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Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Hantering 
av schaktmassor och annat naturligt förekommande 
material som kan användas för 
anläggningsändamål

(Ert diarienummer: M2022/01181)

Jordbruksverket har beretts tillfälle att lämna synpunkter över ovan rubricerad 
skrivelse med författningsförslag.

Jordbruksverket tillstyrker:

1. förslaget om undantag genom ordförklaringar och tillämpningsområde i 
15 kap. 1 a § miljöbalken.

2. förslaget om ny bestämmelse i 29 kap. miljöbalken gällande 
anmälningsplikt för jord som innehåller invasiva främmande arter 

Jordbruksverket avstyrker förslaget om 1 § i nytt kapitel i 
miljöprövningsförordningen om att införa anmälningsplikt för användning av icke 
förorenad jord och annat naturligt förekommande material.

Bakgrund och motivering

Ordförklaringar och tillämpningsområde, 15 kap. miljöbalken

Jordbruksverket anser att det undantag från klassning av avfall som 
Naturvårdsverket föreslår för icke förorenad jord och annat naturligt 
förekommande material är bra eftersom det är i linje med de undantag som redan 
finns i avfallsförordningen.

Godkänd 2022-10-27 av Christina Nordin
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Jord som innehåller invasiva främmande arter, 29 kap. 
miljöprövningsförordningen

Jordbruksverket anser att förslaget om anmälningsplikt för jord som innehåller 
invasiva främmande arter, är bra eftersom det säkerställer att invasiva arter 
hanteras på ett säkert sätt. Genom införandet av en anmälningsplikt har 
tillsynsmyndigheten möjlighet att meddela försiktighetsmått och utöva tillsyn av 
hanteringen.

Användning av icke förorenad jord och annat naturligt 
förekommande material, nytt kapitel i 
miljöprövningsförordningen

Jordbruksverket avstyrker förslaget om anmälningsplikt gällande användning av 
icke förorenade jord och annat naturligt förekommande material som uppkommer 
inom byggverksamhet. Vi bedömer att den föreslagna regleringen innebär en 
betydande administrativ börda för jordbruksföretag samt en inskränkning av deras 
möjlighet till utveckling och utbyggnad av sin verksamhet. Miljövinsterna av att 
införa anmälningsplikt jämfört med att istället reglera hanteringen inom ramen för 
2 kap. miljöbalken är inte tydliga. Att reglera hanteringen av dessa massor inom 
ramen för 2 kap miljöbalken anser Jordbruksverket vara ett bättre alternativ. 

I detta ärende har generaldirektören Christina Nordin beslutat. Hanna Lindgren har 
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Ida 
Lindblad Hammar, Rikhard Dahl, Mona Strandmark och Catalin Citu deltagit.

Christina Nordin Hanna Lindgren 

Yttrandet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till

Näringsdepartementet
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