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Sammanfattning     

I denna uppsats problematiseras användningen av uppgrävda jordmassor för 

anläggningsändamål. Uppsatsen skrivs utifrån ett perspektiv där företags möjligheter och 

skyldigheter står i centrum vad gäller användning av uppgrävda jordmassor.  

                                                                

I avfallslagstiftningen definieras vad som avses med avfall och begreppet ”göra sig av med” 

framlyfts som avgörande. Innehavarens avsikt att göra sig av med de uppgrävda jordmassorna 

ställs mot att jordmassorna blir föremål för fortsatt användning. För att använda uppgrävda 

jordmassor för anläggningsändamål råder det enligt miljöprövningsförordningen tillstånds- 

eller anmälningsplikt om användningen av jordmassorna sker på ett sätt som kan förorena 

mark, vattenområde eller grundvatten. Föroreningsrisken har härvid avgörande betydelse. 

Jordmassors tillåtlighet för anläggningsändamål avgörs av jordmassornas innehåll. Vid 

användning av uppgrävda jordmassor kommer olika målsättningar till uttryck, dels i den 

unionsrätt som ligger till grund för den svenska rätten, dels i miljöbalken.  

               

Slutsatserna som kan dras av utredningen i denna uppsats är flera. Regleringen avseende 

fastställande av prövningsnivå och vilka jordmassor som är tillåtliga är otydlig. Det betyder 

att företags möjlighet att göra rätt kan påverkas, vilket kan inverka negativt på miljön. Vidare 

är det inte självklart att det är förenligt med målsättningar eller särskilt lämpligt ur 

miljöskyddssynpunkt att uppgrävda jordmassor används i anläggningsarbeten, trots det 

faktum att återvinning sker. Det framgår dessutom att för att miljöbalkens mål ska kunna 

uppfyllas, vid användning av uppgrävda jordmassor, måste målsättningen inom den cirkulära 

ekonomin och övriga ändamål med återvinning uppnås på ett sätt som innebär att människors 

hälsa och miljön tillförsäkras skydd och att naturens skyddsvärde inte försvagas. Att det finns 

olika målsättningar, vilka inte på ett okomplicerat sätt kan uppnås utan att andra målsättningar 

får ”ge vika”, medverkar till att det är svårt för företag att avgöra vad som är rätt och kan 

inverka på företags möjlighet att agera på frivillig grund.     
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1 Inledning             

1.1 Bakgrund                   

Användning av uppgrävda jordmassor i anläggningsarbeten, exempelvis vid anläggning av 

väg och järnväg, kan vid en första anblick synas vara ett okomplicerat förfarande. Juridiskt 

sett är användningen av uppgrävda jordmassor inte fullt lika oproblematiskt. Från berörda 

aktörer uttrycks det inte sällan att vägledningsbehovet inom detta område är stort, eftersom 

den reglering som finns uppfattas som svårbegriplig. Det finns med andra ord en 

genomgripande praktisk problematik.1 Projekt som Förbifart Stockholm och Västlänken är 

exempel som vittnar om att hantering av massor är aktuellt.2 

                        

Mot bakgrund av ovanstående är det betydelsefullt att utreda rättsläget vad gäller användning 

av uppgrävda jordmassor. Det är dels viktigt för att det är av essentiell vikt för företag att ha 

kunskap om vilka juridiska skyldigheter de har, dels för att det är viktigt att analysera 

lagstiftningen och huruvida miljöskyddet är starkt. Företags roll i miljöarbetet är av betydande 

vikt och en säker och miljömässigt godtagbar användning av uppgrävda jordmassor är 

eftersträvansvärt. Uppsatsen skrivs därför utifrån ett perspektiv där företags möjligheter och 

skyldigheter står i centrum vad gäller användning av uppgrävda jordmassor. Naturen har 

tillskrivits ett eget skyddsvärde och fungerar inte enbart som livsmiljö för människan.3 Vid 

projekt som Förbifart Stockholm och Västlänken är det dessutom fråga om enorma mängder 

massor som hanteras, vilket indikerar på att det redan här kan uppstå problem ur 

miljösynpunkt.  

   

Användning av uppgrävda jordmassor i anläggningsarbeten är en verksamhet som omfattas av 

miljöbalkens (1998:808) bestämmelser och de allmänna hänsynsreglerna.4 Därmed omfattas 

användningen av målsättningen om en hållbar utveckling i enlighet med miljöbalkens 

portalparagraf i 1 kap. 1 § MB. Hänsynsreglerna behandlas mer detaljerat i avsnitt 3. 

Målbestämmelsen om en hållbar utveckling ska tas i beaktande på ett konkret sätt, vilket 

betyder att hänsyn ska tas till målsättningen om en hållbar utveckling.5 Målsättningen om en 

                                                           
1 Se Naturvårdsverket, Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, s. 8 och Miljösamverkan 

Västerbotten, Att använda avfall som anläggningsmaterial – Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt  

information till verksamhetsutövare, Bilaga 1 sammanställning enkätsvar miljöförvaltningar, s. 29 ff.   
2 Se mark- och miljödomstolens deldom (den 17 december 2014) i mål nr M 3346-11 och  

http://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/Vastlanken---smidigare-

pendling-och-effektivare-trafik/Nyheter/2015/2015-12/massor-av-massor/, senast besökt 2016-03-07.  
3 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 7. Se 1 kap. 1 § MB.  
4 Naturvårdsverket, Handbok 2010:1, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, s. 69.  
5 Se exempelvis MÖD 2006:53 och MÖD 2010:38.  

http://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/Vastlanken---smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/Nyheter/2015/2015-12/massor-av-massor/
http://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/Vastlanken---smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/Nyheter/2015/2015-12/massor-av-massor/
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hållbar utveckling behandlas på ett mer djupgående sätt i avsnitt 5, men tas genomgående upp 

i hela uppsatsen.  

   

För att använda uppgrävda jordmassor för anläggningsändamål omfattas verksamheten i vissa 

fall av tillståndsplikt eller anmälningsplikt.6 Jordmassorna klassificeras då som avfall och 

avfallslagstiftningen blir tillämplig. Implementering av Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa 

direktiv7 skedde i svensk lagstiftning år 2011 genom ändringar i 15 kap. MB och 

avfallsförordningen (2011:927).8 Idag är en av de största och mest utmärkande utmaningarna 

för den europeiska miljöpolitiken hantering av avfall. En avfallshantering som präglas av 

effektivitet och en avfallshantering som specifikt medför en minskning av mängden avfall är 

såväl efterfrågad som nödvändig.9 I såväl miljöbalken som den unionsrätt som ligger till 

grund för den svenska rätten kommer målsättningar till uttryck, vilka är aktuella vid 

användning av uppgrävda jordmassor. Användning av uppgrävda jordmassor för 

anläggningsändamål ska ses i ljuset av EU:s cirkulära ekonomi, vilket betyder att avfall ska 

nyttjas som en resurs.10 Den cirkulära ekonomin bidrar till målet om en hållbar utveckling.  

 

Denna uppsats syftar till att klargöra rättsläget vad gäller användning av uppgrävda 

jordmassor och därmed bidra till företags möjlighet att göra rätt vid användning av sådana 

jordmassor. Företag är betydelsefulla aktörer för uppnående av ekonomisk hållbarhet. Det är 

dock av vikt att de bidrar till sådan hållbarhet på ett sätt som inte medför negativa 

konsekvenser för miljön. Beror avsaknaden av kunskap vad som gäller juridiskt på 

otydligheter i lagstiftningen är det viktigt att redogöra för vad som gäller. Uppsatsen omfattar 

en utredning och sammanställning av rättsläget vad gäller användning av uppgrävda 

jordmassor. Med anledning av att en sådan utredning och sammanställning inte finns att tillgå 

fyller den sammanställande delen en viktig funktion. Den sammanställande delen följs 

genomgående av kommentarer i syfte att problematisera och analysera regleringen.   

 

                                                           
6 Se Naturvårdsverket, Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, s. 24-25.  
7 Hädanefter kallad avfallsdirektivet.  
8 Ds 2009:37, s. 7-8 och prop. 2010/11:125, s. 13. Avfallsdirektivet har bland annat ersatt rådets direktiv 

2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall. 
9 Ebbesson, Miljörätt, 2015, s. 190.  
10 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/EU-och-

resurseffektivitet-EU-2020/Cirkular-ekonomi/, senast besökt 2016-02-04.  

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/EU-och-resurseffektivitet-EU-2020/Cirkular-ekonomi/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/EU-och-resurseffektivitet-EU-2020/Cirkular-ekonomi/
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1.2 Syfte och frågeställningar        

Syftet med denna uppsats är att problematisera användningen av uppgrävda jordmassor för 

anläggningsändamål. 

 

För att uppfylla syftet ska följande frågor besvaras:  

1. När är uppgrävda jordmassor att betrakta som avfall?     

2. Under vilka förutsättningar råder det tillstånds- respektive anmälningsplikt för att använda 

uppgrävda jordmassor för anläggningsändamål?      

3. Vilka jordmassor är tillåtliga att användas för anläggningsändamål? 

4. Är användningen av uppgrävda jordmassor förenlig med allmänna miljörättsliga principer 

och målsättningar?    

                            

1.3 Val av metod och material  

I denna uppsats används den rättsdogmatiska metoden. Det betyder att svar har eftersökts i 

lagstiftning, förarbeten, prejudikat samt juridisk doktrin.11  

            

Rättsdogmatiken innefattar unionsrättsligt material och även unionsrättsliga rättskällor har, i 

den mån det är relevant i syfte att besvara uppsatsens frågeställningar, använts.12 För att det 

ska vara möjligt att tolka sådana rättskällor fordras det att en unionsrättslig metod används.13 

Det unionsrättsliga material som har använts i denna uppsats är fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, avfallsdirektivet, avfallsdirektivets preambel, rättspraxis från EU-

domstolen, kommissionens tolkningsmeddelande om avfall och biprodukter, kommissionens 

meddelandedokument om en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, kommissionens 

vägledning för tolkning av avfallsdirektivet och kommissionens förslag till ändring av 

avfallsdirektivet. I syfte att se till det uttryckliga syftet med den lagstiftning som tas upp i 

uppsatsen har en teleologisk tolkningsmetod använts. Det är relevant för besvarandet av 

frågeställningarna att förstå syftet med lagstiftningen. En teleologisk tolkningsmetod är 

ändamålsinriktad och därför har avfallsdirektivets preambel använts i denna uppsats.14 

Preambeln har använts för att se till syftet med avfallsdirektivet.15   

   

                                                           
11 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, Korling & Zamboni (red.), Juridisk metodlära, 2013, s. 21. 
12 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, 2015, s. 43.  
13 Reichel, EU-rättslig metod, Korling & Zamboni (red.), Juridisk metodlära, 2013, s. 109.  
14 Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2011, s. 168.  
15 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, 2014, s. 187. En rättsakts preambel har betydelse vid tolkning av 

en rättsakts bestämmelser, se exempelvis domstolens dom av den 13 november 1990, C-106/89, EU:C:1990:395, 

punkt 12.  
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Som komplement till ovan angivna rättskällor har material från Naturvårdsverket använts, 

främst Naturvårdsverkets handbok ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten”. 

Naturvårdsverkets handbok fungerar som vägledning och är inte rättsligt bindande. Även 

material från kommuner, länsstyrelser och Miljösamverkan16 har använts. Materialet tillmäts 

inte den styrka som lagstiftning, förarbeten och prejudikat har, men har använts som 

belysande för att tolka och förstå. Med anledning av att det saknas motsvarande vägledning i 

lagstiftning, förarbeten, prejudikat och juridisk doktrin har hjälp tagits av det material som 

finns att tillgå. Eftersom det är tillsynsmyndigheternas material som har använts är materialet 

tillförlitligt som tolkningsstöd.  

 

Slutligen är det av vikt att framlyfta att det inom det miljörättsliga området inte har uppställts 

någon specifik metod som ska användas i samtliga fall då det är fråga om miljörättsliga 

spörsmål. Följden av nyss nämnda är att det är frågeställningarnas karaktär i denna uppsats 

som har styrt valet av såväl metod som material.17  

              

1.4 Avgränsning   

I denna uppsats behandlas uteslutande den rättsliga regleringen av användning av uppgrävda 

jordmassor. Vikt kommer inte att läggas vid att förklara användning av uppgrävda jordmassor 

på ett naturvetenskapligt sätt och ingen fördjupning kommer att göras i de mer 

naturvetenskapliga förhållandena och aspekterna som användning av uppgrävda jordmassor 

kan ge upphov till.  

   

En förutsättning för en renare natur är att det exempelvis inte tillförs föroreningar i mark. I 

denna uppsats avses dock inte orsaken till varför marken är förorenad att behandlas, vilket 

betyder att ingen närmare undersökning kommer att göras i utsläppsmängder för att minska 

förorening i mark. De närbesläktade områdena deponier och efterbehandlingsansvar 

behandlas inte heller i uppsatsen 

 

                                                           
16 Miljösamverkan är ett samverkansorgan kring specifikt tillsyn och tillsynsvägledning vad gäller området som 

miljöbalken reglerar. Bland de medverkande i Miljösamverkan återfinns exempelvis länsstyrelser, 

Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Målsättningen är en förbättrad samsyn mellan de olika länsstyrelserna 

och en i högre grad likartad hantering i tillsynsfrågor.  
17 Se närmare Fisher, Lange, Scotford & Carlarna, Maturity and Methodology: Starting a Debate about 

Environmental Law Scholarship, Journal of Environmental Law, 2009.  
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1.5 Struktur                    

Inledningsvis redogörs det för när uppgrävda jordmassor rättsligt definieras som avfall 

(avsnitt 2). Hur uppgrävda jordmassor definieras har betydelse för företag som avser använda 

dem. Betraktas uppgrävda jordmassor som avfall medföljer ett ansvar att hantera dem på ett 

miljömässigt godtagbart sätt, vilket leder in på att en verksamhet som använder uppgrävda 

jordmassor för anläggningsändamål kan omfattas av krav på anmälan eller tillståndsplikt. Det 

redogörs därför för när en sådan prövning av verksamheten ska ske. Med utgångspunkt i att 

användning av uppgrävda jordmassor i vissa fall omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt 

analyseras dessutom själva användningen i förhållande till allmänna miljörättsliga principer 

och unionsrättsliga målsättningar (avsnitt 3). Efter redogörelsen för när det råder tillstånds- 

eller anmälningsplikt är kunskap om vilka jordmassor som är tillåtliga att användas för 

anläggningsändamål av relevans (avsnitt 4). I det näst sista avsnittet behandlas regleringen om 

användning av uppgrävda jordmassor och därmed användningen i förhållande till 

miljöbalkens målsättning om en hållbar utveckling (avsnitt 5). Slutsatserna återfinns i det sista 

avsnittet (avsnitt 6).    
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2 Uppgrävda jordmassor som avfall         
I följande avsnitt utreds det hur den rättsliga kategoriseringen av uppgrävda jordmassor går 

till, det vill säga när uppgrävda jordmassor definieras som avfall. I syfte att illustrera 

problematiken kring avfallsdefinitionen och tydliggöra vari den centrala problematiken ligger 

redogörs det även för gränsdragningen mellan avfall och biprodukt. Den rättsliga definitionen 

har betydelse utifrån två skäl. Definieras uppgrävda jordmassor som avfall omfattas de av 

avfallslagstiftningens bestämmelser. Av lydelsen i 15 kap. 5 a § MB framgår att den som 

innehar avfall ska tillse att avfallet hanteras på ett sätt som är godtagbart ur hälso- och 

miljösynpunkt. Ansvaret tydliggörs därmed.18 Den rättsliga definitionen har följaktligen 

betydelse för företags ansvar och till följd därav även för miljön. 

                

2.1 Grundläggande utgångspunkter om avfallsbegreppet  

Den rättsliga innebörden av avfallsbegreppet och följaktligen också frågan när 

avfallslagstiftningen ska tillämpas är ständigt omdiskuterat. Vad ryms inom avfallsbegreppet 

och hur ska begreppet tolkas? I avfallsdirektivet återfinns definitionen av avfall i artikel 3 (1) 

och lyder som följer; ”med avfall avses varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av 

med eller avser eller är skyldig att göra sig av med”. Den svenska definitionen har anpassats 

till lydelsen i avfallsdirektivet och har implementerats genom stadgandet i 15 kap. 1 § MB.19 

EU-domstolen har i ett flertal avgöranden belyst problematiken kring avfallsbegreppet och 

därmed när avfallslagstiftningen blir tillämplig, varav ett urval berörs nedan för en djupare 

förståelse av den fortsatta framställningen.  

 

I Inter-Environnement Wallonie fastställde EU-domstolen att det avgörande för 

avfallsbegreppets tillämpningsområde är begreppet ”göra sig av med”.20  

    

Hur tolkningen av begreppet ”göra sig av med” ska göras förtydligas i ARCO 

Chemie Nederland m.fl. Däri konstaterade EU-domstolen att tolkning ska ske mot 

bakgrund av avfallsdirektivets uppställda syfte, nämligen syftet att skydda såväl 

människors hälsa som miljön mot effekter av skadlig karaktär vilka uppstår vid 

insamling, transport, behandling, förvaring och deponering av avfall. Begreppet 

ska dessutom tolkas mot bakgrund av artikel 191 (2) FEUF, vari det stipuleras att 

den miljöpolitik som bedrivs av EU ska syfta till en hög skyddsnivå samtidigt som 

                                                           
18 Marcusson, Miljöbalken 15 kap. 5 a § MB, lagkommentar punkt 582 (4/2 2016, Karnov).  
19 Ebbesson, Miljörätt, 2015, s. 190.  
20 Domstolens dom av den 18 december 1997, C-129/96, EU:C:1997:628, punkt 26.  
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den ska grundas på försiktighetsprincipen och på principen att förebyggande 

åtgärder bör vidtas. Med anledning av förevarande konstaterade EU-domstolen att 

avfallsbegreppet i sig inte kan ges en restriktiv tolkning, utan begreppet ska istället 

ges en vid tolkning.21    

 

En indikation på att det kan vara fråga om avfall är den metod som tillämpas för 

bearbetning av föremålet, likväl som att ytterligare en indikation utgörs av 

allmänhetens uppfattning om vad som är avfall. Emellertid ska förekomsten av 

avfall avgöras mot bakgrund av samtliga omständigheter som föreligger i det 

enskilda fallet och med beaktande av avfallsdirektivets syfte och det faktum att 

avfallsdirektivets verkan inte tillåts begränsas.22   

 

Av ovanstående rättsfallsframställning framgår att avfallsbegreppet har givits ett vidsträckt 

tolkningsutrymme.23 Vägledning i hur bedömning av begreppet ”göra sig av med” ska gå till 

får sökas i EU-domstolens avgöranden och det är i ljuset av dem som tolkning sker. Att 

begreppet ”göra sig av med” ska tolkas mot bakgrund av att en hög skyddsnivå ska uppnås 

och att människors hälsa och miljön ska skyddas kan innebära tolkningssvårigheter för företag 

som innehar uppgrävda jordmassor och som ska definiera dem rättsligt. Begreppet ska tolkas 

mot bakgrund av miljömässigt fördelaktiga utgångspunkter, men det är inga tydliga riktlinjer 

som uppställs.  

           

2.2 Förutsättningar för att uppgrävda jordmassor definieras som avfall  

I avfallsförordningens fjärde bilaga återfinns ”bygg och rivningsavfall” under kapitel 17. Däri 

görs en uppräkning av olika avfallskategorier som utgör avfall under förutsättning att 

innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med föremålet eller 

ämnet i enlighet med vad som stipuleras i 15 kap. 1 § MB.24 Jord, uppgrävda jordmassor från 

förorenade områden, sten och muddermassor likväl som jord och sten som innehåller farliga 

ämnen klassificeras som avfall.25 Även övrig jord och sten kategoriseras som avfall.26 Såväl 

rena som förorenade jordmassor kan klassificeras som avfall. Det beror dock på det så kallade 

                                                           
21 Domstolens dom av den 15 juni 2000, C-418/97 och C-419/97,  EU:C:2000:318, punkterna 36-40.  
22 Domstolens dom av den 15 juni 2000, C-418/97 och C-419/97, EU:C:2000:318, punkterna 69, 71 och 73.  
23 Se även domstolens dom av den 7 september 2004, C-1/03, EU:C:2004:490, punkt 45.  
24 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Hantering av massor – kort information om olika hanteringssätt, 2013, s. 

3.  
25 Kod 17 05 och kod 17 05 03*.  
26 Kod 17 05 04.  
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kvittblivningssyftet, det vill säga huruvida innehavaren av avfallet har för avsikt att göra sig 

av med avfallet.27     

         

Vikten av att en prövning sker av innehavarens syften respektive skyldigheter vad gäller 

förfogandet över ämnet eller föremålet uttrycks i förarbetena och benämns som det så kallade 

kvittblivningsintresset; en sådan prövning är alltid nödvändig.28 Följande fungerar som 

belysande exempel. Jordmassor som uppstår i en situation där en ledningsgrav grävs och som 

därefter läggs tillbaka i den uppgrävda graven inom samma fastighet medför att jordmassorna 

ifråga inte definieras som avfall. Det motiveras med att innehavaren av jordmassorna inte har 

för avsikt att göra sig av med jordmassorna. Väljer däremot innehavaren att inte lägga tillbaka 

de uppgrävda jordmassorna i graven utgör de avfall.29 Enligt Naturvårdsverkets bedömning är 

tidsrymden viktig vid avgörandet av om uppgrävda jordmassor betraktas som avfall. 

Jordmassor som grävs upp och sedan, inom rimlig tid, används på den specifika plats där de 

grävts upp definieras inte som avfall. Är det inte utrett att jordmassorna kommer att nyttjas 

eller om det inte är möjligt att räkna med en användning mer än på lång sikt betraktas 

jordmassorna som avfall.30 Ur miljöskyddssynpunkt är det rimligt att uppgrävda jordmassor 

som inte används inom rimlig tid, utan istället förblir liggande, definieras som avfall eftersom 

innehavaren då har ett ansvar att hantera jordmassorna på ett sätt som är godtagbart ur hälso- 

och miljösynpunkt. 

       

Miljööverdomstolen har framhållit att ingen vikt ska läggas vid materialets inneboende 

egenskaper, såsom exempelvis föroreningsinnehåll, vid bedömningen av vad som är avfall 

och tvärtom.31 Att materialets inneboende egenskaper inte ska beaktas vid bedömningen av 

om materialet är avfall eller inte är problematiskt ur miljöskyddssynpunkt. Ett material som 

innehåller föroreningar, och som innehavaren gör sig av med, strider mot att begreppet ”göra 

sig av med” ska tolkas mot bakgrund av att en hög skyddsnivå ska uppnås och att människors 

hälsa och miljön ska skyddas. Det är dessutom innehavarens skyldighet att se till att 

materialet, under förutsättning att det definieras som avfall, hanteras på ett sätt som är 

godtagbart ur miljö- och hälsosynpunkt. Svårigheter med en sådan hantering kan uppstå om 

                                                           
27 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Hantering av massor – kort information om olika hanteringssätt, 2013, s. 

3.  
28 Prop. 2010/11:125, s. 24.  
29 Miljösamverkan Sydost, Förorenade och icke förorenade massor- En handledning för miljöinspektörer, 2003, 

s. 4. 
30 Naturvårdsverket, Hantering av massor i infrastruktursprojekt - Vägledning avfall i anläggningsarbeten januari 

2016, s. 2.  
31 MÖD 2010:1.  



14 
 

materialet är förorenat. Att göra sig av med uppgrävda jordmassor som innehåller 

föroreningar, vilka vid senare tillfällen används för exempelvis anläggningsändamål, är inte 

heller förenligt med målet i 1 kap. 1 § MB om att en hållbar utveckling ska främjas. 

Materialets innehåll bör därför spela roll vid bedömningen. När uppgrävda jordmassor 

används på nytt i anläggningsarbeten är de inneboende egenskaperna av betydelse, vilket 

klargörs längre fram i uppsatsen. Ur miljöskyddssynpunkt bör de inneboende egenskaperna 

därför tillmätas betydelse redan vid bedömningen av om uppgrävda jordmassor definieras 

som avfall.   

   

För att illustrera problematiken kring när uppgrävda jordmassor omfattas av avfallsbegreppet 

redogörs det nedan för en del av MÖD 2014:1.32    

 

Det var fråga om en planerad anläggning av en terrängmodulering med 

sammanlagt 2000 meter3 sulfidhaltiga jordmassor. Uppgrävning av jordmassorna 

hade skett i samband med ett anläggningsarbete av en väg och jordmassorna skulle 

inte enbart täckas över av täta material utan också anläggas med hållfast material 

för att hindra oxidation. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att de 

sulfidhaltiga jordmassorna omfattades av avfallsdefinitionen i 15 kap. 1 §  MB och 

anförde samma skäl som underinstanserna i målet; det ansågs vara klargjort att de 

sulfidhaltiga jordmassorna inte på något sätt skulle användas i byggnationen av 

vägen och att det inte förelåg ett självständigt ändamål med den planerade 

vägmodelleringen. Förfarandet var istället ett sätt att göra sig av med de 

sulfidhaltiga jordmassorna, vilket innebar att jordmassorna betraktades som avfall 

enligt lydelsen i 15 kap. 1 § MB.33    

     

Det framgår följaktligen att uppgrävda jordmassor inte betraktas som avfall om följande 

situation föreligger: blir jordmassorna föremål för användning inom området där de har 

uppkommit, det vill säga att jordmassorna exempelvis ska användas för att anlägga den väg 

som de grävts upp i samband med, och det finns en självständig avsikt med den planerade 

anläggningen definieras jordmassorna inte som avfall. Finns det istället ett bortkvittningssyfte 

med jordmassorna, likt exemplet ovan där förfarandet med jordmassorna var ett sätt att göra 

                                                           
32 Det hänvisas till rättsfallet ytterligare en gång längre fram i uppsatsen, eftersom rättsfallet har stor betydelse 

för framställningen. Rättsfallet ifråga omfattar flera viktiga frågeställningar och med avsikt att illustrera olika 

spörsmål hänvisas det till rättsfallet ytterligare en gång. Övriga domar som behandlar användning av uppgrävda 

jordmassor i anläggningsarbeten avser ofta användning i sluttäckning på deponier och är därför inte av relevans 

för denna uppsats.  
33 MÖD 2014:1.  
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sig av med dem, betraktas jordmassorna som avfall i enlighet med vad som stadgas i 15 kap. 1 

§ MB. Kvittblivningssyftet tillmäts därmed avgörande betydelse.  

          

2.3 Gränsdragning mellan avfall och biprodukt      

Kunskap om var gränsdragningen går mellan vad som anses vara avfall och vad som anses 

vara en biprodukt kan vara illustrerande och förtydligande vid avgörandet av om uppgrävda 

jordmassor omfattas av avfallsbegreppet eller inte. Definitionen av vad som anses vara en 

biprodukt, och därmed inte avfall, stipuleras i avfallsdirektivets artikel 5 (1). Bestämmelsen 

har implementerats i svensk lagstiftning genom lydelsen i 15 kap. 1 § st. 2 MB.34 Ett ämne 

eller ett föremål anses vara en biprodukt om följande tre uppställda kriterier uppfylls:  

1. uppkomsten av ämnet eller föremålet ska ha skett i en tillverkningsprocess, vars 

huvudsakliga syfte inte utgörs av produktion av ämnet eller föremålet, 

2. användning av ämnet eller föremålet ska kunna ske med omedelbar verkan utan att 

bearbetning av något annat slag än specifikt den bearbetning som är standardiserad i 

industriell praxis krävs, och 

3. fortsatt och framtida användning av ämnet eller föremålet kommer att kunna ske på ett sätt 

som är godkännbart utifrån såväl hälso- som miljömässiga skäl och som dessutom inte står i 

strid med lag eller övrig författning.  

  

Enligt det tredje kriteriet ska det vara säkerställt, och inte enbart möjligt, att fortsatt 

användning av ämnet eller föremålet kommer att ske. Förklaringen till kriteriet är att vid 

avsaknad av ett sådant säkerställande kan det finnas risk för att materialet bortskaffas som 

avfall.35 För att åskådliggöra när uppgrävda jordmassor kan bli föremål för gränsdragning 

mellan avfall och biprodukt redogörs det nedan för en del av MÖD 2014:1.  

 

Frågan huruvida de sulfidhaltiga jordmassorna ansågs utgöra en biprodukt istället 

för avfall prövades. Mark- och miljööverdomstolen ansåg att avsikten var att göra 

sig av med jordmassorna. Jordmassorna ersatte dessutom inte på något sätt 

användning av övrigt material. Terrängmoduleringen levde inte upp till kravet på 

en användning som skulle kunna fortgå och jordmassorna kunde följaktligen inte 

betraktas som en biprodukt.36        

                                                           
34 Ebbesson, Miljörätt, 2015, s. 190.  
35 European Commission, Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste, 

2012, s. 16.  
36 MÖD 2014:1.  
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Det kan konstateras att vikt läggs vid säkerställandet av att uppgrävda jordmassor ska kunna 

bli föremål för fortsatt användning. Det avgörande för att uppgrävda jordmassor ska betraktas 

som biprodukt är att de tre kriterierna som framgår av lydelsen i 15 kap. 1 § st. 2 MB uppfylls 

och därmed att jordmassorna fortsättningsvis ska kunna användas. Uppfylls inte kravet på en 

fortsatt användning tyder det på att de uppgrävda jordmassorna istället ska betraktas som 

avfall.  

      

Kommissionen anför i sitt tolkningsmeddelande om avfall och biprodukter att trots det faktum 

att ett material uppfyller de krav som ställs för att det inte ska betraktas som avfall, ska 

materialet likväl betraktas och behandlas som avfall om innehavaren gör sig av med det.37 Det 

kan därför konstateras att uppgrävda jordmassor betraktas som avfall om innehavarens 

primära avsikt är att göra sig av med jordmassorna, likväl som det kan fastställas att begreppet 

”göra sig av med” tillmäts avgörande betydelse.  

            

2.4 Sammanfattning     

Mot bakgrund av vad som anförts i detta avsnitt kan det konstateras att det inte alltid är tydligt 

enligt lagstiftningen när uppgrävda jordmassor rättsligt sett betraktas som avfall. Den centrala 

problematiken ligger i att avgöra om uppgrävda jordmassor definieras som avfall eller som 

biprodukt. Avsikten att göra sig av med jordmassorna ställs mot att jordmassorna ska ha 

uppstått i en tillverkningsprocess där det huvudsakliga syftet inte är produktion, kan användas 

utan bearbetning och bli föremål för fortsatt och framtida användning. Begreppet  ”göra sig av 

med” är inte helt lättförståeligt, inte minst med tanke på den unionsrättsliga praxis vari det 

framhålls att begreppet ska tolkas mot bakgrund av såväl avfallsdirektivets syfte som artikel 

191 (2) FEUF. Tidsaspekten utgör vägledning för företag som ska definiera uppgrävda 

jordmassor rättsligt. Jordmassor som grävts upp och används inom rimlig tid från det att 

uppgrävningen gjordes tyder på att det är fråga om en fortsatt användning och att 

jordmassorna därmed inte klassificeras som avfall. Är det oklart om jordmassorna 

överhuvudtaget kommer att användas eller om användning först ska ske långt fram i tiden 

tyder det på att det finns ett kvittblivningssyfte och att jordmassorna därför klassificeras som 

avfall. 

 

                                                           
37 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet - Tolkningsmeddelande om avfall och 

biprodukter (COM (2007) 59 slutlig), s. 6.  
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2.5 Definitioner i den fortsatta framställningen                

Det förutsätts att uppgrävda jordmassor definieras som avfall för att det ska råda tillstånds- 

respektive anmälningsplikt för att använda dem för anläggningsändamål. I den fortsatta 

framställningen används därför termen uppgrävda jordmassor istället för avfall. För 

tydlighets skull används termen avfall i avsnitt 3 när det redogörs för avfallsdirektivets syfte 

och målsättningen för avfallshantering, avfallshierarkin och den cirkulära ekonomin. När 

användningen sedan analyseras utifrån nämnda unionsrättsliga delar används termen 

uppgrävda jordmassor, i syfte att tydliggöra att det är specifikt uppgrävda jordmassor som 

behandlas.  
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3 Prövningsnivå för användning av uppgrävda jordmassor för 

anläggningsändamål och specifikt om användningen av 

jordmassorna                                                                
Verksamheter som använder uppgrävda jordmassor i anläggningsarbeten omfattas ibland av 

tillståndsplikt eller anmälningsplikt. Syftet med detta avsnitt är dels att utreda och 

problematisera vilken prövningsnivå som gäller för att använda uppgrävda jordmassor 

specifikt för anläggningsändamål, dels att analysera själva användningen av uppgrävda 

jordmassor utifrån allmänna miljörättsliga principer och unionsrättsliga målsättningar.    

 

Avsnittet inleds med en klargörande redogörelse för vad som avses med användning för 

anläggningsändamål och vad som definierar en miljöfarlig verksamhet. Efter det redogörs det 

för när det råder tillstånds- respektive anmälningsplikt. Med utgångspunkt i att användning av 

uppgrävda jordmassor för anläggningsändamål som verksamhet kan omfattas av 

tillståndsplikt eller krav på anmälan och att användning av uppgrävda jordmassor omfattas av 

miljörättsliga regler analyseras och problematiseras användningen. I följande framställning 

förutsätts det att uppgrävda jordmassor klassificeras som avfall enligt avfallslagstiftningen.    

       

3.1 Användning för anläggningsändamål    

Användning av uppgrävda jordmassor specifikt för anläggningsändamål utgör ett förfarande 

som innebär att återvinning sker genom att anläggningsmaterial av den mer sedvanliga sorten 

ersätts av uppgrävda jordmassor.38 Det är fråga om en sådan återvinning under förutsättning 

att uppgrävda jordmassor ersätter traditionella anläggningsmaterial i en mängd som är 

nödvändig för kontruktionens funktion. Det är även av vikt att konstruktionen fyller en 

funktion.39 Utmärkande för en åtgärd som innebär återvinning är att det primära syftet med 

åtgärden är att uppgrävda jordmassor nyttjas på ett sätt som bidrar till att naturresurser 

bevaras. Bevarande av naturresurser sker genom att uppgrävda jordmassor ersätter övrigt 

material som i annat fall skulle ha krävts för anläggningsändamålet.40 Med 

anläggningsändamål åsyftas nyttjande av material för skapandet av exempelvis järnvägar, 

parkeringsplatser, vägar och bullervallar.41  

             

                                                           
38 Naturvårdsverket, Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, s. 21 
39 Naturvårdsverket, Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, s. 17.  
40 MÖD 2014:1 och MÖD 2005:65. Se även domstolens dom av den 27 februari 2002, C-6/00, EU:C:2002:121, 

punkt 69.  
41 Naturvårdsverket, Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, s. 13.  
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3.2 Miljöfarlig verksamhet                            

Enligt lydelsen i 9 kap. 1 § MB är det fråga om miljöfarlig verksamhet om mark, byggnad 

eller anläggning används på ett sätt som medför eller som riskerar att medföra utsläpp i mark 

eller vatten, förorening av mark, luft eller vatten eller olägenhet för omgivningen av övrig 

karaktär. Med olägenhet av övrig karaktär åsyftas exempelvis buller, skakningar, ljus och 

strålning.42 Redan själva risken för att en olägenhet ska uppstå är tillräcklig, vilket betyder att 

det i begreppet ”miljöfarlig” även ryms själva risken för olägenhet.43 I 9 kap. 1 § p. 1 MB 

stipuleras att utsläpp av fasta ämnen från mark, byggnad eller anläggning i mark eller vatten 

utgör miljöfarlig verksamhet och fasta ämnen utgörs exempelvis av fast avfall, jordmassor 

och muddermassor.44 Användning av uppgrävda jordmassor för anläggningsändamål omfattas 

av definitionen i 9 kap. 1 § MB och utgör miljöfarlig verksamhet.45 Att det är fråga om 

miljöfarlig verksamhet tydliggör vikten av att utreda regleringen om användning av 

uppgrävda jordmassor.         

                                               

De allmänna hänsynsreglerna, vilka återfinns i miljöbalkens andra kapitel, fungerar som 

grundval i bedömningen av huruvida verksamheter och åtgärder är tillåtliga. En verksamhet 

som utgör miljöfarlig verksamhet omfattas av hänsynsreglerna. Tillämpning av reglerna ifråga 

ska ske vid prövning om tillåtlighet, tillstånd, godkännande, dispens och tillsyn.46 Viktigt att 

framlyfta är att hänsynsreglerna ska tillämpas vid prövning av varenda verksamhet och åtgärd 

som inte i det specifika fallet är av oväsentlig vikt för miljöbalkens mål om främjandet av en 

hållbar utveckling.47 För oräkneliga miljöfarliga verksamheter uppställs det krav på att 

verksamheten föregås av antingen anmälan eller beviljat tillstånd för att överhuvudtaget få 

bedrivas.48 Det framgår av lydelsen i 9 kap. 6 § MB. Enligt vad som framgår av 

miljöprövningsförordningen (2013:251) fordras anmälan eller beviljat tillstånd för 

bedrivandet av vissa verksamheter.     

 

De allmänna hänsynsreglerna uttrycker ett flertal överordnade principer rörande hänsyn till 

miljön. Innebörden av hänsynsreglerna är att det föreligger skyldighet att ta hänsyn till miljön. 

Hänsynsreglerna innefattar dessutom en omkastning av bevisbördan, vilket innebär att den 

                                                           
42 Ebbesson, Miljörätt, 2015, s. 156.  
43 Michanek, Miljöbalken 9 kap. 1 § MB, lagkommentar punkt 334 (8/3 2016, Karnov) och prop. 1997/98:45, del 

1, s. 327.  
44 Michanek, Miljöbalken 9 kap. 1 § MB, lagkommentar punkt 337 (8/3 2016, Karnov).  
45 Naturvårdsverket, Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, s. 24.  
46 Ebbesson, Miljörätt, 2015, s. 76. Se närmare 2 kap. 1 § MB.  
47 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 13.  
48 Ebbesson, Miljörätt, 2015, s. 158.  
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som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska visa att 

skyldigheterna åtlyds. Ett företag kan inte enbart hävda att företaget har gjort sitt bästa för att 

förhindra att olägenheter för miljön uppstår, utan det ska bevisas att företagande av ytterligare 

skyddsåtgärder inte är nödvändiga.49 Den som söker tillstånd ska visa att verksamheten ifråga 

är möjlig att bedriva utan att den medför skadliga miljöeffekter eller på något annat sätt 

hindrar miljöbalkens mål.50 En miljöfarlig verksamhet som måste föregås av anmälan eller 

beviljat tillstånd är i sig skadlig för miljön. Att den som söker tillstånd för en verksamhet som 

är miljöfarlig ska visa att verksamheten kan bedrivas utan att medverka till skadliga 

miljöeffekter innebär följaktligen en viss problematik, eftersom det är fråga om just 

miljöfarlig verksamhet.  

 

En verksamhet som utgör miljöfarlig verksamhet omfattas även av föreskriften om 

verksamhetsutövarens egenkontroll, vilken återfinns i 26 kap. 19 § MB, och tillämpliga 

miljökvalitetsnormer.51    

            

3.3 Prövningsnivå för användning av uppgrävda jordmassor        

Det råder idag oklarhet om huruvida verksamheter som använder uppgrävda jordmassor för 

anläggningsändamål ska betraktas som tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga eller om 

verksamheten ifråga inte behöver föregås av en anmälan enligt regleringen i 9 kap. MB och 

miljöprövningsförordningen.52 Det finns tre olika nivåer som aktualiseras för verksamheter i 

samband med användning av uppgrävda jordmassor för anläggningsändamål och problem kan 

följaktligen uppstå med att placera verksamheten i rätt prövningsnivå.53 Följande 

framställning syftar till att klargöra och analysera problematiken.  

        

3.3.1 Avgörande – risk för förorening  

Det avgörande vid fastställande av prövningsnivå är själva risken för förorening. Det är inte 

uttryckligt fasta gränser, i form av den bestämda mängd uppgrävda jordmassor som hanteras 

eller anläggningens storlek, som har avgörande betydelse.54 Med föroreningsrisk avses risk 

för att uppgrävda jordmassor kan bestå av giftiga ämnen och risk för damning eller grumling 

                                                           
49 Bengtsson, Speciell Fastighetsrätt - Miljöbalken, 2015, s. 158.  
50 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 13.  
51 Naturvårdsverket, Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, s. 24. 
52 Naturvårdsverket, Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, s. 9.  
53 Naturvårdsverket, Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, s. 28.  
54 Naturvårdsverket, Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, s. 28. Se även  Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län, Hantering av massor – kort information om olika hanteringssätt, 2013, s. 4.  
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av vattenområde.55 Särskilda skyddsåtgärder som har företagits i syfte att reducera 

föroreningsrisken eller försiktighetsmått av övrig karaktär bör inte beaktas eftersom det 

avgörande för prövningsnivån är föroreningsrisken som själva användningen av uppgrävda 

jordmassor kan medföra. I en situation där särskilda skyddsåtgärder planeras och genomförs i 

syfte att reducera föroreningsrisken finns det en potentiell risk för att verksamheten medför en 

väsentligt högre föroreningsrisk om skyddsåtgärderna skulle brista eller på något sätt inte vara 

tillräckliga.56 Härvid återfinns ett tydligt miljöskyddsperspektiv. Skulle hänsyn tas till 

företagande av specifika skyddsåtgärder vid fastställandet av prövningsnivå finns det 

följaktligen risk för att naturens skyddsvärde inte till fullo beaktas med anledning av att 

skyddsåtgärderna kan ”dölja” den verkliga föroreningsrisken.  

          

Det kan konstateras att det är risken för förorening som står i centrum i och med att risken  

tillmäts avgörande betydelse vid fastställande av prövningsnivå. Miljölagstiftningens mest 

betydelsefulla uppgift är att så långt som möjligt och i så hög utsträckning som möjligt 

förekomma skadlig inverkan på människors hälsa och miljön.57 Det betyder att 

miljölagstiftningen har en preventiv uppgift.58 Att det är risken för förorening som står i 

centrum stämmer väl överens med miljölagstiftningens preventiva funktion och synsätt.    

 

3.3.2 Tillståndsplikt  

Verksamheter som använder uppgrävda jordmassor för anläggningsändamål betraktas som 

tillståndspliktiga enligt 29 kap. 13 § miljöprövningsförordningen om användningen av de 

uppgrävda jordmassorna sker på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 

grundvatten. Föroreningsrisken med användningen får inte enbart vara ringa. Det betyder att 

nivån för föroreningsrisken måste överskrida gränsen för ringa. Tillståndspliktiga 

verksamheter ska söka tillstånd hos länsstyrelsen.59 

 

Naturvårdsverket har sammanställt ett flertal indikatorer som kan fungera som vägledning vid 

bedömning av om risken för förorening inte enbart är ringa och verksamheten därmed är 

tillståndspliktig: det föreligger mer än ringa föroreningsrisk, det vill säga högre 

                                                           
55 Luleå kommun, Använda avfall i anläggningsarbeten, Miljöinformation från miljökontoret september 2013, s. 

1.  
56 Naturvårdsverket, Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, s. 30.  
57 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2012, s. 270.  
58 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 154.   
59 Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.130. Naturvårdsverket, Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i 

anläggningsarbeten, s. 24.  
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föroreningshalter, det är fråga om anläggningar av större karaktär (exempelvis större 

vägbyggen), det kan finnas behov av att vidta speciella skyddsåtgärder för reducering av 

risken för spridning av förorening och det kan behöva uppställas villkor för 

omgivningskontroll efter det att själva anläggningen är uppförd.60  

         

3.3.3 Anmälningsplikt 

Verksamheter som använder uppgrävda jordmassor för anläggningsändamål betraktas som 

anmälningspliktiga i enlighet med vad som stadgas i 29 kap. 14 § miljöprövningsförordningen 

om användningen av de uppgrävda jordmassorna sker på ett sätt som kan förorena mark, 

vattenområde eller grundvatten. Risken för förorening med användningen tillåts inte vara 

högre än ringa. Verksamheter som omfattas av anmälningsplikt ska inkomma med anmälan 

till den kommunala miljönämnden.61  

   

Även en uppställning av indikatorer på när det är fråga om en anmälningspliktig verksamhet 

har gjorts av Naturvårdsverket. De skiljer sig från de som har nämnts för tillståndspliktig 

verksamhet och lyder som följer: det är fråga om ringa föroreningsrisk, det vill säga lägre 

föroreningshalter, det är ofta fråga om mindre anläggningar (exempelvis mindre 

parkeringsplatser), det finns vanligtvis inte behov av vidtagande av särskilda skyddsåtgärder i 

syfte att förhindra förorening och det finns vanligen inte heller behov av en specifik 

omgivningskontroll efter anläggningens uppförande.62  

               

3.3.4 Reflektion   

De indikatorer som syftar till att vägleda företag i bedömningen av om en verksamhet är 

tillstånds- eller anmälningspliktig, det vill säga om föroreningsrisken med användningen är 

inte enbart ringa eller ringa, är inte utformade på ett tydligt eller konkret sätt. Användning av 

uppgrävda jordmassor för anläggningsändamål utgör som nämnts miljöfarlig verksamhet och 

det är därför av yttersta vikt att det är möjligt för företag att veta vilken föroreningsrisk som 

användningen av uppgrävda jordmassor kan medföra och därmed om det är fråga om en 

                                                           
60 Naturvårdsverket, Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, s. 29. För en utförlig 

redogörelse av samtliga indikatorer som uppställs för tillståndspliktig verksamhet hänvisas det till 

Naturvårdsverkets handbok. I uppsatsen berörs endast ett urval av indikatorerna, eftersom syftet är att visa på att 

indikatorerna kan fungera som vägledning.  
61 Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.140. Naturvårdsverket, Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i 

anläggningsarbeten, s. 25.  
62 Naturvårdsverket, Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, s. 29. För en utförlig 

redogörelse av samtliga indikatorer som uppställs för anmälningspliktig verksamhet hänvisas det till 

Naturvårdsverkets handbok. I uppsatsen berörs enbart ett urval av indikatorerna, av samma skäl som ovan.  
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verksamhet som ska prövas. Otydliga indikatorer riskerar att inverka negativt på företags 

möjlighet att göra rätt och därmedelst även på företags möjlighet att bidra till målsättningen 

om främjande av en hållbar utveckling enligt 1 kap. 1 § MB.  

        

Är det för strikt reglerat att en verksamhet, när föroreningsrisken med användning av 

uppgrävda jordmassor inte enbart är ringa eller istället ringa, omfattas av tillståndsplikt eller 

krav på anmälan? Mot bakgrund av att det i 1 kap. 1 § MB framhålls att naturen har ett eget 

skyddsvärde och att användning av uppgrävda jordmassor kan förorena mark och vatten kan 

regleringen inte anses vara för strikt.  

                                                                             

3.3.5 Områden som kräver särskild hänsyn         

Ett flertal områden kräver särskild hänsyn vid användning av uppgrävda jordmassor. 

Områden som åsyftas är till exempel vattenskyddsområden i 7 kap. MB, Natura 2000-

områden eller områden där det föreligger risk för att ras eller översvämning sker. Avses 

sådana områden att nyttjas fordras vanligtvis en granskande bedömning av fördjupad karaktär, 

eftersom riskerna med användning av uppgrävda jordmassor i sådana områden inte kan vara 

föremål för generalisering. Användning av uppgrävda jordmassor i områden som kräver 

särskild hänsyn bör föregås av anmälan eller tillståndsprövning.63 Det kan härvid fastställas 

att det vore oförenligt med miljöbalkens målsättning i 1 kap. 1 § MB om att en hållbar 

utveckling ska främjas om sådana känsliga områden inte prövas före användning. Däremot 

kan det ifrågasättas att användning av uppgrävda jordmassor överhuvudtaget tillåts i områden 

som kräver särskild hänsyn. Att användningen föregås av en extra bedömning och anmälan 

eller tillståndsprövning är ingen garanti för att områden som kräver särskild hänsyn inte 

riskerar att utsättas för miljöpåverkan.  

       

3.3.6 Gränsdragning mellan tillståndspliktig och anmälningspliktig verksamhet 

I avsaknad av övergripande kriterier och haltvärden finns det ingen definitiv gränsdragning 

mellan en tillståndspliktig och en anmälningspliktig verksamhet. Det är därför nödvändigt att 

en prövning görs i varje specifikt fall.64 Förutsättningarna på den plats där företag använder 

uppgrävda jordmassor i anläggningsarbeten kan skilja sig markant från andra platser.65 Skulle 

en sådan prövning inte göras i varje enskilt fall kan det få förödande konsekvenser för miljön, 

                                                           
63 Naturvårdsverket, Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, s. 22.  
64 Miljösamverkan Västerbotten, Att använda avfall som anläggningsmaterial – Sammanfattning av projektet, 

handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare, 2013, s. 7-8.  
65 Naturvårdsverket, Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, s. 9.  
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eftersom det är av betydande vikt att platsens förutsättningar och förhållanden utvärderas i 

förhållande till den planerade verksamheten. Även allmänheten kan påverkas. Det kan vara 

fråga om en plats där allmänheten vistas eller som påverkar den plats där allmänheten vistas. 

Det är därmed av betydelse utifrån såväl miljö- som hälsosynpunkt att prövning sker i det 

enskilda fallet.  

             

3.3.7 Tillstånd och anmälan – ett kontrollförfarande         

Prövningsförfarandet av en verksamhet är en möjlighet för samhället att få kontroll över 

miljöfarliga verksamheter.66 Prövningsförfarandet har en central funktion som verktyg för att 

styra bort verksamheter från miljöstörande förfaringssätt.67 Att prövning av en verksamhet 

sker bör dessutom innebära en trygghet för företaget, eftersom det blir tydligt vad som krävs 

för att arbeta inom tillståndet.68 Att det krävs tillstånd eller anmälan för bedrivandet av vissa 

verksamheter innebär följaktligen ett kontrollförfarande ur såväl samhälls- som 

företagssynpunkt. Det betyder att det finns kunskap om vilka miljöfarliga verksamheter som 

bedrivs och det bör därmed bli lättare att vidta åtgärder i syfte att skydda miljön. Vilka 

verksamheter som ska prövas beror på verksamhetens art och omfattning.69 Det tyder på att 

det kan bli en värderingsfråga angående vilken miljöpåverkan som accepteras på olika platser 

och för olika verksamheter. Vid användning av uppgrävda jordmassor i anläggningsarbeten är 

det som tidigare nämnts nivån för föroreningsrisken som avgör om verksamheten är tillstånds- 

eller anmälningspliktig.70 Det är dock inte ett enkelt förfarande att avgöra när det föreligger 

inte enbart ringa föroreningsrisk eller ringa föroreningsrisk, vilket kan leda till att det görs 

olika bedömningar utifrån värderingar av vad den specifika platsen tolererar för 

miljöpåverkan.  

          

3.3.8 Verksamheter som inte omfattas av anmälningsplikt 

I situationer där uppgrävda jordmassor innehåller en minimal mängd föroreningar och där 

användningen av dem är så okomplicerad att användningen inte når upp till nivån för ringa 

föroreningsrisk omfattas verksamheten varken av tillståndsplikt eller anmälningsplikt. 

Verksamhetsutövaren har ändock skyldighet att följa och ta hänsyn till de allmänna 

                                                           
66 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Industri-och-forbranning/Soka-tillstand-och-

anmalan/#, senast besökt 2016-02-04.  
67 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 170.  
68 Att det blir tydligt vad som krävs för att arbeta inom tillståndet innebär inte att företag inte kan hållas ansvarigt 

för skador. Det är dock inget som diskuteras i denna uppsats. Se närmare 2 kap. 8 § MB om ansvar för skadad 

miljö och 10 kap. MB om verksamheter som orsakar miljöskador.  
69 Ebbesson, Miljörätt, 2015, s. 158-159.  
70 Naturvårdsverket, Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, s. 9.  

https://www.google.com/url?q=http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Industri-och-forbranning/Soka-tillstand-och-anmalan/%23&sa=D&ust=1453884011198000&usg=AFQjCNFIDClAE67zNyDHar0skOfQ5H4qNw
https://www.google.com/url?q=http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Industri-och-forbranning/Soka-tillstand-och-anmalan/%23&sa=D&ust=1453884011198000&usg=AFQjCNFIDClAE67zNyDHar0skOfQ5H4qNw
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hänsynsreglerna i 2 kap. MB och regeln om egenkontroll i 26 kap. 19 § MB. Verksamheter 

som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga benämns som U-verksamheter. För att det 

ska vara fråga om en U-verksamhet ska föroreningsrisken vara mindre än ringa.71 U-

verksamheter kategoriseras som miljöfarliga verksamheter men de omfattas inte av tillstånds- 

eller anmälningsplikt. Dock underkastas sådana verksamheter de materiella krav som 

miljöbalken i övrigt uppställer.72 För att en hållbar utveckling ska främjas enligt 1 kap. 1 § 

MB är det av essentiell vikt att även sådana verksamheter har en skyldighet att följa kraven i 

miljöbalken. Trots att föroreningsrisken med användningen är mindre än ringa kategoriseras 

verksamheten som miljöfarlig. Att en miljöfarlig verksamhet inte skulle omfattas av 

miljöbalkens krav är oförenligt med miljöbalkens mål i 1 kap. 1 § MB om att en hållbar 

utveckling ska främjas och det faktum att naturen har ett eget skyddsvärde.     

       

Verksamheter som inte omfattas av anmälningsplikt kan istället omfattas av kravet på att 

samråd ska ske i enlighet med 12 kap. 6 § MB. Det uppställda kravet är tillämpligt i de fall 

som verksamheten i väsentlig utsträckning kan komma att ändra naturmiljön.73 För att målet 

om främjande av en hållbar utveckling i enlighet med vad som stadgas i 1 kap. 1 § MB ska 

nås och för att hänsyn ska tas till miljön är det av vikt att en verksamhet som i sådan 

utsträckning kan inverka på miljön omfattas av kravet på samråd. Kan en verksamhet komma 

att ändra miljön i väsentlig utsträckning ligger det i linje med försiktighetsprincipens lydelse i 

2 kap. 3 § st. 2 MB att samråd ska krävas. Enligt denna princip uppställs det krav på 

vidtagande av försiktighetsmått så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller en 

åtgärd riskerar att skada eller medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön.74 Syftet 

med samrådet är att förtydliga vilken inverkan den planerade verksamheten har på 

omgivningen och därmed om verksamheten förmodas orsaka betydande miljöpåverkan, men 

också att informera sökanden om det finns synpunkter på förslaget.75 Det betyder att det vid 

samrådet kan framkomma aspekter som tidigare inte beaktats av företaget och att det 

tydliggörs vilken effekt den planerade verksamheten kan ha på omgivningen. Kravet på 

samråd utgör därmed en försiktighetsåtgärd.  

                   

                                                           
71 Naturvårdsverket, Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, s. 25. Tillsynsmyndighet är 

den kommunala miljönämnden.  
72 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2012, s. 252.  
73 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 149-150. Anmälan görs hos tillsynsmyndigheten.  
74 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2012, s. 110 och prop. 1997/98:45, del 2, s. 19. 
75 Ebbesson, Miljörätt, 2015, s. 97.  
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3.4 Sammanfattning      

Det kan konstateras att det är föroreningsrisken som tillmäts avgörande betydelse vid 

beslutande om prövningsnivå. Det betyder att det är risken för förorening som står i centrum. 

Att avgöra vilken prövningsnivå som fordras görs dock inte helt utan komplikationer. Av 

bestämmelserna i 29 kap. 13-14 §§ miljöprövningsförordningen framgår det inte mer än att 

det råder tillståndsplikt eller anmälningsplikt om användningen av uppgrävda jordmassor sker 

på ett sätt som kan förorena mark och vatten om föroreningsrisken är inte enbart ringa eller 

ringa. De indikatorer som uppställs är inte heller tydligt utformade eller konkreta, vilket kan 

innebära svårigheter för företag som ska använda uppgrävda jordmassor i anläggningsarbeten 

att bedöma föroreningsrisken rätt. Det betyder att skyddet för miljön kan påverkas negativt. 

Användning av uppgrävda jordmassor är en miljöfarlig verksamhet och eftersom uppgrävda 

jordmassor ersätter annat anläggningsmaterial och ska nyttjas så att naturresurser bevaras är 

det viktigt att företag har möjlighet att göra en korrekt bedömning av föroreningsrisken med 

användningen av jordmassorna. Eftersom förutsättningarna på platser där användning av 

uppgrävda jordmassor sker ser olika ut är det, mot bakgrund av att användningen kan ha 

inverkan på miljön och människors hälsa, viktigt att prövning sker i varje enskilt fall.  

                                

3.5 Att använda uppgrävda jordmassor för anläggningsändamål  

Med anledning av att användning av uppgrävda jordmassor för anläggningsändamål omfattas 

av tillståndsprövning eller krav på anmälan om användningen av jordmassorna sker på ett 

sådant sätt att mark och vatten riskerar att förorenas finns det skäl att analysera specifikt 

användningen. I följande framställning analyseras därför de allmänna hänsynsreglerna i 

förhållande till verksamheter som använder uppgrävda jordmassor för anläggningsändamål, 

likväl som det utreds huruvida användningen av jordmassorna är förenlig med unionsrättsliga 

målsättningar på det miljörättsliga området.  

    

3.5.1 Användning i förhållande till de allmänna hänsynsreglerna 

Som tidigare nämnts är användning av uppgrävda jordmassor för anläggningsändamål en 

verksamhet som omfattas av miljöbalkens föreskrifter och de allmänna hänsynsreglerna.76 

Miljöbalkens hänsynsregler utgör den fundamentala grunden för hur miljöbalkens 

bestämmelser ska tillämpas Eftersom de allmänna hänsynsreglerna ligger till grund för 

bedömningen av om en verksamhet är tillåtlig att bedriva eller inte är det av vikt att företag 

som innehar uppgrävda jordmassor och ska använda jordmassorna i anläggningsarbeten kan 

                                                           
76 Naturvårdsverket, Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, s. 69.  
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visa att verksamheten uppfyller kraven i hänsynsreglerna.77 I följande framställning utreds 

därför användning av uppgrävda jordmassor i förhållande till de allmänna hänsynsreglerna.  

   

Vid användning av uppgrävda jordmassor i anläggningsarbeten är det viktigt att 

kunskapskravet i 2 kap. 2 § MB tas upp. Det är nödvändigt för den som bedriver en 

verksamhet eller vidtar en åtgärd att inhämta den kunskap som krävs för att det ska vara 

möjligt att skydda såväl människors hälsa som miljön. Den som avser att använda uppgrävda 

jordmassor för anläggningsändamål i sin verksamhet måste ha kunskap om vilka risker för 

omgivningen som verksamheten kan ge upphov till och vilka skyddsmått som är nödvändigt 

att företa för att hindra att skador och olägenheter uppstår i omgivningen.78 Bedömningen av 

vilken kunskap som erfodras har sin grund i flera faktorer, såsom verksamhetens art och 

omfattning och de miljörisker som finns i varje enskilt fall. Det ställs högre krav på den som 

driver industri eller liknande näringsverksamhet än vad det gör på privatpersoner.79 Det 

betyder att det ställs högre krav på företag som avser använda uppgrävda jordmassor för 

anläggningsändamål. Mot bakgrund av en reglering där det inte tydligt framgår när det är 

fråga om inte enbart ringa eller ringa föroreningsrisk med att använda uppgrävda jordmassor 

kan det konstateras att företags kunskap om jordmassornas inneboende egenskaper och hur 

omgivningen kan påverkas i och med användningen utgör två viktiga faktorer. Sådan kunskap 

är en förutsättning för att det ska vara möjligt för företag att utröna när det är fråga om inte 

enbart ringa föroreningsrisk eller ringa föroreningsrisk, eftersom den reglering som finns inte 

är tydlig.  

     

Av det generella kravet på försiktighetsmått, vilket stadgas i 2 kap. 3 § MB, framgår det att 

det hos den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd föreligger 

följande skyldigheter: skyldighet att utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och 

vidta de försiktighetsmått i övrigt som krävs för att förebygga, hindra eller motverka att 

verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

De krav som specificeras i 2 kap. 2-6 §§ MB utgör, i förhållande till lydelsen i 2 kap. 3 § MB, 

försiktighetsmått som är av särskild betydelsefull karaktär.80 Vad som avses med skador och 

olägenheter för miljön bör härvid beröras. Uttrycket ges en vid innebörd och avser allt ifrån 

förorening av mark, vatten och luft förorsakade av utsläpp och liknande störningar till 

                                                           
77 Ebbesson, Miljörätt, 2015, s. 76.  
78 Ebbesson, Miljörätt, 2015, s. 76.  
79 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2012, s. 108 och prop. 1997/98:45, del 2, s. 14.  
80 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2012, s. 109.  
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utarmning av biologisk mångfald och misshushållning med natur- och energiresurser.81 Flera 

av de områden som i och med föroreningsrisken kan påverkas negativt vid användning av 

uppgrävda jordmassor aktualiseras härvid. Det är därför av essentiell vikt att försiktighetsmått 

vidtas av företag avser använda uppgrävda jordmassor för anläggningsändamål.  

      

Försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § st. 2 MB har tidigare nämnts. Det måste inte finnas några 

säkerställda samband mellan verksamheten ifråga och en miljöeffekt. Det ska dock finnas 

goda vetenskapliga grunder angående risken, det kan inte enbart vara lösa påståenden.82 

Försiktighetsprincipen benämns ofta som miljöbalkens grundläggande hänsynsregel och 

hänsyn ska tas redan till risken för att skadeverkningar för miljön kan uppstå.83 Genom att 

uppgrävda jordmassor används för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark och 

vatten finns det en risk för att skadeverkningar för miljön uppstår. Försiktighetsmått bör 

därför vidtas.  

           

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna i 2 kap. 5 § MB stipulerar att den som bedriver en 

verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi. Den konkreta 

innebörden av hushållningsprincipen är att användning av råvaror och energi ska ske på ett så 

effektivt sätt som möjligt och att förbrukningen av de båda ska minimeras. Enligt 

kretsloppsprincipen ska det som utvinns av naturen på ett uthålligt sätt kunna bli föremål för 

användning, återvinning, återanvändning och bortskaffning. De olika förfaringssätten ska ske 

med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen tar skada.84 Genom förfarandet att 

uppgrävda jordmassor nyttjas sker en reell hushållning med jordens naturresurser på så sätt att 

material tillvaratas, exempelvis vid markarbeten och rivning, för att återvinnas vid nya 

anläggningsarbeten. Vid användning av uppgrävda jordmassor för anläggningsändamål 

kommer därför såväl hushållnings- som kretsloppsprincipen till uttryck. För att 

kretsloppsprincipen till fullo ska uppfyllas är det emellertid av vikt att återvinning sker utan 

att naturen skadas. För företag som ska använda uppgrävda jordmassor för 

anläggningsändamål är det viktigt att ha kunskap om huruvida användningen av jordmassorna 

sker på ett sätt som kan förorena mark och vatten. Föroreningsrisken kan medverka till att 

kretsloppsprincipen inte uppfylls, eftersom det finns risk för att naturen skadas.     

     

                                                           
81 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2012, s. 109-110 och prop. 1997/98:45, del 2, s. 15.  
82 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2012, s. 110.  
83 Bengtsson, Speciell Fastighetsrätt - Miljöbalken, 2015, s. 159.  
84 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2012, s. 120 och prop. 1997/98:45, del 2, s. 20.   
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I samband med att uppgrävda jordmassor används för anläggningsändamål tas markområden i 

anspråk av verksamheter. Därmed finns det skäl att ta upp lokaliseringsprincipen i 2 kap. 6 § 

MB. Vid ianspråktagande av ett mark- eller vattenområde ifråga om en planerad verksamhet 

eller en åtgärd ska den plats utses som innebär att ändamålet kan uppnås med minsta möjliga 

intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.85 Platsen där användning av 

uppgrävda jordmassor ska ske måste följaktligen väljas ut noggrannt för att människors hälsa 

och miljön inte ska påverkas negativt. Det betyder att företags val av plats, utöver kunskap om 

föroreningsrisken, är betydelsefullt för att en så säker användning av uppgrävda jordmassor 

som möjligt ska kunna ske.  

            

I 2 kap. 7 § MB uppställs en begränsning av hänsynsreglernas omfattning. Kraven i 2-5 §§ 

och 6 § st. 1 är tillämpliga i den mån det inte anses vara orimligt att uppfylla dem. Vid 

bedömningen av orimligheten i skyddsåtgärder och försiktighetsmått är det specifikt den 

medföljande miljönyttan som vikt läggs vid. Miljönyttan ställs sedan mot kostnaderna, vilket 

innebär att marginalnyttan för miljön ska överväga de kostnader som uppstår för vidtagande 

av försiktighetsmåtten.86 Nyttan med skyddsåtgärderna, vilket innefattar aspekter såsom hur 

allvarliga miljörisker det är frågan om att förebygga och i vilken grad motåtgärderna är 

effektiva, ska vägas mot kostnaderna.87 Grundvalen är att vidtagande av åtgärder ska ske om 

de är nödvändiga för att förebygga, hindra eller motverka skador respektive olägenheter för 

människors hälsa eller miljön. Det är följaktligen enbart om det anses vara orimligt att 

uppfylla kraven som det kan vara aktuellt att sänka skyddsnivån.88 Vid tillämpning av 

föreskriften i 2 kap. 7 § MB är miljöhänsynen central, vilket uttrycks genom att kraven i 

miljöbalken inte bör sättas till en lägre nivå än att allt ska göras som är meningsfullt i syfte att 

uppnå miljöbalkens mål i 1 kap. 1 § MB.89 Naturen har i sig ett skyddsvärde.90 Företag som 

har för avsikt att använda uppgrävda jordmassor för anläggningsändamål ska göra en 

rimlighetsavvägning. Mot bakgrund av miljöhänsynens centrala betydelse, naturens 

skyddsvärde och en otydlig reglering, och därmed svårighet att avgöra föroreningsrisken med 

att använda uppgrävda jordmassor, bör det vara fråga om långtgående skyddsåtgärder i syfte 

att skydda människors hälsa och miljön.  

                         

                                                           
85 Bengtsson, Speciell Fastighetsrätt – Miljöbalken, 2015,  s. 161.  
86 Ebbesson, Miljörätt, 2015, s. 83.  
87 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt – Miljöbalken, 2015, s. 162.  
88 Ebbesson, Miljörätt, 2015, s. 83.  
89 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2012, s. 128 och prop. 1997/98:45, del 1, s. 232.  
90 1 kap. 1 § MB, prop. 1997/98:45, del 1, s. 166 och prop. 1997/98:45, del 2, s. 7. 
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3.5.1.1  Sammanfattning   

Att företag har kunskap om såväl de uppgrävda jordmassornas egenskaper som hur 

användningen kan påverka människors hälsa och miljön, vilket motsvarar innebörden av  

kunskapskravet, är en förutsättning i avsaknad av en tydlig reglering. Även 

lokaliseringsprincipen spelar en betydande roll. Vilken plats som väljs är betydelsefullt för att 

användningen av jordmassorna ska påverka människors hälsa och miljön i minsta möjliga 

mån. Mot bakgrund av en otydlig reglering, naturens skyddsvärde och en miljöhänsyn som 

väger tungt bör det för företag vara fråga om vidtagande av långtgående skyddsåtgärder i 

syfte att skydda människors hälsa och miljön.  

       

3.5.2 Användning i förhållande till unionsrättsliga målsättningar    

I följande framställning kommer användning av uppgrävda jordmassor för 

anläggningsändamål att behandlas utifrån avfallsdirektivets syfte och målsättningen för 

avfallshantering,  avfallshierarkin, den cirkulära ekonomin och unionens miljöpolitiska mål.  

        

3.5.2.1 Avfallsdirektivets syfte och målsättningen för avfallshantering 

Nedan återfinns avfallsdirektivets inledande artikel. I artikeln fastslås avfallsdirektivets syfte.  

 

“I detta direktiv fastställs åtgärder som syftar till att skydda miljön och människors 

hälsa genom att förebygga eller minska de negativa följderna av generering och 

hantering av avfall samt minska resursanvändningens allmänna påverkan och få till 

stånd en effektivisering av denna användning.“91 

 

Det uttryckliga syftet att miljön och människors hälsa ska skyddas uttrycks i avfallsdirektivet. 

Syftet ska avspeglas i svensk rätt efter implementering av avfallsdirektivet i svensk 

lagstiftning. För att övergå till företags användning av uppgrävda jordmassor för 

anläggningsändamål, och därmed svensk rätt, är det viktigt att det finns en medvetenhet om 

föroreningsrisken med att uppgrävda jordmassor används för att miljön och människors hälsa 

ska skyddas. Härvid är kunskapskravet av avgörande betydelse. Det kan dock inte bortses från 

att användning av uppgrävda jordmassor definieras som miljöfarlig verksamhet och att 

användning av jordmassorna kan förorena mark och vatten. Att miljön och människors hälsa 

fullständigt skyddas genom förfarandet att uppgrävda jordmassor används som kan förorena 

mark och vatten är förenat med svårigheter. Det finns därför skäl att ifrågasätta möjligheten 

                                                           
91 Avfallsdirektivet artikel 1.  
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att uppfylla avfallsdirektivets syfte utan att se till att uppgrävda jordmassor har hanterats på 

ett sätt som gör att de inte ökar risken för skada. 

 

I avfallsdirektivets preambel uttrycks det huvudsakliga målet med all avfallspolitik, nämligen 

att minimera de negativa effekter som uppstår på människors hälsa och miljön vid hantering 

och framställning av avfall.92 Att avfallsdirektivet i hög utsträckning bör medverka till att EU 

närmar sig ett återvinningssamhälle, med innebörden att avfallsframställning i största möjliga 

mån bör undvikas och att avfall istället nyttjas som en resurs, formuleras också i preambeln.93 

Genom förfarandet att uppgrävda jordmassor används i anläggningsarbeten hindras 

framställning av avfall. Att uppgrävda jordmassor tillvaratas och används som material i 

anläggningsarbeten innebär att jordmassorna nyttjas som en resurs. Jordmassorna ersätter 

traditionella anläggningsmaterial i och med att de används och därmed besparas naturresurser 

som annars skulle ha krävts för ändamålet. Det kan följaktligen konstateras att användning av 

uppgrävda jordmassor medverkar till EU:s strävan efter att bli ett återvinningssamhälle och 

ligger i linje med att avfall ska utnyttjas som en resurs.  

   

3.5.2.2 Avfallshierarkin    

Av essentiell betydelse i avfallsdirektivet är den så kallade avfallshierarkin i artikel 4, vilken 

fastställer en prioritetsordning för vad som generellt sett utgör det sammanlagt mest 

fördelaktiga miljöalternativet inom både lagstiftning och politik på avfallsområdet. Följande 

prioritetsordning uppställs:  

a) förebyggande 

b) förberedelse för återanvändning 

c) materialåtervinning 

d) annan återvinning, exempelvis energiåtervinning 

e) bortskaffande. 

Utifrån prioritetsordningen är det varje medlemsstats ansvar att vidta åtgärder i syfte att gynna 

de alternativ som leder till mest förmånliga resultat för miljön i ett helhetsperspektiv. 

Avfallsflödens avvikelse från hierarkin är möjligt i den mån det är berättigat utifrån ett 

livscykelperspektiv.94 En helhetsbedömning kan exempelvis medföra att vissa avfallsslag 

                                                           
92 Avfallsdirektivets preambel punkt 6.  
93 Avfallsdirektivets preambel punkt 28.  
94 Langlet & Mahmoudi, EU:s miljörätt, 2011, s. 294-295. Angående medlemsstaternas ansvar att vidta åtgärder 

i syfte att främja de alternativ som leder till mest förmånliga resultat för miljön och avfallsflödens avvikelse från 

avfallshierarkin, se artikel 4 (2) avfallsdirektivet.  
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kategoriseras som olämpliga att återvinna och en bristande materialåtervinning kan förorsaka 

en diffus spridning av farliga ämnen.95 Att uppgrävda jordmassor används i 

anläggningsarbeten och därigenom ersätter material som i annat fall skulle ha behövts 

innnebär att återvinning sker och att resurser sparas. Såväl naturresurser som ekonomiska 

resurser besparas eftersom nytt material för anläggningsändamålet, i och med att uppgrävda 

jordmassor används, inte måste införskaffas. Förfarandet att uppgrävda jordmassor används 

för anläggningsändamål och återvinns ligger i linje med avfallshierarkin.  

 

3.5.2.3 Den cirkulära ekonomin  

Den cirkulära ekonomin utgör en väsentlig beståndsdel i frågor som rör avfall och återvinning 

och aktualiseras därmed i samband med användning av uppgrävda jordmassor. Den cirkulära 

ekonomin präglas av att avfall nyttjas som en resurs. Utmärkande för en cirkulär ekonomi är 

att det finns ett genomgående kretsloppssystem.96 Konceptet att ett föremål ”tar slut” ersätts 

med att föremålet används på nytt.97 I kommissionens tillväxtstrategi utpekas cirkulär 

ekonomi som ett essentiellt område för att en smart och hållbar tillväxt ska kunna nås och för 

att det ska vara fråga om resurseffektivitet.98 För möjligheten att öka resurseffektiviteten och 

därmed sluta cirkeln i en cirkulär ekonomi är det nödvändigt att omvandla avfall till en 

resurs.99 Den cirkulära ekonomin kommer i hög grad till uttryck vid användning av uppgrävda 

jordmassor för anläggningsändamål genom att jordmassorna används som en resurs. 

Användning av uppgrävda jordmassor bidrar till resurseffektivitet och därigenom 

efterlevandet av den cirkulära ekonomins grundidé. Det kan därmed fastslås att användning av 

uppgrävda jordmassor är förenligt med den cirkulära ekonomin.  

         

3.5.2.4 Unionens miljöpolitiska mål    

I artikel 191 (1) FEUF föreskrivs det att unionens miljöpolitik ska verka för att specifika mål 

uppnås. De mål som aktualiseras i samband med att användning av uppgrävda jordmassor 

analyseras är att miljön ska bevaras, skyddas och förbättras och att naturresurser ska nyttjas på 

ett varsamt och rationellt sätt. Det ska poängteras att målen inte anses vara annat än just mål. 

                                                           
95 Naturvårdsverket, Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, s. 72.  
96 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/EU-och-

resurseffektivitet-EU-2020/Cirkular-ekonomi, senast besökt 2016-02-04.  
97 Crowther & Gilman, Towards the Circular Economy: Accelerating the scale up across global supply chains, 

World Economic Forum, McKinsey & Company, 2014, s. 15.  
98 Meddelande från kommissionen – Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (COM (2010) 

2020 slutlig), s. 15.   
99 Proposal for a directive of the European Parliament and of the council amending directive 20008/98/EC on 

waste, 2015/0275/COD, s. 2.   

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/EU-och-resurseffektivitet-EU-2020/Cirkular-ekonomi
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/EU-och-resurseffektivitet-EU-2020/Cirkular-ekonomi
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För att målen ska få effekt fordras det en reell omsättning i tydliga åtgärder, vilka är beslutade 

i enlighet med lagstiftningsförfarandet som stipuleras i artikel 192 FEUF.100 Bland 

miljömålen uppställs det ingen turordning, utan istället anses fullbordan av varje specifikt mål 

vara lika eftersträvansvärt.101 

                      

Vid bedömning av i vilken mån det är förenligt med nyss nämnda mål att använda uppgrävda 

jordmassor för anläggningsändamål aktualiseras ett flertal aspekter. Inledningvis ska målet 

om bevarande och skyddande av miljön beröras. Att använda uppgrävda jordmassor för 

anläggningsändamål som kan medföra förorening i mark och vatten och som dessutom är en 

miljöfarlig verksamhet medverkar inte till att miljön bevaras eller skyddas. Istället kan 

användningen av jordmassorna, på grund av föroreningsrisken, snarare motverka 

bevarandesyftet av miljön.  

            

Angående målet om att miljön ska förbättras finns även här aspekter att belysa. Med 

förbättring av miljön åsyftas främst återställande av miljön där den har påverkats negativt av 

mänsklig verksamhet. Det kan dock vara förenat med svårigheter, för att inte säga omöjligt, 

att fastställa vad som är ett ”naturligt miljötillstånd”. Naturen har till stor del präglats av 

mänsklig närvaro och verksamhet, och gör det fortfarande.102 Vid bedömning av om 

användning av uppgrävda jordmassor i anläggningsarbeten medverkar till att miljön förbättras 

kan vad som avses med ett ”naturligt miljötillstånd” vara en försvårande omständighet. 

Frågan som kvarstår är emellertid om användning av uppgrävda jordmassor som riskerar att 

förorena mark och vatten, men som ändå innebär ett återvinningsförfarande, medverkar till att 

miljön förbättras.  

   

Målet om att naturresurser ska nyttjas på ett varsamt och rationellt sätt är även det av vikt att 

belysa. Att nyttja uppgrävda jordmassor i anläggningsarbeten och därmed bespara 

traditionella anläggningsmaterial från att användas är att nyttja naturresurser på ett varsamt 

sätt. Att återvinna uppgrävda jordmassor innebär att resurser nyttjas på ett varsamt sätt genom 

att jordmassorna åter kommer till användning. Vissa frågetecken kring huruvida användning 

av uppgrävda jordmassor innebär att naturresurser nyttjas på ett rationellt sätt riskerar dock att 

uppstå. Med rationellt utnyttjande avses utnyttjande av naturresurser på ett uthålligt sätt. Att 

                                                           
100 Langlet & Mahmoudi, EU:s miljörätt, 2011, s. 53-54. Innebörden av artikel 192 FEUF kommer inte att 

beröras närmare i denna uppsats, utan nämns i syfte att illustrera målens tyngd. 
101 Krämer, EU Environmental Law, 2011, s. 8.  
102 Langlet & Mahmouid, EU:s miljörätt, 2011, s. 53.   
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naturresurser ska utnyttjas på ett uthålligt sätt kräver att nuvarande generations behov inte på 

något sätt försummar framtida generationers rättigheter.103 Nyttjas naturresurser på ett 

rationellt sätt genom att uppgrävda jordmassor används för anläggningsändamål och på så sätt 

återvinns trots att förfarandet kan medföra föroreningsrisk i mark och vatten? Att uppgrävda 

jordmassor som riskerar att förorena mark och vatten används är inte ett uthålligt utnyttjande 

av naturresurser. Nyttjandet sker därmed inte på ett särskilt rationellt sätt.     

       

I artikel 191 (2) FEUF stadgas att den miljöpolitik som drivs av och inom unionen ska syfta 

till en hög skyddsnivå. Vad som specifikt åsyftas med en hög skyddsnivå är inte särskilt 

tydligt.104 Den höga skyddsnivån ska uppnås genom att principer som exempelvis 

försiktighetsprincipen och principen om att förebyggande åtgärder bör vidtas utgör 

utgångspunkter.105 Försiktighetsprincipen är tillämplig i samtliga fall då det är fråga om miljö- 

och hälsoskyddsfrågor inom ramen för EU:s verksamhet. Principen ska tillämpas när det 

föreligger en potentiell risk för att skadeverkningar för miljön kan uppstå.106 Som tidigare 

nämnts är det själva risken för förorening som är avgörande i det enskilda fallet för att det ska 

vara fråga om tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet. Vilken föroreningsrisk 

som användning av uppgrävda jordmassor medför är inte lätt att avgöra, men faktum är att 

försiktighetsprincipen ska tillämpas när det föreligger en eventuell risk för skadeverkningar 

för miljön. Härvid uppstår frågan om det är förenligt med fördragets lydelse att använda 

uppgrävda jordmassor om användningen av dem sker på ett sätt som riskerar att förorena 

mark och vatten. Med anledning av att det finns en föroreningsrisk med att använda 

uppgrävda jordmassor i anläggningsarbeten och användningen trots det fortgår beaktas inte 

försiktighetsprincipen fullt ut. Vid användning av uppgrävda jordmassor som riskerar att 

förorena mark och vatten är säkerställande av en hög skyddsnivå för människors hälsa och 

miljön förenat med svårigheter.  

 

Principen om förebyggande åtgärder innebär att förhindrande av miljöskador i första hand ska 

ske. Principen motiveras med att kostnader för förebyggande inte sällan är mycket lägre än 

                                                           
103 Langlet & Mahmoudi, EU:s miljörätt, 2011, s. 54. Naturresurser ges i litteraturen en vidsträckt betydelse, se 

närmare i Jans & Vedder, European Environmental Law – After Lisbon, 2012, s. 36-37.  
104 Krämer, EU Environmental Law, 2011, s. 11-12. Uttalanden i exempelvis resolutioner och handlingsplaner 

kan bidra till att definiera vad som avses med en hög skyddsnivå. 
105 Jans & Vedder, European Environmental Law – After Lisbon, 2012, s. 41.  
106 Langlet & Mahmoudi, EU:s miljörätt, 2011, s. 74-75. Se även domstolens dom av den 11 juli 2007, T-229/04, 

REG, EU:T:2007:217, punkt 161. Däri uttrycker tribunalen att försiktighetsprincipen syftar till att förekomma 

eventuella risker.  
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kostnader som uppstår efter att en miljöskada har inträffat.107 Att förebyggande åtgärder ska 

vidtas för att en hög skyddsnivå ska kunna uppnås är nödvändigt, inte minst mot bakgrund av 

att användning av uppgrävda jordmassor riskerar att inverka negativt på människors hälsa och 

miljön i och med föroreningsrisken. Det är därför av central vikt att användning av uppgrävda 

jordmassor föregås av kunskap om jordmassornas egenskaper, medföljande föroreningsrisk 

och hur omgivningen kan påverkas.  

                  

3.5.2.5 Sammanfattning  

Efter att användningen av uppgrävda jordmassor i anläggningsarbeten har analyserats utifrån 

unionsrättsliga målsättningar kan främst följande fastslås. Att använda uppgrävda jordmassor 

är förenligt med avfallshierarkin och den cirkulära ekonomin. Dessutom stämmer 

användningen av uppgrävda jordmassor väl överens med EU:s strävan efter att bli ett 

återvinningssamhälle. Att människors hälsa och miljön ska åtnjuta skydd genom användning 

av uppgrävda jordmassor som kan förorena mark och vatten är förenat med svårigheter. Det 

finns därför skäl att ifrågasätta möjligheten att uppfylla avfallsdirektivets syfte utan att se till 

att uppgrävda jordmassor har hanterats på ett sätt som gör att de inte ökar risken för skada. 

Användning av uppgrävda jordmassor som kan förorena mark och vatten medverkar inte till 

att miljön bevaras eller skyddas. Istället kan användningen av jordmassorna, på grund av 

föroreningsrisken, motverka bevarandesyftet av miljön. Frågan är dessutom om användning 

av uppgrävda jordmassor som är förenat med risk att förorena mark och vatten, men som trots 

allt utgör ett återvinningsförfarande, medverkar till att miljön förbättras. Nyttjande av 

naturresurser sker inte på ett särskilt rationellt sätt. Vid användning av uppgrävda jordmassor 

som riskerar att förorena mark och vatten är säkerställande av en hög skyddsnivå för 

människors hälsa och miljön förenat med svårigheter. 

    

 

 

 

 

                                                           
107 Langlet & Mahmoudi, EU:s miljörätt, 2011, s. 76.  
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4 Tillåtliga jordmassor för anläggningsändamål 
I följande avsnitt redogörs det för hur bedömningen av vilka jordmassor som är tillåtliga att 

användas för anläggningsändamål går till. Det görs i syfte att illustrera vilka jordmassor som 

får användas och därigenom visa vilka krav det ställs på företag som ämnar använda 

jordmassor för anläggningsändamål. Det som framgår av framställningen analyseras och 

problematiseras utifrån svensk miljölagstiftning och unionsrättsliga målsättningar.  

                                

4.1 Inledande förutsättning  

Bland material som kan vara aktuella att användas för specifikt anläggningsändamål kan 

dikesmassor, krossad betong och tegel, mesa, aska och sulfidjordar nämnas.108 Det är dock 

jordmassornas innehåll som är avgörande för bedömningen av huruvida de är tillåtliga att 

användas för anläggningsändamål. En grundläggande förutsättning är att jordmassorna ska 

vara så rena som möjligt.109 Det är därför viktigt att det, innan användning för 

anläggningsändamål påbörjas, görs en bedömning av jordmassornas innehåll.110 För att 

jordmassor ska få användas i anläggningsarbeten tillåts de inte bestå av ovidkommande 

material, såsom exempelvis metall, plast, armeringsjärn, isolering eller trä. Sådant 

ovidkommande material tillför ingenting i anläggningsarbetet.111 Att de jordmassor som ska 

användas i anläggningsarbeten ska vara så rena som möjligt ligger i linje med 

avfallsdirektivets syfte om att människors hälsa och miljön ska skyddas. Kritik kan dock 

riktas mot grunden till varför jordmassor inte får bestå av exempelvis plast eller metall. En 

sådan grund är inriktad på anläggningsarbetet och inte på miljömässiga skäl. Avgörandet bör 

omfatta hänsyn till naturens skyddsvärde i enlighet med vad som stadgas i 1 kap. 1 § MB. 

                        

4.2 Provtagning och kunskapskrav  

För korrekt hantering av jordmassor fordras det, i de fall företag inte har information om 

jordmassornas egenskaper och innehåll, att provtagning sker och att proverna sedan 

analyseras. Det uppställs ingen vägledning kring hur många prov som ska tas utan det är 

istället faktorer såsom föroreningstyper, jordmassornas ursprung och den framtida 

användningen av jordmassorna som är avgörande för att provtagning ska ske. Det finns enbart 

                                                           
108 Miljösamverkan Västerbotten, Att använda avfall som anläggningsmaterial – Sammanfattning av projektet, 

handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare, 2013, s. 3.  
109 http://www.kalmar.se/t/page.aspx?id=32299&mode=contact, senast besökt 2016-02-04.  
110 Luleå kommun, Använda avfall i anläggningsarbeten, Miljöinformation från miljökontoret september 2013, s. 

3.  
111 Luleå kommun, Använda avfall i anläggningsarbeten, Miljöinformation från miljökontoret september 2013, s. 

1.  

http://www.kalmar.se/t/page.aspx?id=32299&mode=contact
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ett undantag från regeln om att provtagning ska ske och det avser jordmassor som är 

uppgrävda från väl bekant och jungfrulig mark som ligger utanför tätort. Sådan mark 

definieras som exempelvis åkermark vilken har iordningställts till tomtmark.112  

         

Det är verksamhetsutövarens ansvar att göra en korrekt bedömning av föroreningsrisken med 

att använda uppgrävda jordmassor för anläggningsändamål i enlighet med kunskapskravet.113 

Det anses inte vara godtagbart med användning av jordmassor i situationer där jordmassorna 

inte är tillräckligt utredda.114 Det kan därför konstateras att det är av väsentlig vikt att det 

finns utförlig kunskap om jordmassornas ursprung och innehåll för att hindra att förorening 

sprids. Det kan annars finnas risk för att jordmassorna som ska användas i anläggningsarbeten 

innehåller ämnen som är skadliga ur miljö- och hälsosynpunkt, vilket innebär en ökning av 

föroreningsrisken. Vikten av att det finns en grundlig kunskap om de jordmassor som ska 

användas överensstämmer med att en hög skyddsnivå som uppnås i enlighet med artikel 191 

(2) FEUF.  

 

I syfte att visa betydelsen av att provtagning av jordmassor sker tas följande praktiska fall från 

Luleå kommun upp som exempel:  

 

Vid användning av asfalt är det nödvändigt att vara särskilt uppmärksam på en 

eventuell förekomst av äldre tjärhaltig asfalt. Den tjärhaltiga asfalten består av 

miljö- och hälsoskadliga ämnen och det är därför av vikt att provtagning sker. Vid 

användning av schaktmassor ifråga om ett långt ledningsschakt för ett 

fjärrvärmearbete bör det inte vara särskilt många meter mellan varje provtagning. 

Betong och tegel som ska användas får inte innehålla PCB, olja eller andra skadliga 

ämnen. För att säkerställa att sådana ämnen inte förekommer i den mängd betong 

och tegel som ska användas måste provtagning därför ske.115    

 

4.3 Lämplighet 

Även jordmassors lämplighet för att användas i anläggningsarbeten är av vikt vid 

bedömningen av vilka jordmassor som är tillåtliga. Det är inte lämpligt att använda 

                                                           
112 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Hantering av massor – kort information om olika hanteringssätt, 2013, 

s. 7.  
113 Naturvårdsverket, Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, s. 36.  
114 Naturvårdsverket, Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, s. 26.  
115 Luleå kommun, Använda avfall i anläggningsarbeten, Miljöinformation från miljökontoret september 2013, s. 

3-4.  
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jordmassor bestående av ett högt näringsinnehåll i anläggningsarbeten om inte näringen fyller 

en faktisk funktion i själva anläggningen, vilket motiveras med att hänsyn måste tas till miljö- 

och resursskäl.116 Hushållningsprincipen kommer härvid till uttryck på ett tydligt sätt. 

Eftersom jordmassor med högt näringsinnehåll lämpligen används där näringen kommer till 

nytta används jordmassorna på ett så effektivt sätt som möjligt, vilket överensstämmer väl 

med hushållningsprincipen.  

 

Det anses vidare inte vara lämpligt att använda jordmassor som består av högt organiskt 

innehåll för anläggningsändamål med motiveringen att det organiska innehållet kan vara en 

värdefull resurs som genom annan återvinning tas tillvara på ett mer fördelaktigt sätt ur 

miljösynpunkt. Det finns dessutom risk för att det organiska innehållet i jordmassorna kan 

inverka negativt på miljön på grund av att innehållet kan ge upphov till en stigande utlakning 

av övriga ämnen.117 Hushållningsprincipen kommer härvid till uttryck eftersom det inte anses 

vara en effektiv användning av råvaror att använda jordmassor med högt organiskt 

näringsinnehåll för anläggningsändamål. Att tillvarata det organiska innehållet genom annat 

förfarande än för anläggningsändamål är att använda jordmassorna på ett effektivt sätt i 

enlighet med vad hushållningsprincipen stadgar. Att det organiska innehållet genom annan 

återvinning än för anläggningsändamål kan tillvaratas på ett mer gynnsamt sätt ur 

miljösynpunkt, och därmed inte påverka miljön negativt genom exempelvis utlakning av olika 

ämnen, ligger i linje med kretsloppsprincipen. Även försiktighetsprincipen kommer till 

uttryck i lämplighetsbedömningen. Vid lämplighetsbedömningen vidtas försiktighetsmått i 

och med att jordmassor med högt organiskt innehåll anses vara direkt olämpliga att använda 

på grund av att de kan förorsaka negativ inverkan på miljön. Det finns risk för att användning 

av sådana jordmassor skadar miljön och medför olägenhet för människors hälsa.  

   

Jordmassor som klassificeras som farligt avfall enligt avfallsförordningen är vanligtvis inte 

lämpliga att vara föremål för användning i anläggningsarbeten.118 Skulle sådana jordmassor 

anses som lämpliga att användas i anläggningsarbeten vore det oförenligt med målet om att en 

hållbar utveckling ska främjas i 1 kap. 1 § MB.   

       

                                                           
116 Naturvårdsverket, Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, s. 21. 
117 Naturvårdsverket, Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, s. 21. 
118 Miljösamverkan Västerbotten, Att använda avfall som anläggningsmaterial – Sammanfattning av projektet, 

handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare, 2013, s. 4.  Jordmassor som kategoriseras som farligt 

avfall kan, om de genomgått behandling, vara lämpliga att användas. Behandling av jordmassor berörs dock inte 

närmare i denna uppsats.  
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4.4 Sammanfattning      

Det kan konstateras att det inte finns en tydlig reglering kring vilka jordmassor som är 

tillåtliga att använda för anläggningsändamål mer än att det är jordmassornas innehåll som har 

en avgörande betydelse. Några riktlinjer finns dock att tillgå: jordmassorna ska vara så rena 

som möjligt, jordmassornas innehåll och egenskaper ska vara utredda och bekanta för den 

som avser att nyttja dem i anläggningsarbeten och jordmassorna ska vara lämpliga för att 

användas i anläggningsarbeten. Det kan även fastslås att kunskapen om jordmassorna är en 

förutsättning för att användningen av dem ska ske på ett så miljömässigt godtagbart sätt som 

möjligt. Svårigheten i att veta vilka jordmassor som är tillåtliga att användas i 

anläggningsarbeten riskerar att inverka på företags möjligheter att använda rätt jordmassor 

och kan därmed inverka negativt på miljön. Frågan är i vilken mån som miljön åtnjuter skydd 

i och med den otydliga regleringen. Eftersom naturen har tillskrivits ett skyddsvärde bör det 

ställas höga krav på jordmassornas innehåll, inte enbart i förhållande till mänskliga intressen, 

när uppgrävda jordmassor ska användas.    
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5 Regleringen om användning av uppgrävda jordmassor i 

förhållande till miljöbalkens målsättning om en hållbar utveckling       
Regleringen om användning av uppgrävda jordmassor har ovan utretts, problematiserats och 

analyserats. Som tidigare framhållits omfattas användning av uppgrävda jordmassor för 

anläggningsändamål av miljöbalkens bestämmelser och därmed målsättningen om en hållbar 

utveckling i enlighet med 1 kap. 1 § MB. Mot bakgrund av att regleringen om användning av 

uppgrävda jordmassor inbegriper områden som kan ha inverkan på miljön finns det skäl att på 

ett mer djupgående sätt analysera regleringen och därmed användningen i förhållande till 

miljöbalkens portalparagraf i 1 kap. 1 § MB. I detta avsnitt följer därför en sådan analys.    

               

5.1 Inledande om miljölagstiftningens utmaning 

Som tidigare nämnts är miljölagstiftningens mest betydelsefulla uppgift att så långt som 

möjligt och i så hög utsräckning som möjligt förekomma skadlig inverkan på människors 

hälsa och miljön.119 Juridiken står i och med miljölagstiftningen inför en utmaning. 

Utmaningen beskrivs som ett mål och innebär konkret att människor, genom sitt handlande, 

inte ska hindra efterkommande från att tillgodose sina behov.120    

                        

5.2 Hållbar utveckling      

Miljöbalkens portalparagraf i 1 kap. 1 § MB formulerar ett övergripande mål för 

bestämmelserna i miljöbalken och den svenska miljölagstiftningen. Det uttryckliga syftet med 

miljöbalkens bestämmelser är främjande av en hållbar utveckling med innebörden att såväl 

nuvarande som framtida generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.121 

Portalparagrafen upplyser om hur miljöbalkens regler ska tolkas.122 Miljöbalkens 

bestämmelser genomsyras av tanken att nutidens människa inte får ägna sig åt ett levnadssätt 

som tillfogar miljön skada och som utarmar naturresurserna.123 Naturen har ett skyddsvärde, 

vilket tidigare nämnts, och fungerar därmed inte enbart som livsmiljö för människan.124 Som 

gynnsamma förutsättningar för en hållbar utveckling nämns inte enbart att miljöförstörningar 

måste hindras, utan det är minst lika viktigt att säkerställande av en långsiktigt god 

                                                           
119 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2012, s. 270.  
120 Westerlund, En hållbar rättsordning - rättsvetenskapliga paradigm och tankevändor, 1997, s. 69.  
121 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 166 ff. och prop. 1997/98:45, del 2, s. 6-7. För lydelsen i sin helhet se 1 kap. 1 § 

MB.  
122 Bengtsson, Speciell Fastighetsrätt - Miljöbalken, 2015, s. 24. 
123 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 7.  
124 Bengtsson, Bjällås, Rubenson & Strömberg, Miljöbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 1 kap. 1 § 

MB.  
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hushållning med naturresurser sker.125 Att det inte är fullständigt tydligt vilka jordmassor som 

är tillåtliga att användas för specifikt anläggningsändamål och svårigheten i att veta vilken 

föroreningsrisk som användning av uppgrävda jordmassor kan medföra kan få betydelse för 

hur uppgrävda jordmassor används och därmedelst tillfoga miljön skada. 

        

5.2.1 Delmål  

Vad gäller förfarandet hur miljöbalkens föreskrifter ska tillämpas uppställs det i 1 kap. 1 § st. 

2 MB fem delmål. Delmålen preciserar vad som avses med hållbar utveckling. Miljöbalken 

ska tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter, 

värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, den biologiska mångfalden bevaras, 

mark och vatten används så att en från ekologisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas 

och återanvändning och återvinning, liksom övrig materialhushållning, främjas så att ett 

kretslopp uppnås.126 Delmålen är överlappande och det kan i särskilda fall föreligga 

konkurrens mellan målen. Exempelvis kan en åtgärd som fungerar som främjande avseende 

kretslopp i enlighet med det femte delmålet, genom återvinning av kemikalier, vid vissa 

tillfällen medföra risk för att förorening enligt det första delmålet sker. Möjligheten att utreda 

sådan konkurrens görs främst genom att fråga sig vad som bäst är förenligt med de 

överordnade mål gällande hållbar utveckling som miljöbalken uppställer.127 De fem delmålen 

är dock inte det enda som krävs för att en hållbar utveckling ska kunna uppnås.128 Som 

komplement till delmålen har riksdagen angivit 16 miljökvalitetsmål, såsom en giftfri miljö 

och ett rikt djur- och växtliv, som upplyser om det tillstånd som ska nås genom 

miljöarbetet.129 Miljökvalitetsmålen är vägledande.130   

             

Vid användning av uppgrävda jordmassor är det framför allt delmål ett, fyra och fem som 

aktualiseras. Vad gäller det första delmålet om att människors hälsa och miljön ska skyddas 

mot skador och olägenheter och det fjärde delmålet om att mark och vatten ska användas i ett 

långsiktigt perspektiv kan följande konstateras. Att uppgrävda jordmassor används för 

anläggningsändamål främjar återvinning och fördelarna som medföljer. Eftersträvas 

återvinning i en sådan hög utsträckning att det bortses från att användningen av jordmassorna 

                                                           
125 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 7.  
126 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2012, s. 93.  
127 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2012, s. 94.  
128 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 7.      
129 Prop. 2009/10:155, s. 17 och s. 20.  Se även http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-

samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/, senast besökt 2016-02-04.  
130 Prop. 2009/10:155, s. 11.  

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/
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kan förorena mark och vatten? Det kan ifrågasättas om återvinningen sker för att det är 

fördelaktigt ur miljösynpunkt eller om det är på grund av andra bakomliggande skäl. Till följd 

därav uppstår frågan om människors hälsa och miljön i själva verket skyddas genom att 

uppgrävda jordmassor som kan medföra förorening i mark och vatten återvinns, likväl som 

frågan uppkommer om en långsiktigt god användning av mark och vatten säkerställs eftersom 

såväl mark som vatten riskerar att förorenas.  

    

Vad gäller det femte delmålet om att återvinning ska främjas så att ett kretslopp uppnås kan 

det konstateras att förfarandet att använda uppgrävda jordmassor för anläggningsändamål 

ligger i linje med delmålet. I enskilda fall kan dock det femte delmålet konkurrera med det 

första delmålet. Att nyttja uppgrävda jordmassor för anläggningsändamål är fördelaktigt för 

uppnående av ett kretslopp i och med att jordmassorna återvinns, men återvinningen kan 

medföra risk för förorening av mark och vatten. Härvid uppkommer frågan om vad som bäst 

är förenligt med en hållbar utveckling. Hur tillförsäkras såväl nutida som framtida 

generationer bäst en hälsosam och god miljö? Är det genom att ett kretslopp uppnås eller 

genom att förorening i mark och vatten inte riskeras?  

         

5.2.2 Hållbarhetsgräns  

För hållbar utveckling finns det en hållbarhetsgräns. Utanför gränsen placeras sådan 

förändring som medför en oreparerbar försämring av resurser. Det är dock nödvändigt att det, 

vid gränsuppdelningen, förekommer modifikationer i viss utsträckning. Det ska nämligen vara 

genomförbart med en försämring av en resurs ”om man därigenom skapar en tillgång, som i 

sin tur bidrar till hållbar utveckling i minst samma omfattning som den resurs man har 

förbrukat”. En avvägning gällande hållbarhet innebär att nyttan av användningen ställs mot 

nyttan i ett långsiktigt perspektiv.131 Frågan är om användning av uppgrävda jordmassor 

innebär att en resurs försämras, exempelvis marken där jordmassorna används på nytt och 

därmed riskerar att förorenas, men att det i och med förfarandet skapas en tillgång som bidrar 

till en hållbar utveckling. Tillgången som åsyftas i detta fall bör vara jordmassorna som 

används på nytt och därigenom besparar andra resurser från att användas. Det är de uppgrävda 

jordmassorna som bidrar till en hållbar uteckling genom att de återvinns. Väger återvinningen 

upp försämringen av marken? En avvägning måste göras och frågan är om användningen av 

jordmassorna medför en sådan nytta ur ett framtidsperspektiv att det väger upp att marken 

som resurs försämras i och med föroreningsrisken. Eftersom en hållbar utveckling innebär att 

                                                           
131 Westerlund, En hållbar rättsordning - rättsvetenskapliga paradigm och tankevändor, 1997, s. 28.  
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framtidens generation ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö och det faktum att naturen 

har ett eget skyddsvärde, också i framtiden, bör jordmassornas innehåll tillmätas betydelse 

och enligt försiktighetsprincipen bör det krävas att långtgående undersökningar utförs. 

Dessutom bör skälen för användning av jordmassorna inte grundas på skäl som underminerar 

miljöskyddet. För att användning av uppgrävda jordmassor ska vara övervägande bra för såväl 

naturen som människan i ett långsiktigt perspektiv bör användningen ha sin grund i att 

framtidens generation ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö och att naturen har ett 

skyddsvärde.     

          

5.3 Företags roll i arbetet för en hållbar utveckling  

Av avsnitt 2, 3 och 4 framgår det att den juridiska svårigheten vid användning av uppgrävda 

jordmassor för anläggningsändamål avser ett flertal faktorer. Regleringen kring den rättsliga 

definitionen av uppgrävda jordmassor, vilken prövningsnivå som aktualiseras, och därmed 

vilken föroreningsrisk som användningen av jordmassorna kan medföra, och vilka jordmassor 

som är tillåtliga att användas för anläggningsändamål är inte fullkomligt tydlig. Frågan som 

följer är om regleringen i sig skapar förutsättningar för företag att bidra till främjande av en 

hållbar utveckling eller om det är företag som skapar sådana förutsättningar på egen hand. Det 

finns därför skäl att utreda vilken roll företag spelar för miljöbalkens målsättning om en 

hållbar utveckling.  

              

5.3.1 Lagstiftarens eller företagets ansvar     

Mot bakgrund av en otydlig reglering uppkommer frågan om det är lagstiftaren som har 

ansvar att stifta lag som täcker alla tänkbara situationer där miljön kan komma till skada och 

som tar hänsyn till företags möjligheter att bidra till miljöförbättring, i form av en hållbar 

utveckling, eller om ansvaret istället ligger på företaget. Uppgifter av proaktiv karaktär bör 

kunna åläggas företag, vilket uttrycks i förarbetena till miljöbalken. Däri står det att det för 

företag finns möjlighet att på egen hand grunda nätverk för en hållbar utveckling och på så 

sätt metodiskt ständigt ligga före kraven från lagstiftaren.132 Det framgår dessutom att det 

finns en viss förväntan på att företag på egna initiativ ska utveckla särskilda 

miljöledningssystem och miljöstrategier för att förekomma kraven från lagstiftningen.133 Det 

framtida miljöarbetet bör präglas av att företag, hushåll och statliga och kommunala 

förvaltningar i större utsträckning ställer miljökrav på varandra och bedriver konkurrens i att 

                                                           
132 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 155-156.  
133 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 155.  
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ligga före de obligatoriska kraven som uppställs i lagstiftningen.134 Ett företags ansvar 

omfattar utöver sociala frågor även miljöfrågor. Företag ska ta sitt ansvar gällande miljöfrågor 

också på frivillig grund.135 Att förutsätta att såväl företags möjlighet till ekonomisk utveckling 

som företags konkurrenskraft endast har sin grund i att det finns naturresurser i en outtömlig 

mängd eller att ekosystemet är osårbart är idag inte möjligt. Ett alternativ är därför att 

formulera en riktlinje, vilken benämns som riktlinjen för hållbar utveckling. I och med 

riktlinjen ställs företag inför ett val. Den konkreta innebörden av riktlinjen är nämligen att i en 

situation där ett företag har möjlighet att fullfölja en av två likvärdiga delar i sin verksamhet, 

och båda delarna är lika förenliga med företagets intressen men en av delarna bidrar till 

hållbar utveckling i större mån, bör den sistnämna delen väljas.136  

                   

Miljörätten är ett rättsområde som präglas av föränderlighet och där rättsnormer förändras 

beroende på synen hur människan förhåller sig till naturen.137 Att miljörätten befinner sig i en 

ständigt pågående förändringsfas är ett faktum och det är därför givet att även företag ansluter 

sig till förändringsfasen. Frågan är emellertid i vilken mån som den miljörättsliga 

lagstiftningen kan detaljreglera allt. En otydlig reglering från lagstiftarens sida kan för 

företagens del innebära praktiska svårigheter men också en möjlighet, genom exempelvis 

utvecklande av miljöstrategier och miljöledningssystem, att visa vägen i miljöarbetet och 

därmed bidra till en hållbar utveckling. Regleringen om användning av uppgrävda jordmassor 

är ett sådant exempel.  

                            

5.3.2 Kunskapskravet – en förutsättning för företags möjlighet att styra om i 

miljöarbetet    

För företag som ska använda uppgrävda jordmassor föreligger det en skyldighet att 

kontinuerligt uppdatera kunskapen om verksamheten och den inverkan på människors hälsa 

och miljön som verksamheten kan ha.138 Kunskap ska föregå handling och förfarandet att 

hindra miljöproblem ligger i linje med att det ställs krav på kunskap.139 Att som företag 

fortlöpande uppdatera sin kunskap för att på så sätt försäkra sig om att människors hälsa och 

miljön åsamkas så lite skada som möjligt är en naturlig grund för att företag ska kunna ligga i 

                                                           
134 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 160.   
135 Krämer, EU Environmental Law, 2011, s. 162.  
136 Sjåfjell, Towards a Sustainable European Company Law: A Normative Analysis of the Objectives of EU 

Law, with the Takeover Directive as a Test Case, 2009, s. 109.  
137 Ebbesson, Miljörätt, 2015, s. 13.  
138 Kruse, Miljöbalken 2 kap. 2 §, lagkommentar punkt 26 (4/2 2016, Karnov).  
139 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 14.  
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framkant i miljöarbetet. Det är därför viktigt för företag som använder uppgrävda jordmassor 

för anläggningsändamål att besitta kunskap om jordmassornas egenskaper och innehåll, vilka 

krav det ställs på jordmassorna för att de ska få användas och den föroreningsrisk som 

användningen av jordmassorna kan medföra för mark och vatten. Det kan följaktligen 

fastställas att kunskapskravet är en förutsättning för företags möjlighet att styra om i 

miljöarbetet och till följd därav kunna bidra till en hållbar utveckling, särskilt när den 

reglering som finns är otydlig.  

                             

5.4 Sammanfattning      

Otydligheter i lagstiftningen om användning av uppgrävda jordmassor kan medverka till att 

nutidens människa ägnar sig åt ett levnadssätt som skadar miljön, eftersom användningen av 

jordmassorna kan inverka på såväl människors hälsa som miljön. Ur ett 

miljöskyddsperspektiv uppstår frågan om återvinning eftersträvas i sådan hög utsträckning att 

det bortses från konsekvenserna med att uppgrävda jordmassor används. Att återvinna 

uppgrävda jordmassor för anläggningsändamål är fördelaktigt för uppnående av kretslopp, 

men återvinningen riskerar samtidigt att förorena mark och vatten. För att användning av 

uppgrävda jordmassor ska vara övervägande bra för naturen och människan bör 

utgångspunkten vara det som en hållbar utveckling innebär. Jordmassornas innehåll bör 

tillmätas betydelse och långtgående undersökningar bör enligt försiktighetsprincipens lydelse 

utföras. Dessutom bör skälen för användning av uppgrävda jordmassor inte grundas på skäl 

som underminerar miljöskyddet. En otydlig reglering innebär att företag har möjlighet, men 

också visst ansvar, att ligga före lagstiftarens krav för att bidra till en hållbar utveckling.  
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6 Slutsatser                  
Nedan återfinns de slutsatser som framkommer av utredningen i uppsatsen. För att 

åskådliggöra slutsatserna på ett tydligt sätt delas avsnittet upp i underrubriker.    

                                                          

6.1 Uppgrävda jordmassors rättsliga definition  

Av 15 kap. 1 § MB och artikel 3 (1) avfallsdirektivet framgår vad som avses med avfall.  EU-

domstolens avgöranden visar att begreppet ”göra sig av med“ ska tolkas mot bakgrund av att 

en hög skyddsnivå ska uppnås och människors hälsa och miljön ska skyddas. Med stöd av 

förarbeten, MÖD 2014:1, Miljösamverkan Sydosts handledning, gränsdragningen mellan 

avfall och biprodukt och kommissionens tolkningsmeddelande om avfall och biprodukter 

tydliggörs det att avgörande betydelse tillmäts företags avsikt att göra sig av med uppgrävda 

jordmassor för att de ska definieras som avfall. Tidsaspekten kan vara vägledande för företag 

som ska definiera uppgrävda jordmassor rättsligt. Är det oklart om de uppgrävda 

jordmassorna kommer att användas eller om användning av jordmassorna först ska ske långt 

fram i tiden tyder det på att det finns ett bortkvittningssyfte och att jordmassorna klassificeras 

som avfall. Slutsatsen kan därmed dras att uppgrävda jordmassor definieras som avfall om 

företag gör sig av med jordmassorna, det vill säga om det finns ett bortkvittningssyfte.   

                          

I MÖD 2010:1 framhålls det att ingen vikt ska läggas vid exempelvis föroreningsinnehåll vid 

bedömning av vad som definieras som avfall. Om uppgrävda jordmassor ska användas vid ett 

senare tillfälle, exempelvis för anläggningsändamål, finns det härvid en tydlig problematik ur 

miljöskyddssynpunkt med att ingen vikt ska läggas vid innehållet i uppgrävda jordmassor vid 

fastställande av den rättsliga definitionen. Mot bakgrund av att en hållbar utveckling ska 

främjas i enlighet med vad som stadgas i 1 kap. 1 § MB, och att denna utveckling bygger på 

insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människan ska förvalta naturen väl, och hur 

begreppet ”göra sig av med” ska tolkas enligt EU-domstolen kan slutsatsen dras att innehållet 

i uppgrävda jordmassor bör tillmätas betydelse redan vid bedömningen av om de ska 

definieras som avfall.  

            

6.2 Prövningsnivå för användning av uppgrävda jordmassor för anläggningsändamål  

Enligt 29 kap. 13 § miljöprövningsförordningen råder det tillståndsplikt om användning av 

uppgrävda jordmassor sker på ett sätt som kan förorena mark och vatten och 

föroreningsrisken med användningen inte enbart är ringa. Är föroreningsrisken istället ringa 

råder det enligt lydelsen i 29 kap. 14 § miljöprövningsförordningen anmälningsplikt. 
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Områden som kräver särskild hänsyn bör föregås av tillståndsprövning eller krav på anmälan. 

Verksamheter som inte omfattas av krav på anmälan, där föroreningsrisken inte når upp till 

nivån för ringa risk, omfattas av krav på samråd enligt 12 kap. 6 § MB om verksamheten i 

väsentlig utsträckning kan komma att ändra naturmiljön. Med anledning av att 

förutsättningarna på platser där användning av uppgrävda jordmassor ska ske ser olika ut är 

det av essentiell betydelse ur såväl miljö- som hälsosynpunkt att prövning görs i varje 

specifikt fall. Utredningen i uppsatsen visar att slutsatsen kan dras att avgörande betydelse, 

vid fastställande av prövningsnivå, tillmäts vilken nivå föroreningsrisken når upp till. Enligt 

försiktighetsprincipens lydelse ska hänsyn tas redan till risken för att skadeverkningar för 

miljön kan uppstå. När uppgrävda jordmassor används som riskerar att förorena mark och 

vatten beaktas inte försiktighetsprincipen fullt ut. 

                  

Att det är föroreningsrisken som är avgörande vid fastställande av prövningsnivå är det enda 

som framgår av 29 kap. 13-14 §§ miljöprövningsförordningen. Varken nyss nämnda 

bestämmelser eller Naturvårdsverkets indikatorer är särskilt tydligt utformade eller ger 

konkret vägledning vid bedömning av föroreningsrisk och därmed vilken prövningsnivå som 

aktualiseras. Mot bakgrund av att användning av uppgrävda jordmassor för 

anläggningsändamål utgör miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § MB och att en hållbar 

utveckling ska främjas i enlighet med 1 kap. 1 § MB är det av essentiell vikt för företag att 

veta vilken föroreningsrisk som användning av uppgrävda jordmassor kan medföra. Den 

slutsats som kan dras härvid är att den otydliga regleringen inte bidrar till företags möjlighet 

att göra rätt, vilket kan kritiseras särskilt i förhållande till att en hållbar utveckling syftar till 

att framtida generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö och grundas på insikten 

att naturen har ett skyddsvärde. Det kan dessutom konstateras att eftersom regleringen är 

otydlig, miljöhänsynen väger tungt vid tillämpning av 2 kap. 7 § MB och naturen har ett 

skyddsvärde bör det krävas långtgående skyddsåtgärder från företag som använder uppgrävda 

jordmassor.  

                      

6.3 Tillåtliga jordmassor för anläggningsändamål  

Det är jordmassornas innehåll som är avgörande för huruvida de är tillåtliga att användas för 

anläggningsändamål. Utredningen i uppsatsen visar att jordmassorna ska vara så rena som 

möjligt, provtagning ska ske före användning och lämpligheten i att använda jordmassorna för 

anläggningsändamål ska bedömas. Hushållningsprincipen kommer till uttryck i 

lämplighetsbedömningen. Att uppgrävda jordmassor används för anläggningsändamål, och 
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därigenom tillvaratas och används på nytt, är förenligt med hushållningsprincipen. Vidare 

framgår det att det är verksamhetsutövarens ansvar att göra en riktig bedömning av 

föroreningsrisken med att uppgrävda jordmassor används. Utöver provtagning, 

lämplighetsbedömning och att jordmassorna ska vara så rena som möjligt finns det inte en 

särskilt tydlig reglering kring vilka jordmassor som är tillåtliga att användas för 

anläggningsändamål. I avsaknad av en sådan uppstår svårigheter för företag att använda rätt 

jordmassor, vilket kan inverka negativt på miljön. Slutsatsen kan därmed dras att otydligheter 

i vilka jordmassor som är tillåtliga att användas för anläggningsändamål inte medverkar till att 

miljön skyddas. Mot bakgrund av en otydlig reglering där det inte tydligt framgår vilka 

jordmassor som får användas, naturens skyddsvärde och att användning av jordmassor kan 

förorena mark och vatten kan slutsatsen även dras att det bör det ställas höga krav på företags 

kunskap om jordmassornas innehåll och medföljande inverkan på miljön för att det ska vara 

förenligt med kunskapskravet. Höga krav bör dessutom ställas på jordmassornas innehåll, inte 

enbart för människans skull, när uppgrävda jordmassor ska användas i anläggningsarbeten.  

                                           

6.4 Målsättningar och företags möjlighet att göra rätt  

Av utredningen i uppsatsen framgår det att företag som avser använda uppgrävda jordmassor 

för anläggningsändamål ska definiera jordmassorna rättsligt, avgöra om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig och dessutom ha kunskap om vilka jordmassor som är 

tillåtliga att användas för specifikt anläggningsändamål. Regleringen är otydlig, vilket betyder 

att det är svårt för företag att göra rätt vid användning av uppgrävda jordmassor. Företag ska 

utöver vad som nämnts även veta hur de ska uppträda såväl i förhållande till miljöbalkens 

allmänna hänsynsregler som till de mer direkta avfallsreglerna. I uppsatsen tydliggörs det att 

det, vid användning av uppgrävda jordmassor, finns olika målsättningar som kommer till 

uttryck. Målsättningarna kommer till uttryck dels i miljöbalken, dels i den unionsrätt som 

ligger till grund för den svenska rätten. Förfarandet att använda uppgrävda jordmassor för 

anläggningsändamål innebär att jordmassorna blir föremål för återvinning och att 

jordmassorna nyttjas som en resurs och därigenom bidrar till resurseffektivitet. Slutsatsen kan 

därför dras att det är förenligt med målsättningen inom den cirkulära ekonomin, 

avfallshierarkin och avfallsdirektivets preambel punkt 28 att uppgrävda jordmassor används i 

anläggningsarbeten. Mot bakgrund av att användning av uppgrävda jordmassor är en 

miljöfarlig verksamhet och att mark och vatten kan förorenas finns det skäl att ifrågasätta 

möjligheten att uppfylla avfallsdirektivets syfte om att människors hälsa och miljön ska 

skyddas utan att se till att uppgrävda jordmassor har hanterats på ett sätt som gör att de inte 
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ökar risken för skada. Vidare kan användning av uppgrävda jordmassor motverka 

bevarandesyftet av miljön om mark och vatten förorenas. Frågan är dessutom om användning 

av uppgrävda jordmassor som kan förorena mark och vatten, men som samtidigt innebär ett 

återvinningsförfarande, medverkar till att miljön förbättras. Det kan inte anses vara ett 

rationellt nyttjande av naturresurser att använda uppgrävda jordmassor som riskerar att 

förorena mark och vatten. Säkerställande av en hög skyddsnivå är förenat med svårigheter om 

uppgrävda jordmassor används som kan förorena mark och vatten. Utifrån det som framförts 

kan slutsatsen därmedelst dras att det inte är givet att det är förenligt med målsättningar eller 

särskilt lämpligt ur miljöskyddssynpunkt att uppgrävda jordmassor används för 

anläggningsändamål, trots det faktum att det innebär att jordmassor återvinns som en del av 

hushållning med naturen och därmed bidrar till den cirkulära ekonomins målsättning.  

                                       

I MÖD 2006:53 och MÖD 2010:38 tydliggörs det att målsättningen om en hållbar utveckling 

i 1 kap. 1 § MB ska beaktas på ett påtagligt sätt. Utifrån delmålen i 1 kap. 1 § st. 2 MB kan 

främst följande konstateras. Användning av uppgrävda jordmassor i anläggningsarbeten 

främjar återvinning, vilket betyder att förfarandet är förenligt med delmålet om att återvinning 

ska främjas så att ett kretslopp uppnås. Frågan är emellertid om återvinning eftersträvas i en 

sådan hög utsträckning att föroreningsrisken med att jordmassor används frånses. Det kan 

ifrågasättas om återvinningen sker för att det är fördelaktigt ur miljösynpunkt eller om det är 

på grund av andra skäl. Användning av uppgrävda jordmassor är fördelaktigt för uppnående 

av ett kretslopp i och med att jordmassorna återvinns, men återvinningen kan samtidigt 

förorena mark och vatten. Strävan efter resurseffektivitet och återvinning ställs mot att ingen 

återvinning sker. Vad är bäst förenligt med en hållbar utveckling? För att förstå vad som är en 

god avvägning mellan målsättningarna för att uppnå en hållbar utveckling utgör vad som 

framgår av hållbarhetsgränsen vägledning. Enligt miljöbalken bygger en hållbar utveckling på 

insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människan ska förvalta naturen väl. Det som 

anses vara övervägande bra för miljön bör ha sin grund i nyss nämnda. Jordmassornas 

innehåll bör därför tillmätas avgörande betydelse och i enlighet med försiktighetsprincipen 

bör långtgående undersökningar utföras. Skälen till att uppgrävda jordmassor används för 

anläggningsändamål bör dessutom ha sin grund i skäl som inte försvagar miljöskyddet. 

Utifrån det som angivits kan slutsatsen följaktligen dras att för att miljöbalkens mål ska kunna 

uppfyllas, vid användning av uppgrävda jordmassor för anläggningsändamål, måste 

målsättningen inom den cirkulära ekonomin och övriga ändamål med återvinning uppnås på 
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ett sätt som innebär att människors hälsa och miljön tillförsäkras skydd och att naturens 

skyddsvärde inte försvagas.       

                               

Av miljöbalkens förarbeten framgår det att det finns en viss förväntan på att företag ska vara 

proaktiva i miljöarbetet och förekomma kraven från lagstiftningen. För företags möjlighet att 

styra om i miljöarbetet är kunskapskravet en förutsättning. I avsaknad av en tydlig reglering 

ges företag möjlighet att visa vägen i miljöarbetet. De olika målsättningarna som aktualiseras 

vid användning av uppgrävda jordmassor, vilka inte utan svårigheter kan uppnås utan att 

andra målsättningar får ”ge vika”, skapar i sin tur svårigheter för företag att avgöra vad som är 

rätt och kan inverka på företags möjlighet att agera på frivillig grund.     
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