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Anna.Brandin@hassleholm.se 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
 

 

 

Yttrande avseende promemorian Ordning och reda på 
avfallet 

Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden besluta att lämna följande yttrande till Miljödepartementet 
avseende promemorian Ordning och reda på avfallet med diarienummer 
M2021/00207: 

 

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser att antal begrepp som 
förekommer i förslagen till ändringar behöver förtydligas, se nedan. 

a. Icke förorenad jord.  
Det bör förtydligas vad som omfattas av icke förorenad jord för 
underlätta för både verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet att 
utföra korrekta och rättssäkra bedömningar. Enligt förslaget ska 
bedömningar göras av såväl bakgrundshalter på den plats där 
massorna ska användas som på de uppgrävda massorna. Då 
massor från större projekt kan komma att användas i flera 
kommuner är det av stor vikt att dessa bedömningar av icke 
förorenad jord är densamma, oavsett i vilken kommun massorna 
kommer från eller läggs ut. För att skapa mer rättssäkra 
bedömningar bör det, utöver en bedömning av bakgrundshalter, 
införas tydligare kriterier av vad som innefattas i begreppet icke 
förorenad jord i form av exempelvis gränsvärden.   

b. Naturligt material 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser att begreppet naturligt 
material behöver förtydligas. 

c. Säkerställt att materialet kommer användas 
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Det behöver förtydligas vad som krävs för att det ska vara 
säkerställt att materialet kommer användas i sitt naturliga tillstånd 
samt hur verksamhetsutövaren ska visa för tillsynsmyndigheten att 
det är säkerställt.  

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser att förslagna ändringar i 
miljöprövningsförordningen avseende hantering av ”icke förorenat naturligt 
förekommande material som schaktas ur i samband med byggverksamhet” bör 
invänta resultatet av regeringsuppdraget hantering av schaktmassor och 
annat naturligt förekommande material som kan användas för 
anläggningsändamål, som nyligen givits till Naturvårdsverket. Uppdraget 
ska redovisas senast den 1 juni 2022.  

3. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är positiv till att det införs möjlighet att 
förelägga om ekonomisk säkerhet. Det krävs dock mycket tydlig och 
detaljerad vägledning innan förslaget till ändringar träder i kraft. Det måste 
ur vägledningen framgå när det är skäligt för tillsynsmyndigheten att 
förelägga, samt vad som är ett rimligt belopp att sätta som säkerhet. Utan 
vägledning är denna möjlighet att förelägga verkningslös då kommuner i 
dagsläget inte besitter den kompetens som krävs för denna bedömning. 
Vidare anser miljö- och stadsbyggnadsnämnden att det bör införas ett 
nationellt system för uppföljning och bevakning av att säkerheten 
fortfarande är aktuell och tillräcklig, ansvaret för detta system bör ligga på 
Naturvårdsverket.  

4. Miljö-och stadsbyggnadsnämnden ser positivt på att verksamhetsutövaren 
ska kunna motivera varför fortsatt lagring ska tillåtas. Det krävs dock 
vägledning om när det inte är motiverat att fortsätta lagra avfallet och 
tillsynsmyndigheten ska förelägga om att se till att avfallet blir behandlat. 

5. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer att anmälningsgränsen på 10 
ton icke-farligt avfall i 49 § miljöprövningsförordningen är för lågt satt. 
Det är inte rimligt att tillsynsmyndigheten ska lägga resurser på exempelvis 
lagring av 10 ton icke förorenad jord. Anmälningsplikten på 10 ton icke-
farligt avfall kan leder till att krav ställs som inte alltid är miljömässigt 
motiverade. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över 
promemorian Ordning och resa på avfallet. Remissvaret ska lämnas 
Miljödepartementet senast den 14 maj 2021.  

I promemorian föreslås ändringar i miljöbalken, förordning (1998:899) om 
miljöfarligverksamhet och hälsoskydd, förordningen (2001:512) om deponering av 
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avfall, miljöprövningsförordningen (2013:251) samt avfallsförordningen 
(2020:614).  

Bakgrunden till varför det föreslås ändringar i avfallslagstiftningen är att det har 
förekommit verksamheter där det inte skett någon behandling av avfallet, utan 
avfallet har endast flyttats mellan olika lagringsplatser. Det huvudsakliga syftet 
med förslagen är således att förbättra avfallshanteringen och öka 
tillsynsmyndighetens möjlighet att säkerställa syftet med miljöbalken. 

För att uppnå en säkrare avfallshantering föreslås bland annat följande: 
 

 Krav på att behandla avfallet när det inte är motiverat att fortsätta lagra 
det 

 Möjlighet att ställa krav på ekonomisk säkerhet för anmälningspliktiga 
miljöfarliga verksamheter 

 Undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för viss användning av 
massor för anläggningsändamål 

 Krav på att tillsynsmyndigheten ska skyndsamt anmäla vid 
brottsmisstanke 

 Krav på att den som lämnar ifrån sig avfall ska kontrollera att mottagaren 
har de tillstånd eller gjort de anmälningar som krävs för vidare hantering 
av avfallet. 
 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och 
förordningsändringarna den 1 juni 2021. 
 

 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Torbjörn Håkansson 
Miljöchef 

 Anna Brandin  
 Miljöinspektör 
 

Bilagor: Promemoria Ordning och reda på avfallet, Miljödepartementet 
M2021/00207 

 Remiss av promemoria Ordning och reda på avfallet 

 Följebrev Remiss
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