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Lydelse av 10 kapitlet miljöbalken före 1 augusti 2007 
 
Den 1 augusti 2007 ändrades 10 kap. miljöbalken. Detta genom lag (2007:660) om ändring i 
miljöbalken, se blå ruta. Den tidigare lydelsen av kapitlet ska dock fortsatt tillämpas på äldre 
föroreningar, dvs. det stora flertalet av de förorenade områden vi jobbar med.  
 
Trots detta är den äldre lydelsen svår att hitta på webben. Juristsamverkansgruppen har därför valt 
att skriva ner den i det här dokumentet och lägga ut det på EBH-portalen. Här finns också tillhörande 
övergångsbestämmelser, se blå rutor. 
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10 kap. Förorenade områden (lydelse före 1 augusti 2007) 
 
Ansvaret för utredning och efterbehandling 
1 § Detta kapitel 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. 
 
2 § Ansvarig för efterbehandling av sådana 
områden, byggnader eller anläggningar som anges i 
1 § är den som bedriver eller har bedrivit en 
verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har 
bidragit till föroreningen (verksamhetsutövare).  
 
3 § Kan inte någon verksamhetsutövare utföra eller 
bekosta efterbehandling av en förorenad fastighet 
är var och en efterbehandlingsansvarig som 
förvärvat fastigheten och vid förvärvet känt till 
föroreningarna eller då borde ha upptäckt dem. 
Avser förvärvet en privatbostadsfastighet enligt 2 
kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) ansvarar 
endast en förvärvare som känt till föroreningen. I 
fråga om förorenad byggnad eller anläggning gäller 
detsamma den som förvärvat den fastighet där 
byggnaden eller anläggningen är belägen. Med förvärv av fastighet likställs förvärv av tomträtt.  
 
Första stycket tillämpas inte när en bank eller ett kreditmarknadsföretag har förvärvat en fastighet 
för att skydda fordran enligt 7 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. 
 
4 § Efterbehandlingsansvaret innebär att den ansvarige i skälig omfattning ska utföra eller bekosta de 
efterbehandlingsåtgärder som på grund av föroreningar behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön. När ansvarets 
omfattning ska bestämmas ska det beaktas hur lång tid som har förflutit sedan föroreningarna ägt 
rum, vilken skyldighet den ansvarige hade att förhindra framtida skadeverkningar och 
omständigheterna i övrigt. Om en verksamhetsutövare visar att han bidragit till föroreningen endast i 
begränsad mån, ska även detta beaktas vid bedömningen av ansvarets omfattning. 
 
Preskriptionslagen (1981:130) är inte tillämplig på efterbehandlingsansvar. 
 
5 § Den som äger en fastighet som efterbehandlas kan trots frihet från ansvar enligt 2 eller 3 § 
förpliktas att i skälig utsträckning svara för kostnader som motsvaras av den värdeökning på 
fastigheten som efterbehandlingen medför. 
 
6 § Om flera verksamhetsutövare är ansvariga enligt 2 §, ska de svara solidariskt i den utsträckning 
inte annat följer av att ansvaret är begränsat enligt 4 § första stycket. En verksamhetsutövare som 
visar att hans eller hennes bidrag till föroreningen är så obetydligt att det inte ensamt motiverar 
efterbehandling ska dock ansvara endast för den del som motsvarar bidraget.  
 
Vad de solidariskt ansvariga har betalat ska fördelas mellan dem efter vad som är skäligt med hänsyn 
till den omfattning i vilken var och en har medverkat till föroreningen och till omständigheterna i 
övrigt.  

Lag (2007:660) om ändring i miljöbalken 

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 
2007.  

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i 
fråga om miljöskador som orsakats av 
utsläpp, händelser eller tillbud som har 
ägt rum före den 1 augusti 2007, eller 
som ägt rum senare men härrör från 
verksamhet eller åtgärd som avslutats 
före den 1 augusti 2007.  

Den begränsning av ansvar som följer av 
10 kap. 3 § fjärde stycket ska dock 
beträffande förvärv som sker efter den 31 
juli 2007 gälla även i fråga om sådana 
miljöskador som avses i denna punkt. 



7 § Om flera fastighetsägare eller tomträttshavare är ansvariga enligt 3 §, ska de svara solidariskt i 
den utsträckning annat inte följer av att ansvaret är begränsat enligt 4 § första stycket.  
 
Vad de solidariskt ansvariga har betalat ska fördelas mellan dem efter vad som är skäligt med hänsyn 
till vad de insett vid förvärvet och omständigheterna i övrigt.  
 
8 § I frågor om ansvar för kostnader att utreda föroreningar inom ett sådant mark- eller 
vattenområde eller en sådan byggnad eller anläggning som avses i 1 § tillämpas 2–4 samt 6 och 7 §§.   
 
Ägaren till en fastighet, byggnad eller anläggning som avses i första stycket kan trots frihet från 
ansvar enligt 2 eller 3 § förpliktas att svara för utredningskostnader som rör fastigheten i den 
utsträckning det är skäligt med hänsyn till den nytta ägaren kan antas få av utredningen, de 
personliga ekonomiska förhållandena och omständigheterna i övrigt. 
 
Upplysningsskyldighet 
9 § Den som äger eller brukar en fastighet ska oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast 
underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan 
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Miljöriskområden 
10 § Länsstyrelsen ska genom beslut förklara ett mark- eller vattenområde för miljöriskområde om 
det är så allvarligt förorenat att det med hänsyn till riskerna för människors hälsa och miljön är 
nödvändigt att föreskriva om begränsningar i markanvändningen eller andra försiktighetsmått. Vid 
förklaringen ska beaktas föroreningarnas hälso- och miljöfarlighet, föroreningsgraden, 
förutsättningarna för spridning och den omgivande miljöns känslighet. 
 
11 § Länsstyrelsen får vid vite förelägga den som är ansvarig enligt 8 § att ge in den utredning som 
behövs för prövningen. I föreläggandet får länsstyrelsen föreskriva om tillträde för efterbehandling 
enligt 28 kap. 5 §. Länsstyrelsen kan även låta utföra nödvändig utredning på den ansvariges 
bekostnad. 
 
12 § När ett område förklaras som miljöriskområde ska länsstyrelsen besluta om inskränkningar i 
markanvändningen eller om att vissa åtgärder som fastighetsägare eller någon annan vill vidta ska 
vara förenade med villkor eller ska föregås av en anmälan till tillsynsmyndigheten. 
 
Sådana inskränkningar och sådan anmälningsplikt som anges i första stycket får avse grävning, 
schaktning och markarbeten, bebyggelseåtgärder, ändrad markanvändning samt andra åtgärder som 
kan innebära  
– att belastningen av föroreningar i och omkring området kan komma att öka,  
– att den miljömässiga situationen annars försämras, eller  
– att framtida efterbehandlingsåtgärder försvåras.  



Länsstyrelsen får även besluta att sådana åtgärder inte får vidtas eller att fastighet inte får överlåtas 
förrän nödvändiga markundersökningar har utförts.  
 
13 § Länsstyrelsen ska ändra eller meddela nya villkor eller upphäva beslutet om miljöriskområde när 
ett miljöriskområde har efterbehandlats eller när föroreningarna där av någon annan orsak minskat 
så att meddelade villkor om inskränkningar i markanvändningen eller andra försiktighetsmått inte 
längre är nödvändiga.  
 
14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter 
om miljöriskområden. 

Lag (1998:811) om införande av miljöbalken 

8 § Bestämmelserna i 2 kap. 8 § och 10 kap. 2 § miljöbalken ska tillämpas i fråga om miljöfarlig 
verksamhet vars faktiska drift har pågått efter den 30 juni 1969, om verkningarna av 
verksamheten alltjämt pågår vid tiden för miljöbalkens ikraftträdande enligt 1 §, och det 
föreligger behov av att avhjälpa skador eller olägenheter som har orsakats av verksamheten. 

15 § Vid tillämpningen av 10 kap. 3 § beaktas inte förvärv som har skett före miljöbalkens 
ikraftträdande. 
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