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2.3.7 Marknadskontroll 

Vad gäller bakgrundbeskrivningen vill Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) framhålla att marknadskontroll även kan utföras av kommunala 
nämnder som dock inte är marknadskontrollmyndigheter. Kommunernas 
uppdrag inom marknadskontroll enligt miljöbalken specificeras i 2 kap. 32 
b § miljötillsynsförordningen. Uppdragets omfattning är inte helt tydligt 
och diskussioner med Kemikalieinspektionen pågår och ytterligare 
författningsändringar har aviserats. 

2.4.2 Ansvarig tillsynsmyndighet 

I fråga om tillsynsansvaret för massor är SKR tveksam till om hanteringen 
av massor som är produkter ska anses utgöra miljöfarlig verksamhet. Det är 
däremot riktigt att kommunen, genom sin miljö- och hälsoskyddsnämnd, 
torde vara rätt tillsynsmyndighet för användning av massor som är 
produkter på platser där det till exempel kan påverka hälsoskyddet i 
kommunen (26 kap. 3 § 3 st. MB). SKR delar Naturvårdsverkets 
uppfattning att de som använder och hanterar massor som inte utgörs av 
avfall omfattas av hänsynsreglerna i 2 kap, men anser att det är svårt att 
tillämpa kraven på produkter i sig, innan de används på viss plats. 



Vårt dnr: 2 (3) 
22/00876 

Ert dnr: 
M2022/01181 

7.1.1 Förslag om ny bestämmelse i 15 kap. miljöbalken gällande 
icke förorenad jord 
SKR tillstyrker förslaget att icke-förorenad jord enligt miljöbalkens 15 kap. 1 a § 
inte ska anses vara avfall. 

SKR anser att den delen av undantaget som tar sikte på att ”användningen 
inte skadar eller innebär någon olägenhet för människors hälsa eller 
miljön” behöver utvecklas i kommande lagstiftningsarbete. 

7.1.2 och 7.2 Förslag om ny bestämmelse i 15 kap. miljöbalken 
om lagring längre än tre år och ändringar i 
deponeringsförordningen. 

SKR tillstyrker förslaget om att tillåta en mer flexibel bedömning avseende 
den idag strikta tidsgränsen för deponi gällande lagring av inert och icke- 
farligt avfall under en period längre än tre år. 

7.3.4 Förslag om nytt kapitel i miljöprövningsförordningen – Ny 
bestämmelse som motsvarar undantaget för icke förorenad 
jord och annat naturligt material 

Naturvårdsverket föreslår en allmän anmälningsplikt för icke förorenad 
jord och naturliga massor som uppstår i bygg- och anläggningsverksamhet 
och som inte klassas som avfall. SKR avstyrker föreslagen bestämmelse då 
det saknas avgränsning för vilken typ av åtgärder som omfattas. 

I kapitelrubriken anges bygg- och anläggningsverksamhet men i 
paragraftexten anges endast byggverksamhet. Det är viktigt att benämning 
av avsedd verksamhetstyp är konsekvent för att inte skapa otydlighet i vad 
som avses. Utöver detta anser SKR att det är oklart vad som menas med 
och omfattas av begreppet bygg- och anläggningsverksamhet och ser det 
som önskvärt att det tydligt definieras. Det är av särskild betydelse om 
begreppen avses vara en kvalifikationsgräns för vilken typ av åtgärder som 
omfattas, vilket nu är otydligt. 

Förslaget saknar en nedre mängdgräns, vilket medför att även 
privatpersoners åtgärder på exempelvis tomtmark omfattas och kräver en 
C-anmälan till kommunens tillsynsmyndighet. SKR anser inte att det är 
rimligt och tror inte att avsikten med förslaget är att omfatta denna typ av 
åtgärder som enbart kommer medföra en ökad och onödig administration 
för tillsynsmyndigheten utan uppenbar miljönytta. Omfattningen behöver 
avgränsas med en nedre mängdbegränsning. En upplysningsplikt kan i 
stället uppmärksamma tillsynsmyndigheten på kommande verksamhet som 
skulle kunna föranleda ett tillsynsärende. 
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7.4.1 Förslag om nya bestämmelser i FHM om material som 
uppstår i bygg- och anläggningsverksamhet – Krav ställs på 
den som lämnar vidare material 

SKR är positiva till förslaget att den som lämnar ifrån sig ett material som 
avses i paragrafen ska kontrollera att mottagaren har de tillstånd eller 
liknade som krävs för hanteringen, vilket medverkar till att motverka illegal 
avfallshantering. I andra stycket föreslås att den som lämnar materialet 
även ska avgöra om materialet är lämpligt för avsett ändamål. SKR vill 
tydliggöra att den som lämnar materialet endast kan lämna information om 
tekniska, miljö- och hälsomässiga egenskaper samt lämpligt 
användningsområde. I övrigt kan inga andra krav som har med en specifik 
plats åläggas den som lämnar ifrån sig materialet. 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Palle Lundberg 

Gunilla Glasare 
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