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Vårt smörgårdsbord för dagen

• Miljöbalkens portalparagraf – status?

• Andra begrepp i miljöbalken och reglering

• Avfall – alltid tolkningsfrågor 

• Exemplet masshantering – tydlig koppling till 

EU-rätten

• Rimliga krav på renhetsgrad i massor?

• Framtidsspaning?
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1 kap. 1 § miljöbalken (MB)

Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja 

en hållbar utveckling som innebär att nuvarande 

och kommande generationer tillförsäkras en 

hälsosam och god miljö. /…/

Miljöbalken skall tillämpas så att

1. människors hälsa och miljön skyddas mot 

skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas 

av föroreningar eller annan påverkan,

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas 

och vårdas,

3. den biologiska mångfalden bevaras,

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används 

så att en från ekologisk, social, kulturell och 

samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god 

hushållning tryggas, och

5. återanvändning och återvinning liksom annan 

hushållning med material, råvaror och energi 

främjas så att ett kretslopp uppnås.
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2 kap. 5 § MB

Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en 

åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt 

utnyttja möjligheterna att 

1. minska mängden avfall, 

2. minska mängden skadliga ämnen i material 

och produkter, 

3. minska de negativa effekterna av avfall, och

4. återvinna avfall.

I första hand ska förnybara energikällor användas.

• Syftar till att på ett mer samlat sätt föra in den 

s.k. avfallshierarkin i balken.

• Hushållningsprincipen och kretsloppsprincipen

• Flera exempel där MÖD ansett villkor för stora 

industrier böra ställas upp för att förbättra 

energihushållningen
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2 kap. 5 § MB, forts.

Lagkommentaren i Zeteo:

”En fråga som diskuterats i sammanhanget är 

miljömyndigheternas möjlighet att som villkor för 

ett tillstånd ställa upp preciserade krav på 

produktens konstruktion så att senare 

återvinning underlättas. 

Det skulle betyda en nyhet när det gäller tillstånd 

till miljöfarlig verksamhet. Något hinder mot 

sådana villkor förekommer dock inte i MB (jfr 16 

kap. 2 §), och troligen kan de skärpta kraven på 

hushållning motivera att de uppställs, i varje fall 

om fördelarna från miljösynpunkt är uppenbara.”
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Avfallsdefinitionen 15 kap. 1 § MB

Med avfall avses i detta kapitel varje ämne eller föremål 

som innehavaren gör sig av med eller avser eller är 

skyldig att göra sig av med.

Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt i 

stället för avfall, om ämnet eller föremålet

1. har uppkommit i en produktionsprocess där 

huvudsyftet inte är att producera ämnet eller föremålet, 

2. kan användas direkt utan någon annan bearbetning 

än den bearbetning som är normal i industriell praxis, och 

3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är 

hälso- och miljömässigt godtagbart och som inte strider 

mot lag eller annan författning.

Ett ämne eller föremål som har återvunnits och uppfyller 

krav i fråga om fortsatt användning enligt föreskrifter som 

har meddelats med stöd av 39 eller 40 § upphör att vara 

avfall.

• Avgörande för kopplingen till kemikalielagstiftningen.
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Andra begrepp i 15 kap. MB

Med avfallsförebyggande åtgärder avses 

åtgärder som vidtas innan ett ämne eller föremål 

har blivit avfall och som syftar till en minskning av 

mängden avfall, en minskning av mängden 

skadliga ämnen i material och produkter eller en 

minskning av de negativa effekter på människors 

hälsa och miljön som avfall ger upphov till.

→ Inte avfallshantering eftersom 

avfallsförebyggande åtgärder ska vidtas innan 

ämnet eller föremålet har blivit avfall.
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Andra begrepp i 15 kap. MB, forts.

Med återanvändning avses att något som inte är 

avfall används igen för att fylla samma funktion 

som det ursprungligen var avsett för. 

MÖD: Återanvändning år en avfallsförebyggande 

åtgärd. Något som är avfall kan däremot inte 

återanvändas förrän det har återvunnits, och 

därmed upphört att vara avfall. Det medför att 

definitionen av avfall är avgörande vid 

bedömningen av om en åtgärd är återanvändning 

eller förberedelse för återanvändning
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Var finns utmaningarna?

• Avfallsdefinitionen…

• Mycket har i debatt och praxis kretsat kring 

masshantering, renhetsgrad i massor och 

(rättsligt?) bristfällig resurshantering.

• Rimliga krav på renhetsgrad i massor?

• Vikten av att EU-regleringen och den svenska 

implementeringen hänger samman.
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MÖD:s dom 2017-09-12, M 7806-16

Bakgrund

Trafikverket anmält (12:6-samråd) uppläggning av 

jord- och schaktmassor från byggandet av väg 

E18. Länsstyrelsen avvisade anmälan – ansåg det 

var tillståndspliktig deponering

• Undantag i 11 § 3 p. avfallsförordningen: 

”Denna förordning ska inte tillämpas på /…/ 

icke-förorenad jord och annat naturligt 

material som har grävts ut i samband med en 

byggverksamhet, om det är säkerställt att 

materialet kommer att användas för byggnation 

i sitt naturliga tillstånd på den plats där 

grävningen utfördes och att den användningen 

inte skadar eller innebär någon olägenhet för 

människors hälsa eller miljön/…/”

• Undantaget gäller endast avfallsförordningens 

tillämpningsområde
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Några nedslag i rättsfallsfloran i 
övrigt om masshantering

- Exempel avgränsning vid riskbedömning i 

samband med prövningsnivå (MÖD);

- Exempel sluttäckning deponi (MÖD);

- Exempel renhetsgrad/riskkriterier i samband 

med efterbehandling av täkt (MMD);
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MÖD:s dom 2018-12-04, M 8555-17 

Bakgrund 

Ett bolag avsåg täcka en äldre och avslutad 

deponi med överskottsmassor 

• KM-massor skulle användas i skyddsskiktet 

och MKM-massor som konturmassor (mer än 

1 m under skyddsskiktet) om dessa uppfyllde 

lakningskriteriet för inert avfall 

• Det deponerade avfallet hade betydligt högre 

halter av föroreningar än de massor som skulle 

användas till täckningen

• Fråga om den anmälda verksamheten 

medförde mer än ringa föroreningsrisk och 

därmed var tillståndspliktig

• Bolaget ansåg att innehållet i befintliga deponin 

saknade betydelse för om täckningen var 

tillstånds- eller anmälningspliktig, eftersom 

föroreningsriskerna inte hade samband med 

användningen av avfallsmassorna
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M 8555-17, MÖD:s bedömning

• Bedömningen av föroreningsrisk inte enbart 

baseras på föroreningshalten i de massor 

bolaget avser tillföra utan bör ske utifrån en 

helhetsbedömning 

• Av i målet flera skäl av särskild vikt att i 

riskbedömningen beakta föroreningshalten i 

befintlig deponi och vilken risk för förorening i 

omgivningen denna medför

• Saknades närmare redogörelse för innehållet i 

deponin. Den miljötekniska undersökningen var 

inte tillräckligt utförlig för slutsatsen att 

spridningen av föroreningar från deponin till 

omgivningen var begränsad

• Inte visat att anmäld verksamhet medförde  

endast ringa föroreningsrisk  

• På grund av osäkerheten om den anmälda 

verksamhetens föroreningsrisk skulle den 

anmälda verksamheten förbjudas 
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MÖD 2011:15

Bakgrund

Bolag yrkat att material som läggs utanför 

sluttäckningens tätskikt inte ska behöva uppfylla 

de kriterier som anges i Naturvårdsverkets 

handbok 2010:1, Återvinning av avfall i 

anläggningsarbeten

• MÖD hänvisade till tidigare rättsfallen MÖD 

2007:29 och MÖD 2008:7

• MÖD har i domarna ansett att massor som 

uppfyller MKM-kraven får nyttiggöras för 

konstruktionsändamål i deponins sluttäckning 

utanför tätskiktet 

• Naturvårdsverkets ställningstagande i 

handboken som getts ut efter tidigare domarna 

föranledde inte MÖD att ändra sin praxis
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MMD Nacka dom 2018-03-28, 
M 5983-17 (ej PT)

Bakgrund

En MPD lämnade tillstånd till bergtäkt. I villkor 

föreskrevs:

”Endast rena jord- och schaktmassor med TOC-halt 

understigande 3 % får tas emot för efterbehandling. 

Massorna ska klara de nivåer för halter och utlakning från 

avfall som återvinns för anläggningsändamål som anges 

för "mindre än ringa risk" enligt nuvarande 

Naturvårdsverkets handbok 2010:1. Medelhalterna ska 

räknas per enhetsvolym 2 000 kubikmeter.”

• Bolaget överklagade och yrkade att massorna 

skulle klara riktvärdet för KM 

• Länsstyrelse och miljönämnd invände att 

riskbedömning som gjorts inte tog hänsyn till 

risker för grundvattnet som kunde stå i 

hydraulisk kontakt med visst vattendrag 

• Eftersom totala mängden fyllnadsmassor var 

stor anfördes att små halter föroreningar kunde 

medföra att stor totalsumman föroreningar med 

ökad potentiell föroreningsrisk för vattendraget
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M 5983-17, MMD:s bedömning

• Riktvärdena för KM säkerställa vistelse på 

heltid i området utan risk för hälsoeffekter samt 

att grund- och ytvattnet inte påverkas så att 

människors hälsa skadas

• Tillfredsställande miljöriskbedömning gjorts av 

omgivningen och väl motiverats varför 

riktvärdena för KM kunde godtas utan risk för 

människors hälsa, markmiljön, grund- och 

ytvattnet 

• Hydrogeologisk undersökning gjorts som 

visade att vattnet från täkten utgjorde endast en 

liten del av vattendragets tillrinningsområde och 

att påverkan därför fick anses försumbar

• Bolaget striktare kravspecifikation för kontroll 

av införda massor än vad tillståndet krävde 

• Riktvärdena för KM ansågs ge tillfredsställande 

skydd
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MMD Nacka dom 2018-11-22, 
M 6174-17 
Bakgrund

Ett bolag sökte tillstånd till täktverksamhet och 

yrkade på följande villkor för efterbehandling: 

”Massor för anläggningsändamål i form av efterbehandling 

av täkten ska innehålla ringa eller mindre än ringa 

föroreningsrisk. Med material som medför en ringa risk 

avses i detta sammanhang material som antingen 

uppfyller kriterierna för inert avfall enligt förordning 

2001:512 eller vars halt understiger riktvärdet för känslig 

markanvändning (KM). Med mindre än ringa risk avses de 

halter som anges i Naturvårdsverkets handbok 2010:1.”

• Avfall med mindre än ringa föroreningsrisk 

avsågs användas för en strandzon i täktsjön, 

avfall med ringa föroreningsrisk för 

efterbehandling ovan vattenytan

• Länsstyrelsen ansåg att endast ren jord och 

sten skulle användas. I första hand skulle 

föroreningsinnehåll avgöras efter platsspecifik 

bedömning i samråd med tillsynsmyndigheten, i 

andra hand skulle massor med mindre än ringa 

föroreningsrisk (för ämnen som saknar 

haltnivåer, dock KM) användas
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M 6174-17, MMD:s bedömning 

• Sökanden redovisat godtagbar rutin för kontroll 

av införda massor, vilken skulle närmare 

beskrivas i kontrollprogrammet

• Riktvärdena för känslig markanvändning 

framtagna för att säkerställa vistelse på heltid i 

området utan risk för hälsoeffekter, samt att 

grund- och ytvattnet inte ska påverkas så att 

människors hälsa och miljö påverkas

• För angivet användningsområde skulle 

riktvärdena för känslig markanvändning 

innebära tillfredsställande skydd för människors 

hälsa, markmiljön samt grund- och ytvattnet (jfr 

M 5983-17)

• Länsstyrelsen även anfört estetiska skäl för att 

endast jord och sten skulle användas vid 

efterbehandlingen, men godtagit åtagandet att 

endast sådana massor skulle användas i det 

översta lagret i täktbotten och på brytväggen
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Några avslutande ord

• Miljöbalken innehåller tydliga avstamp för 

resursoptimering.

• Avfallslagstiftningen ger – fortfarande – upphov 

till många tolkningsfrågor.

• Korrekt implementering av EU-reglering ett 

minimum.

• Ett område där rättsutvecklingen pågår.

• EU-fokus med förbud för vissa produkter – rätt 

väg att gå?
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Delägare, advokat / Malmö 

Setterwalls Advokatbyrå 

E-post: tove.andersson@setterwalls.se

Telefon: +46 10 690 04 66

Mobil: +46 76 869 70 78

Tove Andersson 
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