
Citat ur proposition 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar 
Citat med anknytning till godtagbar säkerhet: 

4.4 Säkerheter 
Den allmänna möjligheten att kräva säkerhet 

Enligt 16 kap. 3 § miljöbalken får tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken för sin giltighet göras 
beroende av att den som avser att bedriva verksamheten ställer säkerhet för kostnaderna för den efterbehandling 
som verksamheten kan föranleda. Staten, kommuner, landsting och kommunalförbund behöver inte ställa 
säkerhet. Den verksamhet som beslutet avser får inte påbörjas förrän villkoret är uppfyllt. Säkerheten skall 
prövas av tillståndsmyndigheten och förvaras av länsstyrelsen. 

Bestämmelsen är inte begränsad till någon särskild verksamhet, men bör tillämpas när den aktuella verksamheten 
kan förutses bli avslutad inom viss tid och efterbehandling kan behövas, liksom då man kan kräva av en 
verksamhet att den fortlöpande låter frakta bort avfall (prop.1997/98:45, Del 2, s. 205).  

Det finns även möjlighet att kräva ytterligare säkerhet, om det kan antas att den ställda säker-
heten inte längre är tillräcklig. I fråga om beskaffenheten av säkerheten hänvisas till 2 kap. 25 
§ utsökningsbalken. Enligt den bestämmelsen skall säkerheten bestå av pant, borgen eller 
företagsinteckning. 
Borgen skall ingås såsom för egen skuld och om flera ingår borgen skall ansvaret vara 
solidariskt. 
Säkerhet för täktverksamhet 
Enligt 9 kap. 6 a § miljöbalken får ett tillstånd till täkt lämnas endast om säkerhet ställs för de 
villkor som skall gälla för tillståndet. Framför allt blir det fråga om återställningsskyldighet 
efter avslutad täkt. Länsstyrelsen får befria sökanden från kravet på säkerhet, om det finns 
särskilda skäl.  
Täkter reglerades tidigare i 12 kap. miljöbalken och en motsvarighet till den nuvarande 9 kap. 
6 a § fanns då i 12 kap. 3 §. I motiven till den bestämmelsen (prop. 1997/98:45, Del 2, s. 148) 
angavs bl.a. att säkerheten kan bestå i att medel sätts in på ett spärrat bankkonto eller att en 
bankgaranti ställs samt att säkerhetens storlek skall motsvara de kostnader som uppkommer 
om föreskrivna åtgärder måste utföras genom det allmännas försorg. I motiven angavs vidare 
att prövningsmyndigheten måste se till att det klart framgår att säkerheten ställs för sökandens 
förpliktelser samt, i fråga om uppskattningen av säkerhetens värde, att borgensåtaganden i 
koncernförhållanden bör godtas bara undantagsvis och efter omsorgsfull granskning. 
Säkerhet eller annat säkerställande för deponeringsverksamhet 
… 

10 Säkerheter i miljöbalken 
10.1 Statens och kommuners skyldighet att ställa säkerhet  
…  
10.2 Godtagbara former av säkerhet  
Regeringens förslag: Alla gängse former av säkerheter på den finansiella marknaden skall 
kunna godtas som åtgärd för säkerställande av ansvaret för kostnaderna för avhjälpande och 
andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Sökanden måste visa att den 
erbjudna säkerheten är tillräcklig och godtagbar för sitt ändamål. Säkerheten skall liksom i 
dag prövas av tillståndsmyndigheten. Bestämmelsen om att säkerheten skall förvaras av läns-
styrelsen tas bort.  
 


