
 

Kan konkursboet holdes 
masseansvarlig for 
forurensning?      
  

Kandidatnummer: 517 

Leveringsfrist: 25. november 2016  

Antall ord: 16 710



i 

 

Innholdsfortegnelse 

1 INNLEDNING ................................................................................................................ 1 

1.1 Presentasjon av tema og problemstilling ......................................................................... 1 

1.2 Avgrensninger og presiseringer ....................................................................................... 3 

1.3 Kort om hva konkurs innebærer....................................................................................... 5 

1.4 Oversikt over rettskildebildet ........................................................................................... 6 

2 NÆRMERE OM BOETS MULIGE MASSEANSVAR ............................................ 8 

2.1 Generelt om hvem som kan være ansvarssubjekt etter forurensningsloven §§ 7 fjerde 

ledd og 76 første ledd ....................................................................................................... 8 

2.2 Generelt om vilkårene for boets adgang til å abandonere .............................................. 10 

2.3 Utgangspunkter for den videre drøftelse ........................................................................ 11 

2.4 Forurensningen er forårsaket før konkursåpning ........................................................... 13 

2.4.1 Innledning ......................................................................................................... 13 

2.4.2 Konkursboet som mulig ansvarssubjekt for forurensning forårsaket før 

konkursåpning .................................................................................................. 14 

2.4.2.1 Nærmere om hvorvidt konkursboet kan være «den ansvarlige» ...... 14 

2.4.2.2 Hvorvidt konkursboet oppfyller vilkåret «gjøre eller sette i verk» .. 15 

2.4.2.3 Kan konkursbeslaget i seg selv være tilstrekkelig til at vilkåret «ha» 

er oppfylt? ........................................................................................ 16 

2.4.2.4 Forurensningen som en heftelse på eiendommen ............................ 18 

2.4.2.5 Betydningen av tidspunktet for når pålegg gis eller refusjonskrav 

fremmes ............................................................................................ 20 

2.4.3 Abandonering med fritak for forpliktelser forårsaket før konkursåpning ........ 23 

2.4.4 Oppsummering ................................................................................................. 27 

2.5 Forurensningen er forårsaket etter konkursåpning......................................................... 28 

2.5.1 Konkursboet som mulig ansvarssubjekt for forurensning forårsaket etter 

konkursåpning .................................................................................................. 28 

2.5.2 Skal boet innrømmes en frist til å områ seg? .................................................... 34 

2.5.3 Abandonering med fritak for forpliktelser forårsaket etter konkursåpning ...... 36 

2.5.4 Delvis abandonering ......................................................................................... 39 

2.6 Forurensning som oppstår etter at beslutning om abandonering er truffet .................... 40 

3 AVSLUTNING ............................................................................................................. 40 

4 KILDEREGISTER ...................................................................................................... 43 

4.1 Lover og forskrifter ........................................................................................................ 43 



ii 

 

4.2 Forarbeider ..................................................................................................................... 43 

4.3 Rettspraksis .................................................................................................................... 44 

4.4 Svensk rettspraksis ......................................................................................................... 44 

4.5 Forvaltningspraksis ........................................................................................................ 44 

4.6 Litteratur......................................................................................................................... 44 

4.7 Internt notat Justisdepartementets Lovavdeling ............................................................. 45 

4.8 Annet .............................................................................................................................. 45 

4.9 Inspeksjonsrapport ......................................................................................................... 46 

4.10 Korrespondanse med forvaltningen ............................................................................... 46 



1 

 

1 Innledning 

1.1 Presentasjon av tema og problemstilling  

Når en virksomhet går konkurs, kan det hende at en eiendom som tilhører konkursskyldneren 

er forurenset. Slik forurensning kan medføre opprydningskostnader. Den forurensede eien-

dommen inngår i konkursbeslaget, og det kan da oppstå spørsmål om konkursboet som sådan 

kan gjøres ansvarlig for slik opprydning.  

 

Det kan tenkes at myndighetene har gitt pålegg om tiltak før åpning av konkurs, jf. forurl. § 7 

fjerde ledd,1 men det kan også tenkes at myndighetene gir et slikt pålegg først etter at konkurs 

er åpnet. Et pålegg om tiltak kan typisk gå ut på opprydning av den inntrådte forurensningen. 

 

Situasjonen kan også være den at forurensningsmyndighetene selv har foretatt opprydning av 

den aktuelle forurensningen, før eller etter konkursåpning, og at myndighetene deretter har 

fremmet krav om refusjon i boet, jf. forurl. § 76 første ledd, jf. § 74 første ledd. Refusjon in-

nebærer at kostnader som myndighetene er påført ved opprydningen skal dekkes av «den an-

svarlige» for forurensning etter forurl. § 7 andre ledd.2  

 

Som eier av eiendommen vil konkursskyldner anses som «den ansvarlige» etter forurl. §§ 7 

fjerde ledd og 76 første ledd, jf. § 7 andre ledd. Forurensningsmyndighetenes pålegg om tiltak 

eller refusjonskrav vil være å anse som et dividendekrav, jf. deknl. § 6-1.3 Et dividendekrav er 

en fordring som kun har krav på forholdsmessig dekning.4 I de fleste konkursbo er det imid-

lertid begrenset med midler til de uprioriterte fordringshaverne. Spørsmålet melder seg da om 

konkursboet, i tillegg til eller i stedet for konkursskyldneren, kan holdes masseansvarlig for 

forurensningsmyndighetenes krav som «forpliktelser påført skyldnerens bo under bobehand-

lingen», jf. deknl. § 9-2 første ledd nr. 3.  

 

Et pålegg om iverksettelse av tiltak gitt av forurensningsmyndighetene etter forurl. § 7 fjerde 

ledd, er et naturalkrav. For at et naturalkrav skal kunne gjøres gjeldende i boet som dividen-

dekrav, må kravet omgjøres til et pengekrav, jf. deknl. § 6-4. Refusjonsplikten etter forurl. § 

76 første ledd vil derimot alltid innebære fremsettelse av et pengekrav. Situasjonen her er at 

skyldneren ikke har iverksatt tiltak. Forurensningsmyndighetene krever derfor at boet enten 

oppfyller pålegget gitt i medhold av forurl. § 7 fjerde ledd, eller at boet innfrir refusjonskravet 

som følge av at myndighetene selv har ryddet opp forurensningen, jf. forurl. § 76 første ledd, 

jf. § 74 første ledd. 

                                                 
1 Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), (forurl.).  
2 Tilsvarende Bugge (1999) s. 252, Wang (2015) s. 246.   
3 Lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven), (deknl.). 
4 Andenæs (2009) s. 391.  
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Oppgavens tema er om konkursboet kan være selvstendig ansvarssubjekt etter forurl. §§ 7 

fjerde ledd og 76 første ledd, nærmere bestemt om konkursboet plikter å sørge for oppfyllelse 

av et slikt pålegg eller refusjonskrav som en masseforpliktelse, jf. deknl. § 9-2 første ledd nr. 

3. Et masseansvar innebærer at boet som sådan er ansvarlig for å oppfylle pålegget eller refu-

sjonskravet, og med det må dekke kostnadene ved opprydningen krone for krone.  

 

I nær sammenheng med spørsmålet om boet kan være masseansvarlig for slike opprydnings-

forpliktelser, oppstår spørsmålet om boet skal innrømmes en frist – en viss periode etter kon-

kursåpningen – til å områ seg før et slikt masseansvar eventuelt inntrer. Dette aktualiserer 

spørsmålet om tidspunktet for når et eventuelt masseansvar for forpliktelser etter forurens-

ningsloven kan inntre.  

 

Spørsmålet om etablering av masseansvar for boet er videre nært tilknyttet spørsmålet om 

boet kan fri seg fra forpliktelser etter forurensningsloven ved å abandonere vedkommende 

eiendom, jf. kkl. § 117b.5 Abandonering innebærer en opphevelse – reversering – av det kon-

kursbeslaget som inntrer automatisk ved konkursåpningen.6 Det sentrale i denne sammenheng 

er ikke om boet kan abandonere (eiendomsretten til) selve den forurensede eiendommen, men 

om boet kan abandonere eiendommen med den konsekvens at boet også fritas for de forplik-

telser etter forurensningsloven som måtte knytte seg til eiendommen.  

 

For at konkursboet skal kunne bli masseforpliktet til å dekke kostnadene for opprydning av 

forurensning, må det være en eller annen tilknytning mellom boet og forurensningen på kon-

kursskyldnerens eiendom. Oppgaven vil blant annet søke å belyse om konkursbeslaget i seg 

selv kan være tilstrekkelig til at boet kan holdes masseansvarlig for opprydningskostnader, 

eller om forurensningen på en eller annen måte må kunne tilskrives boets handlinger og akti-

vitet etter konkursåpning for at boet skal kunne bli ansvarlig.   

 

Ved drøftelsen av om konkursboet kan være masseforpliktet til å oppfylle pålegg om tiltak 

eller refusjonskrav etter forurensningsloven, gjør en rekke hensyn seg gjeldende. Sentralt er at 

miljøretten og konkursretten i utgangspunktet skal ivareta forskjellige hensyn.  

 

Hovedformålet med konkursbehandlingen er å avvikle skyldnerens virksomhet, og å foreta et 

generaloppgjør mellom kreditorene hvor de gjenværende aktiva fordeles blant kreditorene.7 

Bostyrer skal først og fremst ta hensyn til kreditorenes felles interesser under konkursbehand-

                                                 
5 Lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), (kkl.). 
6 Ot.prp. nr. 26 (1998-1999) s. 236, Wiker og Ro (2003) s. 432, Huser (1988) s. 331, Andenæs (2009) s. 41.   
7 Huser (1987) s. 34.  
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lingen, men bostyrer skal også ivareta øvrige samfunnsinteresser, jf. kkl. § 85 første ledd 

andre punktum. Hensynet til miljøet kan utgjøre slike samfunnsinteresser. I de fleste tilfeller 

har imidlertid konkursboet svært begrensede økonomiske midler. Et eventuelt masseansvar 

for boet etter forurl. § 7, innebærer at kreditorfellesskapet ytterligere vil få redusert sine dek-

ningsmuligheter. I verste fall kan et slikt masseansvar innebære at det åpnes massekonkurs, 

altså at boet selv går konkurs.8  

 

Forurensningslovens formål er å «verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksiste-

rende forurensning», jf. forurl. § 1. Sett fra miljøets og samfunnets side, vil det være uheldig 

dersom de formål og hensyn som ligger bak forurensningsloven skal være boet uvedkommen-

de.  

 

Når spørsmålet om boets ansvar for forurensning skal vurderes, må i utgangspunktet både de 

konkursrettslige og miljørettslige hensynene tas i betraktning. Som det vil fremgå nærmere av 

drøftelsene i oppgaven, vil disse hensynene gjerne kunne komme i konflikt med hverandre.  

 

1.2 Avgrensninger og presiseringer 

Foruten forurl. § 7 fjerde ledd (pålegg om tiltak) og § 76 første ledd (refusjonskrav), innehol-

der forurensningsloven en rekke bestemmelser som medfører visse plikter knyttet til forurens-

ning. Disse bestemmelsene vil ikke bli behandlet videre i oppgaven. Dette gjelder blant annet 

forurl. § 20 (vedrørende nedleggelse og driftsstans), § 39 (varslingsplikt), § 46 (aksjoner mot 

akutt forurensning), § 49 (opplysningsplikt), § 51 (pålegg om undersøkelse), § 55 (objektivt 

erstatningsansvar) og § 78 (om straffansvar for forurensning).  

 

Det vil i oppgaven bli gitt enkelte eksempler som også omfattes av reglene om avfall i for-

urensningsloven kapittel 5. Det fremgår imidlertid av forarbeidene til forurensningsloven at 

lovens øvrige regler kommer til anvendelse i tilfeller hvor avfallet kan medføre fare for for-

urensning.9 De særlige regler som gjelder etter forurensningsloven kapittel 5 og avfallsfor-

skriften vil ikke bli behandlet nærmere i oppgaven.  

 

Bostyrer plikter å gi melding til fylkesmannen dersom virksomheten «antas å kunne medføre 

forurensning», jf. kkl. § 85 først ledd nr. 8. Denne meldeplikten vil ikke bli omtalt nærmere. 

Det avgrenses videre mot meldeplikten etter avfallsforskriften §§ 11-9 og 16-8.10 Forskrift om 

                                                 
8 Tilsvarende Sandvik (1985) s. 108, Andenæs (2009) s. 390.   
9 NUT 1977:1 s. 146.  
10 FOR-2004-06-01-930 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).  
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varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning § 3 vil heller ikke bli behandlet 

videre i oppgaven.11  

 

Forurenset grunn kan også aktualisere spørsmål om krav fra naboer etter grannelova.12 Opp-

gaven gir ikke rom for å gå nærmere inn på problemstillinger tilknyttet grannelova.  

 

Forurl. § 7 første ledd inneholder det generelle forbudet mot å forurense. Lovens hovedregel 

er at forurensning er forbudt, med mindre det foreligger særskilt grunnlag for å gjøre unntak.13 

Tiltaksplikten kan for det første gå ut på å «hindre» at forurensning inntreffer, jf. forurl. § 7 

andre ledd første punktum. For det andre kan tiltaksplikten gå ut på å «stanse, fjerne eller be-

grense» forurensning som allerede er inntruffet, jf. forurl. § 7 andre ledd andre punktum. For 

det tredje kan tiltaksplikten gå ut på å «avbøte skader og ulemper», jf. forurl. § 7 andre ledd 

tredje punktum. Innholdet i den generelle tiltaksplikten etter forurl. § 7 andre ledd vil ikke bli 

behandlet videre.  

 

Forurl. § 7 tredje ledd gjelder tilfeller hvor tiltaksplikten etter forurl. § 7 andre ledd kommer 

til anvendelse på forurensning som er tillatt etter forurl. § 11. Det avgrenses mot videre be-

handling av tiltaksplikt som følge av forhold nevnt i forurl. § 7 tredje ledd. 

 

Tiltaksplikten inntrer når det foreligger «fare for forurensning» eller når forurensning allerede 

er «inntrådt», jf. forurl. § 7 første og andre ledd. Om innholdet i dette «fare-kriteriet» uttaler 

Bugge:  

 

«Hvorvidt vilkåret om «fare for forurensning» er oppfylt, må derimot bero på en rent 

objektiv vurdering av sannsynligheten for at en forurensning vil inntre. … Etter fare-

kriteriet i § 7 må det altså foreligge en mulighet for at forurensning vil inntre.»14 

 

I oppgaven vil jeg i hovedsak ta for meg tilfeller hvor forurensning allerede er «inntrådt», og 

hvor myndighetene i den forbindelse har gitt «den ansvarlige» pålegg om tiltak etter forurl. § 

7 fjerde ledd, eventuelt har fremmet refusjonskrav basert på at det offentlige selv har foretatt 

opprydningen, jf. forurl. §§ 74 første ledd og 76 første ledd.  

 

                                                 
11 FOR-1992-07-09-1269 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning.  
12 Lov 16. juni 1961 nr. 15 om rettshøve mellom grannar (grannelova).  
13 Eksempler på grunnlag for å tillate forurensning er forurl. §§ 8 og 9. Unntakene fra hovedregelen om at for-

urensning er forbudt, vil ikke bli behandlet ytterligere i oppgaven.  
14 Bugge (1999) s. 249.  
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Hva som er å regne som forurensning er nærmere definert i forurl. § 6. Med forurensning me-

nes «tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen», jf. § 6 første ledd nr. 

1. Med ordlyden «tilførsel» menes både aktive og passive handlinger.15 Ordlyden «fast stoff, 

væske eller gass» omfatter alle de former et stoff kan opptre i.16 Videre kreves at forurens-

ningen skyldes en menneskeskapt handling.17 Det er etter forurl. § 6 et vilkår at forurensning-

en «er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet», og det innebærer at det ikke er et 

krav at forurensningen inntreffer med sikkerhet.18 Det forutsettes i denne oppgaven at det fo-

religger slik forurensning som er beskrevet i forurl. § 6 første ledd nr. 1, og at forurensningen 

opptrer i grunnen. Det avgrenses mot forurensning til luft og vann.  

 

Forurensningsmyndighetene er hierarkisk inndelt i tre nivåer, jf. forurl. § 81. På riksnivå er 

det Kongen, Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet som utgjør forurensnings-

myndighetene. På fylkesnivå er det fylkeskommunen, fylkesmannen eller den departementet 

bestemmer, og på kommunalt nivå er det kommunen som utgjør forurensningsmyndighet. 

Videre i oppgaven vil det ikke bli skilt mellom de ulike nivåene forurensningsmyndighetene 

kan opptre i. Som en samlebetegnelse vil jeg benytte «forurensningsmyndighetene» eller 

«myndighetene» for alle disse ulike nivåene.  

 

1.3 Kort om hva konkurs innebærer  

Konkurs er en fellesforfølgning, og innebærer et generalbeslag av skyldnerens formue.19 Det 

innebærer at hele debitors formue beslaglegges og realiseres til fordel for kreditorene.20 Når 

konkurs er åpnet tar boet beslag i «ethvert formuesgode som tilhører skyldneren på beslagsti-

den», jf. deknl. § 2-2, og disse formuesgodene utgjør samlet boets masse.21 Konkursskyldne-

ren er under konkursen fratatt den juridiske og fysiske råderetten over sine formuesgoder, jf. 

kkl. § 100. Det innebærer at alle de sentrale eierbeføyelser over eiendelene går over på kon-

kursboet fra og med boåpningen. Konkursskyldneren vil imidlertid rettslig sett fortsatt være 

eier av eiendelene som omfattes av konkursbeslaget, da konkursbeslaget kun innebærer at 

rådigheten går over på konkursboet.22  

 

                                                 
15 Bugge (1999) s. 214, Wang (2015) s. 47. 
16 Bugge (1999) s. 217, Wang (2015) s. 48. 
17 Wang (2015) s. 48. 
18 Backer (2012) s. 315. 
19 Andenæs (2009) s. 10. 
20 Brækhus (1991) s. 7. 
21 Det forutsettes at bestemmelsene i deknl. §§ 2-3 – 2-5 om beslagsfrihet ikke kommer til anvendelse. 
22 Andenæs (2009) s. 30, Wiker og Ro (2003) s. 353, Brækhus (1991) s. 170.   
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Kjennelsen om å åpne konkurs innebærer at det oppnevnes et konkursbo, og boet er fra kon-

kursåpningstidspunktet et selvstendig rettssubjekt.23 Bostyret består av bostyrer og kreditorut-

valg, jf. kkl. § 83 andre ledd. 

 

Når kjennelse om åpning av konkurs er avsagt, skal retten straks oppnevne bostyrer, jf. kkl. § 

77. Bostyreren skal primært ivareta fordringshavernes felles interesse, jf. kkl. § 85 første ledd 

første punktum. Dersom det er i tråd med fordringshavernes felles interesse, skal boet i sam-

arbeid med det offentlige medvirke til at hensynet til arbeidstakerne og andre samfunnsinter-

esser ivaretas, jf. kkl. § 85 første ledd andre punktum. Bostyrers oppgaver er definert i kkl. § 

85 nr. 1 til 9. En av de første oppgavene for bostyrer når konkurs er åpnet, er å skaffe rede på 

hva som inngår i boets masse, jf. kkl. § 85 første ledd nr. 1.  

 

Konkursåpningstidspunktet er det tidspunkt kjennelsen om åpning av konkurs er avsagt, jf. 

deknl. § 1-4 tredje ledd. Konkursen varer fra tidspunktet for konkursåpningskjennelsen er 

avsagt, og frem til kjennelse om innstilling eller sluttutlodning er rettskraftig, jf. kkl. § 74, jf. 

§ 137.   

 

1.4 Oversikt over rettskildebildet  

Spørsmålet om boet kan gjøres masseansvarlig for oppfyllelse av pålegg om tiltak og refu-

sjonskrav må søkes løst med utgangspunkt i deknl. § 9-2 første ledd nr. 3, supplert av forurl. 

§§ 7 fjerde ledd og 76 første ledd. Verken forurensningsloven, dekningsloven eller konkurs-

loven regulerer uttrykkelig boets ansvar for forurensning.  

 

Det er en utfordring ved oppgavens tema at det samlede rettskildebildet fremstår som frag-

mentarisk, tilfeldig og lite konsistent i sitt innhold.  

 

Verken forarbeidene til deknl. § 9-2 første ledd nr. 3 eller forurl. § 7 behandler uttrykkelig 

spørsmålet om konkursboet kan bli masseansvarlig for forurensning etter forurensningslo-

ven.24 Forarbeidene til forurl. § 20 kommenterer imidlertid situasjonen forurensning i kon-

kurs, hvor det i den forbindelse også henvises til forurl. § 7.25 Uttalelsene i forarbeidene til 

forurl. § 20 vil derfor ha relevans ved forståelsen av forurl. § 7, se punkt 2.5.2 nedenfor.  

 

Forarbeidene til endringslov nr. 72/1999 om endringer i konkurs- og pantelovgivningen be-

handler problematikken knyttet til forurensning i konkurs.26 Det ble imidlertid ved denne end-

                                                 
23 Andenæs (2009) s. 21, Huser (1988) s. 184, Wiker og Ro (2003) s. 352.   
24 NOU 1972:20, Ot.prp. nr. 50 (1980-1981), Ot.prp. nr. 11 (1979-1980), NOU 1977:11, NUT 1977:1.  
25 Ot.prp. nr. 11 (1979-1980) s. 124. 
26 NOU 1993:16 s. 70 og s. 192 til 196, Ot.prp. nr. 26 (1998-1999) s. 114-117, Innst. O. nr. 77 (1998-1999) s. 18. 
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ringsloven ikke foretatt noen lovregulering av disse spørsmålene. Uttalelsene som gis om dis-

se spørsmålene i nevnte forarbeider, blir derfor å anse som etterarbeider til konkursloven og 

dekningsloven. Generelt anses slike etterarbeider å ha en noe mer begrenset rettskildemessig 

vekt enn ordinære forarbeider, jf. for eksempel Eckhoff:  

 

«Det er på det rene at uttalelser eller vedtak fra lovgiverhold kan bli tillagt betydning 

ved tolkningen av en lov selv om de ikke inngår i dens forarbeider, og selv om de 

kommer etter at loven er vedtatt. Dels kan slike uttalelser bidra til å klargjøre hva som 

fra først av var meningen med loven, og dels kan myndighetenes etterfølgende stand-

punkter bli tillagt selvstendig betydning. Men hvor stor vekt etterarbeider blir tillagt, 

varierer en god del.»27 

 

Videre finnes det meg bekjent ikke rettspraksis som berører spørsmålet.  

 

Juridisk litteratur har behandlet en del av de samme spørsmål som ovennevnte etterarbeider 

tar opp. Hans Christian Bugge er den som mest utførlig tar opp denne problematikken.28 Juri-

disk litteratur anses generelt å ha nokså begrenset vekt som rettskilde.29  

 

Konkursboets ansvar for miljøproblemer drøftes videre i to eldre, interne notater fra Justisde-

partementets lovavdeling.30 Uttalelser fra Lovavdelingen anses rettskildemessig å stå i en sær-

stilling i forhold til annen forvaltningspraksis. I Eckhoff heter det:  

 

«Lovavdelingens uttalelser har stor autoritet innen forvaltningen og har på mange om-

råder virket rettsskapende. Størst innflytelse har avdelingen på tolkingen av lover som 

den selv har forberedt. […] Også når det gjelder ulovfestede rettsspørsmål, bl.a. innen 

forfatnings- og forvaltningsrett og interlegal rett, har avdelingen øvet betydelig innfly-

telse gjennom sine uttalelser.»31 

 

Jeg antar likevel at interne notater som dette generelt må anses å ha en noe mer begrenset vekt 

som rettskilde enn ordinære tolkningsuttalelser fra Lovavdelingen.  

 

                                                 
27 Eckhoff (2001) s. 95.  
28 Bugge (1999) s. 611 følgende. Se for øvrig også Wiker og Ro (2003) s. 433. 
29 Eckhoff (2001) s. 270.  
30 Internt notat Lovavdelingen datert 9. februar 1989, internt notat Lovavdelingen datert 19. februar 1987.  
31 Eckhoff (2001) s. 231.  
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Spørsmålet om konkursboets ansvar for å rydde opp forurensning har vært oppe til behandling 

i Sveriges Hӧgsta domstol.32 Svensk rettspraksis har i utgangspunktet ikke betydning for tolk-

ningen av norske regler, men de vurderinger som har kommet til uttrykk i avgjørelsen kan ha 

argumentasjonsverdi for forståelsen av hvordan spørsmålet bør løses etter norsk rett.  

 

2 Nærmere om boets mulige masseansvar  

2.1 Generelt om hvem som kan være ansvarssubjekt etter forurensningsloven 

§§ 7 fjerde ledd og 76 første ledd  

Ansvarssubjektet etter forurl. §§ 7 fjerde ledd og 76 første ledd er «den ansvarlige». Forurl. § 

7 fjerde ledd henviser til forurl. § 7 andre ledd, og «den ansvarlige» må være den samme etter 

disse bestemmelser. Når det gjelder forurl. § 76 første ledd fremgår det av Rt. 2012 s. 944 

(Elverum Treimpregnering) at «den ansvarlige» i forurl. § 76 første ledd må forstås på samme 

måte som «den ansvarlige» i forurl. § 7 andre ledd.33  

 

Videre fremgår det av Rt. 2012 s. 944 (Elverum Treimpregnering) at «den ansvarlige» vil 

være den som oppfyller vilkåret «ha, gjøre eller sette i verk» noe som kan medføre fare for 

forurensning, jf. forurl. § 7 første ledd.34 Forurl. § 7 andre og første ledd må derfor leses i 

sammenheng.35 

 

Vurderingen av hvem som er rett ansvarssubjekt etter forurl. §§ 7 fjerde ledd og 76 første ledd 

beror derfor på forståelsen av forurl. § 7 andre ledd, jf. § 7 første ledd.  

 

Normalt vil «den ansvarlige» være den som har forårsaket forurensningen.36 Hvem som er 

«den ansvarlige» må vurderes konkret, hvor målet blant annet er å finne hvem som kan treffe 

nødvendige tiltak.37 Forarbeidene til forurl. § 7 gir ingen uttømmende oppregning av hvilke 

parter uttrykket «den ansvarlige» kan omfatte, og overlater til praksis å foreta den nærmere 

grensedragningen.38 Ifølge forarbeidene vil eieren av eiendommen normalt være den «ansvar-

lige» for forurensningen.39  

 

                                                 
32 NJA 1984 s. 602.  
33 Rt. 2012 s. 944 (Elverum Treimpregnering) avsnitt 55.  
34 Rt. 2012 s. 944 (Elverum Treimpregnering) avsnitt 57.  
35 Rt. 2012 s. 944 (Elverum Treimpregnering) avsnitt 57, se også HR-2014-208-U og Bugge (1999) s. 244.  
36 NOU 1977:11 s. 22, Ot.prp. nr. 11 (1979-1980) s. 97. 
37 NOU 1977:11 s. 22. 
38 NOU 1977:11 s. 23, se også Wang (2015) s. 60 hvor det uttales at det i siste instans er domstolene som må 

avgjøre ansvarsspørsmålene.  
39 NOU 1977:11 s. 22, Ot.prp. nr. 11 (1979-1980) s. 97. 
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Tilsvarende er kommet til uttrykk i Rt. 2012 s. 944 (Elverum Treimpregnering). Saken gjaldt 

forurensningsmyndighetenes krav om refusjon for kostnader til opprydning av forurenset 

grunn, jf. forurl. § 76 første ledd første punktum, jf. § 74 annet ledd. Den aktuelle forurens-

ningen var forårsaket av tidligere fester av eiendommen, men refusjonskravet ble fremsatt mot 

grunneier (bortfester). Det var spørsmål om grunneier var rett ansvarssubjekt for forurens-

ningen, jf. forurl. § 7. I dommen heter det at: «Grunneieren er ansvarssubjekt, eventuelt ved 

siden av andre, og det er bare i helt spesielle tilfeller dette kan tenkes ikke å gjelde.»40  

 

Dommen innebærer at konkursskyldneren vil være rett ansvarssubjekt som eier av den for-

urensede grunnen, jf. forurl. § 7 andre ledd, jf. § 7 første ledd. Tilsvarende har også blitt lagt 

til grunn i juridisk litteratur.41  

 

Formuleringen «eventuelt ved siden av andre», innebærer at det kan tenkes situasjoner hvor 

flere samtidig kan være ansvarssubjekt for forurensningen.42 Det innebærer at forurensnings-

loven ikke utelukker at både konkursskyldner og konkursboet sammen kan være ansvarssub-

jekt for forurensningen.  

 

Forurl. § 7 første ledd fastslår at «ingen» må ha en slik tilknytning til forurensning som be-

skrevet i bestemmelsen, det vil si at ansvarssubjektet ikke er nærmere definert. Den som skal 

utpekes som ansvarssubjekt må likevel ha en viss tilknytning til forurensning-

en/forurensningspotensialet, jf. ordlyden «ha, gjøre eller sette i verk» i forurl. § 7 første ledd.  

 

Det å «ha» noe i forurensningslovens forstand kan typisk gå ut på erverv av et anlegg som kan 

føre til forurensning.43 Det innebærer at det å eie noe som potensielt sett kan medføre for-

urensning, er omfattet. Uttrykket «ha» likestilles med eierskap eller besittelse.44 Begrepet be-

sittelse er sammensatt, og kan ha flere ulike betydninger på ulike rettsområder.45  

 

I juridisk litteratur er det antatt at uttrykket «ha» også omfatter det å råde over noe eller å ha 

noe til disposisjon.46 Eksempler på slik rådighet er disponering av den forurensede eiendom-

men gjennom en festeavtale eller leieavtale.47 Det innebærer at uttrykket «ha» kan medføre at 

                                                 
40 Rt. 2012 s. 944 (Elverum Treimpregnering) avsnitt 81.  
41 Bugge (1999) s. 534. 
42 Rt. 2012 s. 944 (Elverum Treimpregnering) avsnitt 81. Se også NOU 1977:11 s. 22, Ot.prp. nr. 11 (1979-

1980) s. 97.  
43 Ot.prp. nr. 11 (1979-1980) s. 96.  
44 Bugge (1999) s. 533 og s. 535, Wang (2015) s. 54.  
45 Bugge (1999) s. 535 note 1623.  
46 Bugge (1999) s. 535. 
47 Bugge (1999) s. 535, Wang (2015) s. 54. 
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flere parter enn grunneier kan bli ansett som ansvarssubjekt. Det er lagt til grunn i rettspraksis 

at formell eierposisjon ikke er avgjørende for å oppfylle vilkåret «ha».  

 

I Rt. 2010 s. 306 (Hempel) var spørsmålet om morselskapet kunne holdes ansvarlig for for-

urensning på datterselskapets eiendom. Høyesterett kom til at det var grunnlag for å pålegge 

morselskapet undersøkelser etter forurl. § 51. I dommen uttales det at det: «Avgjørende for 

om man «har noe» i forurensningslovens forstand er hvilken rådighet man har over objektet, 

og etter mitt syn ikke den formelle eierposisjonen.»48 Rettspraksis etter forurl. § 51 er relevant 

ved vurderingen av forurl. § 7 første ledd, da begge bestemmelser benytter formuleringen 

«har, gjør eller setter i verk».49 

 

2.2 Generelt om vilkårene for boets adgang til å abandonere  

Kkl. § 117b ble innført ved endringslov nr. 72/1999, og innebar en lovfesting av de tidligere 

ulovfestede reglene om abandonering. Abandonering innebærer en opphevelse – reversering – 

av det konkursbeslaget som inntrer automatisk ved konkursåpningen.50 Det er bostyrer som 

har kompetanse til å treffe beslutning om abandonering, jf. kkl. §§ 117b første ledd første 

punktum og 85 første ledd nr. 6. Etter at eiendelen er abandonert, vil skyldneren få tilbake den 

fysiske og juridiske rådigheten over den abandonerte eiendelen.51  

 

For at boet skal kunne abandonere må eiendelen være «uten økonomisk interesse for boet», jf. 

kkl. § 117b første ledd. Uttrykket «uten økonomisk interesse» må forstås vidt.52 Adgangen til 

å abandonere er helt generell, og begrenser seg ikke til en bestemt type eiendeler.53 Lovens 

uttrykk «uten økonomisk interesse» omfatter overbeheftede eiendeler, men det er ikke en 

nødvendig betingelse at eiendelen er overbeheftet.54 Det kan tenkes at det knytter seg store 

utgifter til å forvalte eiendelen, og at boet derfor ikke ser seg tjent med å opprettholde besla-

get.55 Situasjonen her er at det er en risiko for forurensning fra skyldnerens eiendom, og kon-

kursboet ønsker ikke å sitte med ansvar for forurensningen. Boet abandonerer derfor for å 

unngå å pådra seg utgifter.  

 

                                                 
48 Rt. 2010 s. 306 (Hempel) avsnitt 50 siste setning.  
49 Tilsvarende fremgår av Rt. 2012 s. 944 (Elverum Treimpregnering) avsnitt 61 til 62.  
50 Ot.prp. nr. 26 (1998-1999) s. 236, Wiker og Ro (2003) s. 432, Huser (1988) s. 331, Andenæs (2009) s. 41.   
51 Ot.prp. nr. 26 (1998-1999) s. 236, Wiker og Ro (2003) s. 432, Huser (1988) s. 331.  
52 Ot.prp. nr. 26 (1998-1999) s. 236, Wiker og Ro (2003) s. 433.  
53 NOU 1993:16 s. 68, Ot.prp. nr. 26 (1998-1999) s. 236.  
54 Ot.prp. nr. 26 (1998-1999) s. 236.  
55 Wiker og Ro (2003) s. 433, Andenæs (2009) s. 41.  



11 

 

Etter kkl. § 85 første ledd nr. 3 skal bostyrer sørge for «bevaring, tilsyn, nødvendig forsikring 

og mulig forøkning av boets eiendeler». Det er tre måter boet har adgang til å bli kvitt forplik-

telsen til å føre tilsyn med det beslaglagte, enten gjennom salg, overføring til panthaver (jf. 

kkl. § 117c) eller abandonering. Abandonering er et verktøy som benyttes i forbindelse med 

realisering av boets aktiva, og må ses i sammenheng med formålet med bobehandlingen som 

er å ivareta «fordringshavernes felles interesse», jf. kkl. § 85 første ledd. Kkl. § 117b hjemler 

en generell rett for boet til å abandonere, men etter omstendighetene kan det også foreligge en 

plikt for boet til å abandonere.56 Grunnlag for å etablere en slik plikt for boet til å abandonere 

kan forankres i kkl. § 85.57 

 

2.3 Utgangspunkter for den videre drøftelse  

Som nevnt i punkt 1.4 ovenfor, er det rettslige utgangspunktet for at boet skal være massefor-

pliktet til å dekke forpliktelser etter forurensningsloven deknl. § 9-2 første ledd nr. 3. Spørs-

målet er om kostnader knyttet til pålegg om tiltak og refusjonskrav etter henholdsvis forurl. §§ 

7 fjerde ledd og 76 første ledd, er å anse som forpliktelser «påført skyldnerens bo under bobe-

handlingen» etter deknl. § 9-2 første ledd nr. 3.  

 

Deknl. § 9-2 første ledd nr. 3 regulerer uttømmende hva som er å anse som en masseford-

ring.58 Den rettslige konsekvens av at fordringen er å anse som en massefordring, er at boet 

må dekke fordringen krone for krone foran all annen gjeld.59 Som nevnt løser imidlertid ikke 

deknl. § 9-2 første ledd nr. 3 og dens tilhørende forarbeider, spørsmålet om boet kan være 

masseansvarlig for forpliktelser etter forurl. §§ 7 fjerde ledd og 76 første ledd. Det springende 

punkt er om boet er å anse som «den ansvarlige» ved at vilkåret «ha, gjøre eller sette i verk» 

noe som kan medføre fare for forurensning er oppfylt, jf. forurl. § 7 andre og første ledd. Den 

nærmere drøftelse av disse spørsmål fremgår av punkt 2.4.2 og 2.5.1.  

 

Utgangspunktene for vurderingen av de rettslige vilkår som må drøftes for at konkursboet skal 

kunne holdes masseansvarlig i forbindelse med opprydning av forurensning, virker tilsynela-

tende oversiktlig. Det er imidlertid en rekke ulike situasjoner som kan tenkes å oppstå ved 

spørsmålet om boet kan holdes masseansvarlig for forurensning, og boets ansvar vil kunne 

stille seg forskjellig alt ettersom hvilket typetilfelle man står overfor. Av hensyn til oppgavens 

omfang behandles kun et utvalg.  

 

                                                 
56 Ot.prp. nr. 26 (1998-1999) s. 236.   
57 Ot.prp. nr. 26 (1998-1999) s. 236, Wiker og Ro (2003) s. 435.   
58 NOU 1972:20 s. 346. 
59 Andenæs (2009) s. 385.  
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I situasjoner hvor forurensningen først inntrer etter konkursåpning kan det tenkes at både 

konkursskyldner og konkursboet oppfyller vilkårene for å være «den ansvarlige», jf. forurl. §§ 

7 fjerde ledd og 76 første ledd. Massefordringer etter deknl. § 9-2 er fordringer som boet selv 

har pådratt seg, og som skyldneren ikke uten rettsgrunnlag kan holdes ansvarlig for.60 Dette 

kunne innebære at konkursboet ikke kan være masseansvarlig for forpliktelser etter forurens-

ningsloven som konkursskyldneren også er ansvarlig for.61 

 

Som fremstillingen senere vil vise, kan det reises spørsmål om boet skal innrømmes en frist – 

en periode etter konkursåpning – for å vurdere hva boet vil foreta seg med skyldnerens eien-

dom. Det må imidlertid presiseres at det ikke er gitt at boet skal få en frist til å områ seg før 

inntreden av ansvar. Hvorvidt boet skal innrømmes en slik frist til å områ seg drøftes i punkt 

2.5.2.  

 

I forlengelsen av spørsmålene om det er grunnlag for å etablere et masseansvar og om kon-

kursboet eventuelt skal innvilges en frist til å områ seg, er det et ytterligere spørsmål om kon-

kursboet uansett kan abandonere med fritak for forpliktelsen til å oppfylle pålegg om oppryd-

ning eller refusjonskrav, jf. kkl. § 117b. Jeg vurderer boets adgang til å abandonere i punkt 

2.4.3 og 2.5.3.  

 

Videre har jeg valgt å foreta en grovinndeling av de ulike situasjonene hvor det kan være 

grunnlag for å etablere et masseansvar for konkursboet hvor jeg skiller mellom forurensning 

forårsaket henholdsvis før og etter konkursåpning, se punkt 2.4 og 2.5. Jeg finner en slik inn-

deling hensiktsmessig da det i konkursretten er et grunnleggende skille mellom fordringer 

oppstått henholdsvis før og etter konkursåpning, jf. deknl. § 6-1.  

 

En slik grovinndeling er imidlertid ikke helt uproblematisk, da det i visse situasjoner kan være 

uklart når forurensningen er forårsaket.  

 

Et eksempel kan illustrere kompleksiteten ved en slik inndeling. Det kan tenkes at konkurs-

skyldnerens virksomhet har bestått i raffinering av olje. Virksomheten mottar råoljen på store 

tanker, og råoljen pumpes videre via rørledninger til raffinering. Råoljen skal deretter foredles 

til et ferdig produkt (for eksempel smøreolje eller dieselolje).   

 

                                                 
60 NOU 1972:20 s. 346, Aasebø, Madsen og Sandvik (2015) s. 409, Andenæs (2009) s. 385, Sandvik (1985) s. 

101. 
61 Jeg nøyer meg med å vise til problemstillingen, og jeg forutsetter for den videre drøftelse at konkursboet kan 

pådra seg en masseforpliktelse, selv om både konkursskyldner og konkursboet samtidig kan være ansvars-

subjekt etter forurensningsloven.  
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Oljetanken kan være gravd ned i grunnen, og det kan være vanskelig å holde kontroll med 

tankens forfatning. Det kan tenkes at oljetanken utsettes for korrosjon slik at det lekker råolje 

ut i grunnen. I en slik situasjon er det ikke gitt at tidspunktet for forurensningens inntreden 

kan stadfestes.  

 

Det kan også tenkes at tankene med råolje er plassert på asfaltfundament på bakkenivå. Det 

viser seg at enkelte av tankene ikke har dobbeltbunn slik at risikoen for lekkasje er stor, og 

risikoen manifesterer seg ved at disse tankene begynner å lekke. Lekkasjene oppdages først 

etter konkursåpning, men det viser seg vanskelig å fastslå det nærmere tidspunktet for når 

forurensningen inntrådte.  

 

Tilsvarende kan det tenkes at rørledningen som frakter råoljen til raffinering svikter. Rørled-

ningen er lagt et godt stykke ned i grunnen, og det er vanskelig å holde jevnlig kontroll med 

ledningen. En svikt i rørledningen medfører tilsig av råolje ut i grunnen. Det kan være kom-

plisert å finne ut om rørledningen sviktet henholdsvis før eller etter konkursåpning.  

 

En regel hvor boets masseansvar avhenger av om forurensning er oppstått henholdsvis før og 

etter konkursåpning, kan være en rettsteknisk vanskelig regel å praktisere. Etter mitt syn er 

det likevel hensiktsmessig at drøftelsen av disse ansvarsspørsmålene tar utgangspunkt i en slik 

grovinndeling, for å få frem de ulike hensyn som gjør seg gjeldende ved vurderingen.  

 

2.4 Forurensningen er forårsaket før konkursåpning  

2.4.1 Innledning  

Som nevnt ovenfor forutsetter et masseansvar for boet at vedkommende forpliktelser er å anse 

som «påført skyldnerens bo under bobehandlingen», jf. deknl. § 9-2 første ledd nr. 3. Hvor-

vidt forpliktelsen er «påført» boet, beror på om boet er å anse som «den ansvarlige», jf. forurl. 

§§ 7 fjerde ledd og 76 første ledd.   

 

I punkt 2.4.2.1 til 2.4.2.4 skal jeg drøfte hvorvidt konkursboet kan være masseansvarlig for 

pålegg om tiltak eller refusjonskrav som myndighetene etter boåpning har rettet mot boet for 

forurensning forårsaket av konkursskyldner før konkursåpning. I punkt 2.4.2.5 drøfter jeg 

betydningen av tidspunktet for når et pålegg gis eller refusjonskrav fremmes.  

 

I punkt 2.4.3 vurderer jeg om boet har adgang til å abandonere med fritak for forpliktelser 

etter forurensningsloven.  
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2.4.2 Konkursboet som mulig ansvarssubjekt for forurensning forårsaket før 

konkursåpning  

2.4.2.1 Nærmere om hvorvidt konkursboet kan være «den ansvarlige» 

For en generell gjennomgang av hva som nærmere ligger i vilkåret «den ansvarlige», se punkt 

2.1. Målet med å finne «den ansvarlige», er blant annet å undersøke nærmere hvem som kan 

treffe nødvendige tiltak mot forurensningen.62 Ved vurderingen av hvem som kan treffe nød-

vendige tiltak, vil tilknytningen til forurensningen og mulighetene til å iverksette tiltak stå 

sentralt.63  

 

Jeg forutsetter i det følgende at konkursboet selv ikke har forårsaket forurensningen. I tilfeller 

hvor forurensningen ikke er forårsaket av konkursboet som sådan, kan det tilsi at boet har en 

perifer tilknytning til forurensningen.  

 

Det blir derfor et spørsmål om hvilke muligheter boet har til å iverksette tiltak. Et praktisk 

eksempel er at konkursskyldner har en tank med kjemikalier som har vært benyttet i virksom-

heten. Konkursskyldner kommer i skade for å slå hull på tanken før konkursåpning, og kjemi-

kaliene renner ut i grunnen. Hvilke muligheter boet overhodet har til å oppfylle et pålegg om 

opprydning eller et refusjonskrav som følge av at myndighetene selv rydder opp, vil bero på 

boets økonomiske stilling, det vil si hvilke frie midler boet har.  

 

Det ligger i konkursens natur at det ikke er nok midler til å dekke alle kreditorenes krav. Det 

er i forarbeidene til endringslov nr. 72/1999 påpekt at det i de fleste konkursbo er svært få 

økonomiske midler tilgjengelig, og at det ofte knapt er midler til å finansiere selve bobehand-

lingen.64 Har boet ikke tilstrekkelige midler til å dekke opprydningen/refusjonskravet, vil en 

plassering av ansvaret hos boet være formålsløs.  

 

To forhold er sentrale ved vurderingen av boets økonomiske muligheter til å dekke oppryd-

ningskostnadene. Det ene er størrelsen på opprydningskostnadene, og det andre er hvor mye 

frie midler boet har tilgjengelig. Dersom det for eksempel koster kr. 1 million å rydde opp 

forurensningen, og boet har kr. 1 million i frie midler, vil samtlige midler gå med til å dekke 

opprydningen. I og med at det alltid vil foreligge også andre massekrav i boet, vil et slikt opp-

rydningsansvar for boet medføre at boet går massekonkurs. Boet vil i en slik situasjon klart 

ikke ha de beste forutsetninger til å iverksette tiltak. Dersom boet automatisk blir «den ansvar-

lige» ved konkursåpning, bare ved at den forurensede eiendommen inngår i boets beslag, 

skulle for øvrig det bety at det samme opprydningsansvaret også vil gjelde for det nye kon-

                                                 
62 Ot.prp. nr. 11 (1979-1980) s. 97, NOU 1977:11 s. 22-23.  
63 Ot.prp. nr. 11 (1979-1980) s. 97, NOU 1977:11 s. 22-23. 
64 NOU 1993:16 s. 58.  



15 

 

kursboet som oppnevnes i forbindelse med massekonkurs. Satt på spissen vil konsekvensene 

av dette være at det må oppnevnes en serie av konkursboer som alle ender opp i massekon-

kurs. Det er etter min mening ingen fornuft og rimelighet ved en slik løsning.   

 

Bugge synes i sin vurdering av disse ansvarsspørsmålene å legge vekt på boets økonomi og 

faktiske muligheter for å bekoste opprydningen:  

 

«Jeg vil også peke på at det neppe er noen stor miljømessig gevinst ved å insistere på 

at konkursboet blir stående ansvarlig også etter abandonering. I de fleste konkursboer 

er midlene svært begrenset, og de reelle mulighetene for å få dekket en opprydding av 

boet er tilsvarende små.»65 

 

Synspunktet retter seg mot boet som ansvarlig etter abandonering, men argumentet har etter 

mitt syn tilsvarende verdi for spørsmålet om det i det hele tatt er hensiktsmessig å etablere et 

ansvar for konkursboet. Spørsmålet om ansvar etter forurensningsloven, og abandonering med 

fritak for et slikt ansvar, henger nært sammen. Jeg kommer nærmere inn på sammenhengen 

mellom disse spørsmålene i punkt 2.4.3 og 2.5.3.   

 

Vilkåret «den ansvarlige» er generelt utformet, og gir ikke umiddelbart svar på om konkurs-

boet kan holdes masseansvarlig etter forurensningsloven. Som nevnt ovenfor vil «den ansvar-

lige» være den som oppfyller vilkåret «ha, gjøre eller sette i verk» noe som kan medføre fare 

for forurensning, jf. forurl. §§ 7 første og andre ledd. I det følgende er vurderingen av hen-

holdsvis «gjøre eller sette i verk» og «ha» skilt ut til egne punkter, se punkt 2.4.2.2 og 2.4.2.3.  

 

2.4.2.2 Hvorvidt konkursboet oppfyller vilkåret «gjøre eller sette i verk»  

Det antas at vilkåret «gjøre eller sette i verk» i forurl. § 7 første ledd omfatter enhver aktiv 

handling.66 Overført til konkurstilfellene blir det avgjørende hvilken aktivitet boet har utøvd i 

forhold til den forurensning som er forårsaket.  

 

Konkursboet eksisterer ikke før konkursåpning, jf. kkl. § 77, jf. § 83. Boet kan per definisjon 

derfor ikke ha utvist noen aktivitet som medfører forurensning eller fare for forurensning. 

Vilkåret «gjøre eller sette i verk» noe som kan medføre fare for forurensning vil ikke være 

oppfylt, jf. forurl. § 7 første ledd.  

 

                                                 
65 Bugge (1999) s. 618.  
66 Ot.prp. nr. 11 (1979-1980) s. 96.  
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2.4.2.3 Kan konkursbeslaget i seg selv være tilstrekkelig til at vilkåret «ha» er 

oppfylt? 

Spørsmålet her er om konkursbeslaget i seg selv er tilstrekkelig til at vilkåret «ha» i forurl. § 7 

første ledd er oppfylt. Verken ordlyden eller forarbeidene til forurl. § 7 gir nærmere veiled-

ning for hvordan vilkåret «ha» er å forstå. Det som skiller vilkåret «ha» fra vilkåret «gjøre 

eller sette i verk», er at det ikke stilles krav om utvist aktivitet.67  

 

Som nevnt i punkt 2.1 innebærer uttrykket «ha» at flere parter enn grunneier kan bli ansett 

som ansvarssubjekt. Det fremgår av Rt. 2010 s. 306 (Hempel) at rådigheten over objektet vil 

være avgjørende, og ikke den formelle eierposisjonen.68 Det gis uttrykk for at morselskapet 

kan ha en slik omfattende rådighet over datterselskapet at vilkåret «ha» anses for å være opp-

fylt.69 Overført til ansvarsspørsmålet i konkurstilfellene, må boets rådighet over den foruren-

sede eiendommen være av en slik karakter at vilkåret «ha» er oppfylt. En konsekvens av kon-

kursbeslaget er at den faktiske og rettslige rådigheten over skyldnerens eiendeler går over på 

boet.70 Konkursboet kan derfor anses å være den som er nærmest til å føre kontroll med eien-

dommen, og det kan tale i favør av at konkursbeslaget i seg selv er tilstrekkelig til at vilkåret 

«ha» er oppfylt. På den annen side må det nevnes at konkursskyldneren rettslig sett fortsatt vil 

være eier av eiendommen, selv om den inngår i konkursbeslaget.71 Det kan tale mot at kon-

kursboet skal pålegges plikter som en eier av eiendommen.  

 

I punkt 2.1 henviste jeg til at juridisk teori har gitt uttrykk for at det å «ha» noe kan bety å 

disponere for eksempel en eiendom gjennom en festeavtale eller leieavtale.72 Slike fes-

te/leieforhold forutsetter en avtale som knytter leietaker/fester til den forårsakete forurens-

ningen. Konkursbeslaget inntrer automatisk ved konkursåpning, og beslaget omfatter alle be-

slagsfrie aktiva som tilhører skyldneren.73 Konkursbeslaget er tilfeldig i den forstand at kon-

kursboet ikke kan velge hva som skal omfattes av beslaget. Det står i motsetning til en leieta-

ker eller fester som vil ha frihet til å velge om vedkommende ønsker å inngå kontrakt eller 

ikke. Boets rådighet over konkursbeslaget kan derfor ikke likestilles med rådigheten en fester 

eller leietaker vil ha over eiendommen.  

 

                                                 
67 Bugge (1999) s. 533.  
68 Rt. 2010 s. 306 (Hempel) avsnitt 50.  
69 Rt. 2010 s. 306 (Hempel) avsnitt 51.  
70 Brækhus (1991) s. 170-171, Wiker og Ro (2003) s. 352-353, Andenæs (2009) s. 30.  
71 Brækhus (1991) s. 170, Wiker og Ro (2003) s. 353, Andenæs (2009) s. 30. 
72 Bugge (1999) s. 535.  
73 Brækhus (1991) s. 170.  
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I en klagesak fra Statens forurensningstilsyn (SFT)74 fra 1993 var det spørsmål om konkurs-

boet kunne holdes ansvarlig etter forurl. § 7 for fjerning av konkursskyldnerens spesialav-

fall.75 Fylkesmannen hadde rettet pålegg mot konkursboet om fjerning av spesialavfall, og 

konkursboet påklaget fylkesmannens avgjørelse til SFT. Konkursboet anførte at pålegget grep 

inn i de prinsipper som gjelder for fordelingen av boets aktiva etter dekningsloven kapittel 9, 

og at det ikke var hjemmel for at et offentlig pålegg om fjerning av avfall skulle ha prioritet 

som massekrav. SFT slo først fast at konkursskyldner var «den ansvarlige» frem til konkurs-

åpning. Spørsmålet var dernest om tiltaksplikten gikk over på konkursboet fra og med kon-

kursåpning. I avgjørelsen uttales blant annet følgende om dette:  

 

«I de tilfelle der den opprinnelige forurenser, her konkursdebitor, har opphørt å eksis-

tere som juridisk person vil hans konkursbo i egenskap av å disponere over debitors 

eiendeler selv komme i forurensningsposisjon, idet konkursboet «har» noe som kan 

medføre fare for forurensning.»76  

Her gis det nettopp uttrykk for at konkursbeslaget i seg selv er tilstrekkelig til at vilkåret «ha» 

i forurl. § 7 første ledd er oppfylt, og at boet således er å anse som «den ansvarlige» etter for-

url. § 7 andre ledd. Dersom konkursboet ikke skal være ansvarlig i tilfeller hvor konkurs-

skyldneren opphører å eksistere etter kkl. § 138, kan det oppstå en situasjon hvor det ikke er 

noen som kan rydde opp i forurensningen. Det kan tenkes at alternativet i en slik situasjon vil 

være at staten tar regningen for oppryddingen av forurensningen. Etter mitt syn er det ikke 

rimelig at konkursskyldnerens ansvar for forurensning skal «smitte» over på konkursboet. Et 

ansvar for boet, vil innebære at en tilfeldig tredjepart må svare for forurensning som noen 

annen har iverksatt (her konkursskyldneren).  

 

Den nevnte klagesaken fra 1993 er imidlertid en enkeltstående overprøvelse av et forvalt-

ningsvedtak, og må anses å ha en svært begrenset rettskildeverdi som forvaltningspraksis. For 

øvrig bemerkes at formuleringene i SFTs avgjørelse med hensyn til vurderingen av om boet 

kan være ansvarssubjekt etter forurensningsloven, er påfallende like de formuleringer som er 

benyttet i et internt notat utarbeidet av Lovavdelingen.77 Jeg forstår at SFT her kun har benyt-

tet argumentene for at boet kan holdes ansvarlig, uten å nevne argumentene som Lovavde-

lingen i samme notat anfører mot et ansvar for boet.  

 

                                                 
74 SFT står for Statens forurensningstilsyn. SFT var tidligere et direktorat underlagt Miljøverndepartementet. 

SFT endret i 2010 navn til Klima- og forurensningsdirektoratet. 1.juli 2013 ble Miljødirektoratet opprettet 

etter en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet 

(Klif).  
75 Vedtak SFT 8. desember 1993 (Brødr. Bjørnevik A/S dets konkursbo).  
76 Vedtak SFT 8. desember 1993 (Brødr. Bjørnevik A/S dets konkursbo) s. 2.  
77 Internt notat Lovavdelingen datert 9. februar 1989 s. 8-11.  
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I det interne notatet fra Lovavdelingen er det to betraktningsmåter som holdes opp mot hver-

andre.78 Den ene betraktningsmåten er boet som representant for kreditorene, og rimeligheten 

av at opprydning av skyldnerens forurensning skal skje for boets regning. Det er ikke rimelig 

at ansvaret for opprydning veltes over på kreditorene fordi skyldneren ikke har ryddet opp. 

Det argumenteres for at det i en slik situasjon er bedre at samfunnet tar regningen for oppryd-

ningen. Den andre betraktningsmåten er at alle praktiske eierbeføyelser er gått over på boet, 

og at konkursboet har en rådighet over eiendommen som gjør det nærliggende at boet foretar 

opprydningen.  

 

Lovavdelingen antyder at den andre betraktningsmåten er å foretrekke fremfor den første be-

traktningsmåten.79 Etter mitt syn er det ikke umiddelbart opplagt hvilken betraktningsmåte 

som har mest for seg, men slik jeg ser det er den første betraktningsmåten mest nærliggende. I 

tilfeller hvor konkursboet ikke har noen form for tilknytning til forurensningen, er det etter 

mitt syn vel så nærliggende at staten dekker opprydningskostnadene.  

 

SFTs vedtak fra 1993 er meg bekjent det eneste eksempelet fra forvaltningspraksis hvor det 

legges til grunn at boet, ved sitt beslag av den forurensede eiendommen, dermed oppfyller 

vilkåret «ha» i forurl. § 7 første ledd, og følgelig at boet da blir masseansvarlig for oppryd-

ningskostnadene. Av de eksemplene jeg ellers er kjent med fra praksis, er typisk situasjoner 

hvor grunneier har blitt holdt ansvarlig for forurensning som skyldes en annen enn grunneier 

selv (typisk leietaker eller fester), eller situasjoner hvor nåværende eier av en eiendom holdes 

ansvarlig for tidligere eiers spesialavfall.80  

 

Slik jeg ser det kan ikke konkursbeslaget i seg selv være tilstrekkelig til at boet oppfyller vil-

kåret «ha» i forurl. § 7 første ledd.  

 

2.4.2.4 Forurensningen som en heftelse på eiendommen  

Spørsmålet er her om boet likevel oppfyller vilkåret «ha» fordi forurensningen er å anse som 

en heftelse på eiendommen, jf. forurl. § 7 første ledd.  

 

I forarbeidene til endringslov nr. 72/1999 introduseres etter det jeg oppfatter et mulig nytt 

grunnlag for at boet skal kunne holdes ansvarlig for forurensning forårsaket før konkurs:  

 

«Når det gjelder forurensning som er voldt før konkursåpningen, kan rettstilstanden 

være mer usikker. Spørsmålene må her besvares i lys av forurensningslovens regler. 

                                                 
78 Internt notat Lovavdelingen datert 9. februar 1989 s. 8-11.  
79 Internt notat Lovavdelingen datert 9. februar 1989 s. 11. 
80 Rt. 2012 s. 944 (Elverum Treimpregnering), LE-1991-276, vedtak SFT 11. juli 1991 (Reja Eiendom A/S).  
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Det kan da være nærliggende å betrakte forurensning på en eiendom som inngår i bo-

massen, som en form for heftelse på eiendommen. Boet kan da ikke disponere eien-

dommen uten å respektere heftelsen, og må i utgangspunktet tåle pålegg om undersø-

kelser og opprydding på eiendommen.»81  

 

Formuleringen «kan da være nærliggende å betrakte» er forbeholden. Videre er det etter mitt 

syn høyst uklart hva som nærmere menes med at forurensningen skal betraktes «som en form 

for heftelse» på eiendommen, og hvilken betydning det skal ha.  

 

Dersom pålegget eller refusjonskravet hadde vært å anse som en «fordring» oppstått før kon-

kurs, ville myndighetenes krav vært å anse som en dividendefordring, jf. deknl. § 6-1. En di-

videndefordring har bare krav på forholdsmessig dekning.82 Når man ellers snakker om «hef-

telser» på en eiendom, siktes det til forpliktelser som følger eiendommen, og som eieren av 

eiendommen må respektere. En heftelse vil slik sett være noe annet enn en «fordring» etter 

deknl. § 6-1.  

 

Er pålegget eller refusjonskravet å anse som en heftelse som følger eiendommen, vil myndig-

hetenes krav på mange måter få visse likheter med en panterettighet. En panterett er en «sær-

rett til å søke dekning for et krav», jf. pantel. § 1-1.83 Dersom forurensningen skal følge eien-

dommen som en heftelse, må vel tanken være at kostnadene som knytter seg til opprydning av 

forurensningen, skal gis en bedre prioritet enn en alminnelig dividendefordring, altså at myn-

dighetenes krav skal settes i en særstilling. Konkursboet vil da riktig nok måtte respektere 

heftelsen, men boet som sådan skulle ikke dermed bli ansvarlig for å dekke opprydningskost-

nadene. Å anse forurensningen som en heftelse på eiendommen skulle slik sett kanskje frem-

stå som en slags hybrid mellom en dividendefordring og en massefordring.  

 

Etter min mening fremstår synspunktet om forurensningen på eiendommen som en heftelse, 

som et forsøk på å etablere på ulovfestet grunnlag en bedre prioritet for forurensningsmyndig-

hetenes krav. Etter mitt syn, bør det overlates til lovgiver å ta stilling til om krav etter for-

urensningsloven skal ha en særskilt prioritet.84 Synspunktet om at kostnadene til å rydde opp 

forurensningen er en heftelse som følger eiendommen mangler forankring i forurl. § 7. Det 

må også nevnes at synspunktet om at forurensningen skal følge eiendommen som en heftelse, 

                                                 
81 Ot.prp. nr. 26 (1998-1999) s. 115.   
82 Andenæs (2009) s. 391.  
83 Lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant (panteloven), (pantel.).  
84 Et alternativ her kunne være å innføre en ordning med legalpant til dekning for kostnader i forbindelse med 

forurensning. En slik ordning ble diskutert i Ot.prp. nr. 26 (1998-1999) s. 116. Ordningen ble imidlertid ikke 

fulgt opp i proposisjonen.  
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bare er uttrykt forbeholdent i forarbeidene til endringslov nr. 72/1999, og lovgiver har ikke 

fulgt opp synspunktet om at forurensningen følger eiendommen som en heftelse. 

 

I juridisk teori har imidlertid Bugge fulgt opp synspunktet om at forurensningen følger eien-

dommen som en heftelse, og de synspunkter Bugge fremmer er i det vesentlige i over-

ensstemmelse med de synspunkter som er kommet til uttrykk i forarbeidene til endringslov nr. 

72/1999.85 I Bugge fremgår følgende:  

 

«Forurensningen og den medfølgende tiltaksplikt må vel da snarere sees som en hef-

telse eller en egenskap ved eiendommen som boet overtar, enn som en «fordring» som 

er «oppstått» før konkursen. Eiendommens verdi er nødvendigvis en følge av bl.a. et 

slikt forhold som at det er forurensning i grunnen. Når boet overtar, er det boet som i 

utgangspunktet «har» eiendommen, og plikten til å rydde opp hviler da på boet som 

«den ansvarlige» etter forurl. § 7.»86  

 

Slik jeg forstår Bugge er synspunktet om at forurensningen følger eiendommen som en heftel-

se en annen måte å si at vilkåret «ha» i forurl. § 7 første ledd er oppfylt. Forarbeidene til end-

ringslov nr. 72/1999 drøfter derimot ikke spørsmålet om forurensingen som en heftelse opp 

mot vilkåret «ha» i forurl. § 7 første ledd. Som nevnt ovenfor har ikke uttrykket heftelse for-

ankring i forurl. § 7 første ledd. Slik jeg ser det vil myndighetenes krav være å anse som en 

massefordring dersom vilkåret «ha» er oppfylt, og som jeg argumenterte for ovenfor, synes 

dette heftelsessynspunktet som en hybrid mellom en dividendefordring og en massefordring.  

 

2.4.2.5 Betydningen av tidspunktet for når pålegg gis eller refusjonskrav fremmes  

Under dette punktet skal jeg drøfte om konkursboet kan være masseansvarlig for oppfyllelse 

av et pålegg eller refusjonskrav som er rettet mot konkursskyldneren før boåpning. Spørsmå-

let er om et slikt pålegg eller refusjonskrav kan ha en «smitteeffekt» på konkursboet ved kon-

kursåpning.  

 

Situasjonen her er at konkursskyldner ikke har oppfylt pålegget eller refusjonskravet ved kon-

kursåpning, og spørsmålet er om konkursboet plikter å oppfylle pålegget. Dette er egentlig et 

spørsmål om tidspunktet for når myndighetene gir pålegg om opprydning eller fremmer refu-

sjonskrav, kan få betydning for myndighetenes dekningsadgang.  

 

                                                 
85 Bugge (1999) s. 615 note 1815.  
86 Bugge (1999) s. 614.  
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Som nevnt i punkt 2.3 må et pålegg om tiltak eller et refusjonskrav, være «påført skyldnerens 

bo under bobehandlingen» for å anses som et massekrav, jf. deknl. § 9-2 første ledd nr. 3. Hva 

gjelder vurderingen av om boet kan være «den ansvarlige» for forurensning som følge av at 

boet oppfyller vilkåret «ha, gjøre eller sette i verk», viser jeg til punkt 2.4.2.1 til 2.4.2.4.  

 

Når det gjelder spørsmålet om boet er masseansvarlig for å oppfylle et pålegg om tiltak rettet 

mot konkursskyldneren før boåpning, argumenterer Bugge for at et slikt pålegg ikke kan regu-

leres på samme måte som en «fordring» som er «oppstått før» konkursåpning:  

 

«Dette kan sees som et spørsmål om selve pålegget skal anses som en «fordring» som 

«er oppstått» før konkurs, eller som en «heftelse» eller egenskap ved eiendommen 

som følger med. Jeg kan vanskelig se at det er grunnlag for å behandle et slikt pålegg 

på samme måte som vanlige fordringer i et konkursbo. Det kan være mer naturlig å se 

dette på samme måte som selve tiltaksplikten ovenfor.[Min kommentar: Altså som en 

heftelse eller egenskap som følger eiendommen, se punkt 2.4.2.4]»87  

 

Jeg er enig med Bugge i at den generelle tiltaksplikten etter forurl. § 7 andre ledd, og et på-

legg gitt av myndighetene etter forurl. § 7 fjerde ledd, bør reguleres tilsvarende. En slik løs-

ning gir mest harmoni og konsekvens i regelverket.88 I punkt 2.4.2.4 argumenterer jeg mot at 

synspunktet om at forurensningen følger eiendommen som en heftelse, har forankring i ordly-

den i forurl. § 7. Etter mitt syn oppfyller konkursboet derfor ikke vilkårene for å være an-

svarssubjekt for et pålegg rettet mot skyldneren før konkursåpning, jf. forurl. §§ 7 andre og 

første ledd. Forpliktelsene som knytter seg til pålegget kan dermed ikke anses «påført skyld-

nerens bo under bobehandlingen», jf. deknl. § 9-2 første ledd nr. 3. 

 

Tilsvarende spørsmål melder seg hva gjelder refusjonskrav reist mot skyldneren før konkurs-

åpning.   

 

                                                 
87 Bugge (1999) s. 615.  
88 Et pålegg gitt mot skyldneren etter forurl. § 7 fjerde ledd vil være et enkeltvedtak etter forvaltningsloven (fvl.) 

§ 2 første ledd bokstav b, jf. forurl. § 85. Et enkeltvedtak retter seg mot «bestemte personer», og det kan da 

reises spørsmål om dette enkeltvedtaket forvaltningsrettslig overhodet kan ha virkning overfor en annen 

part; konkursboet. Det kan i så fall bety at konkursboet ikke uten videre kan være masseansvarlig for et på-

legg rettet mot konkursskyldneren. Videre skal det gis forhåndsvarsel før vedtak om å gi pålegg om oppryd-

ning treffes, jf. fvl. § 16. Dersom konkursskyldneren gis forhåndsvarsel før konkurs, men pålegg rettes mot 

konkursboet etter konkursåpning, vil det strengt tatt foreligge en saksbehandlingsfeil ved at adressat for på-

legget ikke har fått forhåndsvarsel. Alternativt kan myndighetene avhjelpe dette ved å gi et nytt forhåndsvar-

sel, denne gang rettet mot boet, som deretter følges opp med et pålegg. Av hensyn til oppgavens omfang 

nøyer jeg meg med å kun nevne disse problemstillingene. 
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Et eksempel er hvor konkursskyldneren ved et uhell har sluppet ut kjemikalier fra en tankbil 

som benyttes i selskapets drift. Myndighetene foretar så en opprydning av kjemikaliene før 

konkursåpning, og krever deretter refusjon av opprydningskostnadene av konkursskyldneren 

med hjemmel i forurl. § 76 første ledd, jf. § 74 første ledd. Det åpnes deretter konkurs, uten at 

refusjonskravet er innfridd. Skal refusjonskravet her dekkes som et massekrav, jf. deknl. § 9-2 

første ledd nr. 3? 

 

Det kan argumenteres for at refusjonskravet er å anse som en fordring «oppstått før» konkurs-

åpning, jf. deknl. § 6-1. I proposisjonen til endringslov nr. 72/1999 heter det om disse tilfelle-

ne:  

 

«Annerledes er situasjonen når det gjelder refusjonskrav for tiltak foretatt før konkurs-

åpning eller erstatningskrav for skadevirkninger som er inntrådt før konkursåpningen 

og skyldes forurensningen. Slike krav kan bare anses som dividendekrav.»89 

 

Tilsvarende synspunkter er uttrykt av Bugge som viser til den ovenfor siterte uttalelsen i pro-

posisjonen:  

 

«Har derimot myndighetene satt i verk opprydding før konkursåpning, blir refusjons-

kravet som nevnt et dividendekrav.»90  

 

Proposisjonen til endringslov nr. 72/1999 og Bugge fremstår som inkonsekvente ved at et 

pålegg gitt skyldneren før konkursåpning, er en heftelse som boet må forholde seg til, mens et 

refusjonskrav som reises som følge av opprydning av forurensning før konkurs, bare skal an-

ses som et dividendekrav.  

 

Spørsmålet kan problematiseres ytterligere. En situasjon er hvor myndighetene foretar opp-

rydning av forurensning med hjemmel i forurl. § 74 første ledd før konkursåpning, men 

fremmer refusjonskravet mot boet først etter konkursåpning. Det kan tenkes at man her anser 

fordringen for å ha «oppstått» etter konkursåpning, og hvis boet ikke er masseansvarlig, vil 

fordringen ikke kunne gjøres gjeldende i boet, jf. deknl. §§ 6-1 og 9-2 første ledd nr. 3. Av 

hensyn til oppgavens omfang vil jeg ikke gå nærmere inn på denne problemstillingen. 

 

Det gir liten sammenheng at myndighetene ved å forholde seg på en bestemt måte kan påvirke 

hvilken stilling kravet vil få i konkurs. Det er et grunnleggende prinsipp i konkursretten at 

                                                 
89 Ot.prp. nr. 26 (1998-1999) s. 116.  
90 Bugge (1999) s. 615, tilsvarende Falkanger (2001) s. 176.   
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fordringshaverne ikke skal kunne påvirke kravets stilling i konkurs. Hvis det avgjørende for 

om refusjonskravet skal anses som massekrav eller dividendekrav, skal være om opprydning-

en er foretatt før eller etter boåpningen, kan man få den uheldige situasjon at myndighetene, i 

et tilfelle hvor man antar at skyldneren er insolvent og i ferd med å gå konkurs, bevisst venter 

med å foreta opprydning av forurensningen til etter at konkurs er åpnet, for derved oppnå 

massekravstatus for refusjonskravet. Etter min mening vil en slik mulighet for å påvirke kra-

vets prioritet, være svært uheldig.  

 

2.4.3 Abandonering med fritak for forpliktelser forårsaket før konkursåpning 

Spørsmålet under dette punktet er om boet kan abandonere den forurensede eiendommen med 

fritak for eventuelle forpliktelser til å oppfylle et pålegg eller et refusjonskrav rettet mot boet, 

jf. forurl. §§ 7 fjerde ledd og 76 første ledd.  

 

Utgangspunktet er at boet kan abandonere eiendommen dersom den er «uten økonomisk in-

teresse», jf. kkl. § 117b. Adgangen til å abandonere knytter seg til en «eiendel», og bestem-

melsen regulerer ikke eksplisitt adgangen til å abandonere med fritak for forpliktelser.  

 

Lovutvalget som forberedte endringslov nr. 72/1999 (Falkangerutvalget), vurderte spørsmålet 

om å begrense adgangen til å abandonere en eiendel som utgjør en miljøtrussel:  

 

«Det kan også tenkes at eiendelen utgjør en miljøtrussel, f.eks ved at det er oppbevart 

kjemiske stoffer e l på eiendommen og som må tas hånd om dersom de ikke en gang i 

fremtiden skal lekke ut og gjøre skade. (…) Frem til nå har det ikke vært uvanlig at 

boet har abandonert eiendeler det her er snakk om. Det har ikke, etter det utvalget 

kjenner til, vært reist spørsmål om den rettslige adgang til dette. Spørsmålet utvalget 

har vurdert er om det bør oppstilles noen form for begrensninger i abandoneringsad-

gangen med tanke på slike eiendeler.»91  

 

Slik «Falkangerutvalget» her formulerer seg kan boet etter gjeldende rett fritt abandonere ei-

endeler som utgjør en miljøtrussel. Det betyr at hvis skyldneren eier en forurenset eiendom, 

vil utgangspunktet være at boet kan abandonere så lenge eiendommen er «uten økonomisk 

interesse» for boet, jf. kkl. § 117b. Utvalget vurderte om det skulle etableres begrensninger i 

boets adgang til å abandonere eiendeler som utgjør en miljøtrussel, men kom til at det ikke 

skulle lovfestes slike begrensninger.92 Jeg forstår utvalget slik at det i utgangspunktet ikke er 

                                                 
91 NOU 1993:16 s. 70.  
92 l.c.  
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grunnlag for å nekte boet å abandonere en forurenset eiendom med fritak for forpliktelser som 

måtte oppstå etter forurensningsloven.  

 

«Falkangerutvalgets» argumenter mot etablering av en slik begrensning i abandoneringsad-

gangen, var at det for boet ville kreve betydelige økonomiske midler og innebære en utvidelse 

av boets forvaltningsansvar.93 Konsekvensen av et utvidet forvaltningsansvar er at boets øko-

nomi blir svakere, og i enkelte tilfeller er det knapt midler til en summarisk bobehandling.  

 

Spørsmålet om abandonering av forpliktelser etter forurensningsloven ble også diskutert i 

proposisjonen til endringslov nr.72/1999:  

 

«Ved abandonering kan det reises spørsmål om dette vil gjøre at boet går fri for even-

tuelle erstatnings- eller refusjonskrav fordi det ikke lenger disponerer eiendommen. 

Iallfall synes det klart at det berikelsessynspunkt som er nevnt ovenfor, ikke lenger har 

noen bærekraft i forhold til boet. (…) Det synes derimot mer tvilsomt om et pålegg 

som forurensningsmyndigheten har rettet mot boet med hjemmel i forurensningsloven, 

kan falle bort ved at eiendommen blir abandonert, selv i de tilfelle hvor boet bare har 

utøvet en passiv rådighet over eiendommen i tiden frem til abandoneringen.»94  

 

Det gis, noe forbeholdent, uttrykk for at konkursboet ikke kan abandonere med fritak for en 

forpliktelse som er rettet mot boet, og slik jeg forstår formuleringen i sitatet innebærer det at 

boet ikke kan abandonere med fritak for en masseforpliktelse. Formuleringene i proposisjonen 

skiller seg derfor fra formuleringene til «Falkangerutvalget» som sitert ovenfor, ved at det der 

på et mer generelt grunnlag reises spørsmål om det skal etableres begrensninger i abandone-

ringsadgangen hvor eiendelen utgjør en miljøtrussel.  

 

Etter min mening kan det imidlertid fremstå som uklart om proposisjonen egentlig diskuterer 

boets adgang til å abandonere, eller om det egentlig reises spørsmål om det er grunnlag for å 

etablere et masseansvar for boet.  Det er særlig formuleringen «disponerer» som gjør at jeg er 

i tvil om hva som egentlig menes. Slik jeg ser det vil boets disponering over eiendommen 

være relevant ved vurderingen av om boet kan være masseansvarlig for å oppfylle pålegg eller 

refusjonskrav, se punkt 2.4.2.2 og 2.4.2.3. Det kan derfor fremstå som spørsmålet om etable-

ring av masseansvar og abandonering her blandes sammen.  Det viser imidlertid hvor nært 

spørsmålet om masseansvar for forpliktelser etter forurensningsloven og abandonering er til-

knyttet.  

                                                 
93 l.c.   
94 Ot.prp. nr. 26 (1998-1999) s. 116.  
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Formuleringen om at det er tvilsomt at boet selv i tilfeller ved passiv rådighet kan abandonere 

med fritak for en forpliktelse etter forurensningsloven, er etter mitt syn et spørsmål om grunn-

laget for å etablere et masseansvar for konkursboet, se punkt 2.4.2.3. Dette spørsmålet kan 

derfor etter mitt syn ikke løses etter reglene om abandonering.  

 

I juridisk teori har Bugge også behandlet spørsmålet om adgangen til å abandonere en eien-

dom hvor det hefter forpliktelser etter forurensningsloven.95 Hva gjelder boets adgang til å 

abandonere med fritak for slike forpliktelser, uttaler Bugge:  

 

«Så vidt jeg forstår, er likevel den alminnelige oppfatningen at boet ikke blir ansvarlig 

for oppfyllelse av den generelle tiltaksplikten etter § 7 hvis eiendommen abandoneres 

fullt ut. Selv om boet altså i perioden fra konkursåpning til abandonering har hatt rå-

dighet over eiendommen, veier vel hensynet til kreditorene i alminnelighet så tungt at 

det er rimelig at de skal kunne komme unna et slikt ansvar.»96 

 

Slik jeg forstår Bugge gir han, i likhet med «Falkangerutvalget», uttrykk for at boet kan aban-

donere uten begrensninger så lenge boet ikke selv har pådratt seg en forpliktelse etter for-

urensningsloven. Sitatet fra Bugge skiller seg imidlertid fra formuleringene i ovennevnte pro-

posisjon, ved at Bugge synes å gå lengre i retning av å være liberal mot boet der boet bare har 

hatt en passiv rådighet over eiendommen. Jeg deler Bugges syn. Som nevnt i punkt 2.4.2.3 

ovenfor mener jeg at konkursbeslaget i seg selv ikke kan være tilstrekkelig til at boet blir mas-

seansvarlig for forpliktelser etter forurensningsloven. 

 

Det kan tenkes at konkursskyldner før konkurs under transport av en tank med råolje ved et 

uhell glipper tanken fra løftekranen, slik at det slås hull i tanken. Uhellet fører til at grunnen 

blir tilsølt med råolje. Skyldneren vil være ansvarssubjekt etter forurl. § 7 andre ledd, jf. § 7 

første ledd, og skyldneren plikter å iverksette tiltak for å rydde opp oljesølet. Etter en tid åp-

nes det konkurs hos skyldneren. Det er her konkursskyldner som ved sin aktivitet har forårsa-

ket forurensningen, og konkursboet er i passiv besittelse av eiendommen som følge av kon-

kursbeslaget. Det innebærer at boets rådighet over eiendommen som følge av konkursbeslaget 

ikke er tilstrekkelig til å holde boet masseansvarlig til å oppfylle pålegg eller refusjonskrav 

etter forurensningsloven.97 Det betyr igjen at boet må kunne abandonere den forurensede ei-

endommen uten å måtte oppfylle et pålegg om opprydning etter forurl. § 7 fjerde ledd eller et 

refusjonskrav etter forurl. § 76 første ledd.  

                                                 
95 Bugge (1999) s. 617 til 619.   
96 Bugge (1999) s. 618.  
97 Se for øvrig punkt 2.4.2.3.   
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I korrespondanse med Konkursrådet, synes imidlertid det tidligere Klima- og forurensningsdi-

rektoratet (Klif) generelt å gi uttrykk for at det ikke er adgang til å abandonere med fritak for 

en masseforpliktelse.98 Det uttales der:  

 

«Men dersom det allerede har inntrådt en tiltaksplikt for boet fra og med konkursåp-

ningen, må det være klart at boet ikke kan bli kvitt dette ansvaret gjennom abandone-

ring, jf. at massekrav ikke kan abandoneres.»99  

 

Jeg er enig i at massekrav ikke kan abandoneres. Som nevnt i punkt 2.4.2.3 ovenfor, stiller jeg 

meg imidlertid tvilende til om det er grunnlag for at det kan inntre en tiltaksplikt for boet fra 

og med konkursåpning. Dette er slik jeg ser det igjen et spørsmål om grunnlaget for et masse-

ansvar for forpliktelser etter forurensningsloven, og ikke et spørsmål om abandonering.  

 

Håvard Wiker og Knut Ro er avvisende til å etablere begrensninger i adgangen til å abandone-

re: 

 

«Etter vårt syn er det lite tvilsomt at boet har adgang til å kvitte seg med et slikt pro-

blem ved å abandonere. En plikt for boet til å betale som massekrav kostnader ved å 

rydde opp etter skyldnerens forurensning ville kreve en klar lovhjemmel. §117b hjem-

ler tvert imot at boet kan oppgi beslaget i eiendeler som er uten økonomisk interes-

se.»100  

 

I likhet med sitatet fra «Falkangerutvalget», gir Wiker og Ro her uttrykk for at det ikke er 

rettslig grunnlag for å etablere begrensninger i boets adgang til å abandonere eiendeler som 

forurenser. «Falkangerutvalget» utelukker imidlertid ikke at boet likevel kan være ansvarlig 

for forpliktelser etter forurensningsloven, og at boet i en slik situasjon ikke kan abandonere 

med fritak for forpliktelsen.101  

 

Uttalelsen til Wiker og Ro om at det er «lite tvilsomt» at boet kan abandonere seg fri fra et 

forurensningsansvar, står i kontrast til uttalelsene i proposisjonen til endringslov nr. 72/1999. 

Her uttrykkes det som nevnt ovenfor, tvil om at boet kan abandonere med fritak for forpliktel-

ser etter forurensningsloven selv i tilfeller hvor boet bare har hatt en passiv rådighet over den 

forurensede eiendommen. Slik jeg ser det vil det igjen bli et spørsmål om det er rettslig grunn-

                                                 
98 Brev fra Klif til Konkursrådet datert 21. desember 2012.  
99 Brev fra Klif til Konkursrådet datert 21. desember 2012 s. 8.  
100 Wiker og Ro (2003) s. 433.   
101 NOU 1993:16 s. 70.  
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lag for at konkursboet i det hele tatt kan holdes masseansvarlig for forpliktelser etter for-

urensningsloven, og at adgangen til å abandonere avhenger av om spørsmålet kan besvares 

bekreftende.   

 

Wiker og Ro gir videre uttrykk for at det ikke er hjemmel for å pålegge boet et masseansvar 

til å sørge for/bekoste opprydning av skyldnerens forurensning. Det gis uttrykk for at det kre-

ves klar lovhjemmel for at det skal kunne etableres en masseforpliktelse for boet til å måtte 

dekke kostnadene i forbindelse med opprydning av skyldnerens forurensning. Jeg forstår dette 

som en henvisning til det legalitetsprinsippet som gjelder når forvaltningen (herunder for-

urensningsmyndighetene) treffer tyngende vedtak. Det nærmere innholdet i legalitetsprinsip-

pet er fastlagt i rettspraksis.  

 

Rt. 1995 s. 530 (Fjordlaks) gjaldt spørsmål om vedtakene om ileggelse av avgift gitt av Fiske-

oppdretternes Salgslag AL krevde klar og uomtvistelig hjemmel. På dommens side 537 uttales 

det:  

 

«Jeg antar, med bakgrunn i teori og rettspraksis, at kravet til lovhjemmel må nyanseres 

blant annet ut fra hvilket område en befinner seg på, arten av inngrepet, hvordan det 

rammer og hvor tyngende det er overfor den som rammes.»102  

 

Et pålegg eller refusjonskrav vil være økonomisk tyngende for den private part; 

boet/kreditorfellesskapet. Lovgiver har vurdert å lovfeste begrensninger i adgangen til å aban-

donere, uten at dette har blitt fulgt opp videre.103 Tilsvarende ble det ikke foreslått lovend-

ringer hva gjelder spørsmålet om boet kan holdes masseansvarlig for opprydning av forurens-

ning.104 Det kan derfor anføres at et pålegg om opprydning eller refusjonskrav kan være vans-

kelig å forene med legalitetsprinsippet.  

 

Så lenge det ikke er grunnlag for å etablere et masseansvar for boet til å oppfylle et pålegg 

eller et refusjonskrav som knytter seg til skyldnerens forurensning, vil det innebære at boet 

bør kunne abandonere eiendommen med fritak for forpliktelser som hefter på eiendommen.  

 

2.4.4 Oppsummering  

Løsningene på spørsmålene som er drøftet ovenfor er etter mitt syn uklare. Både bobehand-

ling og opprydning av forurensning må ses på som viktige samfunnsoppgaver. Konkursbesla-

get i seg selv kan etter mitt syn ikke være tilstrekkelig til at vilkåret «ha» i forurl. § 7 første 

                                                 
102 Rt. 1995 s. 530 (Fjordlaks) s. 537.  
103 NOU 1993:16 s. 70.  
104 Ot.prp. nr. 26 (1998-1999) s. 117.  
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ledd skal anses oppfylt. Dersom man skulle se det slik at forurensningen anses å følge eien-

dommen som en heftelse, er det uansett etter min mening kunstig å dermed betrakte boet som 

et selvstendig ansvarssubjekt etter forurl. § 7 andre ledd, jf. § 7 første ledd. Boet vil i en slik 

situasjon uansett kunne abandonere eiendommen med fritak for opprydningsforpliktelsene, se 

punkt 2.4.3.  

 

2.5 Forurensningen er forårsaket etter konkursåpning 

2.5.1 Konkursboet som mulig ansvarssubjekt for forurensning forårsaket etter 

konkursåpning 

I punkt 2.4 la jeg til grunn at det ikke var grunnlag for å holde konkursboet masseansvarlig for 

forurensning forårsaket før konkursåpning. I det følgende skal jeg vurdere disse ansvars-

spørsmålene gitt at forurensningen oppstår etter konkursåpning. Som nevnt i punkt 2.3 og 

2.4.1 forutsetter et masseansvar for boet at vedkommende forpliktelser er å anse som «påført 

skyldnerens bo under bobehandlingen», jf. deknl. § 9-2 første ledd nr. 3.  

 

Vurderingen av om pålegget eller refusjonskravet er «påført skyldnerens bo under bobehand-

lingen» etter deknl. § 9-2 første ledd nr. 3, beror på om boet oppfyller vilkårene for å være 

«den ansvarlige», jf. forurl. §§ 7 fjerde ledd og 76 første ledd. Som nevnt i punkt 2.1 må det 

ved vurderingen av «den ansvarlige» etter forurl. §§ 7 fjerde ledd og 76 første ledd, ses hen til 

forståelsen av forurl. § 7 andre og første ledd.  

 

Bugge har også reist spørsmål om boet kan være ansvarssubjekt for forurensning som inntrer 

etter konkursåpning:  

 

«Hvis krav pga. fare for forurensning eller forurensningsskade er inntrådt som følge av 

virksomheten etter at konkurs er åpnet, blir det første spørsmålet om konkursboet kan 

være ansvarssubjekt, og om krav følgelig kan rettes mot boet. Hvis det er slik at den 

eiendommen eller virksomheten som en forurensning eller fare for forurensning skri-

ver seg fra, inngår i konkursboet, må utgangspunktet være at boet etter konkursåpning 

råder over eiendommen eller virksomheten og dermed må anses å være «den ansvarli-

ge» etter § 7 m.v.(…) Dersom det oppstår slike krav etter konkursåpning, vil de følge-

lig være massekrav, jf. deknl. § 9-2 første ledd nr. 3.»105 

 

Det er uklart hva Bugge mener med formuleringen «forurensning…inntrådt som følge av 

virksomheten». Det kan tenkes at det siktes til at forurensningen er inntrådt etter konkurs uav-

hengig av hva boet har foretatt seg, men at forurensningen har tilknytning til den virksomhet 

                                                 
105 Bugge (1999) s. 613-614.  



29 

 

skyldneren har drevet før konkursåpning. Det kan på den annen side tenkes at det forstås at 

forurensningen har inntrådt etter konkurs som følge av boets virksomhet/opptreden. Jeg for-

står Bugge slik at det er førstnevnte det siktes til. Det skulle i så fall bety at det er tilstrekkelig 

for masseansvar for boet at forurensningen inntrer etter konkursåpning. Etter mitt syn må det-

te utgangspunktet nyanseres noe. 

 

Situasjonen her er at forurensningen inntrer etter konkursåpning, men at forurensningen kan 

anses å skyldes konkursskyldnerens virksomhet før konkurs. Det kan for eksempel være at 

skyldnerens virksomhet legges ned umiddelbart ved konkursåpning. Skyldneren vil være «den 

ansvarlige» som følge av at den utøvde virksomheten utgjorde en «fare for forurensning» før 

konkurs, jf. forurl. §§ 7 andre og første ledd. Skyldneren kan for eksempel ha drevet malings-

produksjon hvor det på eiendommen befinner seg et lager med tønner inneholdende malings-

/avfallsrester fra driften. Det viser seg at flere av tønnene er i dårlig forfatning. Ved en ren 

tilfeldighet begynner tønnene å lekke, og forurensningen inntrer dermed, etter konkursåpning.  

 

Konkursboet vil i en slik situasjon ikke oppfylle vilkåret «gjøre eller sette i verk» noe som 

kan medføre fare for forurensning etter forurl. § 7 første ledd. Som nevnt i punkt 2.4.2.2 for-

utsetter vilkåret «gjøre eller sette i verk» at det er utvist en aktiv handling i tilknytning til for-

urensningen. I eksempelet ovenfor vil det være konkursskyldner, og ikke konkursboet, som 

oppfyller vilkåret «gjøre eller sette i verk» noe som kan medføre forurensning, jf. forurl. § 7 

første ledd.   

 

Det kan imidlertid reises spørsmål om konkursboet i en slik situasjon oppfyller vilkåret «ha». 

I punkt 2.4.2.3 la jeg til grunn at konkursbeslaget i seg selv ikke kan være tilstrekkelig til at 

vilkåret «ha» er oppfylt, og slik jeg ser det må tilsvarende gjelde hvor forurensningen er inn-

trådt etter konkursåpning. En begrunnelse for at det bør være slik, er at det i begge eksemple-

ne ovenfor virker tilfeldig at forurensningen har inntrådt etter konkursåpning, og hvor for-

urensningen vanskelig kan sies å være en følge av boets aktivitet. Det vil være urimelig om 

boet skal være ansvarlig for noe det overhodet ikke har hatt befatning med. Etter mitt syn må 

det altså kreves at boet har utvist en eller annen form for aktivitet for at boet skal bli massean-

svarlig.  

 

Det må vurderes nærmere hva slags aktivitet som vil være tilstrekkelig til at vilkåret «gjøre, 

eller sette i verk» er oppfylt, jf. forurl. § 7 første ledd. Forarbeidene til endringslov nr. 

72/1999 gir uttrykk for at kostnader til opprydning av forurensning som skyldes boets egen 

virksomhet, vil være å anse som massekrav:  
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«I praksis vil det nok sjelden skje at et forurensningsproblem kan tilskrives boets egen 

virksomhet. I sistnevnte tilfelle må det være klart at utgiftene til opprydning m.v må 

dekkes av boet som massekrav, sml dekningsloven § 9-2 første ledd nr. 3.»106  

 

Den nærmere grensedragning for hva som er å anse som forurensning som kan tilskrives «bo-

ets egen virksomhet», er etter min mening uklar og det gis ingen nærmere veiledning for 

hvordan denne grensen skal trekkes. I NOU 1993:16 er det inntatt som vedlegg en utredning 

utarbeidet av Carl-Bernhard Kjelstrup og Thor Falkanger («Abandonering i konkurs»), og 

hvor det uttrykkes følgende om boets mulige masseansvar for forurensningsforpliktelser:  

 

«Dersom det efter de retningslinjer som her er angitt, er naturlig å utpeke boet som an-

svarssubjekt fordi det er inntrådt i debitors eierrådighet og/eller har fort debitors virk-

somhet videre, synes det lite rimelig å la boet slippe av kroken. Dvs. at det alminnelige 

kreditorfelleskap blir belastet f.eks, med miljøvernforpliktelsene/ansvaret. Når an-

svarsgrunnlaget oppstår efter konkursen, må det i prinsippet bli tale om dekning som 

massekrav.»107 

 

Formuleringen «naturlig å utpeke boet som ansvarlig» er et upresist kriterium for å fastslå om 

boet skal være masseansvarlig for forurensningsforpliktelser eller ikke. Det vil for boet være 

vanskelig å forutberegne sin rettsstilling dersom en slik formulering skal utgjøre et vilkår for 

om boet skal kunne holdes masseansvarlig.   

 

Jeg forstår uttrykket «inntrådt i debitors eierrådighet» slik at boet beveger seg inn i et ansvar 

dersom boet begynner å utøve eierrettigheter- og plikter. Boets rådighet over eiendommen 

som følge av konkursbeslaget vil omfattes av uttrykket. Som nevnt ovenfor mener jeg at kon-

kursbeslaget i seg selv ikke kan være tilstrekkelig til at boet blir masseansvarlig for pålegg om 

tiltak eller refusjonskrav.  

 

Det ovenfor siterte sier imidlertid ikke noe om hva som nærmere ligger i at boet har opptrådt 

på en slik måte at boet må sies å ha «ført debitors virksomhet videre». Slik jeg forstår formu-

leringen «ført debitors virksomhet videre», er dette egentlig en henvisning til vilkåret «ha, 

gjøre eller sette i verk» i forurl. § 7 første ledd. Oppfyller boet dette vilkåret, vil forpliktelsen 

til å iverksette tiltak være «påført skyldnerens bo under bobehandlingen», jf. deknl. § 9-2 førs-

te ledd nr. 3. 

 

                                                 
106 Ot.prp. nr. 26 (1998-1999) s. 115.  
107 NOU 1993:16 s. 196.  
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Uttrykkene «ført debitors virksomhet videre» i vedlegg til NOU 1993:16 og «boets egen virk-

somhet» i forarbeidene til endringslov nr. 72/1999, har noe ulik utforming. Jeg antar imidler-

tid at disse uttrykkene har tilsvarende meningsinnhold. Formuleringene sier imidlertid lite om 

hva som nærmere skal til for at vilkårene for at boet skal være masseansvarlig er oppfylt. 

Verken vedlegget inntatt i NOU 1993:16 eller forarbeidene til endringslov nr. 72/1999 gir 

nærmere eksempler som kan illustrere det nærmere meningsinnholdet i disse formuleringene. 

At boet er masseansvarlig dersom det oppfyller vilkårene for å være «den ansvarlige», inne-

bærer et sirkelresonnement.  

 

Jeg skal i det følgende gi noen eksempler som kan illustrere den nærmere terskel for når boet 

vil være masseansvarlig for pålegg om tiltak eller refusjonskrav.  

 

Det klare yttertilfellet er hvor boets representanter for eksempel flytter på en tank med kjemi-

kalier på skyldnerens eiendom. Kjemikaliene har tidligere blitt benyttet i konkursskyldnerens 

produksjon. Flyttingen medfører at tanken slår sprekker og kjemikaliene renner ut i grunnen. I 

dette eksemplet forårsaker boet forurensningen aktivt ved sin opptreden. Dette er en situasjon 

hvor forurensningen kan tilskrives «boets egen virksomhet», og vilkåret «gjøre eller sette i 

verk» vil være oppfylt, jf. forurl. § 7 første ledd. Boet må klart være masseansvarlig for de 

opprydningsforpliktelser som oppstår som følge av at tanken har slått sprekker.  

 

Noe annet enn et slikt yttertilfelle som i eksemplet ovenfor, kan illustreres med et eksempel 

hvor konkursskyldneren har drevet gruvevirksomhet frem til konkursåpning. Fra gruveområ-

det går det en ledning som skal føre bunnslam fra gruveområdet og ut i en nærliggende fjord. 

Boet stanset produksjonen umiddelbart etter konkursåpning, og det er derfor ikke blitt produ-

sert mer bunnslam som sendes ut gjennom ledningen. Det kan likevel tenkes at ledningen etter 

boåpningen svikter som følge av slitasje, med den følge at bunnslammet renner ut i grunnen. 

Bunnslammet skriver seg fra før konkursåpningstidspunktet, og denne svikten i ledningen kan 

ikke sies å skyldes boets virksomhet. Her er lekkasjen en tilfeldig inntrådt hendelse, og boets 

aktivitet har ikke sammenheng med den forurensningen som er inntrådt. Slik jeg ser det opp-

fyller ikke konkursboet vilkåret «gjøre eller sette i verk» i en slik situasjon, jf. forurl. § 7 førs-

te ledd. Forpliktelsen til å oppfylle pålegg eller refusjonskrav etter forurl. §§ 7 fjerde ledd og 

76 første ledd, vil ikke være «påført skyldnerens bo under bobehandling», jf. deknl. § 9-2 

første ledd nr. 3. 

 

Når en produksjonsbedrift går konkurs, vil konkursboet ofte nokså umiddelbart etter boåp-

ningen stanse all virksomhet. Hvis produksjonen likevel skal drives videre av boet, vil dette i 

praksis alltid kun gjelde for en kortere periode. En slik videre drift vil være begrunnet i at boet 

ønsker å fullføre produksjonen av allerede igangsatte produkter, eller at boet forventer å kun-

ne selge virksomheten til tredjemann som et going concern. I begge de sistnevnte tilfellene vil 
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boets motiv for å fortsette virksomheten i en mellomperiode primært være en forventning om 

at boet/kreditorfellesskapet vil komme økonomisk bedre ut av det enn om virksomheten straks 

legges ned.  

 

For å vende tilbake til eksempelet ovenfor med gruvevirksomheten som går konkurs, kan det 

her tenkes at boet har tatt et bevisst valg om å fortsette gruvevirksomheten med tanke på salg 

av virksomheten som going concern. Konkursboet opprettholder altså produksjonen, og det 

produseres dermed etter boåpningen mer bunnslam som sendes ut gjennom ledningen. Led-

ningen svikter, og som følge av denne svikten renner det bunnslam ut i grunnen. Det forutset-

tes at svikten i ledningen har årsakssammenheng med boets virksomhet. Boet har her utvist 

aktivitet med tilknytning til forurensningen, og objektivt sett oppfyller boet vilkåret «gjøre 

eller sette i verk» noe som medfører forurensning, jf. forurl. § 7 første ledd. Et pålegg om til-

tak eller refusjonskrav som følge av forurensningen vil være «påført skyldnerens bo under 

bobehandlingen», jf. deknl. § 9-2 første ledd nr. 3. 

 

Hvorvidt boet har positiv kunnskap om at ledningen er slitt og utgjør en fare for forurensning 

er i utgangspunktet irrelevant for om boet er «den ansvarlige» etter forurl. §§ 7 fjerde ledd og 

76 første ledd. Reelle hensyn kan imidlertid tilsi at det vil være mindre nærliggende at boet 

blir masseansvarlig i tilfeller hvor boet ikke har kunnskap om forurensningspotensialet, enn i 

tilfeller hvor boet har kunnskap om forurensningen, men likevel velger å fortsette virksomhe-

ten.  

 

Etter min mening vil det være uten betydning om boets forventninger om å kunne selge virk-

somheten som et going concern, senere ikke skulle slå til. Situasjonen kan for eksempel være 

den at boet fortsetter skyldnerens virksomhet, noe som medfører ytterligere forurensning, men 

at det senere viser seg at det ikke er mulig å finne en aktuell kjøper. Boet må derfor i stedet 

legge ned gruvevirksomheten. Boet vil etter mitt syn i et slikt tilfelle være masseansvarlig for 

forurensningsforpliktelsene.  

 

Konkursen i Sydvaranger Gruve AS i 2015 er et eksempel på at boet drev virksomheten vide-

re i en mellomperiode og lyktes i å finne en ny kjøper av skyldnerens virksomhet. På konkurs-

tidspunktet var det omfattende miljøforpliktelser knyttet til skyldnerens virksomhet.108 I avta-

len om virksomhetsoverdragelse påtok nye eier seg ansvar for tidligere og fremtidige miljø-

forpliktelser i kontrakten.109 

 

                                                 
108 Inspeksjonsrapport Miljødirektoratet (Sydvaranger Gruve AS) 14. desember 2015. 
109 Madsen (2016) s. 7.  
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For øvrig har spørsmålet om konkursboet kan holdes ansvarlig for forurensning som følge av 

at boet har drevet skyldnerens virksomhet videre, vært oppe i Sveriges Hӧgsta domstol.110 I 

NJA 1984 s. 602 (Svensk Fotokemi AB) ble konkursboet pålagt å transportere bort miljøfarlig 

avfall av myndighetene. Avgjørelsen gjelder også domstolenes adgang til å overprøve en for-

valtningsavgjørelse. Pålegget ble stående med den begrunnelse at domstolene ikke hadde ad-

gang til å overprøve pålegget rettet mot boet. Pålegget innebar ingen åpenbare feil som ga 

grunnlag for opphevelse. Dommer Bengtsson har imidlertid i et særvotum til avgjørelsen gitt 

noen generelle uttalelser om miljø og konkurs. Han fremholder at i tilfeller hvor konkursboet 

har fortsatt konkursskyldnerens virksomhet, er det i tråd med svensk miljølovgivning at ved-

taket om fjerning av farlig avfall rettes mot boet.111 Videre fremheves det at i forhold til kon-

kurslovgivningen vil et konkursbo alltid kunne risikere å pådra seg masseforpliktelser i tiden 

det driver skyldnerens virksomhet videre.112 Det gis imidlertid i denne avgjørelsen ingen 

nærmere veiledning for når konkursboet anses å føre konkursskyldnerens virksomhet videre. 

 

Jeg har gjennom eksemplene ovenfor forsøkt å klarlegge grensen for når boet kan holdes mas-

seansvarlig for forurensning som følge av «boets egen virksomhet». Yttertilfellene er ikke så 

kompliserte. Dersom det først kan konstateres at forurensningen er en følge av boets virksom-

het – nærmere bestemt at boet ved sin egen opptreden har forårsaket forurensningen – vil boet 

også være masseansvarlig for oppfyllelse av pålegget eller refusjonskravet. Tilsvarende vil 

boet ikke være masseansvarlig for forurensning i situasjoner hvor det har forholdt seg passiv. 

Dette er som nevnt egentlig et spørsmål om terskelen for når et konkursbo kan oppfylle vilkå-

ret «ha, gjøre eller sette i verk», jf. forurl. § 7 første ledd.  

 

Det som imidlertid er mer komplisert er å finne den nedre terskel for hva som skal til for å 

kategorisere boets aktivitet som «boets egen virksomhet», eller hva som nærmere ligger i 

formuleringen at boet har «ført debitors virksomhet videre». Løsningen må anses usikker. Det 

kan tenkes en rekke typetilfeller hvor det kan være mer eller mindre naturlig å se det slik at 

forurensningstilfellet har oppstått som følge av boets egen virksomhet. Fastsettelsen av den 

nedre terskel for når boet må anses masseansvarlig har imidlertid nær sammenheng med 

spørsmålet om boet skal innrømmes en frist til å områ seg, se punkt 2.5.2 nedenfor.  

 

Det finnes ingen klare rettskilder som fastsetter terskelen for når boet kan sies å ha drevet 

skyldnerens virksomhet videre på en slik måte at boet kan være selvstendig ansvarssubjekt 

etter forurl. §§ 7 fjerde ledd og 76 første ledd. Det må i hvert enkelt tilfelle vurderes konkret 

                                                 
110 NJA 1984 s. 602. For øvrig er dommen også omtalt i Darpӧ (1994) s. 91-93.  
111 NJA 1984 s. 602 (s. 608).  
112 NJA 1984 s. 602 (s. 609).  
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om konkursboet oppfyller vilkårene for å være «den ansvarlige», og som følge av det er mas-

seforpliktet etter deknl. § 9-2 første ledd nr. 3.  

 

2.5.2 Skal boet innrømmes en frist til å områ seg? 

I nær tilknytning til drøftelsen ovenfor, kan det reises spørsmål om konkursboet bør gis en 

viss tid til å områ seg før et eventuelt masseansvar for forurensningsforpliktelser skal kunne 

inntre. En slik frist for boet til å områ seg må i så fall begrunnes i boets behov for å få oversikt 

over hva som hører til boets masse, og at et masseansvar for forurensningsforpliktelser allere-

de fra konkursåpningstidspunktet kan virke hardt for boet.  

 

Dersom boet innrømmes en slik frist til å områ seg, vil det bety at boet kan unngå massean-

svar for forurensning som oppstår innenfor tidsrammen av en slik frist. Rimelighetsbetrakt-

ninger kan tilsi at boet i en periode gis mulighet til å avklare hvorvidt virksomheten skal føres 

videre eller nedlegges.  

 

I forarbeidene til forurl. § 20 uttales følgende:  

 

«Dersom boet fortsetter virksomheten, antar departementet at boet har plikt til å betale 

for nødvendige tiltak (massekrav). Hvis boet ikke driver virksomheten lenger enn det 

som er nødvendig for å nedlegge, antar departementet at boet ikke har plikt til å betale 

for tiltak mot forurensninger ved nedleggelsen (dividendekrav), men meldeplikten et-

ter første ledd vil gjelde, og boet vil etter § 7 ha en plikt til å unngå unødige forurens-

ninger og vise aktsomhet.»113 [Mine kursiveringer] 

 

Forarbeidene gir her uttrykk for at konkursboet blir masseansvarlig i tilfeller hvor boet «fort-

setter virksomheten», uten at det nærmere innholdet i uttrykket defineres, se for øvrig drøftel-

sen i punkt 2.5.1. Videre gis det her uttrykk for at boet ikke blir masseansvarlig i situasjoner 

hvor boet «ikke driver virksomheten lenger enn det som er nødvendig for å nedlegge».  

 

Jeg forstår formuleringen slik at boet her innrømmes en frist til å områ seg før et masseansvar 

for miljøforpliktelser inntrer, men at en slik frist kun gjelder i en kortere overgangsfase hvor 

boet tar sikte på nedleggelse av skyldnerens virksomhet. Etter mitt syn ligger det implisitt i 

formuleringen «ikke driver virksomheten lenger enn det som er nødvendig for å nedlegge», at 

boet må ha fått mulighet til å avklare om virksomheten skal føres videre eller nedlegges. Det 

vil gi liten sammenheng dersom boet i en periode hvor det avklares om virksomheten skal 

                                                 
113 Ot.prp. nr. 11 (1979-1980) s. 124.  
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nedlegges, kan pådra seg masseansvar for forurensningsforpliktelser, men at boet vil være fri 

for slike forpliktelser i en periode hvor virksomheten faktisk er i ferd med å bli nedlagt.  

 

Den nevnte uttalelsen kan tas til inntekt for at forarbeidene uttrykker en viss sympati for boet i 

tilfeller hvor virksomheten drives videre for en begrenset periode. Det er hensiktsmessig for 

alle parter at boet gis mulighet til å avklare på en fornuftig og rasjonell måte hva som skal 

skje med den aktuelle eiendommen. Miljøet er også tjent med at boet gis en viss tid til å få 

oversikt over hva som inngår i boets masse, og om det eventuelt foreligger miljøforpliktelser 

som det må tas hensyn til. Det kan tale for at boet som et generelt utgangspunkt bør innrøm-

mes en frist til å områ seg – altså at boet gis en mulighet til å avklare hva det ønsker å foreta 

seg med virksomheten før et eventuelt masseansvar for forurensningsforpliktelser inntrer.   

 

Det er imidlertid mer komplisert å fastsette hvor lang tid boet skal innrømmes til å avklare 

hvorvidt det vil nedlegge eller drive virksomheten videre, nærmere bestemt i hvor lang ut-

strekning en slik områelsesfrist for boet skal virke. Hva som er «nødvendig» i det enkelte til-

felle må bero på en konkret vurdering. Hva slags type virksomhet skyldneren har drevet og 

omfanget av forurensningen, bør etter mitt syn være retningsgivende ved denne vurdering.  

 

Det kan for eksempel tenkes at skyldnerens virksomhet har bestått i produksjon av varer. Ved 

konkursåpning befinner det seg en rekke halvproduserte varer på eiendommen. Det kan reises 

spørsmål om det er innenfor hva som er «nødvendig for å nedlegge» virksomheten at boet 

produserer ferdig varene. Videre produksjon med sikte på inntjening vil nok som et utgangs-

punkt måtte være noe annet enn nedleggelse. Løsningen må anses uklar.  

 

Er det for eksempel tale om en stor industribedrift, for eksempel Sydvaranger Gruve AS, vil 

det nødvendigvis ta tid før boet vil ha tilstrekkelig oversikt til å kunne ta en beslutning om det 

er hensiktsmessig å drive virksomheten videre, eller om virksomheten skal nedlegges. Bak en 

slik beslutning kan det ligge vanskelige kommersielle avveininger som boet må foreta, og det 

kan her synes rimelig at boet innvilges tilstrekkelig tid til å foreta slike avveininger. Det må 

likevel settes en eller annen grense for hvor lang tidsfrist boet skal innrømmes før et eventuelt 

masseansvar inntrer, og etter mitt syn må en slik områelsesfrist kun gjelde for en kort periode.  

 

Som nevnt i punkt 2.5.1 er boets kunnskap om forurensningen etter mitt syn i utgangspunktet 

irrelevant for vurderingen av om boet oppfyller vilkårene for å være ansvarssubjekt etter for-

url. §§ 7 fjerde ledd og 76 første ledd. Det kan imidlertid tenkes at boets kunnskap vil ha be-

tydning ved vurderingen av om boet skal innrømmes en frist til å områ seg. Etter min mening 

er det ikke rimelig at boet skal innrømmes en frist til å områ seg i en situasjon hvor boet har 

positiv kunnskap om forurensningen, men likevel velger å drive videre en periode.  
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Det kan videre tenkes at boets opptreden også kan få betydning for om boet skal innrømmes 

en frist til å områ seg, se eksempelet nevnt ovenfor i punkt 2.5.1 hvor boets representanter slo 

hull på en tank med kjemikalier som førte til forurensning i grunnen. Etter mitt syn er det ikke 

rimelig at boet skal innrømmes en frist til å områ seg i situasjoner hvor boet ved egen uakt-

somhet forårsaker forurensning. 

 

Den siterte uttalelsen fra forarbeidene knytter seg altså til forurl. § 20 som gjelder nedleggelse 

og driftsstans. Det synes uklart om forarbeidene til forurl. § 20 har direkte relevans for forstå-

elsen av forurl. § 7. Av hensyn til konsekvens og harmoni i regelverket kan det argumenteres 

for at det bør gjelde en tilsvarende begrensning for forurl. § 7.  

 

Konkursrådet har i brev til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) gitt uttrykk for et ønske 

om å få klarlagt om uttalelsene i forarbeidene til § 20 skal ha tilsvarende anvendelse på de 

øvrige pliktbestemmelsene i forurensningsloven.114 Klif argumenterer uttrykkelig mot at for-

arbeidene til forurl. § 20 skal få tilsvarende anvendelse for tolkningen av forurl. § 7.115 Argu-

mentet til Klif er at uttalelsen i forarbeidene til forurl. § 20 er uklare, og at ansvarskretsen 

etter forurl. § 20 er snevrere enn forurl. § 7 første ledd, og at det taler mot å gi forarbeidene 

tilsvarende anvendelse på forurl. § 7.116 Forarbeidene til forurl. § 20 sier eksplisitt at boet ved 

nedleggelse av virksomheten ikke vil ha en plikt til å betale for tiltak.117 Uttalelsen gjelder 

tiltak mot forurensning, og det er nettopp det forurl. § 7 gjelder. Etter mitt syn, er derfor ikke 

argumentasjonen til Klif overbevisende. Forarbeidene som rettskilde veier uansett mye tyngre 

enn uttalelsen til Klif.  

 

2.5.3 Abandonering med fritak for forpliktelser forårsaket etter konkursåpning  

Ovenfor la jeg til grunn at konkursboet blir masseansvarlig når boet driver skyldnerens virk-

somhet videre, jf. deknl. § 9-2 første ledd nr. 3. Spørsmålet her er om boet likevel deretter kan 

abandonere med fritak for forpliktelser etter forurl. §§ 7 fjerde ledd og 76 første ledd.  

 

Utredningen vedlagt NOU 1993:16 berører boets adgang til å abandonere en forpliktelse som 

allerede er oppstått:   

 

                                                 
114 Brev fra Konkursrådet til Klima- og forurensningsdirektoratet datert 22. desember 2011.  
115 Brev fra Klima- og forurensningsdirektoratet til Konkursrådet datert 21. desember 2012 s. 4. 
116 l.c.   
117 Ot.prp. nr. 11 (1979-1980) s. 124.  
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«Er det allerede oppstått en forpliktelse (f.eks, leie er påløpt, tredjemann er allerede 

skadet av nedfalte bygningsdeler), kan boet naturligvis ikke bli kvitt denne ved å la rå-

digheten over den ting forpliktelsen knytter seg til, gå tilbake til debitor selv.»118  

 

Med «forpliktelse» her antar jeg at det siktes til en masseforpliktelse. Slik jeg forstår utred-

ningen gis det her uttrykk for at boet ikke kan fri seg fra en masseforpliktelse etter for eksem-

pel forurl. § 7 ved å abandonere. Hvis boet først forutsettes å være masseansvarlig til å opp-

fylle et pålegg eller et refusjonskrav gitt av myndighetene som følge av forurensningen, vil 

boet ikke kunne abandonere med den virkning at det er konkursskyldner som skal oppfylle 

pålegget eller refusjonskravet som opprinnelig ble rettet mot boet. Det innebærer at spørsmå-

let om boet må oppfylle pålegg eller refusjonskrav som masseforpliktelse, vil avhenge av om 

boet er «den ansvarlige», og ikke av reglene om abandonering.  

 

Tilsvarende synspunkter er formulert i NOU 1993:16:  

 

«Utvalget presiserer at forslaget til kkl § 117b ikke innebærer at boet uten videre kan 

bli fri for ansvar og plikter etter øvrig lovgivning som f.eks forurensningsloven, ved å 

abandonere. Omfanget av eierpliktene etter spesiallovgivningen i forhold til abandone-

ringsreglene, må bero på en tolkning av de konkrete bestemmelsene i spesiallovgiv-

ningen, sammenholdt med de faktiske omstendighetene i den enkelte sak.»119  

 

I likhet med utredningen vedlagt NOU 1993:16, gis det her uttrykk for at boet ikke uten vide-

re kan abandonere med fritak for forpliktelser etter forurensningsloven. Se for øvrig punkt 

2.5.1 for vurderingen av om boet er masseansvarlig for oppfyllelse av refusjonskrav eller på-

legg som følge av forurensning inntrådt etter konkursåpning.  

 

Tilsvarende gir også Bugge uttrykk for at boet ikke kan abandonere med fritak for massefor-

pliktelser:  

 

«I utgangspunktet er det vel klart at boet ikke kan slippe fri fra massekrav gjennom 

abandonering. Likevel taler vel de beste grunnene for at kreditorene må kunne slippe 

unna et slikt pålegg ved abandonering, selv om pålegget kommer etter konkursåpning-

en. Ellers ville adgangen til abandonering her kunne ha liten eller ingen verdi; selve 

formålet med abandoneringsinstituttet faller bort.»120 [Min kursivering] 

 

                                                 
118 NOU 1993:16 s. 192.   
119 NOU 1993:16 s. 70.  
120 Bugge (1999) s. 618.  
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Bugge er noe tydeligere i formuleringen av sitt utgangspunkt, enn NOU 1993:16 og utred-

ningen til Kjelstrup og Falkanger som vedlegg til NOU 1993:16. Jeg forstår Bugge slik at han 

deler synspunktet om at det avgjørende for om boet er masseforpliktet til å oppfylle pålegget 

eller refusjonskravet, er om vilkåret «den ansvarlige» er oppfylt:  

 

«Jeg holder fast ved at det avgjørende for ansvaret bør være hvordan boet disponerer 

eiendommen. Løsningen kan bygges på det synspunkt at boet ikke oppfyller kriteriene 

til å være «den ansvarlige for forurensning» ved bare å ha en passiv rådighet over ei-

endommen i tiden mellom konkursåpning og beslutning om abandonering. Men dette 

passer ikke f.eks. i tilfelle hvor boet satser på å få inntekter av eiendommen, og kan-

skje har drevet den en tid før man velger likevel å abandonere. Da taler mye for at boet 

fortsatt må hefte.»121 [Mine kursiveringer] 

 

Etter mitt syn kan det fremstå som uklart om Bugge her egentlig sikter til en vurdering av om 

boet i det hele tatt kan holdes ansvarlig for forpliktelser etter forurensningsloven, eller om det 

siktes til at adgangen til å abandonere forpliktelser etter forurensningsloven, skal være liberal. 

Spørsmålet om etablering av masseansvar, og adgangen til å abandonere med fritak for for-

pliktelser blandes ofte sammen, og det kan være vanskelig å holde disse to spørsmålene at-

skilt.  

 

Bugges formulering, oppfyller ikke kriteriene til å være «den ansvarlige for forurensning», 

knytter seg til spørsmålet om det er grunnlag for å etablere en masseforpliktelse for boet. Det 

kan synes som at Bugge mener at boet kan abandonere uten å komme i ansvar etter forurl. § 7, 

dersom boet bare har hatt en «passiv rådighet» over den forurensede eiendommen.122 Så lenge 

boet ikke er masseforpliktet til å oppfylle refusjonskrav eller pålegg om opprydning etter for-

urensningsloven, bør det ikke være noe i veien for at boet kan abandonere eiendommen etter 

kkl. § 117b. Det forutsetter imidlertid at eiendommen er «uten økonomisk interesse» for boet, 

jf. kkl. § 117b.123 

 

Jeg er videre enig med Bugge i at spørsmålet om boets forpliktelse til å dekke opprydnings-

kostnader stiller seg annerledes i tilfeller hvor boet satser på å få inntekter av eiendommen.124 

Det er ikke rimelig at boet skal få i «pose og sekk». Spørsmålet henger nært sammen med 

spørsmålet om boet som masseansvarlig for miljøforpliktelser. Situasjonen kan illustreres med 

                                                 
121 Bugge (1999) s. 618-619.  
122 Se punkt 2.4.2.3 og 2.5.1 hvor jeg argumenterer for at det ikke er tilstrekkelig med passiv rådighet for at boet 

skal bli masseforpliktet til å oppfylle pålegg eller refusjonskrav etter forurensningsloven.  
123 Se punkt 2.2 om innholdet i vilkåret «uten økonomisk interesse» i kkl. § 117b. 
124 Bugge (1999) s. 619.  
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eksempelet som jeg brukte i 2.5.1, hvor konkursboet fortsetter konkursskyldnerens gruvevirk-

somhet. Boet har her tatt et bevisst valg om å fortsette virksomheten, men ledningen som skal 

føre bunnslam ut i fjorden svikter slik at slammet i stedet renner ut i grunnen. Boet kan ha 

fortsatt virksomheten med en forutsetning om å selge virksomheten med overskudd, men hvor 

denne forutsetningen ikke slår til. I en slik situasjon vil boet ikke ha adgang til å abandonere 

med fritak for forpliktelser oppstått som følge av forurensning ved den videre drift av virk-

somheten. Løsningen synes mer tvilsom i tilfeller hvor det er usikkert hvorvidt konkursboet 

kan sies å ha drevet virksomheten videre. Jeg henviser her til drøftelsen i punkt 2.5.1.  

 

2.5.4 Delvis abandonering  

Det er ikke tvilsomt at boet har adgang til å velge å abandonere bestemte bestanddeler av be-

slaget. Boet kan dermed «skumme fløten» ved å velge å opprettholde beslaget i de eiendelene 

som man forventer kan gi boet inntekter, og abandonere øvrige eiendeler som man mener ikke 

vil gi et slikt overskudd til boet.125  

 

Noe annet enn en slik «skumming» er om boet også har adgang til å abandonere deler av en 

«eiendel», jf. kkl. § 117b første ledd. Man kan tenke seg at det er gravd ned oljetanker på ei-

endommen. Opprydning av oljetankene kan utgjøre en stor kostnad, og boet kan derfor ønske 

å abandonere bare den delen av eiendommen som oljetankene befinner seg på, men samtidig 

opprettholde beslaget i den delen av eiendommen som fortsatt utgjør en verdi.  

 

Ordlyden i kkl. § 117b omfatter en bestemt «eiendel», og ikke deler av en eiendel. I vedlegg 

til NOU 1993:16 gis det uttrykk for at det må være «klart at boet ikke kan begrense abandone-

ringen til skadelige bestanddeler av den faste eiendom.».126 Det må i denne sammenheng av-

klares hva som menes med bestanddeler av den faste eiendom. En eiendom er juridisk inndelt 

i ett eller flere gårds- og bruksnummer.127 Tenker man seg at boet ønsker å abandonere en del 

av ett slikt gårds- og bruksnummer, må det gjennomføres en fradeling av eiendommen, jf. 

matrikkellova §§ 6 og 33.128 Dersom boet må gjennomføre en slik fradeling, kan det etter mitt 

syn tale for at det ikke er en «eiendel» i kkl. § 117b forstand, altså at boet ikke kan abandone-

re bare en slik del av et gårds- og bruksnummer.  

 

Videre kan det tenkes at det som funksjonelt fremstår som én eiendom, består av flere gårds- 

og bruksnumre. Dersom de samme forurensende oljetankene for eksempel er nedgravd bare 

                                                 
125 Wiker og Ro (2003) s. 434-435.  
126 NOU 1993:16 s. 192 punkt e.  
127 Falkanger (2011) s. 70.  
128 Lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).  
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på ett av disse bruksnumrene, kan det synes mer naturlig at boet kan velge å abandonere bare 

det forurensede bruksnummeret.  

 

2.6 Forurensning som oppstår etter at beslutning om abandonering er truffet   

Som nevnt i punkt 2.2 innebærer abandonering en opphevelse av konkursbeslaget, og situa-

sjonen før konkurs reetableres. Etter at beslutning om abandonering er truffet, er det skyldne-

ren som «overtar risikoen for» eiendommen, jf. kkl. § 117b første ledd femte punktum. Det 

innebærer at det er skyldneren som vil være ansvarlig for eventuelle forpliktelser som oppstår 

etter at bostyrer har besluttet å abandonere.129 

 

Det skulle bety at hva som skjer med den abandonerte eiendommen etter opphevelsen av kon-

kursbeslaget, er boet uvedkommende. Etter at eiendommen er abandonert har boet uansett 

ikke lengre noen tilknytning til den forurensningen som måtte oppstå på eiendommen. Kon-

kursboet oppfyller i en slik situasjon ikke vilkåret «ha, gjøre eller sette i verk» i forurl. § 7 

første ledd. Det tilsier at spørsmålet om boets ansvar for forpliktelser etter forurl. §§ 7 fjerde 

ledd og 76 første ledd ikke kan gjøres gjeldende overfor boet etter beslutning om abandone-

ring.  

 

Falkanger og Kjelstrup gir i sin utredning i vedlegg til NOU 1993:16 uttrykk for et tilsvarende 

synspunkt: 

 

«Hovedregelen bør efter vår oppfatning være at boet ikke kan komme i ansvar for 

skade som måtte oppstå efter en abandonering.»130  

 

Konkursboet er ikke nærmest til å bære kostnadene for opprydning av forurensning som inn-

trer etter beslutning om abandonering. Det legges til grunn at boet ikke kan holdes ansvarlig 

for forurensning som måtte oppstå etter beslutning om abandonering. 

 

3 Avslutning  

Hovedformålet med oppgaven har vært å belyse i hvilke situasjoner konkursboet kan tenkes å 

bli masseansvarlig for å oppfylle pålegg om tiltak etter forurl. § 7 fjerde ledd, eller innfri et 

refusjonskrav etter forurl. § 76 første ledd, jf. § 74.   

 

Hva gjelder forurensning forårsaket før konkursåpning, har jeg kommet frem til at boet ikke 

kan være å anse som masseansvarlig for oppfyllelse av pålegg eller refusjonskrav, se punkt 

                                                 
129 Tilsvarende Wiker og Ro (2003) s. 438.  
130 NOU 1993:16 s. 195.  
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2.4.2.1 til 2.4.2.5. Hvorvidt boet er å anse som «den ansvarlige» etter forurl. §§ 7 fjerde ledd 

og 76 første ledd, er likevel ikke helt opplagt, se punkt 2.4.2.1. Konkursboet kan uansett ikke 

før konkursåpning anses å «gjøre eller sette i verk» noe som kan medføre forurensning ihen-

hold til forurl. § 7 første ledd, da boet ikke eksisterer på dette tidspunktet, se punkt 2.4.2.2. 

Etter mitt syn kan heller ikke konkursbeslaget i seg selv være tilstrekkelig til at vilkåret «ha» i 

forurl. § 7 første ledd kan anses oppfylt, se punkt 2.4.2.3. Boet har etter min mening ikke en 

slik tilknytning til den forurensede eiendommen at vilkåret «ha» kan være oppfylt, men jeg 

utelukker likevel ikke at det her kan tenkes andre løsninger.  

 

Forarbeidene til endringslov nr. 72/1999 introduserer synspunktet om at forurensningen skal 

følge eiendommen som en «heftelse» som et nytt mulig grunnlag for å etablere et massean-

svar for boet.131 Innføringen av dette synspunktet, er slik jeg ser det, i realiteten et forsøk på å 

etablere på ulovfestet grunnlag en bedre prioritet for myndighetenes krav. I punkt 2.4.2.4 

konkluderer jeg med at synspunktet om at forurensningen skal følge eiendommen som en 

«heftelse» ikke har forankring i forurl. § 7 første ledd.  

 

I punkt 2.4.2.5 drøfter jeg betydningen av tidspunktet for når et pålegg gis eller et refusjons-

krav fremmes, og hvor jeg konkluderer med at dette bør være uten betydning for kravets stil-

ling i konkurs.  

 

Når boet ikke er masseforpliktet for forurensningsforpliktelser, vil boet kunne abandonere den 

forurensede eiendommen uten å måtte dekke et pålegg eller refusjonskrav, se punkt 2.4.3.  

 

Hva gjelder forurensning som er forårsaket etter konkursåpning, vil løsningen på spørsmålet 

om boet er å anse som masseansvarlig for forurensningsforpliktelser, bero på hvilken aktivitet 

som er tilstrekkelig til at boet oppfyller vilkåret «gjøre eller sette i verk» i forurl. § 7 første 

ledd, se punkt 2.5.1.  

 

De klare yttertilfellene hvor boet har utvist tilstrekkelig aktivitet til å bli masseansvarlig for 

forurensningsforpliktelser, er hvor boet enten ved egen uaktsomhet forårsaker forurensning 

eller hvor boet velger å drive virksomheten videre med sikte på inntjening eller salg som go-

ing concern, se punkt. 2.5.1. Det er imidlertid mer komplisert å finne den nedre terskel for hva 

som skal til for at boet har utvist tilstrekkelig aktivitet til å bli masseansvarlig. Dette er egent-

lig et spørsmål om hvor lite som skal til før boet beveger seg inn i et masseansvar, og her gir 

rettskildene få eller ingen holdepunkter for hvor den nærmere grense skal trekkes. Løsningen 

er her uklar.  

                                                 
131 Ot.prp. nr. 26 (1998-1999) s. 115.  
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Boet bør imidlertid gis en frist til å områ seg før et eventuelt masseansvar inntrer, særlig der-

som det er enkelte prosesser som må gjennomføres før boet kan nedlegge virksomheten, se 

punkt 2.5.2. Videre må boet etter mitt syn også få mulighet til å avklare hvorvidt det er hen-

siktsmessig å føre virksomheten videre, eller om virksomheten skal nedlegges umiddelbart, se 

punkt 2.5.2. En slik frist for boet til å områ seg må i tilfelle kun gjelde for en begrenset perio-

de. I hvor lang utstrekning en slik frist skal gjelde må uansett vurderes konkret i hvert enkelt 

tilfelle.   

 

Dersom boet først er masseansvarlig, og fristen til å områ seg er overskredet, vil boet ikke 

kunne abandonere med fritak for forpliktelsen til å oppfylle pålegget eller refusjonskravet, se 

punkt 2.5.3.  

 

Konkursboet vil ikke være masseansvarlig for forurensning som oppstår etter at beslutning 

om abandonering er truffet, se punkt 2.6.  

 

Det som gjør spørsmålet om boet som ansvarssubjekt særlig komplekst, er at det etter mitt syn 

ikke lar seg gjøre å oppstille en klar regel om når konkursboet skal holdes masseansvarlig 

eller ikke. Det må også nevnes at reglene om ansvarssubjekt i forurensningsloven, og reglene 

om fordeling av boets aktiva mellom fordringshaverne etter konkurslovgivningen, skal ivareta 

vidt forskjellige hensyn og formål, og det synes på flere punkter krevende å la disse regelsett 

virke sammen.  

 

Av hensyn til forutberegnelighet for bostyrer og andre aktører, så vil det være en fordel å lov-

feste klarere regler for når boet skal anses masseansvarlig for forpliktelser etter forurensnings-

loven. Rettsteknisk vil det etter mitt syn, likevel være svært vanskelig å utforme lovregler som 

tilstrekkelig presist ivaretar de ulike hensynene som gjør seg gjeldende i de ulike typetilfelle-

ne. I forarbeidene til endringslov nr. 72/1999, hvor problematikken forurensning i konkurs tas 

opp, ble det ikke foreslått lovgivningstiltak hva gjelder disse spørsmål, men departementet 

utelukket ikke at det senere kunne bli aktuelt med slik lovgivning.132 Det er nå gått 17 år uten 

at slik lovgivning er kommet på banen, og det kan illustrere at det nettopp er vanskelig å lov-

feste disse spørsmålene. Basert på rettstekniske hensyn, vil en slik lovfesting etter mitt syn 

være lite egnet til å løse de komplekse spørsmålene som kan tenkes å oppstå. Oppgaven be-

handler noen av de situasjonene som kan oppstå, men er ikke ment å gi en uttømmende be-

handling av alle situasjoner som kan oppstå knyttet til ansvar for forurensning i konkurs.  

 

                                                 
132 Ot.prp. nr. 26 (1998-1999) s. 117.  
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