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Trelleborgs kommun, Samhällsbyggnads-
förvaltningens svar till Miljödepartementets 
promemoria, Ordning och reda på avfallet 

Trelleborgs kommun har tagit emot Miljödepartementets promemoria Ordning och 

reda på avfallet för remiss. Samhällsbyggnadsförvaltningen i Trelleborgs kommun 

är sammanfattningsvis positivt ställd till de föreslagna lagändringarna och 

instämmer med den bedömning som Miljödepartementets presenterar i ärendet.  

 

 Jord & icke-förorenat naturligt förekommande urschaktat material 

Förvaltningen instämmer med den problematik som Miljödepartementet 

presenterar gällande formuleringen i miljöprövningsförordningen 29 kap. 41, 42, 

43, 48, 49 §§ som hänvisar till avfallets syfte i de fall avfallet ska användas i 

byggnads- eller anläggningsändamål. Genom att utgå från avfallets material istället 

för avfallets ändamål underlättas tillsynsmyndighetens bedömning på plats vid det 

aktuella tillsynsbesöket. 

Det framgår inte tydligt om andra jordarter som i allmänt tal inte är jord faller 

under benämningen ”jord” enligt 41 & 43 §§, t.ex. sand, grus, sten eller 

muddermassor. Detta anser förvaltningen är ett bekymmer eftersom det kan leda 

till olika interpretationer av paragraferna. Förvaltningen ser därför gärna att 

begreppet ”icke-förorenat naturligt förekommande urschaktat material” används i 

fler formulering än 48 & 49 §§, eller att formuleringarna i 41 & 43 §§ på annat sett 

förtydligas. 

 

 Kontroll vid överlämnande av avfall, avfallsförordningen 5 kap 18 § 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är positivt ställda till den förslagna förändringen i 

paragrafen, men vill även lyfta önskemål om striktare kontrollkrav på den som tar 

emot avfall.  
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Det är inte ovanligt för förvaltningen att vid tillsyn stöta på aktörer som 

transporterar avfall utan tillstånd, eller med otillräckliga tillstånd. Dessa är ofta 

svåra att angripa tillsynsmässigt, eftersom de kan ha sitt säte i en annan kommun 

där tillsynsmyndigheten inte har rådighet. Genom att lägga ett ansvar på aktören 

som tar emot avfallet att kontrollera avfallstransportörens tillstånd ser 

förvaltningen en möjlighet att försvåra för oseriösa avfallstransportörer att hitta 

kunder som vill anlita dem. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tobias Henriksson 

Miljöinspektör 


