
    

 

NACKA TINGSRÄTT 

Mark- och miljödomstolen 

Enhet 4 

DOM 
2011-08-31 

meddelad i 

Nacka Strand 

Mål nr M 3146-11 

 

  

  
 

 

Dok.Id 236572 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1104 

131 26 Nacka Strand 
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KLAGANDE 

Dalarnas Företagsfastigheter AB i likvidation, 556187-1590 

c/o Svenska Standardbolag AB 

Box 292 

791 27 Falun 

  

MOTPART 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 

791 84 Falun 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Dalarnas läns beslut 2011-04-04 dnr 575-975-11, se domsbilaga 1 

 

SAKEN 

Föreläggande om miljötekniska markundersökningar 

 

_____________ 

 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen ändrar länsstyrelsens beslut endast på så sätt Dalarnas 

Företagsfastigheter AB i likvidation ska ha inkommit med en provtagningsplan till 

länsstyrelsen senast den 30 december 2011. 

 

_____________ 
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BAKGRUND 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att förelägga Dalarnas Företagsfastigheter 

AB i likvidation att utföra miljöteknisk markundersökning av fastigheten Vansbro 

Vansbro 14:1. Närmare omfattning och utförande av förelagda utredningarna fram-

går av domsbilaga 1. 

 

Av ansvarsutredningen som legat till grund för föreläggandet kan bland annat ut-

läsas följande. Vansbro Sågverk AB (556187-1590) bedrev delar av sin sågverk-

samhet inom fastigheten Vansbro 14:1. Nya Libra i Vansbro AB (556475-6566) 

förvärvade 1994 nämnda fastighet. Efter det att Nya Libra i Vansbro AB försatts i 

konkurs sålde konkursboet i augusti 2008 fastigheten Vansbro 14:1 till nuvarande 

fastighetsägare. 

 

Genom bolagsomvandlingar har Vansbro Sågverk AB uppgått i Dalarnas Företags-

fastigheter AB. 

 

YRKANDEN M.M. 

Dalarnas Företagsfastigheter AB i likvidation, i det följande bolaget, har yrkat att 

beslutet undanröjs. 

 

Till stöd för sin talan har bolaget anfört väsentligen följande. Vansbro Sågverk AB 

bedrev impregneringsverksamhet på fastigheten Vansbro 14:1. I anbudshandlingar-

na vid försäljningen av konkursboet framgår att kostnader för miljösanering kunde 

komma att belasta den nye ägaren. Något ansvar för verksamheten inom fastigheten 

kan därför inte belastas bolaget. Vansbro Sågverk AB förvärvades 1989 av Rågsve-

dens Såg AB som fortsatte ett pågående arbete med att riva och sanera byggna-

derna. Rågsvedens Såg AB bedrev aldrig någon verksamhet på fastigheten och 

Vansbro Sågverk AB har efter förvärvet mestadels varit vilande. 

 

Länsstyrelsen har bestritt ändring. 
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DOMSKÄL 

Fråga i målet är om Dalarnas Företagsfastigheter AB i likvidation ska anses vara 

verksamhetsutövare och rätt adressat för föreläggandet. 

 

Verksamhetsutövarbegreppet är inte definierat i miljöbalken utan frågan härom har 

överlämnats till rättstillämpningen (se Bengtsson m.fl., Miljöbalken En kommentar, 

Del I, suppl. 8, juli 2009, s. 9:5). Mark- och miljööverdomstolen, dåvarande Miljö-

överdomstolen, har uttalat att den som har den faktiska och rättsliga möjligheten att 

vidta en åtgärd är att betrakta som verksamhetsutövare. Det har dock framhållits att 

förhållandena i det enskilda fallet är av stor betydelse (se MÖD 2005:64 och MÖD 

2010:23 samt Miljööverdomstolens dom 2010-12-07, mål nr 10334-09). Bedömnin-

gen av vem som är att betrakta som verksamhetsutövare bör dock göras med bort-

seende från eventuella civilrättsliga avtal (se Bengtsson m.fl., a a, s. 9:6). 

 

De invändningar som Dalarnas Företagsfastigheter AB i likvidation nu har gjort är 

helt att hänföra till civilrättsliga dispositioner. Utöver nämnda avtal har bolaget inte 

pekat på några omständigheter som visar att bolaget saknat den faktiska och rätts-

liga möjligheten att påverka den miljöfarliga verksamheten och därmed inte är att 

betrakta som verksamhetsutövare. Länsstyrelsen har därför haft fog för att rikta sitt 

föreläggande mot bolaget. Överklagandet bör därför avslås. Eftersom tid för efter-

kommande av föreläggandet har förfallit ändrar mark- och miljödomstolen före-

läggandet på sätt som framgår av domslutet. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2 (DV427) 

Överklagande senast den 21 september 2011. Prövningstillstånd krävs. 

 

 

Claes-Göran Sundberg  Jan-Olof Arvidsson 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Claes-Göran Sundberg, ordförande, 

och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson. Domen är enhällig. Föredragande har varit 

beredningsjuristen Alexandra Venander. 
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Hur man överklagar – dom i mål som har överklagats till 
mark- och miljödomstolen

Den som vill överklaga mark- och miljö-
domstolens dom ska göra detta skriftligen. 
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till 
mark- och miljödomstolen. Överklagandet 
prövas av Mark- och miljööverdomstolen 
vid Svea hovrätt. 

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns an-
given på sista sidan i domen. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
Mark- och miljööverdomstolen fordras att 
prövningstillstånd meddelas. Mark- och miljö-
överdomstolen lämnar prövningstillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som mark- och miljödomstolen 
har kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
mark- och miljödomstolen har kommit 
till,  

3. det är av vikt för ledning av rätts-
tillämpningen att överklagandet prövas av 
högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står 
mark- och miljödomstolens avgörande fast. 

Det är därför viktigt att det klart och tydligt 
framgår av överklagandet till Mark- och miljö-
överdomstolen varför klaganden anser att 
prövningstillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. den dom som överklagas med angivande 
av mark- och miljödomstolens namn, da-
tum för domen samt målnummer,  

2. den ändring av mark- och miljödomsto-
lens dom som klaganden vill få till stånd, 

3. grunderna (skälen) för överklagandet, 

4. de omständigheter som åberopas till stöd 
för att prövningstillstånd ska meddelas, 
samt 

5. de bevis som åberopas och vad som ska 
styrkas med varje bevis. 

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska 
ges in samtidigt med överklagandet.  

Till överklagandet ska bifogas lika många ko-
pior av skrivelsen som det finns motparter i 
målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt 
antal kopior, framställs de kopior som behövs 
på klagandens bekostnad. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och 
miljödomstolen. Adress och telefonnummer 
finns på första sidan av domen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dv 427 
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