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KLAGANDE 

Bolagsstiftarna Förvaltning Sverige AB 
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402 41 Göteborg 
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ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Östergötlands läns beslut den 29 mars 2012, se bilaga 1 
 
SAKEN 

Föreläggande om provtagningsprogram för översiktliga undersökningar på 
fastigheterna Ingemarstorp 1:1, 1:55 och 1:56 i Boxholms kommun 
 
_____________ 
 
DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

_____________ 
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BAKGRUND 

Länsstyrelsen i Östergötlands län har förelagt Bolagstiftarna Förvaltning Sverige 

AB att ta fram provtagningsprogram för översiktliga undersökningar vid f.d. 

Gustavsson & Co i Strålnäs på fastigheterna Ingemanstorp (rätteligen Ingemarstorp) 

1:1, 1:55 och 1:56 i Boxholms kommun. Förslag till provtagningsprogram inklusive 

provtagningsplan ska skriftligen redovisas till länsstyrelsen för godkännande senast 

två månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. Vidare beslutades om 

provtagningsprogrammets omfattning och inriktning.  

 

Bolagsstiftarna Förvaltning Sverige AB har överklagat beslutet. 

 

YRKANDEN M.M. 

Bolagsstiftarna Förvaltning Sverige AB (Bolaget) har yrkat att mark- och 

miljödomstolen ska upphäva länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak följande. 

  

Det är ostridigt att den tidigare verksamhetsutövaren Gustavsson & Co Skrot AB 

som varit verksam på de aktuella fastigheterna, genom olika associationsrättsliga 

åtgärder har uppgått i Bolaget. Verksamheten har varit nedlagd sedan 1984 och har 

inte gått vidare till Bolaget. Bolaget förvärvar vilande företag där all verksamhet är 

utsläckt och bedriver således aldrig någon verksamhet. Bolaget förvärvar enbart 

vilande företag för att dessa ska kunna upplösas i Bolagets regi, som ett alternativ 

till att säljande part avvecklar bolaget genom likvidation med bibehållet ägande. 

Bolaget har således aldrig bedrivit någon verksamhet i det bolag som en gång var 

Gustavsson & Co Skrot AB. På fastigheterna har det även funnits andra 

verksamhetsutövare. Viss del av verksamheten som tidigare utövats av Gustavsson 

& Co Skrot AB har uppgått i andra bolag. En del av den forna verksamheten ligger 

numera i Stena Aluminium AB som för ca 7 år sedan övertog verksamheten i 

Boxholms Aluminiumåtervinning AB. Det föreligger således anledning att 

ifrågasätta vem som är verksamhetsutövare och således primärt ansvarig enligt 10 

kap. miljöbalken (MB). Förebyggande åtgärder som marktekniska undersökningar 

ska riktas mot den som rättsligt sett är att betrakta som utövare av dessa nedlagda, 

men i miljörättslig bemärkelse pågående miljöfarliga verksamheterna. Att 

Gustavsson & Co Skrot AB genom ett flertal led fusionerats till Bolaget är inte skäl 
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nog för att pålägga Bolaget ansvar. Miljöbalkens ansvarsregler tar inte sikte på en 

situation som den förevarande. 

 

För det fall mark- och miljödomstolen skulle anse att Bolaget är rätt adressat ska 

beslutet ändå upphävas. Föreläggandet innehåller orimliga krav på adressaten. Den 

utredning som länsstyrelsen lagt till grund för beslutet grundar sig på fem år gamla 

uppgifter från företrädare för f d Boxholms Skrot och Aluminium AB. Det framstår 

som oskäligt betungande för Bolaget att behöva ansvara för en verksamhet som inte 

har varit aktiv på så många år och där det råder sådan ovisshet om vem som faktiskt 

är rätt adressat för en eventuell framtida sanering. Det kan ha funnits andra 

verksamhetsutövare på platsen. Tillsynsmyndigheten måste visa på en erforderlig 

utredning och vilka ytterligare verksamhetsutövare som hållit till på platsen samt 

motivera varför föreläggandet riktas mot Bolaget och inte mot någon annan 

verksamhetsutövare. Utgångspunkten är att ansvaret mellan olika verksamheter som 

tillsammans har bidragit till en förorening i ett område ska fördelas mellan de olika 

verksamhetsutövarna. Utredningskostnader kan bli mycket betungande och därför 

bör en fördelning göras så tidigt som möjligt.  

 

Någon ersättningsskyldighet från myndighetens sida föreligger inte mot adressaten 

för kravet om det sedermera skulle visa sig att området inte var förorenat. Det är 

därför viktigt att tillsynsmyndigheten kan visa att det finns skäl för en utredning 

eller misstanke om föroreningar i området. De nutida konsekvenserna för människa 

och miljö av ett utsläpp ska också redovisas oberoende av tidens gång. 

 

Den som åläggs att utföra provtagningar i enlighet med ett program som det 

aktuella föreläggandet syftar till bör ha rådighet över fastigheten eller möjlighet att 

företa de aktuella undersökningarna. Bolaget har varken rådighet över fastigheten 

eller möjlighet att företa de aktuella åtgärderna på ett ekonomiskt försvarbart sätt. 

 

, f.d. företrädare för Boxholms Skrot och Aluminium AB, har för 

fem år sedan uppgett för länsstyrelsen att Gustavsson och Co Skrot AB bedrev 

verksamhet på de aktuella fastigheterna fram till 1984 och att tomten därefter 

sanerades enligt direktiv från länsstyrelsen. 
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DOMSKÄL 

 

Tillämpliga bestämmelser framgår av länsstyrelsens beslut.  

 

Föroreningsbild 

I 10 kap. 1 § MB (i dess lydelse före den 1 augusti 2007) anges att kapitlet ska 

tillämpas på mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så 

förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 

miljön.  

 

Länsstyrelsen i Östergötlands län har i egenskap av tillsynsmyndighet bedömt att 

det aktuella området är förorenat och utgör riskklass 1 enligt Naturvårdsverkets 

inventeringsmetod MIFO fas 1. Att det aktuella området vid en orienterande studie 

och en första riskklassning (MIFO fas 1) har placerats i riskklass 1, innebär att 

risken för hälso- och miljöskador bedöms vara mycket stor. Länsstyrelsen har i sitt 

beslut uppgett att den verksamhet som Gustavsson & Co Skrot AB, numera 

Bolagstiftarna Förvaltning Sverige AB, bedrev på den aktuella platsen bestod i 

demontering och nedsmältning av skrot, t.ex. motorer och transformatorer till järn, 

bly, magnesium och aluminium i flamugnar.  Vidare har länsstyrelsen i beslutet 

beskrivit att det vid verksamhetens drift stod bränsletankar och flamugnar på 

slaggbäddar i omedelbar närhet av Lillån, att eldning i huvudsak skedde med 

spillolja, bl.a. transformatorolja, att ingen rökgasrening fanns samt att det finns 

uppgifter om att slagg från ugnar deponerades i området. Det föreligger i målet inte 

något som motsäger denna beskrivning. Även annan verksamhet kan dock ha 

bedrivits i området. Det framgår av länsstyrelsens beslut att föroreningsnivån i 

Lillån är måttlig till stor med avseende på de metallprovtagningar som gjorts.  

 

Bolagets uppgift om att det företagits sanering av området är vag och det finns 

enligt domstolens bedömning inget som visar att det har företagits någon 

slutsanering av området. Med hänsyn till det som framkommit om arten och driften 

av den verksamhet som bedrivits i området, anser domstolen att det saknas skäl att 
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ifrågasätta länsstyrelsens bedömning att det aktuella området nu bör utredas såvitt 

gäller förekomst av föroreningar (jfr MÖD 2010:17).  

 

Verksamhetsutövarens ansvar för utredning av förorening enligt 10 kap. MB 

Bestämmelserna i 10 kap. MB förutsätter att flera aktörer kan anses som 

verksamhetsutövare enligt definitionen i 2 § och att varje verksamhetsutövare är 

ansvarig för avhjälpandet av föroreningar. Tillsynsmyndigheten kan som ett led i 

tillsynen rikta förelägganden mot en, flera eller alla förorenare. Även när 

verksamheten har upphört kan förelägganden och andra beslut riktas mot en, flera 

eller alla tidigare verksamhetsutövare enligt tillsynsmyndigheternas val. Det finns 

inget stöd i miljöbalken för att det ska ske en samordnad prövning av samtliga 

verksamhetsutövare när omfattningen av en verksamhetsutövares ansvar prövas av 

tillsynsmyndigheten enligt 10 kap. 4 § miljöbalken. (Se MÖD 2010:19).  

 

Med tanke på den art och omfattning av verksamheten som bedrivits på platsen av 

Gustavsson & Co Skrot AB har det enligt mark- och miljödomstolen funnits 

tillräckliga skäl för länsstyrelsen att rikta föreläggandet mot Bolagsstiftarna 

Förvaltning Sverige AB, dvs. den juridiska person som Gustavsson & Co Skrot AB 

har gått upp i (jfr MÖD 2010:17).  

 

Bolagets invändning att det kan ha funnits andra verksamhetsutövare i området 

innebär inte något hinder för länsstyrelsen att förelägga Bolagstiftarna Förvaltning 

Sverige AB i dess egenskap av verksamhetsutövare. 

 

Det förhållandet att bolaget inte äger de aktuella fastigheterna innebär inte något 

hinder för bolaget att följa det föreläggande som länsstyrelsen har beslutat om. 

Skulle nuvarande fastighetsägare motsätta sig undersökningar finns möjlighet att få 

tillträde enligt 28 kap. MB. 

 

Sammanfattningsvis och enligt det tidigare sagda konstaterar mark- och 

miljödomstolen att det såvitt framgår av utredningen har funnits lagliga 

förutsättningar för länsstyrelsen att förelägga Bolagstiftarna Förvaltning Sverige AB 

om att ta fram provtagningsprogram, inklusive provtagningsplan, för översiktliga 
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undersökningar på de aktuella fastigheterna. Vidare konstaterar domstolen att 

föreläggandet är lagligen grundat och uppfyller kraven på tydlighet och precision. 

Överklagandet ska därför avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427) 

Överklagande senast den 31 januari 2013.  

 

 

Anders Bengtsson  Bruno Bjärnborg 

_____________ 

 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Anders Bengtsson, ordförande, och 
tekniska rådet Bruno Bjärnborg. Målet har handlagts av beredningsjuristen  
Helena Lagstrand. 
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ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR – DOM I MÅL SOM HAR ÖVER-
KLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Den som vill överklaga mark- och miljödom-
stolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivel-
sen ska skickas eller lämnas till mark- och 
miljödomstolen. Överklagandet prövas av 
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hov-
rätt. 

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 
krävs att Mark- och miljööverdomstolen läm-
nar prövningstillstånd. Det görs 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 rättstillämpningen 
att överklagandet prövas av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva över-
klagandet.  

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 mil-
jööverdomstolen 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, datum för 
domen samt målnummer,  

2. den ändring av mark- och miljödomstolens 
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. 

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 

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

 

Bilaga 2




