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Sammanfattning  

  

  Titel: Fastighetens miljöstatus 

- Risker och möjligheter 

Författare Robert Westerlund 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Centrum för Bank och Finans 

Examensarbete nummer 84 

Handledare Niklas Arvidsson 

Nyckelord Fastigheter, Redovisning, Miljöstatus 
   

Enligt naturvårdsverket var ca 80 000 områden potentiellt förorenade i Sverige 2010. För att 

skydda naturen finns miljöbalken och riktlinjer från miljömyndigheter. Det har dock i dessa 

identifierats vissa brister. Exempelvis avsaknaden av personligt ansvar vid konkurser eller ett 

ekonomiskt incitament till att löpande följa och åtgärda negativa förändringar som orsakats 

miljön till följd av verksamheten. 

Röster har på senare tid börjat höjas för att hitta finansiella lösningar för att bidra till en 

hållbarare utveckling i miljöarbetet. Ett sätt att bidra till denna utveckling vore om miljön 

prissattes.  

En metod att genomföra sådan prissättning är att utgå ifrån marknadsvärdet på en fastighet om 

den vore helt obefläckad av gifter och i årsredovisningen redovisa den beräknade 

återställandekostnaden som uppkommit som följd av verksamheten. En sådan lösning skapar 

fördelar för samtliga parter. Kreditgivaren får lättare att uppskatta risken krediten är behäftad 

med under hela perioden om fastigheten är ställd som säkerhet för denna. Kredittagaren får 

som följd av den underlättade riskbedömningen en lägre avgift för risk i sina räntebetalningar 

givet att miljöarbetet har förvaltats väl. Den största vinnaren av alla blir sannolikt miljön som 

då får ett ekonomiskt incitament att efterföljas och vårdas. 
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Abstract  
  

  Title: Envirometal status in Real Estate 

- Risks and possibilities 

Authors Robert Westerlund 

Department Department of Real Estate and Construction Management  

Centre for Banking and Finance 

Thesis number 84 

Supervisor Niklas Arvidsson 

Keywords Real Estate, Accounting, Environment. 

   

According to the Environmental Protection Agency there was approximately 80 000 

potentially contaminated areas in Sweden in 2010. In order to protect the nature there’s the 

Environmental Code and guidelines from the environmental authorities. It has, however, been 

identified shortcomings in this system. For example, the lack of personal responsibility for 

failure after a bankruptcy or an economic incentive to monitor and address adverse change 

effects the environment as a result of the operation. 

Voices have recently begun to be raised in order to find financial solutions to help achieve a 

sustainable development in the environmental work. One way to contribute to this 

development would be if the environment had a price. 

A method to implement such pricing is to measure the market value of a property if it were 

completely undefiled by toxins and in the annual report the estimated restoration costs 

incurred as a result of the operation. Such a solution creates benefits for all parties. The lender 

will find it easier to estimate the risk the credit is subject to during the entire period if the 

property is pledged as security for this. The borrower will, as a result of the facilitated risk 

assessment, have a lower fee for the risk in their interest payments, given that the 

environmental work has been well managed. The biggest winner of all is probably the 

environment which then has an economic incentive to be monitored and cared for. 
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Förord 
 

Denna uppsats har skrivits inom kandidatprogrammet fastighet och finans på KTH under 

våren 2011. 

 

Uppsatsämnet har valts eftersom det är aktuellt och i behov av förbättringar. Uppsatsen gör 

inte anspråk på att ha löst hur att i framtiden hantera och prissätta miljöfrågan men den 

hoppas kunna inspirera fler att angripa problemet. 

 

Tack till handledaren Niklas Arvidsson för vägledning i skrivandet och Johan Furberg för 

inspiration till ämnesområde. 



 

5 

 

 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ......................................................................................................................... 2 
Abstract ...................................................................................................................................... 3 

Förord ......................................................................................................................................... 4 
1. Inledning ................................................................................................................................. 6 
1.1 Problembakgrund ............................................................................................................ 6 
1.2 Syfte ..................................................................................................................................... 7 
1.3 Avgränsningar ...................................................................................................................... 7 

2. Metod ..................................................................................................................................... 7 

2.1 Intervjuer .......................................................................................................................... 7 

3. Teori ....................................................................................................................................... 8 
3.1 Marknaden ........................................................................................................................ 8 
3.2 Den effektiva marknadsteorin .......................................................................................... 8 
3.3 Moral hazard problematik ................................................................................................ 8 
3.4 Principal-Agentsynsättet och intressekonflikt .................................................................. 9 

3.5 Antagandet om företagets fortlevnad (Going concern) .................................................... 9 
4. Miljöstatus i svenska fastigheter .......................................................................................... 10 

4.1 Industriernas miljöpåverkan ........................................................................................... 10 
4.2 Samhällsekonomiskt perspektiv på miljöstatusen .......................................................... 11 

5. Ansvar för undersökning och avhjälpande av föroreningsskada.......................................... 12 

5.1 Miljöbalken .................................................................................................................... 12 

5.2 Föroreningsskada och allvarlig miljöskada .................................................................... 12 
5.3 Allmänna hänsynsregler enligt miljöbalken ................................................................... 12 

5.4 Ansvarsfördelning för avhjälpande av föroreningsskada ............................................... 13 
5.4.1 Verksamhetsutövarens ansvar ................................................................................. 13 

5.4.2 Fastighetsägarens ansvar ......................................................................................... 13 

5.3 Tillsynsmyndigheter ....................................................................................................... 13 
6. Miljöstatusens företagsekonomiska aspekter ....................................................................... 14 

6.1 Kreditgivning och miljörisker ........................................................................................ 14 

6.2 Fastigheten som säkerhet och dess miljöstatus .............................................................. 14 
7. Diskussion ............................................................................................................................ 15 

7.1 Miljöproblematikens olika aspekter ............................................................................... 15 

7.2 En marknadslösning som tillvaratar parternas intressen ................................................ 16 
7.3 Tänkbara metoder för prissättning av miljö ................................................................... 16 
7.4 Ansvarsförbindelser miljöstatus ..................................................................................... 17 
7.5 Slutsats ........................................................................................................................... 18 

Bilaga 1 - Intervju med Bertil Engdahl, Miljöförvaltningen Stockholm ................................. 21 
 

 

 

 
 



 

6 

 

1. Inledning 
 

Ekonomi betyder hushållandet med resurser i ett tillstånd av knapphet. Trots detta har miljön 

sällan varit i fokus i företagsekonomiska sammanhang. Detta håller på att förändras. 

Över allt i samhället förs olika samtal rörande resurshantering och resursernas ändlighet. Det 

är därför aktuellt att ur ett finansieringsperspektiv betrakta möjligheterna att bidra till en 

hållbar utveckling. 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Enligt Naturvårdsverkets skrivelse från april 2010 finns i Sverige ca 80 000 fastigheter som 

anses vara potentiellt förorenade varav 1 400 av dem anses vara i högsta riskklassen, vilket 

innebär att de kan utgöra en mycket stor risk för miljön och hälsa. Merparten av de fastigheter 

i behov av avhjälpande av föroreningsskada är tidigare industrier som lämnat gifter i mark 

eller vatten. 

 

I miljöbalken (1998:808) riktas krav på egenkontroll om hur verksamheten påverkar 

människor och miljö på verksamhetsutövaren. Även fastighetsägaren kan bli ansvarig om 

verksamhetsutövaren saknar medel eller annars inte är möjlig att rikta krav mot.  

Det är dock endast vid vad miljöbalken kallar allvarlig miljöskada som det åligger 

verksamhetsutövaren att omedelbart att åtgärda problemet. Således sker sanering vanligen 

endast vid överlåtelse eller inträffande av allvarlig skada. Eftersom going concern-principen 

tillämpas av utövaren innebär det alltså att denne saknar fog att avhjälpa föroreningsskador 

under drift så länge denna inte klassificeras som allvarlig miljöskada. 

 

Från bank och finansieringsperspektiv finns det ett uppenbart intresse att den inteckning som 

finns ställd som säkerhet erhåller ett marknadsvärde snarare än ett noll eller minusvärde vid 

avyttrande av verksamheten. Risken att fastigheten förlorar sitt marknadsvärde kommer som 

en följd av eventuella föroreningsskador som kräver avhjälpning. 

 

Det är därför inte orimligt att anse att det borde gå att finna en lösning som styr utvecklingen i 

en riktning med färre framtida mark- och vattensaneringar av fastigheter. Om incitament 

skapas för verksamhetsutövaren att efterfölja den egenkontroll som föreskrivs av miljöbalken 

i samband med förvaltningen i syfte att minska den upplupna miljöskulden vore det ett stort 

steg på vägen för att minska framtida problem. Ett sådant incitament vore att finna ett sätt att 

prissätta fastighetens miljöstatus. Detta då den i dagsläget saknar ett värde under fastighetens 

drift och endast måste aktualiseras vid avyttringen eller avhjälpande av allvarlig miljöskada. 
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1.2 Syfte 
 

Syftet är att undersöka förutsättningarna som krävs för att en marknad kring fastighetens 

miljöstatus ska kunna uppstå. Detta för att skapa ett finansiellt incitament för att minska mark- 

och vattenföroreningar. 

Vidare kommer en diskussion föras kring önskvärda förbättringar ur ett företags- och 

miljöekonomiskt perspektiv. 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Uppsatsen är avgränsad att endast inrikta sig på aktiebolag och industriverksamhet. Ingen 

aspekt av utsläpp av s.k. växthusgaser eller bullerstörningar har tagits in som en miljöstörning 

för denna uppsats. Uppsatsens fokus ligger på parternas intressen och incitament snarare än en 

utredning av de juridiska förhållandena eller hur en de facto teknisk utredning/redovisning 

skulle gå tillväga. 

 

2. Metod 
 

Då frågeställningen behandlar ett förhållandevis nytt område har en kvalitativ metod använts 

för att närma sig problemet.
1
 Valet av kvalitativ metod kom då målsättningen med uppsatsen 

är att beskriva hur frågan hanteras i stort och idén bakom systemet snarare än mätbara data. 

Det utredande bakgrundsarbetet bestod av litteraturstudium och artikel sök vi internet och 

vetenskapliga databaser (synnerhet Google scholar). Materialet har framförallt varit av 

juridisk karaktär och beskrivande data som återspeglar rådande situation. Söktermer som 

använts är: Fastighet*, Miljö*, Miljöbalken, Miljöstatus, Föroreningsskada, Miljörisk och 

kreditgivning. 

Valet av källor har eftersträvats att vara förstahandskällor och från myndigheter eller skrivet 

av personer vars kompetens på området är allmänt erkänd och accepterad. Endast i 

undantagsfall har andrahandskällor använts och då efter noga beaktande av innehållets 

tillförlitlighet och i relation till användningsområdet. 

2.1 Intervjuer 

Intervjuer har skett telefonledes. Flertalet intervjuer med naturvårdsverket och en med 

Miljöförvaltningen Stockholm stad. Endast intervjun med Miljöförvaltningen Stockholm stad 

användes för uppsatsen. Naturvårdsverket valdes efterhand bort då all information som var av 

relevans för den slutliga uppsatsen gick att finna skriftlig. Intervjun med Miljöförvaltningen 

Stockholm stad genomfördes på ett ostrukturerat vis vilket följer det övergripande kvalitativa 

metodvalet väl.
2
 Syftet med intervjun med Miljöförvaltningen Stockholm stad var att få en 

bild av hur arbetet bedrivs från en tillsynsmyndighet och även exempel på konkreta fall. 

 

                                                 
1
 (Gunnarsson 2006)  

2
 (Bell 2005) 
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3. Teori 
 

I detta kapitel redovisas de teorier och antaganden som legat till grund för den diskussion 

kring tänkbara lösningar som förs i det avslutande kapitlet. 

 

3.1 Marknaden 

Marknadsekonomi innebär avsaknaden av reglerande instans för vilka enheter som ska 

produceras och i vilka kvantiteter eller pris. Den drivkraft som styr marknaden är 

decentraliserade aktörer som genom sin efterfrågan på och sitt utbud av varor strävar efter att 

maximera den egna vinsten från handel. Tillsammans formar deras agerande priset och 

tillgången på varorna på marknaden. Ett fenomen även känt som den osynliga handen.
3
 

Teorin om marknaden och möjligheten för marknader att uppstå genom efterfrågan har varit 

fundamental för denna uppsats.
4
 Detta då målsättningen med uppsatsen är att se om det 

genom teorin om hur marknaden själv skapar och prissätter varor är möjligt att skapa ett värde 

och en marknad för fastighetens miljöstatus. 

3.2 Den effektiva marknadsteorin 

En marknad där priset alltid återspeglas av den tillgängliga informationen kallas för effektiv 

marknad.
5
 Detta innebär att det pris en vara tilldelats av marknaden alltid är rätt, givet den 

information marknaden har tillgänglig om varan. För frågeställningen om miljöstatus blir det 

intressant vid värdering och prissättande av risk i företag vid introducerandet av en ny 

parameter. 

3.3 Moral hazard problematik 

Moral hazard som begrepp inom den ekonomiska vetenskapen bl.a. syftar till när individen 

beter sig annorlunda som en följd av att inte vara exponerad mot den risk som egentligen är 

proportionerlig för agerandet. Vanliga exempel försäkringsfrågor eller där informationen är 

asymmetrisk.
6
 

 

Lagstiftningen med dess avskiljning mellan allvarlig miljöskada och föroreningsskada öppnar 

för ett moral hazard-problem. Systemet är utformat så att en verksamhet inte behöver inleda 

omedelbar åtgärd vid uppkomst av föroreningsskador utan endast när det bedöms vara en 

allvarlig miljöskada. Bakgrund till detta torde vara det orimliga i att riskera stoppa industriell 

drift för varje mindre avhjälpning. Verksamhetsutövaren förväntas avhjälpa problemet men 

tidsram för avhjälpandet saknas. Därför är det lätt att se hur problemet förskjuts framåt eller 

väljs att inte utredas. 

                                                 
3
 (Krugman och Wells, What is economics 2005) 

4
 (Friedman och Friedman 1990) 

5
 (Fama 1970) 

6
 (Krugman och Wells, Extending market boundaries 2005) 



 

9 

 

 

3.4 Principal-Agentsynsättet och intressekonflikt 

Principal-agentproblem behandlar de utmaningar som finns kopplade till 

informationsasymmetri när en principal anlitar en agent. Vanligen är det adverse selection 

eller moral hazardproblem som uppstår.
7
 En annan aspekt av principal-agentsynsättet är 

intressekonflikter mellan principalen och agenten. Intressekonflikter uppstår när en part har 

flera intressen varvid ett eller flera av dem ej är kompatibla med varandra.  

 

Om vi utgår ifrån att principalen i detta fall är målsättningen om ”en god miljöstatus” och 

agenten är kommunen. Det blir då möjligt att se ett hypotetiskt scenario gällande bruksorter. 

 

En bruksort är en ort vars överlevnad är beroende på en eller ett fåtal större industriaktörer på 

orten. En risk finns i att frågan om miljöstatus och tvångsåtgärd av sådan industrifastighet får 

andra mer politiska aspekter om arbetstillfällen riskerar att försvinna från orten. Om detta 

scenario inträffar uppstår en intressekonflikt mellan agenten och principalen. 

Hypotesen blir relevant då den ställs mot att det åtminstone finns en bit över tvåhundra 

bruksorter i Sverige.
8
 

 

Konkurrensmässiga överväganden finns också, svenska tillväxten får inte hämmas av allt för 

hårda miljömässiga regleringar. 

 

3.5 Antagandet om företagets fortlevnad (Going concern) 

Inom den ekonomiska redovisningen används postulatet going concern vilket innebär att 

verksamheten inte inom överskådlig tid riskerar att likvideras eller påtagligt försämra sin 

förmåga att fungera som affärsverksamhet.
9
 

Going concern är en av hörnstenarna för redovisningsprincipen HCA (Historical Cost 

Accounting) vilken innebär att man normalt registrerar affärshändelser till det ursprungliga 

beloppet. Anledningen till detta förfarande är att undvika de mycket mer komplicerade 

periodiseringar som skulle uppstå om nettoförsäljningsvärdet istället skulle redovisas vid 

varje bokslut.
 10

 

 

Givet att verksamheten antas going concern så innebär det att det ej heller finns någon 

anledning att lyfta in en framtida kostnad för avhjälpande av föroreningsskada. Detta då det 

måste vara att se det som irrationellt att kalkylera för ett avslut i en verksamhet vilken antagits 

att inte avslutas. Om den löpande miljöstatusen saknar ett pris är det enda som förbinder 

utövaren att förvalta miljöstatusen väl utövarens moral så länge miljöskadan inte anses vara 

allvarlig. 

                                                 
7
 (Berggren och Silver 2008) 

8
 (Sällskapet Vallonättlingar 2011) 

9
 (Thomasson 2008) 

10
 (Nilsson 2005) 
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4. Miljöstatus i svenska fastigheter 
 

Enligt Naturvårdsverket fanns det år 2010 uppskattningsvis 80 000 potentiellt förorenade 

områden i Sverige. Av dessa har ca 1 400 bedömts som riskklass 1 vilket innebär att de kan 

utgöra mycket stor risk för miljö och hälsa. Vidare finns ytterligare 15 000 områden i 

riskklass 2, stor risk. Prioritet från Naturvårdsverket ligger i att utreda och avhjälpa områden 

som riskklassats mellan 1 och 2, men även en del områden klassade som måttlig risk, 

riskklass 3, kommer att utredas.
11

 

 

Inventeringen och klassificeringen av naturriskområden sker genom MIFO-modellen (Metod 

för inventering av förorenade områden). MIFO arbetet utförs både kommunalt och hos 

länsstyrelserna. Arbetet går bland annat ut på att identifiera vilka föroreningar som finns på 

objektet, hur stor mängd förorening och vilken spridningsförutsättning som finns.
12

 

 

4.1 Industriernas miljöpåverkan 

Naturvårdsverket tillhandahåller via sin portal på Internet en stor mängd information och data 

om hur olika industrier påverkar miljön.
13

 Som tidigare nämnts så har det främst varit 

verksamheter som hanterar kemikalier, exempelvis bilverkstäder, kemtvätt och tryckerier. 

Hos tidigare listade verksamheter är det främst genom olyckor och försumligt beteende som 

miljöstatusen försämras. Miljöpåverkan i mark och vatten kan givetvis även ske som en 

biprodukt av den fortlöpande verksamheten. 

 

De direkta effekterna av markföroreningar är ofta svåra att se. Även om det är mindre vanligt 

med markföroreningar som ger akuta skador på hälsa och miljö bidrar de ofta till 

föroreningsbelastning i t.ex. ett vattendrag. Det är inte ovanligt med föroreningar som hotar 

vattentäkter eller starkt begränsar marknyttjandet.  

Internationellt har man påvisat att markföroreningar haft påverkan på folkhälsosituationen, 

framförallt i gränsområdena mellan Polen, Tjeckien och Tyskland. Även kolgruvedistriktet i 

norra Frankrike.
14

 Vad som är att anse som en förorening är föränderligt över tid och baseras 

på gällande ekologisk och toxikologisk kunskap. Några exempel på källor till föroreningar ges 

nedan: 

 

 

 Mark, exempelvis kreosot och tungmetaller 

 Vatten, fibersediment med kvicksilver från pappersbruk 

 Anläggning, kvicksilver från läkarmottagning 

 Byggnad, impregneringsverksamhet, PCB i fogmassor, kvicksilverkomponenter i 

elsystem 

 

                                                 
11

 (Skogsjö 2010) 
12

 (Honkonen/MarksaneringsInfo 2010) 
13

 (Naturvårdsverket 2011) 
14

 (Företagsekonomisk redovisning av markföroreningar 2008) 
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4.2 Samhällsekonomiskt perspektiv på miljöstatusen 

Sedan början av 1990-talet har avhjälpandet av föroreningsskadade områden med statlig 

finansiering utförts. Kostnaden för åtgärderna är varierande med ett fåtal områden i 

storleksordningen 100 miljoner och uppåt, exempelvis kv. Lyftkranen i Stockholm som 

kostade 120 miljoner för sanering av två hektar.
15

 Medelkostnad för den av staten finansierad 

avhjälpning av föroreningsskador uppgår till 40 miljoner kronor.
16

 

 

I det sämsta scenariot skulle det kunna innebära att kostnaderna för avhjälpning av 

föroreningsskador skulle uppgå till 3 200 000 000 000 kr
17

. Exemplet är förvisso inte 

sannolikt men påvisar den ekonomiska potential området har. 

Enligt SVT nyhetsprogram rapport som undersökt markföroreningar inför valet 2010 så 

beräknades avhjälpningskostnaderna för de allvarligaste områdena, 622 platser att uppgå till 

minst 9 miljarder kronor.
18

 

                                                 
15

 (Engdahl 2011) 
16

 (Naturvårdsverket 2011) 
17

 Uppgiften om 80 000 potentiellt förorenade områden och en medelkostnad på 40 miljoner kr 
18

 (Palm 2010) 
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5. Ansvar för undersökning och avhjälpande av föroreningsskada 
 

På ett generellt plan kan ansvaret delas in mellan det offentliga och det privata. Där det 

offentliga utformar lagar och står för tillsyn av att uppföljningar och avhjälpandet sker. Det 

privata ser till att följa de lagar och föreskrifter som finns på området och i vissa fall frivilliga 

ansvar genom exempelvis certifieringar. 

5.1 Miljöbalken 

Det är primärt miljöbalkens föreskrifter som är applicerbara på förvaltning av industri och 

industrifastigheter. Miljöbalkens syfte preciseras i dess första kapitel som ”… att främja en 

hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 

hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett 

skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar 

att förvalta naturen väl.” 

 

5.2 Föroreningsskada och allvarlig miljöskada 

Miljöpåverkans art och allvarlighet varierar. Allvarlig miljöskada enligt MB 10 § 1 andra 

stycket, innebär att marken har blivit så förorenad att den utgör en betydande risk för 

människors hälsa. Vanligast är dock föroreningsskada, vilket enligt MB 10 § 1 första stycket 

beskrivs kunna medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

 

5.3 Allmänna hänsynsregler enligt miljöbalken 

Kärnan i miljöbalken är de hänsynsregler som föreskrivs i andra kapitlet. Hänsynsreglerna är 

allmänna vilket innebär att de ska efterlevas av offentlig verksamhet likväl som privat. Den 

första paragrafen handlar om bevisbördan. Bevisbördan enligt miljöbalken ligger på 

verksamhetsutövaren. Det är verksamhetsutövaren som ska bevisa att regelverket följs och 

inte tillsynsmyndigheten. Av andra kapitlet följer ytterligare nio hänsynsregler, bland annat 

det krav på kunskap hos verksamhetsutövaren. 



 

13 

 

 

5.4 Ansvarsfördelning för avhjälpande av föroreningsskada 

 

5.4.1 Verksamhetsutövarens ansvar 

Enligt miljöbalkens 26 kap. § 19 vilar ansvaret på uppföljningen av verksamhetens påverkan 

på människors hälsa och miljön på verksamhetsutövaren. Den verksamhet som är tillstånd- 

och anmälningspliktig enligt MB 9 § 6 gäller längre gående krav vilka framkommer i 

förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. 

Tillståndspliktig verksamhet kan ställa krav på att dokumentation förs över mätresultat och 

vilken mätmetod som har använts och denna ska finnas tillgänglig när tillsynsmyndighet så 

begär.
19

 

5.4.2 Fastighetsägarens ansvar 

Om verksamhetsutövare inte kan utföra eller bekosta avhjälpandet av en föroreningsskada på 

fastighet är den som förvärvat fastigheten och vid förvärvet känt till föroreningarna eller 

borde ha känt till dem som ansvarar för avhjälpandet enligt miljöbalken. Köparens vetskap 

om huruvida föroreningsskadan i fastigheten fanns vid överlåtelsen får bedömas utifrån 

jordabalkens undersökningsplikt. Ansvaret för avhjälpandet är dock subsidiärt i förhållande 

till verksamhetsutövaren och begränsat till föroreningsskador och inte allvarliga miljöskador. 

5.3 Tillsynsmyndigheter 

Arbetet med undersökning och återställande av förorenade områden utförs och bekostas 

dels genom privat initiativ, dels genom offentliga medel. Det offentligt styrda arbetet utgår 

från miljökvalitetsmålen
20

 och det privata i högre grad från det legala ansvaret. 

 

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet och den myndighet som driver 

arbetet med undersökning och avhjälpande av föroreningsskador. Det är Naturvårdsverkets 

uppgift att vara pådrivande och central myndighet i arbetet för ett miljöansvar i samhället. 

Naturvårdsverket är den instans som tar fram direktiv åt tillsynsmyndigheterna och fördelar 

statsbidrag till friluftsorganisationer.
21

 Vissa friluftsorganisationer bedriver mer direkt 

miljöarbete än andra, exempelvis Svenska Naturskyddsföreningen. 

I miljöfrågor är det antingen länsstyrelsen eller kommunen som bedriver den operativa 

tillsynsverksamheten.
22

 

Det är tillsynsmyndigheterna har som uppgift att bevaka all verksamhet som är 

tillståndspliktig. Vilken verksamhet som är tillståndspliktig framkommer i MB 9 kap.  
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6. Miljöstatusens företagsekonomiska aspekter 
 

6.1 Kreditgivning och miljörisker 

I kort innebär kreditgivning överlåtelse av förfoganderätten till en summa pengar (vanligen) 

under en i förväg överenskommen tid. Förfarandet vid en kreditgivning utgår i det normala 

fallet från en bedömning av kredittagarens förväntade betalningsförmåga. Om prognosen för 

betalningsförmågan motsvarar eller överstiger de krav kreditgivaren ställt kan krediten 

beviljas.
23

 För att ytterligare försäkra sig om att krediten återbetalas kan kreditgivaren ställa 

krav på säkerhet från kredittagaren. För det fall att kredittagaren inte är förmögen att 

återbetala krediten inom utsatt tid kan kreditgivaren tillgodogöra sig den egendom den har 

säkerhet i. Säkerheten är vanligen fastigheter, företagshypotek, värdepapper, inventarier osv.
24

 

 

En intecknad fastighet som säkerhet för en kredit anses vanligen som god säkerhet. Däremot 

skiljer sig industrifastigheter från övriga vilket visar sig i att dessa får belånas till lägre grad 

än andra fastigheter. Dessa är dock fortfarande vanliga att inteckna.
25

 Anledning till att 

industrifastigheter anses behäftade med högre risk är dels deras unika beskaffenheter, de är 

svårare att sälja på marknaden, dels att dessa kan i större utsträckning påverkas av 

verksamheten som bedrivs. 

 

6.2 Fastigheten som säkerhet och dess miljöstatus 

Fredrik Martinsson och Sergon Zitoun vid Luleå Universitet har i sin uppsats ”Kreditgivares 

användning av miljöinformation: en fallstudie av fyra banker” gjort intervjuer med banker och 

frågat hur de ser på miljön vid kreditgivande. 

 

Vad som framkommer ur deras intervjuer är att samtliga berörda banker använder sig av viss 

miljöinformation men beaktar dess vikt för kreditgivningen lite olika. 

Så vitt framkommer ur intervjuerna så saknas ett standardiserat förfarande vid hantering av 

miljöfrågor i kreditbedömningsprocessen. Information tycks inkomma genom ett löst ad-hoc 

förfarande.  

Information samlades in genom allmänna frågor till verksamhetsutövaren om det är en 

bransch vilken av erfarenhet kan tänkas bidra med föroreningar. Andra kreditgivare svarade 

att det endast ställdes på bekommen anledning eller att information insamlats genom att se 

huruvida de var dömda för miljöbrott tidigare. 

Samtliga banker anser sig samla in tillräckligt med information. Det var även konsensus i tron 

på att framtiden kommer att ställa allt högre krav på finanssektorn i miljöarbetet.
26

 

 

                                                 
23

 (Caouette, o.a. 2008) 
24

 (Flodin, o.a. 2008) 
25

 Se exempelvis Nordeas Fastighetsfinansiering (Nordea 2011) 
26

 (Martinsson och Zitoun 2001) 
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7. Diskussion 
 

Miljöfrågan har på senare tid blivit allt mer aktuell och kanske kan det möjligöra att 

problematiken med föroreningen av mark och vatten stoppas upp på sikt och även åtgärdas.  

Hur aktuell frågan faktiskt är visas genom att så sent som 18/05-11 överlämnades The 

Stockholm memorandum
27

 vilken gör gällande att det behövs ett nytt sätt att tänka på vad 

gäller resursers ändlighet och kvalitén på vår miljö. 

 

Att det är ett problem med mark- och vattenföroreningar i Sverige blev tydligt genom 

Naturvårdsverkets inventering av potentiellt förorenade områden vilken kom fram till 80 000 

områden. 

 

7.1 Miljöproblematikens olika aspekter 

Det är först under 1960-talet som miljöfrågan började aktualiseras på bredare front. Innan det 

var området relativt okänt.
28

 Bakgrunden till många av de redan förorenade områdena i landet 

går att finna i okunskap från verksamhetsutövarna. Stor del av förorenade fastigheter är 

sådana föroreningar som går att härleda långt bakåt i tiden, före kunskapen om miljöpåverkan 

fanns. Det har resulterat i att det många gånger är svårt att fastställa vem som bär ansvaret för 

avhjälpandet av föroreningsskadan. Reglering genom lag har skett så att all verksamhet som 

övertagits i fastighet efter 1998 kan även fastighetsägaren ställas till svars för. 

 

En fråga som lyfts på senare tid är möjligheten att prissätta miljön och därmed skapa en 

marknad för god miljö. En sådan prissättning ställer åtminstone två fundamentala krav, dels 

vad en godtagbar miljöstatus är, dels hur ett övertramp utanför godtagbar nivå ska prissättas. 

Denna prissättning är en möjlig lösning man vill minska risken att miljöskador ackumuleras.  

 

Om scenariot med ackumulerande miljöskuld överförts till ett moral hazardresonemang så kan 

den verksamhetsutövare vilken ser att den upplupna miljöskulden blivit allt för stor istället 

välja att försätta verksamheten i konkurs. Om verksamhetsutövaren inte längre är i stånd att 

betala flyttas skulderna till konkursboet och slutändan riskerar det bli en samhällskostnad. Att 

det blir en samhällskostnad kommer ur att aktiebolaget kommer på obestånd där 

konkursförvaltarens uppdrag är att realisera tillgångarna och dela ut dessa till borgenärerna. 

En fastighet som saknar värde eller till och med är behäftad med ett negativt värde pga. 

miljöskuld är inget som belastar borgenärerna utan fastigheten kan överges av förvaltaren. Då 

fastigheten dels förlorat sitt nyttjandevärde eftersom ingen vill köpa en förorenad fastighet 

och dels utgör en risk för hälsa och miljö riskerar fastigheten ett omhändertagande av det 

allmänna. 

För att hindra att detta sker bör ett ansvarsfördelningssystem upprättas som binder 

bolagsstyrelsen/verksamhetsutövaren/annan att stå för kostnaden även om verksamheten går i 

                                                 
27

 (Sustainability 2011) 
28

 (McCormick 1989) 
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konkurs. Därmed skapas incitament för att underhålla miljöstatusen under verksamhetens 

utövande. 

7.2 En marknadslösning som tillvaratar parternas intressen 

För att se om en marknad för miljöstatus i fastighet kan uppstå bör först de olika aktörernas 

intressen undersökas. Om en lösning går att finna som är till gagn för samtliga aktörer så kan 

handel mellan parterna uppstå och en marknad skapas. 

 

 Kreditgivaren är intresserad av att krediten genererar intäkt i form av ränta och att den 

säkerhet som är ställd för krediten bibehåller sitt förväntade marknadsvärde. 

 Verksamhetsutövaren är intresserad av att maximera vinsten från sin verksamhet. 

 Samhället vill att nivåer av gifter hålls så låga som möjligt och slippa betala eventuella 

skulder för verksamhetsutövarens räkning. 

 

Ett lösningförslag i syfte att tillgodose samtliga ovan nämnda aktörer vore att lyfta in 

begreppet miljöstatus i årsredovisningen. 

Genom att låta verksamhetsutövaren årligen genomföra revision av miljöstatusen och 

genomföra avsättningar till en upplupen miljöskuld så får kreditgivaren samtidigt vetskap om 

hur miljöstatusen utvecklas i objektet som är ställt som säkerhet. 

Om den upplupna miljöskulden förblir låg över tid kan kreditgivaren sänka räntan på krediten 

eftersom miljörisken krediten är behäftad med redovisas och är låg. 

 

Med ett sådant redovisningssystem blir lånen för verksamhetsutövaren billigare givet att 

denne sköter sitt miljöarbete. Om räntekostnaderna är lägre innebär det att vinsten för 

företaget ökar. 

 

För att detta förslag om skapande av en marknad för miljöstatus ska fungera kräver det att 

kostnaden för den utökade redovisningen är mindre än den minskade utgiften för riskpåslaget 

i krediten. 

 

Rent samhällsekonomiskt är det lätt att se vinsterna i att hålla nivåerna av gifter i mark och 

vatten låga. Det möjliggör att fastigheterna får en hållbar utveckling över tid och riskerna för 

hälsoproblem till följd av gifter i närmiljön likväl som det skyddar ett rikt djur och växtliv. 

 

7.3 Tänkbara metoder för prissättning av miljö 

En metod för prissättning vore att fastställa en referenspunkt i form av ett nollställt 

miljöskuldsvärde för varje fastighet. Detta värde då återspeglande endast fastigheten i form av 

jorden och inte tillhörande byggnader. Förändringen i fastighetens miljöstatus över tid 

redovisas i form av avsättningar till miljöskuldsposten. Fastighetens värde blir därefter 

referensvärdet minus den upplupna miljöskulden. 

 

Från kreditgivaren och borgenärernas perspektiv leder detta till en ökad säkerhet. Om tecken 

på att fastighetens värde sjunker i den grad att det inte motiveras av vinsten från verksamheten 
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kan de då dra sig ur verksamheten. Antingen genom att avbryta sina affärsförbindelser, säger 

upp lånen till omedelbar betalning eller begär verksamheten i konkurs. 

 

En analogi går att göra från aktiebolag och det egna kapitalet. I aktiebolaget kan det förenklat 

sägas att om halva det egna kapitalet är förbrukat ska detta återställas eller verksamheten 

likvideras. Om detta inte sker så kan styrelsen bli personligt betalningsansvarig för skulder 

som kommit därefter. Denna regel finns för att komma runt problemet med 

informationsasymmetrin som uppstår mellan handelsparter när verksamhetens resultat 

presenteras på årsbasis. 

Genom att redovisa den beräknade kostnaden för återställandet av miljöstatusen så reduceras 

informationsasymmetrin i företagets eventuella skuldsättning till miljön. 

 

Om denna metod skulle tillämpas blir det inte längre möjligt att redovisa en vinst på naturens 

bekostnad. Detta då varje krona i vinst som följd av förorening återspeglas i lika många 

kronor i fastighetens miljöskuld. Med detta så skulle det innebära att miljöstatusen fått ett pris 

genom att ha blivit kostnadsbestämd. 

 

Om miljöskuld redovisas i balansräkningen skapar detta ett incitament till att sköta det 

löpande miljöarbetet och inte låta posten växa då detta påverkar företagets skuldsättningsgrad. 

Även andra incitament än undvikande av negativa konsekvenser är tänkbara. Att kunna 

redovisa en god miljöstatus kan bli en del av bolagsmarknadsföringen och goodwill. Det är 

även tänkbart att flera industriverksamheter genom en sådan redovisning får ett förändrat 

marknadsvärde i enlighet med den effektiva marknadsteorin. Detta då en ny parameter av 

företagets värde introduceras. 

 

En icke marknadsmässig lösning hade varit att den som avser att utöva en potentiellt 

miljöfarlig verksamhet måste deponera pengar hos staten för en framtida avhjälpning. Detta 

skulle vara genomförbart genom ett schablonbelopp baserat på vilken typ av verksamhet som 

avses att bedrivas och hur stort området är som riskerar bli berört. Denna deposition ligger 

kvar på staten till dess att verksamheten avslutas och besiktigas. Denna metod riskerar dock 

att skapa onödigt stora trösklar för att ta sig in på marknaden i form av höga avsättningar till 

den statliga depositionen. En annan risk med metoden är om verksamhetsutövaren väljer att se 

de deponerade pengarna som ett rättfärdigande att förorena upp till det redan deponerade 

beloppet. 

7.4 Ansvarsförbindelser miljöstatus 

För att förhindra att ansvaret för en god miljöstatus kan hamna på det allmänna krävs ett 

tydligt regelverk gällande miljöansvar. Givet möjligheten att bokföra miljöskulden fastigheten 

dragit på sig vore det lämpligt att placera en ansvarsförbindelse om dess återställande på 

styrelse/verksamhetsutövare/annan. Detta för att förhindra den ansvarsfrihet aktiebolaget 

annars möjliggör vid en konkurssituation. Om denna förändring inte tillkommer kvarstår det 

tidigare identifierade moral hazard problemet. 
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En sådan personlig ansvarsförbindelse öppnar även för en marknad för försäkringar gällande 

ansvaret för miljöstatus. En sådan försäkring skulle då också vara intresserad av att 

miljöskulden redovisas för att dimensionera försäkringspremien. Försäkring är att jämföra 

med den ansvarsförsäkring som advokater har. Denna försäkring vore även att föredra då den 

gör en skuldsanering mindre trolig och därmed ytterligare minskar risken att det allmänna får 

stå kostnaden. 

 

7.5 Slutsats 

Sammanfattningsvis kan sägas att det är önskvärt med ett system som prissätter miljön. Som 

det ser ut idag kan den som missköter sitt miljöarbete, så länge det inte är allvarligt undgå 

negativa konsekvenser så länge verksamheten löper. Den som sköter sig har ingen självklar 

fördel av att göra det. En lösning så som föreslagits i sjunde kapitlet skulle innebära att den 

som sköter miljöarbetet premieras och den som missköter sig får ansvara för sitt agerande, 

eller brist på agerande.  

Den marknadsmässiga lösningen är att föredra då den är flexibel för förändringar genom 

exempelvis ändrade tillåtna värden. Således riskerar inte systemet kollaps om man inte i 

förväg tagit höjd för framtida förändringar. 

 

En marknadslösning som denna gynnar dels kreditgivarna som lättare kan uppskatta risken 

under hela perioden, dels låntagaren som får en lägre ränta tack vare den minskade risken. 

Som resultat av detta blir sannolikt miljön den största vinnaren. 
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Bilaga 1 - Intervju med Bertil Engdahl, Miljöförvaltningen Stockholm 
 

Intervju genomförd via telefon 12-04-2011. 

 

Fråga: Gör Miljöförvaltningen Stockholm i egenskap av operativ tillsynsmyndighet 

uppföljningar av hur egenkontrollen sker? 

- Ja 

 

Fråga: Hur sker denna uppföljning? 

- Besök av verksamhet och ser till att de föreskrifter om miljöhänsyn följs, exempelvis 

förvaring av kemikalier och giftigt avfall. 

 

Fråga: Sker några undersökningar av värden i marken? 

- Endast på bekomme anledning. 

 

Fråga: Några exempel på sådan anledning? 

- Verksamhetsutövaren rapporterar att olycka har skett, eller att information om olycka 

som inträffat framkommer på annat sätt. 

 

Fråga: Vem utför och bekostar sådana undersökningar? 

- Kostnad och dess utförande åligger verksamhetsutövaren genom ansvaret för 

egenkontroll. 

 

Fråga: Finns det något exempel på större sanering i Stockholmsområdet? 

 

- Kv. Lyftkranen, 2 HA till en kostnad av 120 mkr. Verksamheten hade sysslat med 

bland annat tjärpapp. Ca 5 år sedan arbetet utfördes. 


