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MILJÖBALKEN OCH MILJÖDOMSTOLAR I PRAKTIKEN 

Gösta Rundqvist, Nitro Consult AB 

Inledning 

Vi börjar med att diskutera begreppet "ideell skada" som funnits med i miljöskadelagen. 
Eftersom begreppet innebär att skadan inte är förknippad med några kostnader har inte 
heller ersättningar dömts ut för denna typ av skada. I en ny dom i Högsta Domstolen har 
dock en ny praxis skapats. Tre fastighetsägare efter Arlandabanan har fått skadestånd på 
grund av "ideell skada". Domen har inneburit att begreppet ideell skada fått en tydligare 
definition. 

Vi kommer också att granska två domar som avgivits av en miljödomstol. På senare tid 
har gränsvärden på vibrationer satta av länsstyrelsens naturvårdsenhet överklagats till 
denna. Dessa ärenden gällde öppnande av dagbrott respektive gruva. I miljödomstolen 
vann sökandena av tillstånd och gränsvärden enligt upprättad riskanalys vann gehör. 

Ideell skada 

I den nya miljöbalken följer man helt miljöskadelagens inledande bestämmelse om 
skadestånd: 

"1 § Skadestånd enligt detta kapitel skall betalas för personskada och sakskada samt 
ren förmögenhetsskada som verksamhet på en fastighet har orsakat sin omgivning. 

En ren förmögenhetsskada som inte orsakats genom brott ersätts dock endast om 
skadan är av någon betydelse. 

Skada som inte har orsakats med uppsåt eller genom vårdslöshet ersätts bara i 
den utsträckning den störning som har orsakat skadan inte skäligen bör tålas med 
hänsyn till förhållandena på orten eller till dess allmänna förekomst under jämförliga 
förhållanden." 

Gränsdragningen mellan vad som ska kallas en förmögenhetsskada och vad som ska 
kallas en ideell skada är otydlig, vilket framgår av följande citat ur dom T 4530-98 av 
Högsta Domstolen: "Enligt miljöskadelagen kan ersättning utgå för så kallad ren 
förmögenhetsskada, dvs. en ekonomisk skada, men inte för ideell skada. 
Gränsdragningen mellan ekonomisk skada och ideell skada är omdiskuterad". 

Förutsättningar 

Tre fastighetsägare har fått avstå en del av sina fastigheter för de nya spåren för 
Arlandabanan och de har också hyrt ut delar av sina fastigheter som arbetsområde under 
byggtiden. Det har varit tvist om ersättningarnas storlek och dessa har också fastslagits i 
HD. Den deltvist som är intressant ur vår synpunkt är att de också ville ha ersättning för 
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buller- och vibrationsstörningar som medfört att de har fått ett antal nätter störda och 
dessutom att det dammat så att de inte kunnat utnyttja sina uteplatser. 

Argumentation i tingsrätten 

Fastighetsägarna hävdar: 

1. Störningar av buller och damm samt integritets störningar av olika slag. 
2. Störande nattarbeten under 43 nätter. 
3. Det bedöms att 35 % av angiven hyresnivå under de tre sommarmånaderna och 

10 % för övrig tid ska ersättas. 
4. Dessutom ska ersättning utgå med 500 kr per natt under 43 nätter. 

Banverket hävdar: 

1. Det utgår ersättning för nyttjanderätten. Ersättning för förlorat boendevärde 
innebär att fastighetsägarna får ersättning två gånger. 

2. Störningar från arbetet är en skada som skall bedömas enligt 
miljöskadelagens regler. 

3. Eftersom svarandena inte lider någon ekonomisk skada kan inte ersättning utgå. 

Fastighetsdomstolens dom angående förlorat boendevärde: 

1. Härmed avses störningar som förekommit under byggnadstiden, mest som buller 
och störande trafik. 

2. Yrkandet faller inte under expropriationslagen men kan prövas enligt 
miljöskadelagen i samma mål. 

3. Fastighetsägarna har gjort gällande att skadan är att hänföra till ren 
förmögenhetsskada. Att de tillfogats någon ekonomisk förlust har dock inte 
gjorts gällande. 

4. Skadan torde därför närmast vara av ideell natur. 
5. I propositionen angående miljöskadelagen skrev departementschefen:" 

ersättningsrätt föreligger endast om den skadelidande tillfogas någon form av 
ekonomisk förlust . 

6. "Eftersom någon ekonomisk förlust inte påvisats lämnas yrkandena utan bifall." 

Som framgår av fastighetsdomstolens slutsats under punkt 6 ovan gör denna samma 
bedömning som "vi" alltid gjort. Man anser inte att de angivna olägenheterna är 
ersättningspliktiga. 

Fastighetsägarna överklagar till Svea Hovrätt och utvecklar sin argumentation. 
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Fastighetsägarnas argumentation i Svea Hovrätt: 

1. Banverket har utfört arbeten direkt utanför klagandens fastigheter. 
Fastighetsägarna har därför inte kunnat utnyttja sina fastigheter för normalt 
villaboende under byggtiden. 

2. Den ekonomiska skadan består i att varje fastighetsägare har en bestämd kostnad 
för sin boende somt.ex skatter, försäkringar förbrukningsavgifter och räntor. 

3. Dessa kostnader ger dem en viss boendekvalitet. Denna boendekvalitet har tagits 
ifrån de klagande under byggperioden. 

4. Extra kostnader för städning, fönstertvätt osv. 
5. Fastigheternas värde har sänkts under byggtiden. 

Banverkets argumentation i Svea Hovrätt: 

1. Istället för att redovisa kostnader har klagandena försökt räkna fram de påstådda 
skadorna bakvägen. 

2. Eftersom svarandena inte lider någon ekonomisk skada kan inte ersättning utgå. 
3. Det utgår ersättning för nyttjanderätten. Ersättning för förlorat boendevärde 

innebär att fastighetsägarna får ersättning två gånger. 

Hovrättens domskäl: 

1. Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att ersättning för minskat boendevärde 
ska bedömas enligt miljöskadelagen och att detta kan inrymmas i 
expropriationsmålet. 

2. För att en ren förmögenhetsskada skall anses föreligga krävs inte att en faktisk 
kostnad har uppkommit. 

3. Det är tillräckligt att dennes förmögenhetsställning har försämrats till följd av 
den störande verksamheten. 

4. Ersättningsgill ekonomisk skada anses ha uppkommit om den störande 
verksamheten kan antas ha minskat en fastighets bruksvärde. 

5. Hovrätten finner det styrkt att de under den aktuella perioden endast i begränsad 
omfattning kunnat använda sina uteplatser. 

6. På grund av nattarbete har de haft svårigheter att sova i sina sovrum. 
7. Då Banverket inte mot ersättningsanspråken invänt att störningarna varit sådana 

att klagandena enligt 1 § tredje stycket miljöskadelagen ( ortsvanlighet -
allmänvanlighet) måst tåla dem är den skada som de yrkar ersättning för 
ersättningsgill enligt nämnda lag. 

8. Vid en skälighetsuppskattning finner hovrätten att de skadelidande ska ersättas 
med 20 000 kr. 
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Dom i Högsta Domstolen: 
Meddelad i Stockholm den 28 dec 2000, mål nr T 4530-98 

1. Fastighetsägarna har störts av maskinbuller, damm och byggtrafik i en 
omfattning som gjort att de inte kunnat utnyttja sina fastigheter i full omfattning. 

2. Sovrummen har till följd av nattarbeten ett 40-tal nätter inte kunnat ge 
fastighetsägarna ostörd nattsömn. 

3. Sammantaget har fastigheterna således inte kunnat användas fullt ut. 
4. Fastighetsägarna har vidare på grund av byggdamm behövt utföra mer tvätt och 

städning än annars. 
5. Inskränkningarna i fastighetsägarnas boendemöjligheter och värdet av deras eget 

arbete utgör följdskador av ekonomisk natur och kan inte anses sakna betydelse. 
Fastighetsägarna är alltså berättigade till ersättning härför. 

6. Högsta Domstolen finner inget skäl att frångå hovrättens bedömning. 

Miljödomstolen 

Miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har i två domar, M 506-99 och M 53-01, prövat 
villkoren för fortsatt och utökad gruvverksamhet i Petiknäsgruvan och att anlägga och 
driva Svartträskgruvan. 

Petiknäsgruvan 

Inför den fortsatta verksamheten har länsstyrelsen för Västerbottens län bland annat satt 
följande villkor på vibrationer: 

"Svängningshastigheten får som riktvärde i enlighet med SS 460 4866 ej överstiga 5 
mm/si någon mätpunkt och ej överstiga 2.5 mm/svid mer än 10% av mätningarna." 

Dessa villkor har överklagats till Koncessionsnämnden under 1998. I och med att 
miljöbalken trädde ikraft 1999 överlämnades ärendet till miljödomstolen vid Umeå 
tingsrätt. Ärendet har handlagts enligt miljöbalken och bedömts enligt miljöskadelagen. 

Yrkanden: 

Petniknäsgruvan: 

Svängningshastigheten vid mätning i enlighet med SS 460 4866 får som 
riktvärde ej överskrida 8 mm/s i någon punkt och ej överskrida 4 mm/s vid mer 
än 10% av mätningarna. 
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Naturvårdsverket: 

Sprängningarna skall bedrivas på sådant sätt att vibrationerna och tryckvågorna 
blir så små som möjligt. Svängningshastigheten får som riktvärde i enlighet med 
SS 460 4866 ej överskrida 8 mm/s i någon mätpunkt och ej överskrida 4 mm/s 
vid mer än 10% av mätningarna. 

Länsstyrelsen: 

Sprängningarna skall bedrivas på sådant sätt att vibrationerna och tryckvågorna 
blir så små som möjligt. 

Svängningshastigheten får som riktvärde i enlighet med SS 460 4866 ej 
överskrida 5 mm/s i någon mätpunkt och ej överskrida 2.5 mm/s vid mer än 10% 
av mätningarna. 

Domskäl: 

Domstolen anser det ändamålsenligt att i likhet med parterna utforma villkoret med ett 
gränsvärde för maximal svängningshastighet i kombination med ett lägre värde på 
svängningshastigheten vars överskridande begränsas till 10% av mätningarna. 

Det övre gränsvärdet bör bestämmas utifrån risken för skador på den närmast belägna 
fastighetens byggnad, dvs. till 8 mm/s (riskanalys Nitro Consult AB). 

Med hänsyn till bland annat förväntade typiska svängningshastigheter finner domstolen 
i likhet med Naturvårdsverket och sökanden att det lägre värdet, som får överskridas i 
viss omfattning, bör bestämmas till 4 mm/s. 

Vad gäller vibrationernas effekt på komfort i byggnader är riktvärden enligt SS 460 
4861 ej avsedda att tillämpas på bergtäkter och gruvdrift. Detta beror på att man kan 
acceptera en betydligt högre nivå för en händelse som inträffar någon enstaka gång per 
dygn jämfört med vibrationer från trafik. Eftersom det i detta fall endast är fråga om 
tillfälliga störningar och det rör sig om utökning av en etablerad verksamhet finner 
domstolen ej skäl att ytterligare begränsa effekterna av sprängningarna i detta avseende. 

Domskäl Svartträskgruvan: 

Det mest optimala sättet att spränga har beräknats kunna leda till vibrationer på 5 mm/s 
på ett avstånd av 500 m. Det viktigaste för att minska störningarna till följd av 
vibrationer för de kringboende är att de informeras i förväg. Riktvärdet för att undvika 
skador på hus i Gunnarberg är 9 mm/s (riskanalys Nitro Consult AB). För att klara av 
att inte överskrida det av Länsstyrelsen föreslagna värdet 3 mm/s måste man minska 
såväl pallhöjd som borrhålsdiameter, vilket medför att man tvingas använda fler 
borriggar och spränga fler gånger. Ökningen av antalet salvor har beräknats till 130 i 
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dagbrottets södra del. Merkostnaden uppgår till ungefär 6 miljoner kronor. Vid upp till 
fem tillfällen kan en extra stor sprängning behöva göras. Även vid dessa tillfällen 
kommer vibrationerna dock att understiga värdet 9 mm/s. 

Dom: 

Vibrationer vid närmaste bebyggelse får som riktvärde ej överstiga 5 mm/s och får 
högst uppgå till 8 mm/s som gränsvärde, mätt som vertikal svängningshastighet. 
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