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Hur ska man utöva tillsynen? 

Huvudproblemet med förorenade massor är 

gränsöverskridande transporter mellan kommuner. 

 

Massorna uppstår i en kommun och hamnar i en annan 

kommun. Tillsynen kräver därför samarbete över 

kommungränserna 

 

Frågan om tillsyn gäller både vilka objekt som ska 

omfattas och hur man får kontroll över dem och 

Vad man ska beakta vid tillsynen eller vad ska tillsynen 

omfatta 



Vad ska man utöva tillsyn på? 

Var/vad ska man utöva tillsyn över? Vilka objekt omfattas? 

Två huvudsakliga delar är viktiga  

a) ursprung och  

b) destination/mottagaren 

Tillsynen måste riktas mot båda och 

• A. där massorna uppstår 

• B. där massorna  

– hamnar/ 

– lagras/ 

– Bearbetas 

– Deponeras  

– anläggs 
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Vad ska man utöva tillsyn på? 

 

• A. Upprinnelsen, var uppstår massorna? Hur 

upptäcker man dem? 

1. rivningar, marklov, bygglov   enligt PBL 

 Info från stadsbyggnad till miljöförvaltningen 

2. förorenade områden   MB 10 kap. 

 Saneringsanmälan 

3. Avfall, miljöfarliga verksamheter  

  extra kontroll vid tillsynen MB 9 kap. 
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Vad ska man utöva tillsyn på? 

 

• 4. byggverksamheter  

– Vägbyggen   

– Järnvägar  Trafikverket 

– Tunnlar 

– Muddringar  hamnar  

– Andra storbyggen   

• arenor  

• handelscentra  

• lastbilscentraler  

• fabriksanläggningar 
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Vad ska man utöva tillsyn på? 

 

• B. Mottagaren, var hamnar de, vad blir de av? 

 

1. Anläggningar, anmälan el. tillstånd MB kap 9, SNI 

90.130, 140 

2. Återställning av täkter, MB kap 9, 12:6 

3. Sluttäckning av deponier, MB kap 9 

4. Utfyllnad av åkermark, ska vara MB 12:6 

5. Utfyllnad av märgelgravar (otillåtet) MB 7:11 biotopskydd 

6. Flytt av massor inom industrimark, anmälan MB kap 9 
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Hur ska man utöva tillsynen? 

• Upprätta rutiner enligt A  

• Kräva provtagning och skaffa annan information  

• Ställa krav på uppgifter om destination 

• Kräva dokumentation på allt detta 
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Hur ska man utöva tillsyn? 

• Källan! 

• Dokumentation, dokumentation, dokumentation, … 

1. Provtagning krävs och dokumentation, ev. kompl.  

med egen provtagning om trovärdigheten är låg (MB 26:22) 

2. Destinationsuppgift. Kräv uppgifter om vart 

massorna ska ta vägen (MB 26:21) 

3. Informera tillsynsmyndigheten i 

mottagarkommunen, ev. mottagaren (deponin) 
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Hur ska man utöva tillsynen? 

• Mottagaren 

– Behandla anmälningar, ställa krav på MB 9, 12:6 

• massor som förs dit, både vilka massor som ta emot  

• hur de hanteras, buller m.m.  

– Samma gäller tillstånd MB kap 9 

– Utöva tillsyn och ställa krav 

• på skyddsåtgärder 

– Kontroll av vad som tillförs 

– Skydd av omgivningen mot läckage 

• på provtagning på massorna, grundvattnet, avbördat vatten, 
läckagevatten 

– Ett visst spaningsarbete krävs troligen 

 



Hur ska man utöva tillsynen? 

Destinationen! 

1.Dokumentation är viktig, avgörande! 

– Varifrån kommer massorna?  

– Vad har förekommit där? Vilka aktiviteter? 

– vad innehåller dem? Provresultat! 

– Har de blivit behandlade? Hur och var? 

– Vet tillsynsmyndigheten i ursprungskommunen om 

detta? (MB 26:21) 

2. Ibland är provtagning nödvändig, ((dålig dokumentation, 

låg trovärdighet) (egen provtagning eller MB 26:22)) 
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Hur ska man utöva tillsyn? 

• Avsluta med ett föreläggande som går att 

överklaga. Alla krav som ställs sker genom ett 

föreläggande, vite om det behövs! 

• Det ökar rättssäkerheten och ger oss dessutom 

rättsfall som utökar rättspraxis 

• Grundprincipen: Icke-försämringsprincipen!!  

• Tillåt aldrig att massor tillförs området om de är 

mera förorenade än det som finns där före. Få 

undantag finns, men de finns. 
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Sammanfattning 

1. Identifiera objekten, ibland genom spaning 

2. Skapa rutiner  

3. Dokumentera och för informationen vidare 

4. Inspektera och ta prover eller kräv provtagning 

5. Tillämpa icke-försämringspricipen! 

6. Ställ alla krav genom föreläggande, vite om det 

behövs. 

7. Anmäl olagligheter till åklagare, säkra bevis! 
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Schaktmassor? 

Eller bara massor? 

Schaktmassor det som schaktas bort! 

 

Några exempel från Landskrona 2004 
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