 kap MB. 

Miljööverdomstolen (MÖD) avgör bland annat fall angående vem som skall anses ansvarig 

för sanering av förorenad mark. Fallet MÖD M 4724/09 tog upp frågan om vem som skul-

le åläggas ansvar för sanering. Förevarande fall reglerade huruvida svaranden i fallet skulle 

anses som verksamhetsutövare enligt 10:2 MB och om solidariskt ansvar ansågs föreligga 

enligt 10:6 MB. Länsstyrelsen ålade käranden att utreda och ta fram ett åtgärdsförslag för 

sanering av den förorenade marken på fastigheten. Föroreningarna var härrörliga till en gju-

teriverksamhet som bedrivits på fastigheten. I fallet har käranden inte bedrivit någon in-

dustriell verksamhet vid fastigheten eller på det viset bidragit till föroreningarna. Käranden 

har dock utfört saneringsarbeten på fastigheten och vidtagit grävningar m.m. på de förore-

nade områdena. Detta kan ha medfört att käranden kan ha bidragit till att föroreningarna 

spridits och därmed kan anses som verksamhetsutövare i enlighet med MB:s regler. Enligt 

det solidariska ansvaret som stadgas i 10:6 MB skall den part som bedrivit verksamheten 

och som bidragit till föroreningarna stå för saneringskostnaderna.  

I miljödomstolens domskäl i fallet anfördes det att förutsättningen för att det solidariska 

ansvaret skall anses tillämpligt fordras det att ansvar för skada överhuvudtaget föreligger. 

Således krävs det att ansvar föreligger enligt 10:2 MB för att det solidariska ansvaret i 10:6 

MB skall anses tillämpligt. Käranden har anfört att de kan ha bidragit till föroreningarna på 

grund av grävning och andra arbeten vid utförande av saneringsarbeten på fastigheten. Mil-

jödomstolen anser dock att då en verksamhet på grund av sanering av marken tillfälligt bi-

drar till en ökning av föroreningar inte är att anses som en verksamhet som omfattas av 

10:2 MB. Dock torde ansvar föreligga vid ett misslyckat saneringsförsök som bidragit till 

ökade föroreningar efter avslutandet. Miljödomstolen ansåg således att käranden i fallet inte 

skulle anses som verksamhetsutövare i den bemärkelsen som anges i 10:2 MB och kunde 

därmed inte åläggas ansvar för sanering.94   

Fallet överklagades till MÖD med yrkandet att käranden skall anses ansvarig för förore-

ningarna på den aktuella fastigheten. MÖD ansåg att käranden genom saneringen bidragit 

till att föroreningarna frigjorts och spridits. Detta innebär således att käranden vidtagit en 

                                                
94 MÖD M 4724/09. 
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åtgärd som bidragit till att föroreningarna ökat och skall därmed anses som verksamhetsut-

övare enligt 10:2 MB. Ansvar kunde således åläggas käranden.95   

Även fallet MÖD M 6231/09 har varit uppe för bedömning vilket berörde frågan angående 

omfattningen av en verksamhetsutövares ansvar enligt 10:4 MB. MÖD anförde att en två-

stegs process skall ske vid skälighetsavgörandet. Först skall en utredning vidas angående 

vilka saneringsåtgärder som kan anses miljömässigt motiverade och vidare vad som kan an-

ses rimligt ur ekonomisk synvinkel. För det andra skall en bedömning vidtas angående om-

fattningen av ansvaret. I förevarande fall ansågs åtgärderna både vara motiverade enligt 

kostnadssynpunkt och miljömässigt. Miljööverdomstolen anförde att omfattningen av sa-

neringen skulle begränsas till 25 procent av kostnaderna.  

 

 

                                                
95 MÖD M 4724/09. 
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3 Fel i fastighet 

3.1 Inledning 

Fastighetsköp regleras i fjärde kapitlet JB, vilket även stadgar huruvida en fastighet skall an-

ses felaktig.96 Försäljning och förvärv av fastigheter sker dagligen, behov av klara regler blir 

således allt viktigare. Ett fastighetsköp är ofta en dyr affär vilket gör det extra viktigt för 

parterna att vara medvetna om vilka regler som gäller angående köpet. En fastighet kan 

vara behäftad med fel, vilket kan bidra till att olika påföljder kan bli aktuella så som hävning 

och prisavdrag på köpeskillingen.97 

För att kunna avgöra huruvida fel skall anses föreligga måste vissa aspekter undersökas och 

beaktas i det enskilda fallet. Både säljarens och köparens handlande kan påverka huruvida 

fel skall anses föreligga. Då en köpare vill åberopa att fel föreligger är det av betydelse hu-

ruvida felet förelåg vid köpet, den avgörande tidpunkten för bedömningen är således tid-

punkten för köpet.98 Ett köp sluts genom att en köpehandling undertecknas, därmed skall 

felet således ha funnits innan undertecknandet.99 Vid avgörandet huruvida förorenad mark 

är att anses som fel i fastighet skall således omständigheterna i det enskilda fallet beaktas. 

Köparens möjlighet att åberopa ett fel kan dock begränsas genom preskribering. I det fall 

fel föreligger har köparen möjlighet att åberopa felet mot säljaren i tio år efter det att denne 

tillträtt fastigheten. Möjligheten preskriberas således efter tio år om inte preskription skett 

innan.100 Det krävs dock att köparen meddelat säljaren i skälig tid för att få åberopa felet. 

Köparen skall således informera säljaren då denne märkt eller borde märkt felet.101  

 

                                                
96 4:19 JB. 

97 4:19 JB. 

98 Prop. 1989/90:77 s. 61. 

99 4:1 JB. 

100 4:19 b. 

101 4:19 a.  
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3.2 Felregler 

Det finns olika kategorier av fel och inom fastighetsrätten görs en distinktion mellan rättsli-

ga fel, rådighetsfel och faktiska fel. Under kategorin faktiska fel görs det även en skillnad 

mellan abstrakta och konkreta fel. Samtliga fel kategorier regleras i fjärde kapitlet JB.102  

 

3.2.1 Rättsliga fel     

De rättsliga felen regleras i 4:15–17 JB. Rättsliga fel kan komma till uttryck på flera sätt. Ett 

rättsligt fel kan vara att köparen inte kan erhålla lagfart, detta är att anses som fel endast då 

köparen inte kände till hindret att få lagfart eller att detta beror på köparen själv. I det fall 

lagfart inte kan erhållas kan köparen häva köpet eller få ersättning.103  

Ett rättligt fel föreligger även då fastigheten har belastats med panträtt eller inteckningar till 

ett högre belopp än vad som antogs vid köpet av fastigheten.104 Vidare är även de fall då 

fastigheten är belastad med annan rättighet än vad som stadgas i 4:16 JB att anses som ett 

rättsligt fel, såtillvida köparen inte haft eller borde haft kännedom om förhållandet.105   

Då en fastighet avviker ifrån den abstrakta standarden måste säljaren upplysa köpare om 

avvikelserna, detta endast om köparen inte känner till dem.106 Vid rättsliga fel har köparen 

ingen undersökningsplikt. För att felreglerna skall tillämpas krävs dock att köparen är i god 

tro, köparen får således inte haft eller borde haft kännedom om de olika rättigheterna som 

belastar fastigheten. En rättighet som härstammar från ett muntligt avtal kan för köparen 

vara näst intill omöjligt att upptäcka och få kännedom om. I ett sådant fall åligger det sälja-

ren att upplysa köparen om rättlighetens existens. I de fall köparen upptäcker att säljarens 

uppgifter inte stämmer åligger det denne att ställa frågor för att undanröja oklarheter. Görs 

inte detta kan köparen anses bunden.107  

 

                                                
102 Victorin, A, & Hager, R, Allmän fastighetsrätt, s. 115. 

103 4:15 JB.  

104 4:16 JB. 

105 4:17 JB. 

106 Victorin, A, & Hager, R, Allmän fastighetsrätt, s. 116. 

107 A.a. s. 119. 
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3.2.2 Rådighetsfel 

Rådighetsfel regleras i 4:18 JB. Ett rådighetsfel innebär att en köpare på grund av en offent-

lig myndighets beslut inte förvärvat den rådighet över fastigheten som denne vid köpet 

hade fog att förutsätta.108 Vid rådighetsfel förutsätts det att köparen av fastigheten är i god 

tro för att fel skall anses föreligga. I de fall säljaren inte varit medveten om förhållandena 

torde inte innebära en befrielse som i köparens fall.109 Inskränkningar som är direkt grun-

dade på ett lagbud skall inte omfattas av bestämmelsen.110 

För att ett rådighetsfel skall föreligga skall myndighetsbeslutet funnits vid köpets ingående 

eller så skall beslutet vara förväntat. Vidare för att det skall anses som ett rådighetsfel bör 

myndighetsbeslutet mer specifikt avse fastigheten. Det behöver dock inte särskilt utpeka 

den aktuella fastigheten. Beslut av mer generell räckvidd kan dock i vissa fall anses som ett 

myndighetsbeslut som begränsar rådigheten av en fastighet.111 Det skall poängteras att kö-

paren inte har någon undersökningsplikt angående rådighetsfel.112 

 

3.2.3 Faktiska fel 

Faktiska fel regleras i 4:19 JB. Faktiska fel kan bero på flera olika saker bland annat fastig-

hetens fysiska skick och avtalet mellan parterna. Den relevanta tidpunkten för huruvida fel 

föreligger är om felet fanns vid köpets ingående.113 HD anförde i fallet NJA 1997 s. 149 att 

för att regeln i 4:19 JB skall bli tillämpligt skall avvikelsen hänföra sig till fastigheten och 

därmed inverka på möjligheten att rättsligt eller faktiskt utnyttja fastigheten.114 Vid faktiska 

fel är utgångspunkten vad som förekommit mellan säljare och köpare vid förhandlingarna 

av fastighetsköpet och vilka uppgifter och löften som stadgats. Säljaren ansvarar endast i 

                                                
108 4:18 JB. 

109 Prop. 1970:20 del B s. 204. 

110 Grauers, F, JB (1/7 2010 Zeteo) kommentaren till 4:18.                  

111 Prop. 1970:20 del A s. 217. 

112 Victorin, A, & Hager, R, Allmän fastighetsrätt, s. 123. 

113 4:19 1 st. JB. 

114 NJA 1997 s. 149. 
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detta fall för sådant som denne utfäst. Det föreligger dock ansvar för säljaren för sådana fel 

som köparen inte kunnat upptäcka eller bort räkna med, dolda fel.115  

Faktiska fel delas i sin tur in i två kategorier av fel, konkreta fel och abstrakta fel. Ett konkret 

fel utgår ifrån vad parterna avtalat sinsemellan, stämmer inte fastighetens standard med vad 

som avtalats föreligger ett konkret fel. Ger inte avtalet någon vägledning vidtas istället en 

abstrakt bedömning. Bedömning huruvida ett abstrakt fel föreligger utgår ifrån vilken stan-

dard en köpare med fog kunnat förutsätta och kräva att fastigheten har. Faktorer så som 

byggnadens ålder och vilken standard en köpare i allmänhet med fog kunnat förvänta sig är 

av betydelse. De konkreta felen tar således sikte på vad parterna gemensamt kommit över-

ens om, medan abstrakta fel härrör sig till både köparen och säljarens intressen.116 

 

3.3 Avtalets påverkan 

JB stadgar att i de fall fastigheten avviker ifrån vad som avtalats eller skiljer sig ifrån vad 

köparen av fastigheten kunnat förutsätta vid köpet, kan olika påföljder aktualiseras.117 Vid 

bedömningen för vad en köpare kunnat förutsätta eller räkna med skall hänsyn tas till olika 

omständigheter och ledning skall först hämtas ifrån vad parterna avtalat sinsemellan. Avta-

let får således betydelse för bedömningen.118 I allmänhet är JB:s regler dispositiva vilket in-

nebär att parterna vid ett fastighetsköp tämligen fritt kan bestämma om vad som skall avta-

las.119  

För att utreda huruvida fel föreligger är utgångspunkten vad som avtalats mellan parterna. 

Vilken standard köparen har rätt att kräva bedöms främst utifrån själva avtalet. Även såda-

na uppgifter som framkommit under förhandlingarna skall anses ingår i avtalet.120 Avtalet 

kan reglera olika sorters krav så som egenskaper hos fastigheten, miljö och utrustning.121 I 

det fall säljaren lämnat uppgifter i avtalet eller i samband med köpet, skall fastigheten mot-

                                                
115 Victorin, A, & Hager, R, Allmän fastighetsrätt, s. 128.  

116 Grauers, F, Fastighetsköp, s. 138. 

117 4:19 JB. 

118 Prop. 1989/90:77 s. 60. 

119 Grauers, F, Fastighetsköp, s. 139. 

120 A.a. s. 137-138. 

121 Victorin, A, & Hager, R, Allmän fastighetsrätt, s. 127. 
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svara dessa uppgifter. Överensstämmer inte fastigheten med säljarens utfästelser kan köpa-

ren ålägga säljaren att vidta åtgärder som bidrar till att fastigheten stämmer överens med 

uppgifterna.122 Ger inte avtalet någon vägledning angående fastighetens standard görs be-

dömningen utifrån vad en köpare i allmänhet kunnat förvänta sig, alltså vad den ”genom-

snittliga” köparen kunnat räkna med. Vid bedömningen skall hänsyn även tas till bland an-

nat fastighetens ålder och skick.123  

 

3.4 Köparens undersökningsplikt 

En avvikelse får inte åberopas av en köpare då denne efter undersökning av fastigheten 

borde upptäckt felet. Undersökningen av fastigheten skall vara av sådan beskaffenhet som 

fastigheten påkallar och kan därmed variera beroende på fastighetens skick, normal karaktär 

hos liknande fastigheter samt övriga omständigheter som framkommit vid köpet.124 Lagen 

föreskriver således en form av riskfördelning. Vad köparen har för förväntningar på fastig-

heten är avgörande för dennes undersökning.125   

Som utgångspunkt förvärvar köparen fastigheten i sådant skick den är i och för att trygga 

sig mot oväntade olägenheter skall en undersökning av fastigheten vidtas innan köpets in-

gående.126 Avgörande för huruvida fastigheten är felaktig avgörs utifrån köparens under-

sökning av fastigheten innan köpet. Köperens undersökningsplikt reduceras dock angående 

den specifika delen där säljaren lämnat utfästelser angående fastigheten.127 Köparens under-

sökningsplikt minskar angående vad som utfästs både då säljaren muntligen eller skriftligen 

lämnar en uppgifter angående fastigheten. I det fall inga utfästelser har lämnats är köparen 

skyldig att undersöka fastigheten i den mån det rimligen kan krävas.128  

Undersökningsplikten innebär inte att en sakkunnig måste anlitas för att köparen skall und-

komma att hållas ansvarig för uppkomna fel i fastigheten. Som utgångspunkt skall en nor-

                                                
122 Grauers, F, Fastighetsköp, s. 132. 

123 A.a. s. 138.  

124 4:19 2 st. JB. 

125 Kihlman, J, Fel, s. 174-175. 

126 Prop. 1989/90:77 s. 39. 

127 A.a. s. 40. 

128 A.a. s. 41. 
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malt bevandrad och erfaren på området genomföra undersökningen, kraven torde dock va-

riera beroende på köpeobjektets karaktär. Vid köp av industrifastighet är kraven på under-

sökningen normalt större, då köparen i detta fall får anses ha större sakkunskap.129 

Om det vid undersökningen framkommer något som påvisar att ett eventuellt fel föreligger 

utökas emellertid köparens undersökningsplikt i den mån att en sakkunnig måste anlitas. 

Vidtas inte detta och fel sedan uppkommer har köparen inte fullgjort sin undersöknings-

plikt och kan därmed inte åberopa några påföljder.130 Det åligger således köparen en långt-

gående undersökningsplikt.131  

I det fall fastigheten är bristfällig angående något som inte nämnts vid köpet och köparen 

inte haft fog att räkna med bristfälligheten eller inte efter undersökning bort upptäckt avvi-

kelsen, kan säljaren hållas ansvarig. Säljaren ansvarar således för såkallade dolda fel. Något 

krav på att bristfälligheten skall vara av väsentlighet ställs inte upp.132  

Då en köpare har förvärvat en fastighet som är belastad med förorenad mark, är olika fak-

torer avgörande för vem som skall anses ansvarig. Då en köpare haft vetskap om att det 

bedrivits miljöfarlig verksamhet på den aktuella fastigheten, uppkommer frågan huruvida 

kännedomen påverkar köparens undersökningsplikt. Detta berördes i fallet NJA 2004 s. 

552. I fallet förvärvade ett bolag en fastighet som var belastad med miljöfarliga ämnen. 

Frågan uppkom då vem som skulle hållas ansvarig.133 

HD anförde i fallet att i de fall en köpare haft insikt och kännedom om att miljöfarlig verk-

samhet bedrivits på den aktuella fastigheten åligger det en skyldighet för köparen att under-

söka fastigheten närmare. Köparen skall således undersöka fastigheten och utreda huruvida 

miljöfarliga ämnen finns eller ej. Vid underlåtande att vidta sådan undersökning kan det an-

ses medföra ansvar för oaktsamhet och vållande till miljöskadan.134   

 

                                                
129 Prop. 1989/90:77 s. 41. 

130 A.a. s. 41. 

131 Victorin, A, & Hager, R, Allmän fastighetsrätt, s. 137. 

132 Prop. 1989/90:77 s. 39. 

133 NJA 2004 s. 552. 

134 NJA 2004 s. 552. 
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3.5 Säljarens ansvar och upplysningsplikt 

I de fall avvikelse eller fel beror på försummelse på säljarens sida eller i de fall säljaren läm-

nat utfästelse avseende fastigheten som visat sig oriktiga, har köparen rätt till ersättning.135 I 

den delen säljaren vidtagit en utfästelse är denne att hållas ansvarig för att uppgifterna är 

korrekta.136 I fallet NJA 1978 s. 301 ansåg HD att en utfästelse ifrån säljaren, angående att 

vattnet vid den aktuella fastigheten var ”friskt och kallt” och ”utmärkt”, kan innebära en 

bindande utfästelse som medför att köparens undersökningsplikt i den delen reduceras. 

Detta om inte omständigheter talar däremot.137   

Då en köpare inte borde upptäcka ett fel i en fastighet är säljaren ansvarig, för såkallade 

dolda fel, även om denne är medveten om felet eller inte. Säljaren bär således risken för fel 

eller förhållanden som köparen inte borde upptäckt. Det är ett incitament för säljaren att 

lämna uppgifter och upplysningar angående fastigheten. Detta eftersom förhållanden som 

säljaren lämnat upplysningar om inte kan anses som dolda fel. Ingen generell upplysnings-

plikt åligger säljaren som innebär krav på att upplysa köparen om kända fel som förelåg vid 

köpet, detta om köparen vid sin undersökning av fastigheten borde upptäckt dessa. Köpa-

rens uppfyllande av sin undersökningsplikt är således av betydelse för huruvida säljaren kan 

hållas ansvarig.138  

Säljaren är ansvarig för att fastigheten är i sådant skick som köparen, utifrån vad som av-

handlats mellan parterna, med fog kunnat förutsätta. Beträffande brister i fastigheten som 

inte berörts vid köpet och som köparen inte haft skäl att räkna med eller upptäckt genom 

undersökning är säljaren ansvarig för.139  

För att en utfästelse ifrån säljarens sida skall anses föreligga krävs tämligen preciserade 

uppgifter. Allmänna uttalanden angående fastigheten är således oftast inte att anses som ut-

fästelser. Det krävs dock inte att säljaren uttryckligen garanterar att fastigheten har en viss 

karaktär.140   

                                                
135 4:19 1 st. JB. 

136 Prop. 1989/90:77 s. 39. 

137 NJA 1978 s. 301.  

138 Prop. 1989/90:77 s. 61. 

139 A.a. s. 39. 

140 A.a. s. 59. 
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Ett flertal avgörande angående säljarens upplysningsplikt har givit vägledning till i vilken ut-

sträckning upplysningsplikten skall gälla. Ett diskuterat avgörande som gällde säljarens upp-

lysningsplikt är NJA 2007 s. 86, även kallat motorcrossfallet, vilket satte säljarens upplys-

ningsplikt på sin spets. Fallet gällde en försäljning av en fritidsfastighet som låg belägen in-

till en motorcross bana. Köparen ville häva köpet på grund av buller ifrån banan. Frågan 

uppkom huruvida köparen borde upptäckt motorcross banan genom sin undersöknings-

plikt och i vilken utsträckning säljaren varit skyldig att upplysa köparen om de aktuella för-

hållandena. Säljaren hade i det aktuella fallet vidtagit åtgärder för att försöka slippa bullret 

och borde därmed förstått att det var av betydelse. Köparen i fallet hade inte frågat något 

om motorcross banan vilket även var en indikation på att denne inte var medveten om dess 

existens. Köparen hade dock frågat om närliggande vindkraftverk gav ifrån sig störande 

buller, på grund av detta borde säljaren varit medveten om köparens vilja att förvärva en 

fastighet fri från störande inslag. Säljaren utnyttjade således köparens omedvetenhet och 

upplyste inte köparen om bullrets omfattning. Köparen hade på grund av detta, trots un-

dersökningsplikten, rätt att åberopa felet.141  

I fallet NJA 1983 s. 865 sålde en kommun en fastighet till en privatperson via auktion. I 

annonsen hade det angivits att fastigheten var nyrenoverad och moderniserad. Då köparen 

tillträtt fastigheten framkom det att svåra skador fanns på bjälklaget mellan undervåning 

och källare. Frågan uppkom då huruvida säljaren får anses ha utfäst att bjälklaget var i god-

tagbart skick. Då nyrenoveringen innefattade nyläggning av golv uppkom även frågan om 

det innefattade att bjälklagen också var renoverade och i gott skick. HD anförde att nylägg-

ning av golv kan vidtas utan att bjälklagens skick kommer till dagen. På grund av vad köpa-

ren kunnat upptäcka och säljarens annons om fastigheten, ansågs det inte att en utfästelse 

kommit tillstånd.  

 

3.6 Förorenad mark fel i fastighet? 

Frågan huruvida förorenad mark är att anses som fel i fastighet togs upp i fallet RH 

2003:63. Det aktuella fallet handlade om ett köp av fastighet där båda parter var näringsid-

kare, det framkommer dock inte omständigheter som påvisar att köparen köpt fastigheten i 

egenskap av näringsidkare. Köparen får alltså anses köpt fastigheten i egenskap av privat-

                                                
141 NJA 2007 s. 86. 
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person. På den ifrågavarande fastigheten visade sig ligga en gammal nerlagd soptipp som 

köparen upptäckte efter köpets ingående. Frågan uppkommer då huruvida köparen borde 

ha upptäckt soptippen och föroreningarna genom sin undersökningsplikt och om fastighe-

ten överensstämmer med vad köparen med fog kunnat förutsätta samt om omständighe-

terna kan ha påverkat huruvida fel skall anses föreligga.142 

Hovrätten framförde följande i sin bedömning för huruvida fel skulle anses föreligga. I en-

lighet med prop. Om konsumentskyddet vid förvärv av små hus m.m.143 till felregeln 4:19 JB, skall 

ledning för bedömningen tas i vad som avhandlats mellan parterna och vad köparen utifrån 

omständigheter haft anledning eller kunnat räkna med vid köpet. Utifrån omständigheterna 

i det aktuella fallet ansåg hovrätten att existensen av en nerlagd soptipp med konsekvenser-

na därav, inte var något en köpare kunnat förutsätta eller haft anledning att räkna med.144   

Köparens undersökning av fastigheten är av betydelse för huruvida fel skall anses föreligga, 

för de fall denne borde upptäckt ett fel eller en avvikelse bär denne risken för dessa. Köpa-

ren skall vidta en grundlig undersökning av fastigheten, undersökningsplikten varierar be-

roende på fastighetens beskaffenhet och iakttagelser som kan vidtas på fastigheten. I före-

varande fall hade köparen tillgång till karta över fastigheten där området, vilket soptippen 

var belägen, var vitmålat och skilde sig ifrån övriga områden. Hovrätten anförde även att 

det på plats fanns synbara förhållanden vilket innebar att köparen borde undersökt området 

närmare och mer grundligt. Inget visade heller på att undersökningsplikten skulle vara re-

ducerad. Hovrätten anförde på grund av förevarande att köparen genom sin undersök-

ningsplikt borde upptäckt soptippen, vilket innebar att denne inte kunde åberopa felet 

gentemot säljaren.145   

                                                
142 RH 2003:63. 

143 Prop. 1989/90:77. 

144 RH 2003:63. 

145 RH 2003:63. 
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4 Friskrivningar 

4.1 Inledning 

Vid köp av fastighet skall en köpehandling upprättas och undertecknas av säljaren och kö-

paren för att ett köp skall anses slutet.146 Köpehandlingen är en utförlig handling där frågor 

och förhållanden mellan parterna ofta stadgas. Det är även i köpehandlingen friskrivningar 

ofta uttrycks och regleras.147 Överenskommelser mellan parterna kan dock även vara munt-

liga.148  

Någon i lag föreskriven definition avseende termen friskrivning finns inte. Termen används 

ofta i doktrin utan närmare beskrivning av dess innebörd. Då beskrivning finns anges ofta 

en friskrivningsklausul som ett avtalsvillkor som begränsar eller utesluter ansvar eller för-

pliktelser som annars skulle åligga en part. Syftet med en friskrivning är således ofta att be-

fria en part helt eller delvis ifrån ansvar för underlåtenhet eller visst handlande eller för om 

en viss omständighet inträffar.149   

Ur köparens synvinkel är det av stor vikt att det klart framgår i vilka hänseende säljaren inte 

skall ansvara för fastighetens skick på grund av en friskrivning. Detta eftersom köparens då 

kan tillvarata sina intressen genom en noggrann undersökning angående de beskaffenheter 

friskrivningen avser. En friskrivningsklausul som innebär att fastigheten säljs i befintligt 

skick fritar inte säljaren ifrån allt ansvar.150 En säljare bör fritt kunna friskriva sig ifrån an-

svar angående fastighetens beskaffenhet. Detta innebär dock inte att alla friskrivningsklau-

suler skall anses tillåtna.151   

Säljaren ansvarar för de förhållanden köparen genom sin undersökningsplikt inte borde 

upptäckt. Detta är ett incitament för säljaren att underrätta köparen om fastighetens skick. I 

det fall säljaren friskriver sig ifrån ansvar uppkommer en förskjutning av risken som par-

terna tar. Friskrivning ifrån säljaren sätter även dennes upplysningsplikt i ett nytt läge. I mer 

                                                
146 4:1 JB. 

147 Grauers, F, Fastighetsköp, s. 40-42. 

148 A.a. s. 77. 

149 Lundmark, T, Friskrivningsklausuler giltighet och räckvidd, s. 34. 

150 Prop. 1989/90:77 s. 53-54. 

151 Prop. 1970:20 del B s. 211. 
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grava fall då säljaren känt till ett fel kan dock friskrivningsklausulen sakna verkan, detta då 

säljarens agerande kan ses som ohederligt.152   

Då det skrivits in en friskrivningsklausul i köpehandlingen innebär det inte att tillsyndmyn-

digheten inte kan vända sig mot den som sålt den förorenade fastigheten och kräva att för-

oreningar saneras. Friskrivningsklausulen påverkar däremot möjligheterna för parterna att 

kräva ersättning av varandra. Dock bör det poängteras att denna regressrätt ändock kan 

vara begränsad då motparten inte har ekonomiska medel, gått i konkurs eller försvunnit.153    

 

4.2 Friskrivningsklausulens funktion 

Friskrivningsklausulens funktion och vad en part vill uppnå med en viss friskrivning varie-

rar ifrån fall till fall. Ofta handlar det om en motvilja att utsätta sig för risker och påta sig 

ansvar för vissa situationer. Inte sällan är anledningen av ekonomisk beskaffenhet, således 

att undkomma ansvar som bidar till att en part drabbas av stora kostnader för sådana om-

ständigheter som vid avtalsslutet var svåra att förutse. Riskens storlek och omfattningen av 

kostnader som kan uppkomma är ett incitament för en part att friskriva sig ifrån ansvar.154  

Friskrivningsklausulens ändamål är att begränsa en parts ansvar, då en sådan klausul intas i 

ett avtal är det av stor vikt att båda parter är medvetna om dess existens och förstår dess 

innehåll. Det är lätt att en friskrivningsklausul konstrueras så att ena parten har en klar för-

del. Det är således av stor vikt för båda parter att noggrant kontrollera klausulens innehåll, 

innan godkännande sker av dess existens.155 Friskrivningsklausuler kan även kontrolleras 

genom en dold kontroll som ingår i den judiciella kontrollen. Detta innebär främst att 

domstolarna stadgar vilka krav som kan ställas på klausuler.156 Klausuler kan även kontrol-

leras genom en öppen kontroll som sker med hjälp av ogiltighets reglerna i lag (1915:218) 

om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL).157  

                                                
152 Victorin, A, & Hager, R, Allmän fastighetsrätt, s. 144. 

153 Ebbesson, J, Miljörätt, s. 131. 

154 Lundmark, T, Friskrivningsklausuler giltighet och räckvidd, s. 77. 

155 A.a. s. 86. 

156 A.a. s. 97. 

157 A.a. s. 109. 
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4.3 Tvingande eller dispositiva regler, möjlighet till friskriv-

ning 

Kontraktsreglerna angående köp mellan två näringsidkare är dispositiva och kan därmed 

avtals bort. Felregeln i 4:19 JB angående säljarens och köparens förpliktelser är dispositiv, 

vilket innebär att säljaren och köparen är fria att friskriva sig ifrån ansvar angående fastighe-

tens skick. Detta innebär således inte att alla friskrivningsklausuler skall tillåtas.158  

Det har diskuterats huruvida felregeln i 4:19 JB skall anses vara av halvtvingande natur. Det 

har dock fastställts att friskrivningsklausuler i allmänhet skall tillåtas, dock kan strängare 

krav aktualiseras gälland tillämpning av friskrivningsklausuler, framför allt gällande konsu-

ment förhållanden. Vid köp av fastighet bör reglerna dock i allmänhet vara dispositiva an-

gående säljarens ansvar för fel. I konsumentförhållanden kan friskrivningsmöjligheterna 

dock begränsas.159 Vid bedömningen av vad som anses som ett kontraktsbrott skall dock 

feldefinitionen i 4:19 JB anses som tvingande. Detta då varken säljare eller köpare kan på-

verka regelns innehåll, ifall någon av parterna försöker göra detta skulle det även påverka 

köparens förväntningar och vad denne kunnat ha fog för och då även påverka tillämpning-

en av regeln. Då parterna har möjlighet att disponera över vad som skall anses ingå i avtalet 

skall regeln samtidigt ses som dispositiv.160     

 

4.4 Egenskapsfriskrivning 

En friskrivning kan vidtas på flera olika sätt, med en så kallad egenskapsfriskrivning be-

gränsar säljaren sitt ansvar genom att precisering görs i avtalet angående fastighetens fysiska 

egenskaper. En egenskapsfriskrivning gäller vanligen endast ett fåtal egenskaper och aktua-

liseras redan vid felbedömningsstadiet. Friskrivning av detta slag innebär att felbegreppet 

görs snävare. Fel föreligger således inte angående förhållanden där friskrivning vidtagits.161   

Det finns inget generellt uttryck för hur en egenskapsfriskrivning ser ut, utan denna kan 

vara utformad på flera sätt. Genom friskrivning kan undantag preciseras angående den kva-

                                                
158 Prop. 1989/90:77 s. 53. 

159 A.a. s. 54. 

160 Kihlman, J, Fel, s. 161. 

161 Grauers, F, Fastighetsköp, s. 227. 
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litet som köparen annars kunnat kräva. En friskrivning kan bland annat ta sikte på köpeob-

jektets konstruktion, material, funktion, användningsområde och hållbarhet i övligt. En 

friskrivning kan ses som ett sätt för säljaren att begränsa förhållanden som denne annars 

skulle varit ansvarig för.162   

 

4.5 Påföljdsfriskrivning 

Ett annat sätt en friskrivning kan vidtas på är en såkallad påföljdsfriskrivning. En sådan 

friskrivning innebär att lämpliga påföljder kan uteslutas eller reduceras. Denna typ av fri-

skivning tar således sikte på påföljderna. Friskrivningen aktualiseras först vid relevansbe-

dömningen, alltså då det fastställts vem som kan komma att hållas ansvarig för felet. I det 

fall friskrivning av samtliga påföljder vidtagits är inte det aktuella felet av relevans.163  

Vid köp av fastighet sker ofta att säljaren friskriver sig ifrån olika påföljder. En vanligt fö-

rekommande friskrivningsklausul är att ”Köparen förklarar sig avstå från alla anspråk mot 

säljaren på grund av fel eller brister i egendomen”. Detta är en formulering som HD god-

känt i flera avgöranden.164  

I fallet NJA 1975 s. 545 antog köparen fastighetens skick och avstod ifrån att göra påföljder 

gällande gentemot säljaren angående fel eller brister i fastigheten. Frågan uppkom då huru-

vida en sådan allmän friskrivningsklausul skall anses tillåtet. HD anförde att det skall kunna 

begäras att båda parter tagit del av innehållet i ett kontrakt, speciellt vid ett så viktigt avtal 

som vid ett fastighetsköp. Vid saknad av förståelse för avtalets innehåll bör sakkunnig upp-

sökas. Parterna i fallet är båda privatpersoner. På den aktuella fastigheten var en ca 10 år 

gammal byggnad belägen, vilket medförde att det fanns förståelse och respekt för säljarens 

friskrivning av påföljder. Det var således inte heller fråga om svikligt förfarande. HD an-

förde även att det i fallet inte kan anses som att köparen var i underläge, utan denne har att 

anpassa köpeskillingen efter risken. En friskrivningsklausul av detta slag ansågs således tillå-

tet.165 En liknande friskrivningsklausul godkändes även i fallet NJA 1976 s. 217.  

                                                
162 Lundmark, T, Friskrivningsklausuler giltighet och räckvidd, s. 182. 

163 Grauers, F, Fastighetsköp, s. 227. 

164 NJA 1975 s. 545 och NJA 1976 s. 217. 

165 NJA 1975 s. 545. 
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4.6 Otillåtna friskrivningar 

En friskrivningsklausul kan vara ogiltig på grund av flera olika orsaker. I NJA 1981 s. 400 

sålde en fackman i byggbranschen en fastighet till en privatperson. Den på fastigheten be-

lägna villan hade renoverats av säljaren själv, försäljningen hade dock inget samband med 

säljarens byggverksamhet. Det framkom att allvarliga konstruktionsfel förelåg. En friskriv-

ningsklausul angående att köparen godtog fastighetens skick och att denne avstod ifrån att 

göra anspråk gällande, på grund av fastighetens skick, tecknades i samband med betalning-

en av fastigheten. Friskrivningen ingicks således efter att köpehandlingen skrivits. Frågan 

uppkom huruvida friskrivningsklausulen på grund av dess tillkomst inte skulle anses gälla 

och om klausulen skulle anses otillbörlig. 

HD anförde att det är av stor vikt för en part att kunna ändra i ett tidigare avtal, motparten 

skall dock få klart för sig om de ändrade förhållandena. I förevarande fall hade annat inte 

anförts än att samtliga parter hade uppmärksammat klausulen, vilket även styrktes av att 

båda parter undertecknat handlingen där klausulen var inskriven. Friskrivningsklausulen an-

sågs därmed tillämplig i den bemärkelsen. 

HD anförde vidare att säljaren får anses ha framträtt som en fackman på byggområdet. Fe-

let som köparen åberopade var ett allvarligt konstruktionsfel som var hänförligt till säljaren 

som även hade utfört arbetet. HD stadgade att det inte får anses godtagbart att en fackman 

i byggbranschen undkommer ansvar för konstruktionsfel som denne själv gjort, genom att 

ifrånsäga sig ansvar i en allmänt hållen friskrivningsklausul för dolda konstruktionsfel. 

Friskrivningsklausulen ansågs därmed inte tillämplig.166    

En friskrivningsklausul kan även vara utan verkan utifrån andra omständigheter vilket 

bland annat stadgades i NJA 1981 s. 894. I fallet intogs en friskrivningsklausul i köpehand-

lingen att köparen godtagit fastighetens skick och att säljaren inte skall hållas ansvarig för 

fel eller brister vare sig köparen borde uppmärksammat dem eller inte. HD anförde att då 

säljaren bagatelliserat en omständighet, i detta fall ett framtida byggande av en rondell, an-

sågs köparen ha uppfyllt sin undersökningsplikt. Denna omständighet bidrog även till att 

friskrivningsklausulen ansågs ogiltig. 

                                                
166 NJA 1981 s. 400. 



 

 
36 

4.7 Ogiltiga friskrivningar, 36 § AvtL 

I de fall en friskrivningsklausul tagits in i köpehandlingen kan den, även att den är välfor-

mulerad, begränsas i dess tillämplighet. En friskrivningsklausul kan jämkas enligt 36 § AvtL. 

Villkor som stadgas i ett avtal kan lämnas utan hänseende eller jämkas i de fall villkoret är 

oskäligt. Vid avgörandet för huruvida oskälighet föreligger skall hänsyn tas till omständig-

heterna vid avtalets tillkomst och innehåll, förhållanden som inträffat senare än avtalets in-

gående och omständigheterna i övrigt skall även beaktas. Ett villkor kan jämkas helt eller 

delvis lämnas utan hänseende då villkoret är av sådan vikt för avtalets betydelse att det inte 

skäligen kan krävas att det skall gälla med oförändrat innehåll.167   

Friskrivningar är vanligt förekommande vid fastighetsköp och frågan om en friskrivnings-

klausuls tillämplighet togs upp i fallet NJA 1983 s. 865. I det aktuella fallet hade en fastighet 

med en 50-årig villabyggnad sålts på auktion och i annonsen till fastigheten hade det före-

skrivits att huset var nyrenoverat och moderniserat. Efter att köparna tillträtt fastigheten 

upptäcktes att svåra skador fanns på bjälklaget mellan undervåning och källare. Frågan 

uppkom huruvida friskrivningsklausulen i köpehandlingen kunde jämkas enligt 36 § AvtL.  

I förevarande fall var det en kommun som överlåtit fastigheten till en privatperson. Speku-

lanterna av fastigheten gavs det intryck att villabygganden höll god standard. Köparen hade 

således haft god anledning att förutsätta att bygganden var i acceptabelt skick. I köpehand-

lingen anfördes följande: 

”Fastigheten överlåtes i det skick den nu befinner sig. Köparen har beretts tillfälle att utföra noggrann be-

siktning och förklarar sig i anledning härav avstå från all rätt att klandra köpet eller yrka nedsättning av 

köpeskillingen under åberopande av att mark eller byggnad skulle avvika från vad som utfästs eller haft 

anledning att räkna med vid köpet.”168 

HD anförde att felen som byggnaden var behäftad med var av grundläggande och omfat-

tande art. Det ansågs vidare att det skulle vara oskäligt att friskrivningsklausulen skulle till-

lämpas i det aktuella fallet. Friskrivningsklausulen lämnades således utan hänseende med 

stöd av 36 § AvtL.169      

                                                
167 36 § AvtL. 

168 NJA 1983 s. 865. 

169 NJA 1983 s. 865. 
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4.8 Friskrivning ifrån saneringsansvar 

Friskrivning ifrån ett eventuellt saneringsansvar är något som kan vara av stor vikt för en 

part, detta då sanering av mark är en kostsam process. Det kan även vara avgörande för hu-

ruvida en verksamhet har möjlighet att fortsätta med verksamheten eller inte, detta då stora 

ekonomiska medel i regel läggs på en sanering.  

I fallet RH 2003:63 intogs en friskrivningsklausul i köpekontraktet som stadgade att säljaren 

friskrev sig ifrån ansvar för brister och fel i fastigheten och att den överläts i befintligt 

skick. Vidare föreskrevs det att köparen hade tillfälle att undersöka och besiktiga fastighe-

ten och avstod därmed på grund av klausulen från alla anspråk mot säljaren som härrörde 

sig till fastighetens skick. Efter att köpehandlingen och friskrivningsklausulen underteck-

nats tippades kvicksilverförorenade muddermassor på fastigheten med säljarens godkän-

nande. Frågan uppkom då huruvida friskrivningsklausulen skulle anses tillämplig i detta fall.  

Hovrätten anförde att det var fråga om ett rådighetsfel vilket inte uttryckligen omfattades 

av friskrivningsklausulen. Då säljaren i det aktuella fallet varit medveten om och känt till 

föroreningarna borde denne informerat och hållit information tillgänglig för köparen om 

vilka förhållanden som förelåg. Friskrivningsklausulen kunde således inte anses tillämplig i 

det aktuella fallet.170   

 

                                                
170 RH 2003:63. 



 

 
38 

5 Analys 

5.1 Ansvar för förorenad mark enligt MB 

I det fall en fastighet är belastad med förorenad mark involverar det ofta flera parter, ansva-

rig tillsynsmyndighet, en eller flera verksamhetsutövare och i vissa fall även en eller flera 

fastighetsägare. Vilket bidrar till en komplicerad ansvarsfördelning, detta då flera partera 

kan vara inblandade. 

MB föreskriver att lagen skall tillämpas på så vis att människors hälsa och miljö skyddas 

ifrån föroreningar och skador som föroreningarna för med sig. Tillämpningsområdet är så-

ledes väldigt vidsträckt, då inga speciella begränsningar görs i 1 kap. MB. Att MB föreskri-

ver att lagen ”skall” tillämpas på detta vis kan enligt författaren vara en indikation på att det 

inte endast är en generell riktlinje för tillämpningen, detta trots att inga sanktioner anges. 

Regeln får anses som ett bakomliggande mål och påverkar därmed även tillämpningen av 

resterande delen av lagen, alltså även 10 kap. MB.   

MB skall tillämpas på samtliga verksamheter och även annan som vidtagit en åtgärd som 

bidragit till förorening av mark. Undantag från lagens tillämpningsområde är dock då en 

sådan åtgärd är av försumbar betydelse. Vid avgörande för huruvida en åtgärd skall anses 

som försumbar, torde vikt läggas vid den verkliga betydelsen för aktuella miljömål. Det är 

således av mindre vikt vem som utför åtgärden, utan avgörandet för huruvida MB skall till-

lämpas är effekten av företeelsen. Alltså skall reglerna tillämpas på såväl en privatperson 

som den som bedriver verksamhet. 

   

5.1.1 Allmänna hänsynsregler  

De allmänna hänsynsreglerna är relevanta för saneringsansvaret och reglerna kan fungera 

som utgångspunkt vid bedömningen om ansvar skall anses föreligga enligt 10 kap. MB. 2 

kap. MB kan dock ligga till grund för saneringsansvar precis som 10 kap. MB.   

I det fall det uppstår motstridigheter mellan 2:8 MB och 10 kap. MB skall sistnämnda, på 

grund av Lex Specialis, anses ha företräde. Detta då 10 kap. MB föreskriver speciella och 

mer detaljerade regler angående vem som skall anses ansvarig för förorenad mark. Förhål-

landet mellan 2 kap. MB och 10 kap. MB innebär att den som bidragit till en förorening, 

men inte kan hållas ansvarig enligt 10 kap. MB, fortfarande kan hållas ansvarig enligt 2 kap. 

MB.  
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Författaren ifrågasätter dock varför två så likartade kapitel har intagits i MB, alltså både an-

svaret enligt 2 kap. MB och 10 kap. MB. Författaren menar att det skulle kunna vara bättre 

med ett enhetligt kapitel som reglerar förhållandet, istället för två. Det torde kunna under-

lätta förståelsen av förhållandet mellan de olika reglerna och även underlätta vid tillämp-

ningen.  

 

5.1.2 Ansvar för förorenad mark enligt 10 kap. MB 

10 kap. MB är tillämplig då förorening föreligger både i mark och vatten samt även bygg-

nader och anläggningar. Läses regeln e contrario torde det inte anses som en förorening då 

det inte berör något av de nämnda områdena. Den föreskrivna regeln gäller till följd av 

förorening och är tillämplig på alla typer av verksamheter. Här bör poängteras skillnaden 

ifrån vad som föreskrivs i 2:8 MB som tillämpas på alla skador och olägenheter för miljön, 

alltså inte bara föroreningar som i förevarande kapitel. 10 kap. MB skall således tillämpas då 

föroreningarna är konstaterade. Det får anses oklart vad ordet konstaterad innebär, enligt 

författaren bör en förorening anses konstaterad då det kan påvisas genom undersökningen 

eller på annat vis. Lagtexten föreskriver dock ingen definition på vad förorening avser, all-

mänt vedertaget torde dock vara att förorening avser ett främmande ämne som inte är na-

turligt och att detta tillförts ett område.  

För att bestämmelserna i 10 kap. MB skall anses tillämpliga, krävs förutom en konstaterad 

förorening att det föreligger en risk som kan medföra olägenhet eller skada för människors 

hälsa eller miljö. Kravet torde dock kunna innebära att olägenhet eller skada inte kan ute-

slutas, risken behöver således inte vara stor. Kravet borde enligt författaren ges den inne-

börd att det inte kan uteslutas att föroreningar bidragit till olägenhet eller skada. Vem som 

har bevisbördan varierar beroende på vilka förhållanden som föreligger. Då misstanke finns 

att föroreningar föreligger varierar bevisbördan beroende på om en risk finns för att för-

oreningar föreligger och huruvida verksamhetsutövaren gör gällande att någon risk inte 

finns. Om bevisbördan är rimligt fördelad kan diskuteras. Dock får den varierande bevis-

börda anses lämplig i sådana här fall, detta då den varierar utefter omständigheterna. 
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5.1.3 Ansvarssubjekt   

Då 10 kap. MB skall tillämpas finns olika ansvarssubjekt, det finns således flera olika sub-

jekt som kan komma att hållas ansvariga. Subjekt skall i detta hänseende anses vara verk-

samhetsutövare eller fastighetsägare. Vilka subjekt som skall anses ansvariga i det enskilda 

fallet beror på omständigheterna och förhållandena som råder. Reglerna föreskriver en för-

sta respektive andra ansvarskrets, vilket stadgar ansvaret som primärt respektive sekundärt.  

 

5.1.3.1 Verksamhetsutövarens ansvar 

Verksamhetsutövaren är den som utfört en åtgärd som medfört olägenhet eller skada eller 

den som på annat vis bidragit till en förorening. Verksamhetsutövaren eller verksamhetsut-

övarna skall primärt hållas ansvarig för avhjälpande av föroreningarna. Avhjälpande skall i 

detta hänseende avse sanering av mark. Bestämmelsen reglerar således vem som skall anses 

ansvarig och därmed ses som adressat av myndighetens krav. Någon allmängiltig, klar och 

enhetlig definition angående vad begreppet verksamhetsutövare innebär får anses obefintlig 

i MB. Generellt skall verksamhetsutövaren anses den som bedriver eller har bedrivit verk-

samhet som bidragit till eller påverkat föroreningarna vid en fastighet eller någon som på 

annat sätt vidtagit en åtgärd som bidragit till föroreningen. Undantag ifrån regeln torde 

dock kunna vara då en handling varit obetydlig och bagatellartad. Det får anses oklart vad 

som menas med att en handling är bagatellartad. Enligt författaren bör en prövning göras i 

det enskilda fallet för att kunna avgöra om en handling skall anses som bagatellartad. Om-

ständigheterna i fallet får således anses avgörande.   

Det skall poängteras att en verksamhetsutövare bland annat kan vara både en fysisk eller ju-

ridisk person, offentlig eller privat. En verksamhetsutövare behöver således inte vara en 

näringsidkare utan det kan även vara en fysisk person som bidragit till föroreningen. Det är 

enligt författaren en bra reglering då ansvaret inte tar sikte på huruvida det är en fysisk eller 

juridisk person, utan mer i vilken utsträckning någon bidragit till föroreningen. Hade ansvar 

istället reglerats utefter huruvida det är en juridisk eller fysisk person skulle effekten kunna 

bli att den som i störst utsträckning bidragit till föroreningen undkommer ansvar på grund 

av hur denne skall klassas. 

Det är av stor vikt att klargöra vilka som skall anses som verksamhetsutövare då dessa 

primärt skall hållas ansvariga. Det kan dock vara komplicerat att klargöra vilka som skall 

anses som verksamhetsutövare. Det föreligger osäkerhet angående vad eller vilka personer 
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en verksamhetsutövare inbegriper. Den som rättsligt eller faktiskt har möjlighet att vidta åt-

gärder mot föroreningen torde kunna anses som verksamhetsutövare, alltså den som har 

möjlighet att kontrollera en verksamhet. Detta kan anses vara en riktlinje för vad eller vem 

som skall anses som verksamhetsutövare. För att undvika missförstånd borde kanske en 

mer klar och detaljerad reglering intas i lagen. En sådan reglering skulle dock kunna få ne-

gativa konsekvenser då vissa förhållanden kan falla utanför regleringen och därmed även 

bidra till att någon undkommer ansvar. Förhållandet har istället lämnats att avgöras av 

rättspraxis, vilket innebär att bedömningen görs ifrån fall till fall. Enligt författaren bidrar 

den nuvarande regleringen till en viss osäkerhet för vad begreppet verksamhetsutövare in-

nebär och även en viss osäkerhet vid rättstillämpningen. Nu gällande reglering innebär 

dock att omständigheterna i det enskilda fallet blir mer avgörande, vilket i sig kan vara posi-

tivt. Det finns således både positiva och negativa aspekter. Författaren menar dock att en 

mer klar och detaljerad reglering skulle kunna minska osäkerheten vid tillämpningen.  

Riktlinjer för vem som skall anses som verksamhetsutövare har dock successivt arbetats 

fram genom rättspraxis, i vilken riktning regleringen är på väg får avgöras av framtida fall. I 

fallet MÖD M 4724/09 ansåg MÖD att även den som endast bidragit till att föroreningar-

na ökat skall anses som verksamhetsutövare.171 Detta torde vara en riktlinje för vad begrep-

pet verksamhetsutövare innefattar samt en indikation på att begreppet inte skall tolkas för 

snävt.    

Enligt författaren bör begreppet verksamhetsutövare inte tolkas för snävt. Det är således 

ett vidsträckt begrepp som många kan falla in under. Det skall alltså inte finnas någon möj-

lighet att undgå ansvar på grund av att begreppet verksamhetsutövare har begränsats. Att 

begreppet skall vara omfattande kan rättfärdigas genom att saneringsansvaret sedan kan 

komma att jämkas och endast gälla en viss del av föroreningen.  

Då det finns flera verksamhetsutövare skall dessa anses ha ett solidariskt ansvar om annat 

inte anges i 10:4 MB. Verksamhetsutövarens ansvar kan under vissa omständigheter kom-

ma att gälla endast en viss del av föroreningen. Det torde i dessa fall inte ha ansetts motive-

rat att ett totalt saneringsansvar skall kunna åläggas denne. Skälighetsbedömningen i 10:4 

MB får anses utgöra en begränsning till det solidariska ansvaret. Att ansvar kan begränsas 

att avse endast en viss del av föroreningen får anses rimligt, detta då ansvar annars kunde 

åläggas för skador som verksamhetsutövaren inte alls bidragit till.   

                                                
171 För en mer grundlig utredning av rättsfallet se avsnitt 2.4. 
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Innebörden av regeln om solidariskt ansvar är att krav kan riktas mot alla som bidragit till 

föroreningen. Vilken verksamhetsutövare tillsynsmyndigheten skall vända sig till spelar så-

ledes inte så stor roll, denne kan vända sig till vem som helst. Det har dock i prop. Miljö-

balk172 angetts att krav i första hand bör riktas mot den senaste verksamhetsutövaren. Hu-

ruvida detta är ett krav eller en riktlinje framgår inte, det torde dock vara det enklaste alter-

nativet för tillsynsmyndigheten, då möjligheten är stor att denne fortfarande bedriver verk-

samhet på fastigheten. Det solidariska ansvaret torde även förenkla förfarandet då någon 

verksamhetsutövare av någon anledning inte kan hållas ansvarig, i detta fall kan tillsyns-

myndigheten rikta ansvarskrav mot de övriga utan några problem.  

Det skall även has i åtanke att ett saneringsansvar inte preskriberas enligt preskriptionsla-

gen, ansvaret sträcker sig således under mycket lång tid. Reglerna innebär att ansvar inte 

kan undkommas på grund av att fastigheten sålts vidare och att lång tid har förflutit sedan 

den skadevållande handlingen vidtogs. Att ansvaret inte preskriberas får enligt författaren 

anses vara bra då det möjliggör att ansvar kan åläggas den som bidragit till föroreningar 

även då flera år har gått. Detta torde även kunna bidra till att mörkning av föroreningarnas 

existens minskar, då det inte finns någon utsatt tid på hur länge någon kan hållas ansvarig. 

Det torde vara tämligen meningslöst att försöka mörka en förorening under obestämd tid. 

Om en sådan här reglering inte funnits hade saneringsansvaret förmodligen preskriberats 

efter 10 år. Vilket skulle kunna innebära att många undkommer ansvar då det ofta tar 

mycket lång tid innan föroreningar i mark upptäcks, vilket i sin tur skulle kunna innebära 

att det inte finns någon som kan hållas ansvarig för en sanering. Den som bidragit till för-

oreningen skall vara med och betala saneringen och inte kunna undkomma ansvar på grund 

av hur lång tid som förflutit, därmed får denna reglering anses bra.  

 

5.1.3.2 Fastighetsägarens ansvar 

Fastighetsägaren har ett subsidiärt ansvar vilket innebär att en utredning först måste vidtas 

huruvida någon verksamhetsutövare finns som kan hållas ansvarig. Att ansvar inte kan 

åläggas verksamhetsutövaren torde bland annat kunna innebära att denne är insolvent och 

därmed inte kan betala en eventuell sanering eller att denne upphört som juridisk person. 

Det kan dock ibland vara svårt att avgöra om någon verksamhetsutövare finns tillgänglig.  

                                                
172 Prop. 1997/98:45. 
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Regeln om att fastighetsägaren skall ha upptäckt eller borde ha upptäckt eller känt till för-

oreningen, torde kunna likställas med köparens undersökningsplikt enligt JB. Det kan dock 

i praktiken vara svårt att avgöra eller bevisa vad någon känt till eller upptäckt eller borde ha 

upptäckt. Vilket innebär att det föreligger en svårighet vid tillämpningen av denna regel. 

Vad undersökningsplikten egentligen innefattar har ansetts variera beroende på omständig-

heterna i det enskilda fallet. Riktlinjer för köparen torde kunna vara att denne skall iaktta 

försiktighet då misstanke finns om att föroreningar föreligger, en försiktighetsåtgärd skulle 

kunna vara att undersöka vad fastigheten tidigare använts till. En distinktion har ansetts 

nödvändig angående vilket ansvar som kan åläggas en köpare av en näringsfastighet och en 

villaköpare, alltså den som köpt en privatbostadsfastighet.  

En villaköpare skall endast anses svara för vad de känt till och alltså inte vad de upptäckt el-

ler borde upptäckt, detta endast gällande föroreningar. Det torde således inte kunna åläggas 

en så långtgående undersökningsplikt. Enligt författaren kan en sådan åtskillnad bero på att 

det inte har ansetts motiverat att ålägga en ouppmärksam villaköpare så höga krav. Att hög-

re krav ställs på en köpare av en näringsfastighet torde kunna bero på att denne ofta inne-

har mer kunskaper om fastigheters skick och förutsätts att vara mer noggrann. Vid avgö-

randet för vad en fastighetsägare skall anses ansvara för varierar alltså beroende på omstän-

digheterna och huruvida fastighetsförvärvet avser ett villaköp eller inte. Enligt författaren 

får denna reglering anses rimlig. En villaköpare skall inte behöva ha samma högs krav som 

en köpare av en näringsfastighet, risken är större att föroreningar föreligger vid en närings-

fastighet än vid en villafastighet. Därmed bör kraven vara större vid köp av en näringsfas-

tighet, vilket även motiveras genom att denne ofta har mer kompetens inom området. 

Det finns inte reglerat i lagen vad som händer då verksamhetsutövaren endast kan stå för 

en del av saneringen eller huruvida detta kan medföra att fastighetsägarna då kan bli ansva-

riga för resterande delar. Enligt författaren är rättsläget oklart. Det kan således vara en indi-

kation på att utformningen av lagtexten och även hur denna skall tolkas i detta hänseende 

är oklar. 

Reglerna angående att en fastighetsägare även kan komma att hållas ansvarig får anses rim-

lig. Detta trotts att denne inte har bidragit till föroreningen. Visst kan fastighetsägarens an-

svar ifrågasättas då det kan vara svårt att bevisa huruvida denne känt till föroreningarna el-

ler inte. Resultatet av denna reglering skulle kunna bidra till att en fastighetsägare som inte 

känt till föroreningen hålls ansvarig eftersom svårigheter finns att bevisa motsatsen. En fas-
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tighetsägare har dock möjlighet att innan förvärvet undersöka fastighet och därmed upp-

täcka om föroreningar föreligger. Enligt författaren får således denna reglering anses befo-

gad. 

Solidariskt ansvar föreligger, precis som för verksamhetsutövaren, då flera fastighetsägare 

har ansetts ansvariga. Avgörande för hur betalningen skall fördelas är vad fastighetsägaren 

insett vid förvärvet. I praktiken får det anses vara tämligen svårt att avgöra i vilken mån nå-

gon insett att föroreningar föreligger. Förvisso finns det fall där det klart framgår vad fas-

tighetsägaren insett, svårigheter uppstår i de fall då det inte klart framgår och omständighe-

terna är osäkra. Förarbeten till lagen anger att den som vetat om föroreningen i första hand 

skall åläggas ansvar gentemot den som endast borde insett dem. Enligt författaren syfta 

detta på fastighetsägarens regresskrav och alltså inte på vem tillsynsmyndigheten först skall 

vända sig till, det har dock ansetts finnas flera olika tolkningssätt. Fastighetsägarens ansvar, 

precis som verksamhetsutövarens, preskriberas inte vilket innebär att ansvar kan åläggas 

denne under en mycket lång tid.  

     

5.1.3.3 Skälighetsavvägning 10:4 avseende både verksamhetsutövare eller 

fastighetsägare 

Skälighetsbedömningen anger omfattningen av saneringsansvaret och bedöms utifrån olika 

omständigheter. Skälighetsbedömningen kan anses ha två delar, en som härrör sig till för-

oreningarna och miljön i sig och en annan som är mer relaterad till omständigheterna i öv-

rigt. Denna indelning torde kunna vara för att underlätta och förenkla bedömningen. 

Skälighetsavvägningen kan resultera i att endast vissa saneringsåtgärder skall vidtas. Detta 

exempelvis då en total sanering inte kan anses motiverat kostnadsmässigt. Ordet sanering 

skall därför inte endast ges den betydelsen att marken skall återställas till sitt ursprungliga 

skick. Det bör dock poängteras att ordet sanering i vissa fall kan avse en totalsanering av 

marken. 

Det skall i skälighetsbedömningen vägas in i vilken mån förorenaren bidragit till förore-

ningarna. Ansvaret kan således enligt denna bedömning minskas beroende på omfattningen 

av vad den enskilda förorenaren bidragit till. Denna regel aktualiseras då det inte kan anses 

motiverat att ålägga förorenaren ett totalt saneringsansvar. För att denna regel skall vägas in 

i skälighetsbedömningen krävs att förorenaren kan bevisa att denne endast i viss mån bi-
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dragit till föroreningarna. Denna regel kan vara av stor vikt för den enskilde förorenaren, 

detta då en total sanering ofta är mycket kostsam.  

Samtliga faktorer som skälighetsregeln anför skall vägas in i bedömningen av ansvarets om-

fattning. Beroende på de olika omständigheterna i det enskilda fallet kan utfallet bli att an-

svaret sträcker sig till samtliga saneringsåtgärder eller endast del av dem. Det kan även re-

sultera i att ansvaret bortfaller, vilket innebär att inget saneringsansvar kan åläggas denne. 

Att en sådan här reglering har intagits i lagen innebär att en möjlighet skall finnas att inget 

ansvar skall aktualiseras då omständigheterna talar för det. Denna reglering är av stor vikt 

för den enskilde förorenaren, detta då dennes ansvar i vissa fall kan bortfalla helt eller 

minskas radikalt.  

Författaren anser att skälighetsregeln och dess påverkan på ansvaret är rimlig. Det ska inte 

kunna åläggas ansvar för något som inte anses skäligt. Detta speciellt eftersom en sanering 

är en mycket kostsam process. Författaren menar således att det inte är befogat att exem-

pelvis ålägga någon ett totalt saneringsansvar då denne endast bidragit till en liten del av 

föroreningsskadan. Regeln får således anses som en slags säkerhetsventil där möjlighet 

finns att reglera ansvaret utefter vad som kan anses motiverat. 

 

5.1.4 Köparens synvinkel 

Det finns många saker som en köpare bör vara medveten om då en fastighet förvärvas som 

är belastad med förorenad mark. MB är uppbyggd på sådant vis att reglerna skiljer sig åt be-

roende på vad köpeobjektet är för något. Det är även av stor vikt huruvida köparen anses 

som verksamhetsutövare eller fastighetsägare.173 

 

5.1.4.1 Köpare som anses som verksamhetsutövare 

En köpare av en förorenad fastighet kan komma att anses som verksamhetsutövare enligt 

MB om denne på något sätt bidrar till föroreningen. Det bör här påminnas om att kraven 

på att någon bidragit till föroreningen inte är stora, det är således många som kan falla in 

under begreppet verksamhetsutövare. Om köparen av fastigheten är att anses som verk-

samhetsutövare kan denne primärt hållas ansvarig för en eventuell sanering. Då begreppet 

                                                
173 I detta avsnitt görs endast en kort presentation, för en mer grundlig utredning se kap. 2.  
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verksamhetsutövare är vidsträckt bör köparen även vara medveten om att flera kan falla in 

under begreppet, solidariskt ansvar föreligger då i detta fall.  

För att undvika ansvar bör alltså köparen vara uppmärksam på huruvida föroreningar kan 

förekomma på fastigheten. Om någon indikation eller misstanke finns om att förorening 

föreligger bör köparen vara försiktig med att vidta åtgärder som på något sätt kan bidra till 

föroreningarna och på detta sätt undkomma det primära ansvaret. Köparen bör även innan 

köpets ingående undersöka marken på fastigheten. 

 

5.1.4.2 Köpare som anses som fastighetsägare 

I det fall köparen anses som fastighetsägare föreligger endast ett subsidiärt saneringsansvar. 

Det bör dock framhållas att åtskillnader angående ansvaret finns beroende på vad köpet av-

ser. I det fall köpet avser en näringsverksamhet ställs höga krav på om föroreningen har 

upptäckts eller borde upptäckts samt även om köparen känt till dem. Så höga krav ställs 

inte för ett köp av en villafastighet, köparen ansvarar i detta fall endast för föroreningar 

denne känt till. 

För att minska risken för att ett oväntat saneringsansvar uppkommer bör köparen innan 

köpet vidta en undersökning av fastigheten och även iaktta försiktighet. Undersökningen 

bör vara av den beskaffenhet att misstänkta förorenade områden undersöks ordentlig och 

även historiska aspekter bör ibland undersökas, detta då miljöfarliga verksamheter tidigare 

kan ha bedrivits på fastigheten.    

 

5.1.5 Säljarens synvinkel 

En säljare bör, precis som köparen, vara medveten om flera saker då en fastighet med för-

orenad mark sålts. Olika förhållanden kan komma att påverka vem som skall anses ansvarig 

för den förorenade marken. Även här är det av stor vikt huruvida säljaren är att anses som 

verksamhetsutövare eller fastighetsägare.174 

 

5.1.5.1 Säljare som verksamhetsutövare 

En säljare av en fastighet som är belastad med förorenad mark kan inte undkomma ansvar 

genom försäljningen, om denne är att anses som verksamhetsutövare. Vilket innebär att 
                                                
174 I detta avsnitt görs endast en kort presentation, för en mer grundlig utredning se kap. 2. 
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denne då fortfarande innehar ett primärt saneringsansvar. Säljaren bör således vara medve-

ten om att ansvaret inte upphör på grund av försäljning av fastigheten.  

Säljaren bör alltså utreda huruvida denne är att anses som verksamhetsutövare, detta för att 

kunna förbereda sig på att ett eventuellt saneringsansvar kan uppkomma. Har säljaren inte 

bidragit till föroreningen på något sätt bör även försiktighet vidtas för att inte riskera att bi-

dra till föroreningen och på det viset inte heller kunna ses som verksamhetsutövare.  

 

5.1.5.2 Säljare som fastighetsägare 

Då säljaren av fastigheten är att anses som fastighetsägare kan inte saneringsansvar åläggas 

denne i de fall då verksamhetsutövare kan hållas ansvarig. Avser försäljningen en närings-

fastighet bör säljaren vara medveten om att ansvar kan aktualiseras då denne upptäckt, 

borde upptäckt eller känt till föroreningen. Samma gäller då försäljningen avser en villafas-

tighet med undantaget att ansvar endast föreligger då denne känt till föroreningen. Säljaren 

bör alltså vara medveten om att en försäljning inte innebär att saneringsansvaret bortfaller. 

Här bör säljaren, beroende på vad försäljningen avser, undersöka huruvida denne borde 

upptäckt föroreningen eller inte, för att kunna avgöra om ansvar kan anses föreligga. Sälja-

ren bör även vara medveten om att om denne känt till föroreningen så föreligger ansvar 

oavsett vad köpet avser.  

 

5.2  Ansvar enligt JB 

Inte sällan uppkommer det fall då säljaren och köparen inte är överens om huruvida fastig-

heten skall anses som felaktig enligt JB. Meningsskiljaktigheter uppkommer ofta även om 

vem som skall anses ansvarig för eventuella fel. Då en försäljning har vidtagits av en fastig-

het som var belastad med förorenad mark uppkommer ofta frågan huruvida detta är att an-

ses som fel i fastighet enligt JB och även vem som skall anses ansvarig för felet. Vid denna 

bedömning kan flera faktorer vara avgörande. Det bör poängteras att reglerna kan variera 

beroende på vilka felregler det rör sig om, alltså huruvida det är ett rättsligt fel, rådighetsfel 

eller ett faktiskt fel.   
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5.2.1 Avtalets påverkan 

För att utreda huruvida fel enligt JB föreligger är utgångspunkten vad som avtalats mellan 

parterna. Säljaren och köparen har möjlighet att reglera olika förhållanden i avtalet, detta är 

en möjlighet för de inblandade parterna att undvika att tvister uppkommer. I ett avtal har 

parterna möjlighet att komma överens om exempelvis vilka egenskaper en fastighet skall 

anses ha och även förhållanden som vem som skall anses ansvarig för markens beskaffen-

het på fastigheten. Det finns alltså en möjlighet att reglera vem som skall åläggas ett ansvar. 

Att regler olika förhållanden i ett avtal får enligt författaren anses som en bra och lätt möj-

lighet för parterna att undvika att meningsskiljaktigheter uppkommer. Det är även en möj-

lighet för parterna att genensamt komma överens om vad som skall gälla. Att avtalet ges 

betydelse vid avgörandet för vem som skall anses ansvarig för ett fel får anses rimligt då av-

talet anför parternas olika avsikter.  

Då en fastighet avviker ifrån vad köparen kunnat förutsätta vid köpet kan den anses felak-

tig. Detta torde även gälla för förhållandet då en fastighet är belastad med förorenad mark. 

Det är således av betydelse om någon indikation fanns om föroreningarna som bidragit till 

att köparen borde förutsatt att sådana förhållanden förelåg. Vad begreppet ”kunnat förut-

satt” innebär får anses variera ifrån fall till fall. I fallet RH 2003:63 ansågs att en gammal 

och nerlagd sopptipp vid en fastighet inte var något som köparen kunnat förutsätta eller 

haft anledning att räkna med.175 Detta torde kunna vara en indikation på hur begreppet 

skall tolkas och vad det innebär.  

 

5.2.2 Köparens undersökningsplikt  

En köpare bör undersöka den fastighet denne avser att köpa, detta då köparen inte har 

möjlighet att åberopa sådana fel som denne borde ha upptäckt. I vilken mån en fastighet 

bör undersökas variera ifrån fall till fall. JB föreskriver dock att utgångspunkten för i vilken 

utsträckning undersökningen bör vidtas beror på fastighetens skick, omständigheterna vid 

köpet och karaktären hos liknande fastigheter. Då det finns flera olika sorters fastigheter 

och de kan ha olika beskaffenhet, kan det vara svårt att avgöra vilka fastigheter som är lik-

nande och därmed jämförliga samt även i vilken mån fastighetens skick kan påverka under-

sökningen. En riktlinje torde kunna vara att ett gammalt hus kräver en mer grundlig under-

                                                
175 För en mer grundlig redogörelse av rättsfallet se avsnitt 3.6. 
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sökning än ett nybyggt hus, detta innebär dock inte att undersökningsplikten kan förbises 

vid köp av ett nytt hus.  

Att lagstiftaren valt att stadga förhållandet om undersökningens beskaffenhet i lagen torde 

kunna vara ett försök till en förenkling eller förklaring för i vilken mån undersökningen av 

fastigheten skall vidtas. Författaren anser att det kan vara svårt att reglera förhållandet på 

något annat sätt, detta då undersökningsplikten kan skilja sig stort beroende på köpeobjek-

tet. Att reglera förhållandet närmare och mer specificerat skulle i vissa fall kunna bidra till 

en ojämn ansvarsfördelning och även i vissa fall till en begränsning beroende på köpeobjek-

tets beskaffenhet. Det torde således vara bättre att lämna lagen ”öppen” så att inga be-

gränsningar eller ojämn fördelning kan ske och detta även för att lagen lätt skall kunna följa 

med i utvecklingen som sker på området. 

Vad som innebär att köparen ”borde upptäckt” ett fel variera beroende på omständighe-

terna i det enskilda fallet. I vissa fall kan det vara helt klart att köparen borde ha upptäckt 

ett fel, exempelvis då felet är så synligt att det kan ses och upptäckas endast vid en första 

anblick. Vid ett sådant fall borde det inte kunna vara rättvist att ålägga säljaren ett ansvar, 

eftersom köparen lätt kunnat upptäcka felet. I mer svårbedömda fall föreligger andra för-

hållanden, huruvida ansvarsfördelningen i de fallen är rimlig kan diskuteras. Är det rimligt 

att säljaren kan undkomma ansvar även då denne har mer kunskaper om fastigheten än vad 

köparen har eller vad denne har möjlighet att skaffa sig genom en undersökning. Lagstifta-

ren har genom att ålägga säljaren ansvar för såkallade dolda fel i viss mån påverkat ansvars-

fördelningen, i stora drag skall således köparen stå för samtliga fel denne kunnat upptäcka 

och säljaren för såkallade dolda fel. Många förhållanden som kan ses som fel i en fastighet 

kan dock ligga i en gråzon mellan köparens och säljarens ansvar, vem som skall anses an-

svarig i sådana fall kan vara väldigt oklart. Det är denna osäkerhet som ofta leder till att 

problem uppstår vid rättstillämpningen. Huruvida förorenad mark är att ses som förhållan-

den som köparen borde ha upptäckt kan diskuteras. Det torde dock variera beroende på 

omständigheterna i det enskilda fallet.  

I fallet RH 2003:63 borde köparen vidtagit en mer grundlig undersökning av fastigheten 

och på detta viset ha haft möjlighet att upptäcka den nerlagda soptippen.176 Hovrätten an-

såg att de aktuella avvikelserna borde ha upptäckts genom en undersökning och ålade där-

med köparen ansvar. Domslutet i det aktuella fallet är en indikation på att köparen har en 

                                                
176 För en mer grundlig utredning av rättsfallet se avsnitt 3.6. 
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långtgående undersökningsplikt. Detta kan även vara en riktlinje för vad begreppet ”borde 

upptäckt” innefattar. Rättsfallet torde innebära att undersökningsplikten även i vissa fall in-

nefattar undersökning huruvida förorenad mark föreligger. Hade köparen i det aktuella fal-

let vidtagit sådan undersökning av fastigheten att soptippen upptäckts, skulle denne haft 

möjlighet att antingen avstått ifrån köpet eller kunnat påverka köpeskillingen. Det får dock 

anses oklart om en undersökning av mark måste vidtas då det inte finns några indikationer 

på att sådana förhållanden föreligger. I förevarande fall fanns synliga förhållanden och även 

omständigheter som pekade på att föroreningar kunde föreligga. Det får alltså anses oklart 

huruvida undersökning om föroreningar föreligger ingår i den generella undersökningsplik-

ten om inga indikationer om sådana förhållanden finns. I de fall indikationer finns om att 

fastigheten är belastad med förorenad mark anser författaren att köparens undersöknings-

plikt även innefatta sådan undersökning.  

Köparens kännedom om att det tidigare bedrivits miljöfarlig verksamhet vid fastigheten är 

även avgörande för i vilken mån köparen skall undersöka fastigheten, detta togs upp i fallet 

NJA 2004 s. 552.177 Detta torde innebära att i de fall köparen känner till att sådan verksam-

het bedrivits vid fastigheten tidigare så utökas även dennes undersökningsplikt. Det får 

dock anses oklart om detta innebär att köparens undersökningsplikt utökas i det fall denne 

känner till förhållanden som på något sätt kan ha bidragit till föroreningar eller om det en-

dast avser förhållandet då vetskap finns om att miljöfarlig verksamhet bedrivits vid fastig-

heten. Om det skall anses som en riktlinje eller endast en indikation på att undersöknings-

plikten i vissa fall även kan innefatta undersökning om huruvida förorening föreligger är 

oklart. En köpare borde dock enligt författaren, vidta undersökning även av marken om 

köparen på något sätt vet om att föroreningar kan föreligga eller om någon som helst indi-

kation finns om sådana förhållanden. 

Köparens undersökningsplikt kan inte bara utökas, utan även minskas. Säljaren kan minska 

köparens undersökningsplikt genom att göra utfästelser, som både kan vara muntliga och 

skriftliga. Detta torde innebära att om säljaren gör en utfästelse om att inga föroreningar 

föreligger i maken så behöver köparen inte heller undersöka om detta stämmer eller inte. 

Om säljaren vidtar sådan utfästelse är denne ansvarig för att dessa förhållanden stämmer.  

Att köparen är ålagd en undersökningsplikt får anses rimligt. Då köparen exempelvis inte 

upptäcker föroreningarna även fast en noggrann undersökning vidtagits, då är föroreningen 

                                                
177 För en mer grundlig utredning av rättsfallet se avsnitt 3.4. 
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förmodligen att anses som ett dolt fel som säljaren skall vara ansvarig för. Författaren anser 

att den som skall köpa en fastighet bör undersöka om föroreningar föreligger. Detta för att 

skydda sig ifrån ett oväntat ansvar.  

 

5.2.3 Säljarens ansvar och upplysningsplikt 

JB föreskriver ingen generell upplysningsplikt för säljaren, som den gör för köparens un-

dersökningsplikt. Det innebär dock inte att säljaren är helt fri ifrån ansvar och plikter. Kö-

paren har nämligen rätt till olika påföljder då ett fel eller en avvikelse beror på försummelse 

ifrån säljarens sida eller i de fall säljaren lämnat oriktiga utfästelser. Det får anses vara rela-

tivt oklart vad begreppet ”försummelse ifrån säljarens sida” innebär. Innefattar regeln för-

summelse ifrån samtliga som på något vis kan kopplas till säljaren, det kan diskuteras var 

gränsen skall anses gå. Förvisso finns det förhållanden som inte är oklara och som utan tvi-

vel skall falla in under begreppet, så som när säljaren själv är försumlig. Var gränsen skall 

anses gå har lämnats öppen för rättspraxis att avgöra närmare. Enligt författaren är detta en 

bra reglering då domstolarna då har möjlighet att utan några begränsningar avgöra ifall för-

hållanden i det enskilda fallet skall anses falla in under begreppet. En sådan öppen reglering 

kan dock även skapa osäkerhet för hur reglerna skall tillämpas. De positiva aspekterna med 

en sådan reglering får dock överväga nackdelarna. 

I det fall säljaren vidtagit en utfästelse om att den sålda fastigheten inte är belastad med 

förorenad mark och det senare framkommer att föroreningar föreligger, är säljaren ansva-

rig. Det bör poängteras att då säljaren vidtar en sådan utfästelse behöver köparen inte un-

dersöka saken närmare. Detta är även en indikation på att säljaren faktiskt borde vara an-

svarig för markens beskaffenhet då denne vidtagit en sådan utfästelse. För att en utfästelse 

skall ha ansetts kommit till stånd krävs dock tämligen preciserade uppgifter. Vad detta in-

nebär är oklart. I prop. om konsumentskyddet vid förvärv av små hus m.m.178 anförs att allmänna 

uttalanden om fastigheten oftast inte skall ses som en utfästelse, det krävs dock inte att säl-

jaren garanterar en viss beskaffenhet. Dessa uttalanden torde ha vidtagits för att på ett sätt 

stadga att en utfästelse inte kan vara vad som helst. Om inga regler hade stadgat förhållan-

det skulle det kunna resultera i att säljaren inte kan uttala sig alls om fastigheten utan att bli 

ansvarig. Vilket i sin tur skulle kunna bidra till minskade upplysningar och information om 

                                                
178 Prop. 1989/90:77. 
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fastigheten. Det kan således ibland vara svårt att avgöra om en utfästelse kommit till stånd 

eller inte, det får avgöras ifrån fall till fall.  

Att lagstiftaren valt att reglera köparens undersökningsplikt i JB men inte säljarens upplys-

ningsplikt, kan vara en indikation på att lagstiftarens avsikt har varit att köparens undersök-

ningsplikt skall utgöra utgångspunkten för huruvida fel skall anses föreligga. Propositioner-

na till JB tar dock upp säljarens upplysningsplikt vilket kan vara en ytterligare indikation på 

att utgångspunkten för felansvaret skall vara köparens undersökningsplikt. Det torde även 

vara en indikation för att det var ett medvetet val av lagstiftaren att inte lagstadga upplys-

ningsplikten. Att upplysningsplikten inte reglerats i JB anser författaren kan bero på att lag-

stiftaren inte på något sätt velat begränsa dess innebörd utan istället valt att hålla begreppet 

öppet så att en bedömning kan göras enligt omständigheterna i det enskilda fallet.  

Fallet NJA 2007 s. 86 även kallat motorcrossfallet, har satt upplysningsplikten på sin 

spets.179 Detta genom att ålägga säljaren i fallet en upplysningsplikt, även för ett sådant för-

hållande som köparen kunnat upptäcka. Vid avgörandet tittade domstolen på flera olika 

aspekter så som att säljaren borde förstått utifrån köparens frågor och utefter omständighe-

terna, att denne var ute efter en fastighet fri från störningsmoment. Med detta rättsfall i 

åtanke, kan det diskuteras i vilka förhållanden som säljaren är ålagde en upplysningsplikt. 

Utifrån domslutet i förevarande rättsfall torde det kunna innebära att säljaren i vissa fall är 

ålagd en upplysningsplikt för huruvida förorenad mark föreligger, även i de fall köparen 

kunnat upptäcka föroreningen. För att en sådan upplysningsplikt skall anses föreligga bör 

det kommit fram vid köpet att det är av stor väsentlighet för köparen att inga föroreningar 

föreligger, säljaren bör således vara medveten om detta. Det torde vara tämligen oklart hu-

ruvida domslutet i fallet NJA 2007 s. 86 skulle blivit densamma om köparen inte frågat nå-

got om buller vid fastigheten eller att det inte skulle framgått att köparens avsikt var att 

köpa en fastighet fri från störningsmoment. Det får således anses oklart när en säljare skall 

åläggas en upplysningsplikt, vilket innebär att det just nu råder en stor osäkerhet.  

Om säljaren skall åläggas en upplysningsplikt i det fall en fastighet är belastad med förore-

nad mark, kan det bidra till olika konsekvenser. I det fall en säljare upplyser en köpare om 

att föroreningar föreligger riskerar denne att priset för fastigheten minskar radikalt. Det kan 

diskuteras huruvida det kan anses rimligt att ålägga en säljare en sådan upplysningsplikt då 

köparen genom sin undersökningsplikt har möjlighet att upptäcka sådana förhållanden. 

                                                
179 För en mer grundlig utredning av rättsfallet se avsnitt 3.5. 
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Skall säljaren riskera ett minskat pris genom att upplysa om föroreningarna, då köparen un-

derlåtit att uppfylla sin undersökningsplikt. Vems underlåtenhet att uppfylla sina förpliktel-

ser skall väga tyngst vid ett avgörande, säljarens underlåtenhet att upplysa om olika förhål-

landen eller köparens underlåtenhet att undersöka fastigheten ordentligt. Detta förhållande 

får anses oklart. Det råder således en stor osäkerhet på området, enligt författaren får det 

dock anses svårt att reglera förhållandet mer ingående i JB. Detta då risker finns att be-

gränsningar uppstår och vissa förhållanden då hamnar utanför tillämpningen. Negativt med 

den reglering att förhållandet har lämnats åt rättspraxis att avgöra är att ett rättsfall, precis 

som NJA 2007 s. 86 gjorde, kan sätt tidigare regler ur spel och därmed bidra till en stor 

osäkerhet i hur reglerna skall tillämpas. Det finns således både positiva och negativa aspek-

ter till den reglering som idag gäller säljarens upplysningsplikt, då rättsläget just nu är osä-

kert kommer kommande rättspraxis vara av stor betydelse. 

Enligt författaren påverkar även osäkerheten på området förhållandet huruvida säljaren är 

skyldig att informera köparen om föroreningar föreligger. För att kunna fastlägga förhål-

landet får kommande rättsfall inväntas. Dock anser författaren att omständigheterna i det 

enskilda fallet i slutändan är avgörande, vilket innebär att bedömningen får avgöras utifrån 

dessa. 

   

5.3 Möjlighet till friskrivning  

Säljaren och köparen vid ett fastighetsköp har möjlighet att påverka ansvarsfördelningen 

dem emellan genom att ta med en friskrivningsklausul i exempelvis köpehandlingen. 

Friskrivningsklausuler är något som både köpare och säljare kan använda sig av, trotts detta 

är det ofta endast säljaren som utnyttjar denna möjlighet. Vad detta beror på kan variera, en 

anledning kan vara att den säljade parten ofta är mer benägen att undkomma ett eventuellt 

ansvar för en fastighet denne inte längre äger. Då det ofta är säljaren som friskriver sig så är 

det av stor vikt för köparen att det klart framgår i vilka hänseende säljaren inte vill ansvara 

för fastigheten. Detta eftersom köparen då har möjlighet att undersöka fastigheten närmare 

i de avseendena. I vilken utsträckning friskrivningar används variera beroende på parterna, 

omfattningarna och innehållet av friskrivningen blir dock i slutändan en förhandlingsfråga.  

Det kan ofta uppstå förhållanden där parterna inte är jämbördiga och en av dem har mer 

inflytande på avtalets innehåll och därmed större möjlighet att friskriva sig ifrån ansvar. I de 

fallen kan det diskuteras huruvida området borde regleras närmare och mer omfattande. 
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Nackdelen torde dock vara svårigheten att reglera samtliga förhållanden som kan uppstå då 

de kan skilja sig stort ifrån varandra. Bedömningen om huruvida en friskrivning skall anses 

tillåten eller inte avgörs ifrån fall till fall, det kan således vara svårt med en sådan reglering. 

Trotts svårigheterna med att reglera förhållandet närmare och mer ingående borde kanske 

en sådan reglering vidtas för att stadga tydligare regler. Detta främst för att friskrivnings-

klausulen kan ha stor påverkan på ansvarsfördelningen. Det kan således vara av stor vikt 

för den enskilda parten att ha något konkret som en lagregel att utgå ifrån. Då dock ingen 

närmare lagreglering torde vara aktuell får således kommande rättspraxis ge djupare vägled-

ning på området. 

Det finns flera olika sätta att friska sig, genom en egenskapsfriskrivning eller en påföljds-

friskrivning. Vilken av dessa friskrivningar som är lämplig varierar beroende på köpeobjek-

tet och även övriga omständigheter vid köpet. Det får anses vara en stor möjlighet för både 

säljaren och köparen att vidta en egenskapsfriskrivning. Detta eftersom dennes ansvar då 

begränsas utefter friskrivningen. Det finns ingen generell reglering för hur en egenskaps-

friskrivning skall uttryckas. Att närmare reglering inte vidtagits torde vara för att det har an-

setts lämpligare att lämna förhållandet att avgöras av domstolarna i varje enskilt fall. 

Friskrivningen bör dock vara utformad så att avsikten med den klart framgår. Det har an-

setts att det är större chans att friskrivningen skall anses tillåten ju mer preciserad och spe-

cificerad den är. Att exempelvis säljaren väljer att friskriva sig ifrån föroreningar i marken 

bör denna således vara synnerligen preciserad. I det fall säljaren vidtar en sådan friskrivning 

är detta även en indikation för köparen att det finns en risk för att föroreningar kan förelig-

ga. Köparen bör då undersöka saken närmare innan denne godkänner en sådan friskriv-

ning. 

Då en säljare har för avsikt att friskriva sig ifrån saneringsåtgärder bör detta specifikt preci-

seras i friskrivningen, detta för att säkerställa att så blir fallet. Det räcker således inte med 

en friskrivningsklausul som anger att köparen skall stå för markens skick, i det fallet är det 

inte säkert att ett eventuellt saneringsansvar faller in under friskrivningen. Både säljaren och 

köparen har genom en friskrivning möjlighet att inte bara friskriva sig ifrån ansvar för för-

orenad mark utan även för att föroreningen skall anses som ett fel enligt JB. Båda parterna 

har således möjlighet att genom en friskrivningsklausul påverka vem som skall anses ansva-

rig för ett fel enligt JB. Då det ofta är säljaren som friskriver sig torde regeln kunna rättfär-

digas genom att köparen har möjlighet att undersöka om föroreningar över huvud taget fö-
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religger och även reducera köpeskillingen. Säljaren i sin tur kan avstå ifrån att sälja fastighe-

ten om denne anser att en rimlig friskrivningsklausul inte kommit tillstånd.  

Det får även anses vara en stor möjlighet att kunna vidta en påföljdsfriskrivning. Detta då 

olika påföljder kan uteslutas eller reduceras. En påföljdsfriskrivning innebär således, såtill-

vida klausulen är utformad på ett lämpligt sätt, att säljaren eller köparen kan undkomma 

ansvar som annars skulle kunna åläggas denne. Ansvarsfördelningen förändras således. Att 

en sådan här friskrivningsmöjlighet kan anses tillämplig torde bero på att köparen i detta 

läge har möjlighet att undersöka fastigheten och även minska priset på fastigheten. Det kan 

diskuteras huruvida en köpare skall acceptera en påföljdsklausul om säljaren inte minskar 

priset på fastigheten. Säljaren riskerar dock i det fallet att inte få fastigheten såld. Enligt för-

fattaren får det således anses som rimligt att ha möjlighet att vidta en påföljdsklausul.  

Enligt författaren kan det ibland diskuteras huruvida det skall anses tillåtet att friskriva sig 

ifrån ansvar. Detta då parterna kan ha olika stora möjligheter att påverka klausulens inne-

håll och även olika kunskaper om dess innebörd. Då en friskrivningsklausul intagits i köpe-

handlingen är den av stor vikt vid ansvarsfördelningen både vid saneringsansvaret enligt 

MB och vid felansvaret enligt JB, vilket innebär att det är viktigt att veta vilken effekt en 

sådan klausul kan ha. Det finns dock både positiva och negativa aspekter angående 

friskrivningsklausuler, då det får anses vara av stor vikt för en part att kunna friskriva sig 

ifrån ansvar får de positiva aspekterna anses överväga de negativa.   

 

5.3.1 Otillåtna friskrivningar 

En friskrivningsklausul kan av olika anledningar anses ogiltig. Detta gäller även då en säljare 

friskrivit sig ifrån förorenad mark, så blev fallet i RH 2003:63.180 I fallet avstod köparen på 

grund av en friskrivningsklausul ifrån alla anspråk som härrörde sig till fastighetens skick, 

denna friskrivning ansågs inte tillämplig på det aktuella felet i fallet. Friskrivningsklausulen 

ansågs således inte tillämplig i förevarande fall. Det aktuella fallet visar trots domslutet på 

att möjlighet finns till friskrivning ifrån föroreningar i mark. Både säljaren och köparen har 

således möjlighet att friskriva sig ifrån markens beskaffenhet. Båda parter har fördel av att 

lägga ett mer långtgående ansvar på motparten. Då exempelvis en eventuell sanering av 

förorenad mark är en väldigt kostsam process borde det vara i samtliga inblandades intresse 

att försöka friskriva sig. Dock bör försiktighet vidtas vid utformningen av friskrivnings-

                                                
180 För en mer grundlig utredning av rättsfallet se avsnitt 4.8. 
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klausulen, detta då den annars kan anses utan verkan. Det är således utformningen av klau-

sulen och omständigheterna i det enskilda fallet som avgör klausulens giltighet.  

Att en friskrivningsklausul kan förklaras utan verkan torde vara en möjlighet för domsto-

larna att tillrättavisa ansvarsfördelningen. Speciellt i de fall då det får anses oskäligt på 

grund av omständigheterna att en säljare eller en köpare skall undkomma ansvar. I fallet 

NJA 1981 s. 400 ansågs en friskrivningsklausul vara utan verkan då säljaren klart bidragit 

till felet och det var även av betydelse att denne arbetade som fackman inom byggbran-

schen.181 Detta torde kunna vara en riktlinje för när en friskrivningsklausul kan anses otillå-

ten. Att otillåtna friskrivningar inte har reglerats närmare i lag torde bero på att det har an-

setts rimligare att ålägga domstolarna att avgöra de frågor som uppkommer. Detta eftersom 

de har möjlighet att reglera området och stadga riktlinjer i varje enskilt fall, det ger även 

möjlighet för domstolarna att anpassa domsluten utefter hur området har utvecklats.  

 

5.3.2 Friskrivningsklausulen och 36 § AvtL 

En friskrivningsklausul kan, även att den är välformulerad, i vissa fall begränsas i dess     

tillämplighet. En friskrivningsklausul kan således jämkas enligt 36 § AvtL. Avgörande för 

om en klausul skall jämkas eller helt lämnas utan hänseende är huruvida oskälighet förelig-

ger. Vad oskälig innebär i detta hänseende torde variera ifrån fall till fall, omständigheterna i 

det enskilda fallet blir således avgörande. Dock uppställs vissa kriterier som är utgångs-

punkten vid avgörandet för om 36 § AvtL skall anses tillämplig.182 Lagen föreskriver således 

omständigheter som kan leda till att ett villkor eller en klausul jämkas eller helt lämnas utan 

hänseende. För en fastighetssäljare eller köpare är detta en bra möjlighet att undkomma an-

svar i de fall orimliga och oskäliga ansvars förhållande har uppkommit på grund av en 

friskrivningsklausul. Detta kan således vara en möjlighet att undkomma stora kostnader.  

36 § AvtL föreskriver att omständigheterna i det enskilda fallet får vara avgörande för hu-

ruvida jämkning av ett villkor kan komma att bli aktuellt. Denna reglering får anses rimlig 

då samtliga förhållanden kan inverka på utfallet. Att ha möjlighet att jämka ett villkor kan 

både säljaren och köparen dra nytta av. Lagen är utformad på ett sådant vis att samtliga 

omständigheter kan påverka bedömningen, vilket gör att den har ett heltäckande skyddsnät. 

                                                
181 För en mer grundlig utredning av rättsfallet se avsnitt 4:6. 

182 Se avsnitt 4.7. 



 

 
57 

Denna reglering får anses vara bra då friskrivningsklausuler ofta kan skilja sig stor ifrån var-

andra, lagen täcker således samtliga förhållanden som kan uppkomma. Vilket innebär att 

varje enskilt fall kan bedömas utifrån 36 § AvtL. 

Att en friskrivningsklausul jämkas eller helt lämnas utan hänseende kan även föra med sig 

negativa konsekvenser. Detta då exempelvis en säljare friskrivit sig ifrån ansvar angående 

fastigheten, i det fallet har troligen köparen för att gå med på friskrivningsklausulen haft 

möjlighet att köpa fastigheten för ett lägre pris. Om då sedan friskrivningsklausulen jämkas 

har köparen fått betala ett lägre pris samtidigt som säljaren inte alls undkommer ansvar ge-

nom friskrivningen. Detta förhållande torde dock kunna rättfärdigas genom att jämkning 

blir aktuell då oskälighet föreligger, det får således inte anses rimligt i dessa fall att säljaren 

undkommer ansvar.  

Både säljare och köpare bör vara uppmärksamma på samtliga friskrivningsklausuler som 

uppkommer i samband med en försäljning eller ett köp av en fastighet. Detta eftersom 

jämkning av villkor inte kan tas för givet, det skall således inte bagatelliseras att villkor ändå 

kan jämkas eller lämnas utan hänseende. Enligt författaren är det av stor vikt att uppmärk-

samma olika friskrivningar och även utreda dess innebörd, innan godkännande av dem 

sker. 

I det fall säljaren eller köparen vidtagit en friskrivningsklausul angående ansvar för förore-

nad mark, kan denna komma att jämkas eller helt lämnas utan hänseende. Detta gäller även 

i de fall då någon av parterna friskrivit sig ifrån ett eventuellt saneringsansvar. Då friskriv-

ningar sker angående förorenad mark regleras ofta ansvarsfördelningen och även möjlighe-

ten att föra en regresstalan mot motparten. En friskrivning ifrån en regresstalan innebär så-

ledes att friskrivningen sker angående 10:6 MB och 10:7 MB. De fall då säljaren friskrivit 

sig ifrån möjligheten för köparen att föra en regresstalan mot denne, torde kunna rättfärdi-

gas genom att köparen i dessa fall fortfarande har möjlighet att erhålla ersättning ifrån övri-

ga som bidragit till föroreningen. Det är således endast säljarens ersättning som köparen i 

det fallet går miste om. Det bör här även påminnas om att köparen ofta har fått köpa fas-

tigheten för ett lägre pris i de fall säljaren vidtar en friskrivning.  

En friskrivning får anses som en bra möjlighet att kunna undkomma ett eventuellt sane-

ringsansvar. Det kan även anses som en utväg att undkomma stora kostnader då en sane-

ring ofta är en väldigt kostsam process. 36 § AvtL får anses som en slags säkerhetsventil 
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som kan komma att tillrättavisa en mer rimlig ansvarsfördelning tillfördel för den parten 

som inte friskrivit sig.  

En friskrivningsklausul kan även reglera huruvida föroreningar i mark skall anses som ett 

fel i fastighet enligt JB. Friskrivningsklausulen kan således påverka ansvarsfördelningen 

mellan köparen och säljaren. En friskrivningsklausul kan sätta de övriga ansvarsreglerna ur 

spel, köparen kan exempelvis komma att hållas ansvarig även i det fall föroreningarna är att 

anses som ett dolt fel. Om det skulle uppkomma omständigheter som visar att det inte kan 

anses skäligt att ålägga köparen ansvar för det dolda felet på grund av friskrivningen, kan 

klausulen jämkas med hjälp av 36 § AvtL.  

Att 36 § AvtL kan bidra till att en friskrivningsklausul jämkas är enligt författaren en bra re-

glering. Det finns således en möjlighet att tillrättavisa en orimlig ansvarsfördelning. Förfat-

taren anser vidare att det är av stor vikt speciellt gällande ansvar för förorenad mark, efter-

som det kan föra med sig stora kostnader. 

 

5.4  Fallet A AB 

Då A AB köpt och tillträtt sin nya fastighet uppkom det att det förelåg föroreningar i mar-

ken och att en sanering därmed var tvungen att göras. För ett företag som A AB är det av 

stor vikt att veta vem som kan anses ansvarig för den förorenade marken, vem eller vilka 

som kan komma att hållas ansvariga för en eventuell sanering och även om det kan anses 

som ett fel i fastigheten enligt JB samt i vilken mån friskrivningsklausulen kan påverka A 

AB:s ansvar.183 För A AB är det således av stor vikt att veta om de själva behöver stå för 

hela saneringskostnaderna eller om det på något annat sätt kan undkomma eller minska 

kostnaderna, då ett saneringsansvar kan bidra till en stor förlust kostnadsmässigt för A AB. 

Då ett saneringsansvar kan åläggas flera bör en utredning görs för vilka som skall anses 

som verksamhetsutövare och därmed tillsammans skall inneha ett primärt saneringsansvar. 

Här bör det således vidtas en utredning för huruvida A AB, M AB eller annan är att anses 

som verksamhetsutövare eller inte. Detta för att avgöra vilka som skall anses ha ett primärt 

saneringsansvar. Vid en utredning uppdagades det att varken A AB eller M AB är att anses 

som verksamhetsutövare då ingen på något sätt bidragit till föroreningarna eller till sprid-

ning av dessa, utan samtliga föroreningar är härrörliga till den miljöfarliga verksamheten 

                                                
183 För en närmare redogörelse om omständigheterna se avsnitt 1.1. 
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som bedrevs på fastigheten då M AB förvärvade den. Vid undersökningar har det dock 

framkommit till A AB:s och M AB:s nackdel att verksamhetsutövaren i fallet inte längre 

finns eller går att nå, inget ansvar kan således åläggas denne.  

För att avgöra vilket ansvar som kan åläggas A AB bör en utredning göras för om denne 

upptäckt eller borde ha upptäckt föroreningarna eller känt till dem. Detta för att kunna av-

göra huruvida A AB och M AB kan anses ansvariga. Det är således av betydelse i vilken 

mån A AB undersökt fastigheten. I vilken mån en undersökning skall vidtas variera bero-

ende på köpeobjektet och även övriga omständigheter. Det ställs höga krav på undersök-

ningen då köpet avser en näringsfastighet, som det gör i A AB:s fall.  A AB borde alltså in-

nan köpets ingående vidtagit en mycket noggrann undersökning och då även för huruvida 

föroreningar förelåg. Detta eftersom A AB får anses ha känt till att det tidigare bedrivits en 

miljöfarlig verksamhet vid fastigheten, detta får anses som en indikation på att marken bor-

de undersökas närmare. A AB får således inte ha ansetts vidtagit en sådan undersökning av 

marken som varit påkallad utefter omständigheterna, A AB har således inte uppfyllt sin un-

dersökningsplikt. Både A AB och M AB har känt till föroreningarna och borde även ha 

upptäckt dem, vilket innebär att båda skall anses vara fastighetsägare och har därmed ett 

subsidiärt saneringsansvar.   

Frågan huruvida förorenad mark är att anses som fel i fastigheten enligt JB, är för A AB av 

betydelse då olika påföljder kan bli aktuella om fel skall anses föreligga. I detta förhållande 

skall A AB endast ses som köpare och M AB som säljare. Vid avgörandet för om fel enligt 

JB skall anses föreligga är det av betydelse huruvida A AB vidtagit en noggrann undersök-

ning av fastigheten och även huruvida M AB vidtagit några utfästelser eller borde ha in-

formerat A AB om föroreningarna.  

För A AB blir det således en fråga om föroreningarna borde ha upptäckts genom under-

sökningen av fastigheten. Av omständigheterna i fallet framkommer det inte huruvida någ-

ra synliga förhållanden finns, som indikerar på att A AB borde ha upptäckt föroreningarna. 

Då det tidigare bedrivits miljöfarlig verksamhet vid fastigheten och A AB känt till detta, 

borde dock denne insett att marken kunde vara förorenad. Detta torde kunna vara en indi-

kation på att A AB borde undersökt huruvida föroreningar i marken förelåg, det kan såle-

des inte anses som ett dolt fel. A AB skall således anses ansvarig för ett sådant fel. I det fall 

A AB inte borde ha upptäckt föroreningarna hade det ansetts som ett dolt fel och M AB 

hade då istället varit ansvarig. Inga utfästelser angående markens beskaffenhet får anses ha 
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vidtagits av M AB i detta fall. Reglerna angående detta är således inte av betydelse i föreva-

rande fall.     

Säljaren av en fastighet, M AB i detta fall, kan om vissa omständigheter föreligger vara 

ålagd en så kallad upplysningsplikt. Upplysningsplikten är av betydelse för A AB eftersom 

ansvar kan åläggas säljaren om denne inte upplyst köparen om olika förhållanden som före-

ligger på fastigheten. Dock finns inte omständigheter i fallet som direkt visar på att M AB 

borde ha upplyst A AB om att föroreningar i marken förelåg. Det får således anses som att 

M AB inte haft någon upplysningsplikt i detta hänseende.    

De olika omständigheterna i A AB:s fall är således av betydelse för huruvida fel enligt JB 

skall anses föreligga. Då A AB genom sin undersökningsplikt borde ha upptäckt förore-

ningarna i marken, är det svårt för denne att hålla M AB ansvarig för dessa. Detta då för-

oreningarna bland annat inte kunde anses som ett dolt fel. Då A AB får anses ansvarig för 

detta fel, kan ansvar i detta hänseende inte åläggas M AB.  

I A AB:s fall bör det dock uppmärksammas att en friskrivningsklausul har intagits i köpe-

handlingen. Det kan få betydelse både för saneringsansvaret enligt MB och för fel ansvaret 

enligt JB. Detta eftersom friskrivningen i båda fallen kan påverka ansvarsfördelningen.  

Angående saneringsansvaret enligt MB bör vissa förhållanden utredas för att avgöra i vilken 

mån A AB kan dra nytta av friskrivningsklausulen. Då inga uppgifter finns angående klau-

sulens utformning får det antas att den är formulerad på ett sådant vis att ansvaret för mar-

kens beskaffenhet skall åligga M AB och även ett eventuellt saneringsansvar. Det borde 

inte heller vara fråga om att klausulen skall anses ogiltig eller skall jämkas enligt 36 § AvtL, 

då inga specifika omständigheter finns som pekar på att sådana förhållanden föreligger. Det 

är dock viktligt för A AB att veta att en friskrivningsklausul kan komma att jämkas eller 

lämnas helt utan hänseende. Det torde dock inte vara aktuellt i A AB:s fall, ansvaret skall 

således åläggas M AB. Det bör dock poängteras att friskrivningsklausulen endas gäller mel-

lan A AB och M AB och därmed inte mellan A AB och tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyn-

digheten kan således ålägga ansvaret på den denne önskar. Friskrivningsklausulen påverkar 

alltså M AB:s möjlighet att föra en regresstalan gentemot A AB. 

Friskivningsklausulen har även inverkan på vem som skall anses ansvarig för ett eventuellt 

fel enligt JB. Detta eftersom friskrivningsklausulen inverkar på ansvarsfördelningen mellan 

A AB och M AB. Även i detta fall, precis som i stycket ovan om friskrivningsklausulens 
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påverkan på ansvaret enligt MB, får det anses att klausulen är utformad på ett lämpligt sätt. 

Vilket innebär att det inte är aktuellt att klausulen jämkas eller ogiltigförklaras. Då friskriv-

ningen avser att M AB skall vara ansvarig för markens beskaffenhet, bör även ansvar för 

detta åläggas denne. Då friskrivning har vidtagits reducerar det även A AB:s undersök-

ningsplikt, denne är således inte längre skyldig att vidta en lika noggrann undersökning av 

marken. Ansvaret för föroreningarna skall på grund av A AB:s friskrivningsklausul åläggas 

M AB, vilket innebär att olika påföljder kan bli aktuella till förmån för A AB.  

Sammanfattningsvis kan tillsynsmyndigheten ålägga A AB ett saneringsansvar då denne är 

att anses som fastighetsägare och då ingen verksamhetsutövare finns som kan hållas ansva-

rig. Ansvaret mellan A AB och M AB begränsas dock genom friskrivningsklausulen, såtill-

vida den skall anses giltig. Vidare kan även vissa påföljder enligt JB bli aktuella till förmån 

för A AB, detta eftersom friskrivningsklausulen ändrat ansvarsfördelningen mellan A AB 

och M AB. Är inte friskrivningsklausulen att anses som giltig föreligger andra omständighe-

ter och förhållande angående A AB:s ansvar, det är således inte ett helt säkert skydd. Om-

ständigheterna i det enskilda fallet är således avgörande för vem som skall anses ansvarig.  
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6 Slutsats 

Köp av fastighet som är belastad med förorenad mark blir allt vanligare. Det är således av 

stor vikt med lagar och regler som reglerar förhållandet. Både säljaren och köparen av en 

fastighet som är belastad med förorenad mark kan bli ålagd ansvar. Vem som skall anses 

ansvarig kan skilja sig åt beroende på om MB:s regler eller JB:s regler skall tillämpas. Det 

föreligger således två olika sorters ansvar, ett saneringsansvar enligt MB och ett felansvar 

enligt JB.  

Då ansvar skall aktualiseras enligt MB:s regler är olika omständigheter avgörande. Vid be-

dömningen av vem som kan anses ansvarig är det av betydelse huruvida någon bidragit till 

föroreningen och även i vilken utsträckning. Då MB:s regler skall tillämpas är begreppen 

säljare och köpare inte av så stor vikt, begrepp så som verksamhetsutövare och fastighets-

ägare är istället av betydelse. Vid ansvarsavgörandet har verksamhetsutövaren ett primärt 

ansvar och fastighetsägaren ett sekundärt ansvar.  

MB:s regler om vem som skall anses ansvarig kan i vissa fall anses som väldigt komplexa 

och svåra att tolka. Detta har medfört att oklarheter föreligger angående hur vissa regler 

skall tillämpas. Det finns ett flertal bestämmelser som skulle kunna förenklas och förtydli-

gas för att bidra till större klarhet i hur reglerna skall tillämpas. Författaren anser exempel-

vis att flera begrepp skulle kunna tydliggöras, så som vad som innebär med att en förore-

ning är konstaterad och även ange mer exakt vad som skall anses falla in under begreppet 

verksamhetsutövare. Författaren menar således att rättsläget är oklart gällande vissa regler i 

MB. 

Vem som skall anses ansvarig för förorenad mark vid en fastighet beror på olika faktorer i 

det enskilda fallet. Det är således svårt att fastlägga en generell ansvarsfördelning då om-

ständigheterna i de olika fallen kan skilja sig markant ifrån varandra. Vem som kan anses 

ansvarig får dock avgöras ifrån fall till fall. Att ingen klarare reglering finns angående vem 

som skall anses ansvarig är enligt författaren beklagligt, då en saneringsprocess ofta är både 

kostsam och tidskrävande. En klarare och tydligare reglering vore enligt författaren att fö-

redra.   

Omständigheterna i det enskilda fallet är avgörande då JB:s regler skall tillämpas på vem 

som skall anses ansvarig för förorenad mark. Felreglerna stadgas i 4 kap. JB, vilket även an-

ger utgångspunkten för vem som skall anses ansvarig. Ansvar kan i detta fall åläggas an-

tingen säljaren av en fastighet eller köparen. Omständigheter så som avtalet mellan parter-
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na, köparens undersökningsplikt och säljaren upplysningsplikt är av betydelse för ansvars-

fördelningen. De olika omständigheterna som har förekommit vid köpet av den förorenade 

fastigheten är även av betydelse. Rättsläget får i vissa hänseenden anses som oklart exem-

pelvis i vilken mån en köpare är tvungen att undersöka huruvida föroreningar föreligger el-

ler huruvida säljaren är skyldig att underrätta köparen om att föroreningar föreligger. Om-

ständigheterna i det enskilda fallet får anses avgörande. Det får dock enligt författaren an-

ses klart att dessa förhållanden kan påverka ansvarsfördelningen mellan säljaren och köpa-

ren. Författaren anser även att det kan vara svårt att reglera förhållandet på något annat 

sätt.  

Författaren anser vidare att det är en rimlig ansvarsfördelning mellan säljaren och köparen, 

då de olika omständigheterna i fallet är avgörande. Exempelvis då säljaren vidtagit en utfäs-

telse angående marken att den är fri ifrån föroreningar, då skall inte köparen hållas ansvarig. 

Utfästelsen påverkar även köparens undersökningsplikt i den mån att den reduceras i den 

del säljaren vidtagit en utfästelse. Det är således svårt att ange generellt när en viss part skall 

anses ansvarig då ansvaret är så beroende av omständigheterna. En bedömning får göras 

utefter omständigheterna i det enskilda fallet.  

Både säljaren och köparen av en fastighet som är belastad med förorenad mark har möjlig-

het att friskriva sig ifrån ansvar. Parterna har således genom en friskrivning möjlighet att 

påverka ansvarsfördelningen. Detta gäller så väl som när MB som när JB skall tillämpas. En 

friskrivning kan således reglera ansvarsfördelningen angående både saneringsansvaret enligt 

MB och felansvaret enligt JB.  

Formuleringen av klausulen är av betydelse, desto mer preciserad och specificerad den är 

desto större är chansen att klausulen kommer att tillämpas. En friskrivningsklausul kan på 

grund av dess utformning komma att ogiltigförklaras eller jämkas, så kan även bli fallet om 

olika omständigheter påvisar en sådan bedömning. Detta innebär att även då en friskriv-

ningsklausul stadgar vem som skall anses ansvarig, kan olika omständigheter föranleda an-

nan bedömning och annan ansvarsfördelning än den klausulen anför. Omständigheterna i 

det enskilda fallet blir således avgörande för huruvida klausulen skall tillämpas eller ej.  

En friskrivningsklausul kan exempelvis innebära att en säljare blir ansvarig för ett fel som 

föreligger i fastigheten enligt JB även att felet var upptäckbart och köparen enligt upplys-

ningsplikten egentligen skulle anses ansvarig. Friskrivningsklausulen påverkar således an-

svaret så tillvida den är utformad på ett korrekt sätt. Är inte friskrivningen utformad i en-
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lighet med reglerna kan ogiltigförklaring eller jämkning ske. En friskrivning är således inte 

ett helt säkert skydd ifrån ansvar. 

Sammanfattningsvis är de olika omständigheterna i det enskilda fallet avgörande för vem 

som skall anses ansvarig för förorenad mark. Då innebörden av vissa lagar och regler kan 

vara oklara och att olika omständigheter kan påverka bedömningen av lagarnas och regler-

nas innebörd, vill författaren rekommendera att en utförlig undersökning av marken vidtas 

innan köpet av fastigheten ingås. Köparen har då möjlighet att upptäcka om föroreningar 

föreligger och då även anpassa köpeskillingen utefter förhållandena eller helt avstå ifrån 

köpet. I de fall undersökningen av fastigheten bidrar till att föroreningar i marken upptäcks 

innan köpet har ingåtts, kan även bidra till att en potentiell tvist undviks.  

Det får anses svårt att generellt ange vem som skall anses ansvarig både för ett saneringsan-

svar enligt MB och för ett fel enligt JB, därmed får en bedömning vidtas ifrån fall till fall. 

Omständigheterna i det enskilda fallet blir således avgörande för ansvarsfördelningen. En-

ligt författaren får dock ansvarfördelningen anses vara någorlunda rimlig då omständighe-

terna i varje enskilt fall är avgörande vid ansvarsbedömningen.  

Då omständigheterna i det enskilda fallet är avgörande och vissa regler är beroende på 

kommande rättsfall så återstår det att se hur reglerna i framtiden kommer att utvecklas. Det 

föreligger just nu en viss osäkerhet angående vissa delar i den lagstiftning som reglerar 

framförallt saneringsansvaret, författaren vill därmed påkalla ytterligare utredningar och 

eventuellt en modifiering av gällande lag för att klarlägga och tydliggöra reglerna.  
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