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I bygg- och anläggningsarbeten uppkommer jord- och bergmassor 
vilka utgör fasta eller lösa markmaterial som måste grävas upp, 
förflyttas eller kan användas i byggnadsprocessen. Detta kallas med 
ett samlingsnamn för masshantering och hur den sker beror på hur 
massorna klassas, vad de innehåller och hur de är tänkta att användas i 
framtiden. 
Det är landets kommuner som är tillsynsmyndighet för masshantering 
och till hjälp i beslutsfattandet finns ett juridiskt reglerverk som 
definierar när massor utgör ett avfall, kan återanvänds eller kan 
återvinnas. Det finns även vägledning från Naturvårdsverket i form av 
rapporter och handböcker. Denna undersöknings syfte är att genom 
kvalitativa intervjuer och kvalitativ analys ta reda på hur tre utvalda 
kommuner (Linköping, Sigtuna och Söderhamn) använder sig av och 
tolkar det juridiska regelverket och Naturvårdsverkets vägledning för 
bedömningar i masshanteringsärenden. Undersökningens resultat visar 
att alla de undersökta kommunerna använder det juridiska regelverket 
och Naturvårdsverkets rapport 5976 ”Riktvärden för förorenad mark” 
(där riktvärden för känslig markanvändning och mindre känslig 
markanvändning definieras) på likartade sätt. Däremot skiljer sig 
tolkningen och tillämpningen av Naturvårdsverkets handbok 2010:1 
”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten” (där riktvärden för 
mindre än ringa risk, ringa risk, mer än ringa risk samt nivåer för 
deponitäckning definieras) mellan kommunerna. Orsakerna till detta 
varierar från kommun till kommun. 
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Abstract 

Soil and bedrock masses are products from construction work. These masses are 
composed of loose and hard materials that have been taken from the ground. The 
masses can be transported away or used in construction projects. This is called mass 
handling and how it is performed depends on how the masses are classified, what 
they contain and how they are planned to be used in the future.  
 The municipalities in Sweden are the regulatory authorities of mass 
handling and as tools in the decision making there is a legal framework that can 
define masses as waste or acceptable for reusing or recycling purposes. There are 
also guide lines in reports and handbooks developed by the Swedish Environmental 
Protection Agency.  
 The purpose of this study is, by performing qualitative interviews and 
qualitative analysis, to examine how three selected municipalities (Linköping, Sigtuna 
and Söderhamn) use and interpret the legal frame work and the guide lines from the 
Swedish Environmental Protection Agency when making decisions regarding mass 
handling. The result of the study shows that all three municipalities use the legal 
frame work and the Swedish Environmental Protection Agency’s report 5976 “Guide 
line values for contaminated ground” in a similar way. On the other hand, the 
interpretation of the Swedish Environmental Protection Agency’s handbook 2010:1 
“Recycling of waste in construction works” differs between the municipalities. The 
resons for that varies between the municipalities. 

 

Sammanfattning  

 
I bygg- och anläggningsarbeten uppkommer jord- och bergmassor vilka utgör fasta 
eller lösa markmaterial som måste grävas upp, förflyttas eller kan användas i 
byggnadsprocessen. Detta kallas med ett samlingsnamn för masshantering och hur 
den sker beror på hur massorna klassas, vad de innehåller och hur de är tänkta att 
användas i framtiden. 
 Det är landets kommuner som är tillsynsmyndighet för masshantering 
och till hjälp i beslutsfattandet finns ett juridiskt reglerverk som definierar när massor 
utgör ett avfall, kan återanvänds eller kan återvinnas. Det finns även vägledning från 
Naturvårdsverket i form av rapporter och handböcker. Denna undersöknings syfte är 
att genom kvalitativa intervjuer och kvalitativ analys ta reda på hur tre utvalda 
kommuner (Linköping, Sigtuna och Söderhamn) använder sig av och tolkar det 
juridiska regelverket och Naturvårdsverkets vägledning för bedömningar i 
masshanteringsärenden. Undersökningens resultat visar att alla de undersökta 
kommunerna använder det juridiska regelverket och Naturvårdsverkets rapport 5976 
”Riktvärden för förorenad mark” (där riktvärden för känslig markanvändning och 
mindre känslig markanvändning definieras) på likartade sätt. Däremot skiljer sig 
tolkningen och tillämpningen av Naturvårdsverkets handbok 2010:1 ”Återvinning av 
avfall i anläggningsarbeten” (där riktvärden för mindre än ringa risk, ringa risk, mer än 
ringa risk samt nivåer för deponitäckning definieras) mellan kommunerna. Orsakerna 
till detta varierar från kommun till kommun. 
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1. Inledning 

På olika platser i Sverige sker utbyggnad och expansion av städer och tätorter. En 
viktig del för att möjliggöra detta är att tillgodose behovet av kommunikationer och 
infrastruktur. Det kan till exempel innebära att bygga om eller bygga nya vägar och 
järnvägar för att modernisera och öka kapaciteten för dessa. Byggnation av 
infrastruktur, som vägar och järnvägar, brukar kallas för anläggningsarbeten och 
deras storlek kan variera. I anläggningsarbeten är det inte ovanligt att behöva ta 
hand om lösa och fasta markmaterial som grävts upp eller flyttats på för att påbörja 
byggnadsprocessen. Dessa material kallas för lösa eller fasta massor eller för 
schaktmassor (fortsättningsvis kallat ”massor”). Vad man gör med massorna innan, 
under och efter byggnationen kallas för masshantering.  Exakt hur masshanteringen 
sker beror på hur massorna klassas: bland annat efter innehåll, tekniska egenskaper, 
föroreningsgrad eller hur framtida användning av dem ska ske. Tillsynsmyndighet för 
detta är vanligen landets kommuner. Till hjälp i tillsyn och beslutsfattande har 
kommunerna ett juridiskt regelverk och vägledning i form av rapporter och 
handböcker från Naturvårdsverket. Detta juridiska regelverk och vägledningen från 
Naturvårdsverket gäller även för aktörerna i anläggningsbranschen vilket innebär att 
de också ska förhålla sig till dessa.  
 I Gamla Uppsala pågår i dagsläget ett anläggningsarbete med 
Trafikverket som beställare. Anläggningsarbetet är omfattande: fyra kilometer av 
järnvägen byggs om, en 600 meter lång tunnel ska byggas under tätorten, broar 
längs med järnvägen byggs om, plankorsningar försvinner och delar av 
Vattholmavägen som går genom Gamla Uppsala är också planerad att byggas om 
(Trafikverket, 2014). I detta projekt väntas masshanteringen uppgå till 
hundratusentals kubikmeter vilket med andra ord innebär att masshanteringen 
kommer bli relativt omfattande. Därför diskuterar Trafikverket och Uppsala kommuns 
miljökontor gemensamt hur hanteringen av massorna ska ske. Eftersom att 
anläggningsarbetet är så pass stort har frågor om masshantering väckts och det 
regelverk och den vägledning som idag används för att reglera masshantering har 
blivit ifrågasatta. I anläggningarbeten strävar man efter att massbalansen ska gå ihop 
för att undvika stora massöver- och underskott eftersom att det är kostsamt och 
påverkar miljön att ta in eller föra bort massor i anläggningsarbeten.  I Trafikverkets 
anläggningsarbete i Gamla Uppsala är detta en viktig aspekt eftersom att 
masshanteringen väntas bli omfattande och om massorna inte kan användas inom 
projektet uppstår ett överskott. Det juridiska regelverket och vägledningen från 
Naturvårdsverket verkar inte ge fullt stöd i frågan. Hur man ska se på 
masshanteringsfrågor har därför blivit uppmärksammat i Uppsala, både från 
Trafikverkets och Uppsala kommuns miljökontors sida. 
 
 
1.1 Syfte 
 
För att få en uppfattning om hur olika kommuner arbetar med liknande frågor syftar 
denna undersökning till att, med utgångspunkt i Trafikverkets anläggningsarbete i 
Gamla Uppsala, ge en översiktlig bild av hur andra kommuner än Uppsala jobbar 
med masshanteringsfrågor samt hur de gör bedömningar utifrån de regelverk och 
bedömningsgrunder som finns. I undersökningen har Linköpings, Sigtunas och 
Söderhamns kommun undersökts med hjälp av kvalitativa intervjuer och kvalitativ 
analys. Dessa kommuner har valts ut i samråd med Trafikverket då de är kommuner 
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som har ställts eller kommer att ställas inför liknande anläggningsarbeten med en 
omfattande masshantering likt den i Uppsala. Undersökningen syftar till att utgöra en 
del av underlaget för diskussion om masshantering inom Trafikverkets framtida 
projekt.  
 Undersökningens frågeställning är: Hur jobbar Linköpings, Sigtunas och 
Söderhamns kommuner med masshantering: vilka bedömningar görs och hur tolkas 
regelverk och bedömningsgrunder? 

 

1.2 Metod 

1.2.1 Kvalitativa intervjuer 
 
Metoden som har använts i denna undersökning är en form av kvalitativa intervjuer 
av halvstrukturerad typ. Det innebär att intervjuerna har varit strukturerade i den grad 
att valda ämnesområden med vissa frågor har varit bestämda i förväg. Samtliga 
frågor har varit av öppen karaktär vilket betyder att det inte funnits givna 
svarsalternativ till respektive fråga (Trost, 2010). Det har tillåtit intervjupersonen att 
själv tolka frågorna och dela med sig av sin uppfattning utan att intervjuaren har 
kunnat styra svaren. Samma frågor har ställts till samtliga intervjupersoner men 
beroende på deras svar har olika följdfrågor ställts (Intervju, del 1, [video] Malmö 
högskola). 
 En vecka innan en intervju genomfördes skickades en intervjuguide 
samt ett informationsblad till den person som skulle intervjuas. Detta möjliggjorde att 
intervjupersonen i viss mån kunde förbereda sig samt bli informerad om hur 
intervjumaterialet skulle komma att användas. Intervjupersonen fick dock inte se eller 
höra några specifika frågor innan intervjun påbörjades. Intervjumetodiken har i förväg 
testats på två oberoende personer genom att låta dem figurera som testpersoner i en 
intervjusituation som varit lik de riktiga kvalitativa intervjuerna. Detta gjordes för att 
öka trovärdigheten i metoden och för att förbättra intervjutekniken. 
 Kommunerna som representeras i undersökningen har valts ut i samråd 
med Trafikverket. Att just dessa kommuner har valts förklaras av att de har mött eller 
kommer att möta anläggningsarbeten med omfattande masshantering.  De utvalda 
kommunerna är dessutom tillsynsmyndigheter för masshantering. Valet av 
intervjupersoner har gjorts genom kontakt med respektive kommun som själva har 
valt en eller flera representanter som jobbar med masshanteringsfrågor på sin 
kommuns miljökontor. Antalet intervjupersoner i respektive intervju har inte varit 
bestämt på förhand eftersom det varit fritt för respektive kommun att välja sina 
representanter. Därför varierar antalet intervjupersoner mellan en till två personer per 
intervju. Alla som har deltagit har gjort det frivilligt. 
 Intervjuerna har spelats in med hjälp av en diktafon av typ Olympus 
Voice recorder VN-406PC. Detta har gjort det möjligt att föra över det inspelade 
materialet till en dator för transkribering. Transkriberingen som har använts är 
talspråkstranskribering. Det innebär att allt som har sagts i intervjun förutom 
hummanden, enstaka ord och enstaka upprepningar har skrivits ut i text (Intervju, del 
2, [video] Malmö högskola). 
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Transkriberingsnyckel:  

[SKRATTAR]  Metakommentar, versaler: Beskriver vad som händer 
  eller vad någon gör under intervjun, till exempel  
  skrattar.  
[handbok 2010:1] Metakommentar, gemener: ett tillägg i ett citat för att 
  förtydliga vad intervjupersonen säger eller syftar på. 
IP  Intervjuperson (då en person har intervjuats). 
IP 1  Intervjuperson 1. 
IP 2  Intervjuperson 2. 
J  Josephine Biro, intervjuare. 
...  Tveksamhet, personen håller på att formulera rätt 
  ordföljd.  
[x]  Blir avbruten. 
(1), (2), o.s.v. Numrerade citat i resultatdelen finns numrerade  i 
  transkriberingen för att de lätt ska kunna återfinnas. 
[NYCKELORD,  För att se vilka nyckelord och nyckelcitat som har 
NYCKELCITAT FRÅN...] valts ut till respektive tema har rubriker satts 
  där varje nytt tema börjar diskuteras.  
 
För att undvika faktafel har sammanfattningar av intervjuerna skickats till 
intervjupersonerna. De har fått korrigera faktafel om det har varit nödvändigt. Utöver 
det har intervjumaterialet inte ändrats i efterhand. 
 
1.2.2 Kvalitativ analys 
 
Del i denna metod är också en typ kvalitativ analys som har utgått från en färdigställd 
analysmodell i fyra steg (Hedin, 1996). Analysen har anpassats till just denna 
undersökning och därför används endast tre av dessa steg: (1) Kodning i nyckelord. 
Ur transkriberingen har nyckelord och nyckelcitat valts ut. De har valts eftersom de 
varit informativa och ansetts säga mycket om intervjupersonens uppfattning. (2) Att 
finna teman. Nyckelord och nyckelcitat som har haft en koppling till varandra har 
placerats under samma tema. För att förenkla har dessa teman varit samma som 
ämnesområdena i intervjuguiden. Det finns där av fem teman: a) masshantering b) 
avfall – återanvändning- återvinning c) juridik – lagrummen som används d) andra 
bedömningsgrunder och e) konsekvenser. (3) Att söka mönster eller typer. Genom 
att söka efter olika samband i det som intervjupersonen berättat inom ett visst tema 
har en mer övergripande bild kunnat skapas. Analysen av intervjumaterialet 
redovisas i resultatdelen. 
 För att se hur intervjupersonernas tolkningar och tillämpningar stämmer 
överens med den lagstiftning och de handböcker som har getts ut om masshantering 
har en jämförelse med dessa gjorts. Detta redovisas och diskuteras i 
diskussionsdelen.  
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2. Bakgrund  

2.1 Aspekter av masshantering 

Att ta hand om de massor som uppstår i anläggningsarbeten kallas för 
masshantering. I Trafikverkets anläggningarbete i Gamla Uppsala uppgår volymen av 
massor som hanteras till ca 400 000 m³, varav majoriteten av massorna är lösa 
jordmassor (muntlig källa, 2014). Hur masshanteringen ser ut beror på hur massorna 
klassas, vilka nivåer av ämnen de innehåller och vad det är tänkt att de ska 
användas till i framtiden. Det måste avgöras i det enskilda fallet eftersom massors 
egenskaper varierar. Massor kan utgöra ett avfall om ”innehavaren gör sig av med 
[dem] eller avser eller är skyldig att göra sig av med [dem]” (Miljöbalk 15 kap. 1 § 
SFS 1998:808). Massor kan utgöra en naturresurs och inte ett avfall om de istället 
återanvänds eller återvinns. På så sätt kan massorna bli en tillgång i 
anläggningsarbeten vilket kan förebygga massöver- och underskott och minska 
avfallsvolymerna i anläggningsarbeten. Det främjar ett hållbarhetstänk (Michanek & 
Zetterberg, 2012). För att förstå hur hanteringen av massor utförs måste 
avfallshierarkin förklaras. Avfallshierarkin introducerades i samband med införandet 
av EU:s ramdirektiv för avfall 2011 och visar en rangordning för hur avfall helst ska 
hanteras. Detta ligger till grund för hur den svenska lagstiftningen på avfallsområdet 
har utformats. Avfallshierarkin presenterar fem olika steg enligt följande 
(Avfallsdirektiv (2008) 2008/98/EG): 

1. Förebyggande 
2. Återanvändning 
3. Materialåtervinning 
4. Annan återvinning, till exempel energiåtervinning 
5. Bortskaffande  

Högst prioriterat är att förebygga uppkomsten av avfall vilket i detta sammanhang 
innebär att förebygga att oanvändbara massor inte ska uppkomma. Om det inte är 
möjligt är återanvändning nästa steg i avfallshierarkin. Att återanvända betyder att 
massorna kan användas igen för samma ändamål som de var avsedda att användas 
för från början utan att de måste behandlas före användande (till exempel renas eller 
bearbetas). Genom detta klassas återanvända massor aldrig som ett avfall 
(Avfallsdirektiv (2008) 2008/98/EG).  
 Nästa steg är återvinning, som till skillnad från återanvändning innebär 
att massorna klassas som ett avfall. Om avfallsklassade massor kan behandlas 
återvinns de och avfallsklassningen upphör. Återvunna massor kan användas både 
för de ändamål som de var avsedda att användas för från början eller för andra 
ändamål (Avfallsdirektiv (2008) 2008/98/EG). Om massorna inte kan återanvändas 
eller återvinnas måste de bortskaffas. Bortskaffande innebär att massorna 
transporteras till en upplagsplats för avfall, en deponi (Avfallsförordning 5 § SFS 
2011:927). Massorna har då klassats som ett avfall eftersom innehavaren gör sig av 
med dem och inget av ovanstående alternativ i avfallshierarkin kan användas.  
 Att deponera massor är det sista alternativet i avfallshierarkin eftersom 
det är det minst hållbara alternativet samtidigt som det är ekonomiskt olönsamt. Trots 
det kan det vara svårt i praktiken att undkomma att massor deponeras. 
Masshantering som medför deponering är kostsamt av flera anledningar. För det 
första tillkommer transportkostnader av massorna. Två exempel på transporter som 
sker är: (1) Transport av avfallsklassade massor från platsen för arbetet till deponin, 
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och (2) transport av jungfruligt material (rena massor som kan ersätta de 
borttransporterade avfallsmassorna) från platsen de utvunnits på till platsen där de 
behövs. För det andra är det är kostsamt att göra sig av med avfallsklassade massor 
eftersom deponierna tar betalt för sluthanteringen av dem (Michanek & Zetterberg, 
2012). För det tredje är det kostsamt att behöva utvinna jungfruliga massor som 
ersätter borttransporterade massor.  
 Om massor som uppkommer i anläggningsarbeten kan återanvändas 
eller återvinnas i stället för att bortskaffas medför det stora ekonomiska och 
miljömässiga fördelar eftersom resurserna tillvaratas på ett mer hållbart sätt utan att 
nya resurser måste utvinnas (Mácsik et. al., 2011). Antalet transporter kan minska 
vilket i sin tur kan minska risken för olyckor på vägarna, avgasutsläpp, 
bränsleförbrukning, väg- och däckslitage vilket totalt sett minskar negativ 
miljöpåverkan.  
 
 
2.2 Miljöbalken 

Genom bättre resurshantering och minskade transporter kan ett kretsloppstänk och 
en mer hållbar utveckling uppnås. Det är eftersträvansvärt och har dessutom stöd av 
lagtext. I 1 kap. i Miljöbalken står det uttryckligen att balken ”syftar till att främja en 
hållbar utveckling” och att ”återanvändning och återvinning liksom annan hushållning 
med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås” (Miljöbalk 1 
kap. 1 § SFS 1998:808). 
 I Miljöbalkens 2 kap. finns de allmänna hänsynsreglerna preciserade. 
De innehåller en rad olika krav som verksamhetsutövaren måste visa att 
verksamheten når upp till. Verksamhetsutövaren ansvarar för att skaffa sig tillräckligt 
med kunskap, använda försiktighetsmått och skyddsåtgärder samt använda bästa 
möjliga teknik i verksamheten för att inte negativt påverka människors hälsa eller 
miljön. Dessutom krävs att verksamhetsutövaren använder resurserna så att ett 
kretsloppstänk kan uppnås. Detta genom att hushålla med resurser och att 
återanvända och återvinna resurser i så hög grad det är möjligt. I en verksamhet eller 
åtgärd som medför skada på miljön är det verksamhetsutövaren som har ansvar för 
att reparera de skador som uppkommit. I ett fall med masshantering skulle det till 
exempel kunna röra sig om massor som på något sätt har blivit förorenade. Det är 
verksamhetsutövaren i anläggningsarbetet som ansvarar för att rena massorna eller 
ta hand om dem på ett lämpligt sätt (vissa undantag finns dock) (Miljöbalk 2 kap. SFS 
1998:808).  
 I Miljöbalkens 3 kap. och 4 kap. finns hushållningsbestämmelserna 
beskrivna. De behandlar användningen av mark- och vattenområden och tillämpas 
bland annat i verksamheter som enligt Miljöbalkens 9 kap. och 11 kap., Väglagen, 
Lagen om byggande av järnväg och Plan- och bygglagen måste tillståndsprövas 
(Michanek & Zetterberg, 2012). I stora drag beskriver hushållningsbestämmelserna 
hur mark- och vattenområden bäst ska skyddas och användas för de ändamål som 
de är bäst lämpade för. I anläggningsarbeten kan det till exempel handla om att en 
viss plats är mer lämplig för byggnation eller exploatering än en annan baserat på 
olika förutsättningar (se vidare Miljöbalk 3 kap. 8 § SFS 1998:808). Områden som är 
av så kallat riksintresse är geografiska områden som är av stor betydelse nationellt 
och dessa skyddas speciellt enligt 4 kap. i Miljöbalken (Miljöbalk 3 kap.,4 kap. SFS 
1998:808).  
 Miljöbalkens 2 kap., 3 kap. och 4 kap. som nämnts ovan ligger till grund 
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för vidare tolkning av Miljöbalkens bestämmelser och annan lagstiftning. Med det 
menas att hänsynsreglerna och hushållningsbestämmelserna alltid ska tillämpas så 
länge de inte är ”försumbara” i tillståndspliktiga verksamheter. Detta främjar ett mer 
hållbart synsätt (Miljöbalk 2 kap. SFS 1998:808). I anläggningsarbeten har det stor 
betydelse eftersom massorna som kan uppstå kan bli en resurs och inte ett avfall 
varpå antalet transporter, avfallshanteringen och utvinningen av nytt material kan 
minska. Det är i hög grad i linje med Miljöbalkens övergripande syfte om hållbar 
utveckling. 
 
 
2.3 Avfallslagstiftning 

När det gäller avfallshantering har EU:s ramdirektiv för avfall återspeglats i den 
svenska lagstiftningen genom Miljöbalkens 15 kap. ”Avfall och producentansvar” 
samt Avfallsförordningen (SFS 2011:927). I dessa preciseras att den 
verksamhetsutövare som innehar ett avfall ansvarar för att ta hand om det på ett 
korrekt sätt. Det står angivet hur hantering av avfall får ske då verksamhetsutövaren 
lämnar över avfallet till annan part samt hur transporter ska ske. Transporterna ställer 
kunskapskrav på transportören eftersom det inte är riskfritt att transporter massor 
som i vissa fall dessutom kan innehålla kemikalier (Avfallsförordning 38 § SFS 
2011:927). Den som transporterar massorna måste därför inneha tillstånd för 
transportverksamheten (Avfallsförordning 36 § SFS 2011:927). 
 Vilken information som måste finnas om avfallets egenskaper vid 
överlämnande framgår också av lagtexterna. I Avfallsförordningen beskrivs hur ett 
avfall kan klassas som farligt. Farliga avfall kategoriseras genom en sexsiffrig kod (se 
Avfallsförordning bilaga 4). I Avfallsförordningen beskrivs även vilken hantering av 
avfall som definierar ett återvinningsförfarande eller ett bortskaffande 
(Avfallsförordning SFS 2011:927, Miljöbalk 15 kap. SFS 1998:808). 
 
 
2.4 Annan lagstiftning 

Det finns andra lagar som mer specifikt träder i kraft vid vissa typer av 
anläggningsarbeten. Som redan har antytts omfattas väg- och järnvägsbyggnationer 
av Väglagen (SFS 1971:948) och Lagen om byggande av järnväg (SFS 1995:1649). 
Byggnation och rivning regleras av Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) samt 
kommunernas översikts- och detaljplaner. Deponering regleras av Förordningen om 
deponering av avfall (SFS 2001:512). Förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (SFS 1998:899) styr det som enligt 9 kap. Miljöbalken definieras som 
miljöfarlig verksamhet. I Miljöbalken finns kapitel utsedda för att reglera specifika 
områden, till exempel 10 kap. ”Verksamheter som orsakar miljöskador”, 11 kap. 
”Vattenverksamhet ”och 15 kap. ”Avfall och producentansvar”. Som en viktig del i 
bakgrunden och för förståelsen av hanteringen av massor bör man känna till att alla 
lagar är rättsligt bindande till skillnad från andra bedömningsgrunder som kan finnas. 
 
 
2.5 Andra bedömningsgrunder utanför lagtexten 

Olika lagar och förordningar nämndes i ovanstående stycken för att påvisa det 
juridiska regelverk som finns kring avfalls- och masshantering i samband med 
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anläggningsarbeten. Regelverket ger dock utrymme för tolkningar och det anger inte 
några värden för när massorna kan användas för olika ändamål. Naturvårdsverket 
har ansvarat för att utforma vägledning kring detta. Det har bland annat gjorts genom 
tre sammanhängande rapporter som utkom 2009. I den tredje rapporten 5976 
”Riktvärden för förorenad mark” diskuteras hur marker, och där med massor, kan 
klassas som förorenade samt hur det påverkar markanvändningen. Den kommande 
markanvändningen avgör vilken typ av sanering som blir aktuell. I rapporten har 
Naturvårdsverket tagit fram en modell för generella riktvärden för marker som är 
förorenade. Med förorenad mark menas att halterna i marken överskrider de naturliga 
bakgrundshalterna (Naturvårdsverket, 2014b) och att föroreningen spritts så mycket 
att det påverkar och förändrar omgivande miljö (Nationalencyklopedin, 2014). Detta 
kan ske till exempel genom mänsklig aktivitet så som industriverksamhet där kemiska 
ämnen har använts och ackumulerats i marken med tiden (Naturvårdsverket, 2014a). 
Markens bakgrundshalter kan även vara naturligt höga och förklaras i de fallen ofta 
av geologin på platsen. 
 Föroreningar kan utgöra en miljöskada om ”förorening av ett mark- eller 
vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning” kan leda till ”skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön” (Miljöbalk 10 kap. 1 § SFS 1998:808). 
De generella riktvärdena ska därmed utgöra en rekommenderad nivå för olika halter 
av ämnen som inte bör överskridas av hälso- och miljöskäl. För de platserna med 
naturligt höga bakgrundshalter kan platsspecifika riktvärden beräknas i stället för att 
använda de generella riktvärdena (Naturvårdsverket, 2014c).  
 Vad marken ska användas till styr vilka riktvärden som blir aktuella. 
Från rapporten ”Riktvärden för förorenad mark” beskrivs två typer av 
markanvändning: känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning 
(MKM). KM-klassade marker lämpar sig för bostäder, skolor och platser där 
människor vistas stora delar av dygnet. Ska marken användas för dessa ändamål 
men överskriver riktvärdena för KM måste marken saneras, eller andra lämpliga 
åtgärder vidtas, så att riktvärdena för KM inte överskrids. MKM-klassade marker 
lämpar sig däremot för industriområden eller parkeringsplatser där människor inte 
vistas i lika hög grad. Riktvärdena för MKM utgör därför högre nivåer och tillåter 
högre halter av ämnen i marken än vad riktvärdena för KM gör (se tabell 1) 
(Naturvårdsverket (2009), rapport 5976). Riktvärdenas funktion är att skydda 
människor och miljö mot skadlig exponering av ämnen i marken och ska inte 
användas som en nivå det är ”tillåtet att förorena upp till”. När man återanvänder 
massor bör de ligga under respektive nivå för att inte bidra till ökad 
föroreningsspridning. Där av kan man säga att återanvändning av massor med olika 
föroreningsgrad kan ske i olika utsträckning beroende på markanvändningen: om det 
är KM eller MKM som tillämpas på platsen begränsar vilka massor som kan 
återanvändas. (Naturvårdsverket (2009), rapport 5978). Till skillnad från lagtext är 
riktvärdena inte rättsligt bindande vilket innebär att man kan frångå dem 
(Naturvårdsverket (2009), rapport 5976). 
 2010 presenterade Naturvårdsverket en handbok (2010:1) ”Återvinning 
av avfall i anläggningsarbeten”. I handbok 2010:1 introducerades en ny skala av 
riktvärden för avfall (därmed omfattas massor) som ska återvinnas i 
anläggningsarbeten: (1) mindre än ringa risk, (2) ringa risk, (3) mer än ringa risk. 
Även begreppet ”nivåer för deponitäckning” infördes och visar riktvärden för när 
massor kan återvinnas i syfte att bygga nya deponier och användas till täckning av 
avslutade deponier. Klassificeringsskalan definierar också när hanteringen av avfall 
(massor) blir anmälningspliktig till kommuner. Är massorna mindre än ringa 
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 Sammanfattningsvis, de två klassificeringssystemen som finns och som 
ställs mot varandra är alltså KM och MKM som infördes med Naturvårdsverkets 
rapport ”Riktvärden för förorenad mark” (kopplas till återanvändning) samt begreppen 
mindre än ringa risk, ringa risk, mer än ringa risk (MRR-begreppen) och nivåer för 
deponitäckning som infördes med Naturvårdsverkets handbok 2010:1 ”Återvinning av 
avfall i anläggningsarbeten” (kopplas till återvinning). I praxis har begreppen MKM 
och nivåer för deponitäckning i princip likställts och avser samma ändamål, trots att 
MKM-värdena är högre och den tänkta markanvändningen skiljer sig åt. Det ska 
understrykas att klassificeringssystemen inte är direkt jämförbara med varandra 
eftersom de olika begreppen står för olika nivåer på halter av ämnen och föroreningar 
(se tabell 1) samt är tänkta att tillämpas i olika situationer. Detta är del i 
problematiken som uppstår när man klassificerar massor och det kan skapa en hel 
del förvirring.  
 

Tabell 1: Riktvärden för olika klassificeringar. 

 
Ämne 

MRR: mindre 
än ringa 
(förorenings-) 
risk 
(mg/kg TS) 

Nivåer för 
deponitäckning 
(mg/kg TS) 

KM: känslig 
markanvändning 
(mg/kg TS) 

MKM: mindre 
känslig 
markanvändning 
(mg/ kg TS) 

Arsenik 10 10 10 25 
Bly  20 200 50 400 
Kadmium 0,2 1,5 0,5 15 
Koppar 40 80 80 200 
Krom  40 80 80 150 
Kvicksilver 0,1 1,8 0,25 2,5 
Nickel 35 70 40 120 
Zink 120 250 250 500 
Klorid - - - - 
Sulfat - - - - 
PAH-L 0,6 3 3 15 
PAH-M 2 10 3 20 
PAH-H 0,5 2,5 1 10  
De 13 ämnen som finns representerade är de ämnen som Naturvårdsverket anser vara mest 
kritiska och de ingår därför i klassningen för MRR och nivåer för deponitäckning från 
handbok 2010:1. I tabellen är de jämförda med riktvärden för KM och MKM. Det ska nämnas 
att andra riktvärden (till exempel för utlakning) finns och bör tas med när en samlad 
bedömning görs.  

Källa: Naturvårdsverket (2009) Rapport 5976 (tabell 8.1). Naturvårdsverket (2010) handbok 
2010:1 (tabell 4 och 6). 

 
 
2.6 Konsekvenser 

Beroende på vilken klassificeringsskala som tillämpas kan mängden användbara 
massor variera. Massor med viss föroreningsgrad där riktvärden för KM understigs 
kan fortfarande överstiga riktvärden för MRR (jämför i tabell 1). Tillämpas riktvärdena 
för MRR betyder det att riktvärdena får strängare gränser och att mängden massor 
som antingen måste behandlas för att kunna återvinnas eller måste bortskaffas 
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potentiellt sätt ökar. Men eftersom MRR-begreppet endast är tänkt att tillämpas i fall 
om återvinning gäller riktvärdena bara i dessa situationer. Om massorna däremot ska 
återanvändas begränsas de av vilken sorts markanvändning och saneringsgrad som 
krävs på platsen och riktvärden för KM och MKM blir aktuella.   
 Riktvärdena för nivåer för deponitäckning och MKM skiljer sig också åt 
vilket får konsekvenser för masshanteringen. Tillämpas riktvärdena för nivåer för 
deponitäckning kan det tänkas att större mängder massor kommer användas för just 
detta ändamål och inte till att bygga industriområden eller parkeringsplatser (som 
MKM kan avse). Massorna som används för deponitäckning kommer att ha lägre 
halter av skadliga ämnen vilket är positivt, men om de tidigare bedömts fullgoda att 
användas i anläggningsarbeten enligt MKM kan det kännas som ett slöseri med 
massor att inte fortsätta att använda dem på det sättet.  
 Att tillämpa lägre riktvärden kan få till följd att större mängder massor 
måste transporteras, behandlas eller bortskaffas. Som det nämndes i början av detta 
kapitel är det kostsamt att transportera massor och utvinna jungfruligt material att 
ersätta de borttransporterade massorna med. Det blir även konsekvenser för 
deponierna då de måste ta emot större mängder avfallsklassade massor som kanske 
inte skulle behöva hamna där. Givetvis ska massor som innehåller skadliga nivåer av 
vissa ämnen tas om hand om. Hanteringen av massor måste ändå vara rimlig utifrån 
de ändamål som de potentiellt kan användas till och de hållbarhetsaspekter som 
finns (Naturvårdsverket (2009), rapport 5978). Frågan om hur klassificeringsskalorna 
tillämpas och i vilka situationer, när det rör sig om återanvändning eller återvinning, 
är således komplicerad och ger upphov till att delade meningar finns.  

 

3. Resultat från intervjuer 

3.1 Linköpings kommun 
 
Masshantering 
Intervjupersonerna definierar masshantering som bortgrävande, transport eller 
förflyttning, förvaring (så kallad mellanlagring) eller slutförvaring (så kallad 
deponering) av massor. Detta kan ske innanför ett arbetsområde eller utanför om det 
behövs. Projekt som har involverat masshantering i Linköpings kommun är bland 
annat vägbyggnation Östra Länken, exploateringsprojekt vid Industrigatan, ”Martin 
Engkvist” - ett projekt där kraftigt förorenade massor från en tidigare kemtvätt grävs 
bort för att bygga bostäder, Sjöbacka Såg och Bestorp där impregneringsverksamhet 
pågått och orsakat förorenade massor. För att få en uppfattning om 
storleksordningen sägs det i intervjun att projekt Östra Länkens masshantering 
uppgick till en volym på ca 3000-3500 m³. Ett framtida projekt där masshanteringen 
förutspås bli större är ombyggnationen av järnvägen genom Linköping. Massorna 
runt Linköping består till stor del av lera. IP 1 beskriver att leran lätt packas så att 
fickor bildas, och i dem kan föroreningar ackumuleras. Föroreningarna packas in och 
bevaras väl i massorna. Båda intervjupersonerna tror att man tjänar på att ta många 
prover för att hitta föroreningar då de kan vara väldigt slumpmässigt utbredda. 

Avfall, återanvändning och återvinning 
Definitionen av avfall är enligt följande citat från IP 2 (1): ”något som man vill eller bör 
göra sig av med”. IP 2 relaterar begreppen till avfallshierarkin enligt följande citat (2): 
”... återanvändning av avfall är ju första steget som sagt i avfallspyramiden, och man 
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vill ju i första hand återanvända, i andra hand återvinna, inklusive energiåtervinning. I 
tredje hand blir det deponering då”.  IP 1 förklarar vad han från ett byggperspektiv 
menar (3): ”... vi återanvänder asfalt i det mottot inom projektet, antingen om den har 
en viss grad av förorening som är tillåten alternativt att den är helt ren då genom att 
mala sönder och använda till återbygge. Återvinning då, det begreppet skulle jag vilja 
använda då vi använder exempelvis asfaltsmassor igen, mal ner och utökar befintlig 
eller ny asfalt och lägger på vägkroppen då så att säga”, och tillägger ”... återvinning 
ser jag som en förädling utav produkten...”.  
 Begreppen återanvändning och återvinning har hittills inte använts i så 
hög grad i masshanteringssammanhang, IP 2 säger (4): ”Vi brukar inte använda 
begreppen så mycket när det gäller just massor, utan för produkter och material. Men 
vi har ju diskuterat återanvändning av massor inom samma område och det går ju 
oftast bra om de inte överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig 
markanvändning...”. IP 1 säger (5): ”... återanvända gör vi genom att lägga 
bullervallar eller banker...”.  Man vill helst återanvända massor, eller behandla 
massor för att återvinna dem, inom arbetsområdet. IP 1 säger att i (6) ”...ett projekt 
försöker vi komma så nära noll som möjligt. Ju mer vi får åka ut med, ju mer måste vi 
i regel transportera in då”. Båda intervjupersonerna säger att återanvändning går bra 
så länge riktvärdena för mindre känslig markanvändning inte överskrids. För enstaka 
ämnen kan det tänkas att de överskrids och ändå godkänns, det beror på vad 
massorna ska användas till. Däremot ska man inte förorena ett område med en ny 
förorening, till exempel genom att återanvända massor på en plats där ämnena kan 
urlakas.  
 
Juridiken (lagrummen) som används 
Specifika lagar som nämns är Avfallsförordningen: 16 § och 60 §. Miljöbalken: 2 kap. 
2 §, 2 kap. 3 §, 2 kap. 7 §, 2 kap. 8 §, 15 kap. 3 §, 15 kap. 5 §, och hela 26 kap., 
främst 26 kap. 9 § och 26 kap.15 §. Samråd enligt Miljöbalken 12 kap. 6 § nämns i 
anslutning till att kommunen tar fram en ny detaljplan. Avfallshierarkin nämns också 
(citat 2) vilket betyder att lagstiftningen enligt Avfallsdirektivet också används.  
 
Andra bedömningsgrunder 
Intervjupersonerna säger att de tillämpar Naturvårdsverkets riktvärden (från handbok 
2010:1) som en bedömningsgrund för klassning enligt mindre än ringa risk – ringa 
risk – mer än ringa risk (MRR-begreppen). Hur vida det kommer bli större mängder 
massor som avfallsklassas eller borttransporteras om MRR-begreppen används 
jämfört med KM och MKM (då lägre riktvärden tillämpas) har man inte tänkt på. 
MRR-begreppen används mer för att kommunen ska få kännedom om riskerna var 
det finns förorenade massor. IP 2 säger (7): ” Det är väl mest, vi tänker väl mera då 
att mindre än ringa risk, ringa risk det är väl mest för att vi ska få kännedom om 
riskerna om var det kan finnas förorenade massor så att vi vet och kan ha dialog om 
vart de hamnar och skulle enstaka ämnen överstiga något värde där så behöver ju 
inte vi... Vi kan ju vara flexibla för enstaka ämnen. Men skulle alla uppmätta ämnen 
hamna i samma kategori, då blir det den kategorin som gäller då. Men det kan ju 
finnas gränsfall, det är just därför vi vill ha en anmälan för masshanteringen då och vi 
kan ju ändå bedöma att det går bra med att man kan använda det enligt plan eller att 
man kanske kan göra det med vissa restriktioner och så satt det finns en viss 
flexibilitet där tänker jag mig, inte att, man behöver inte vara strikt och tänka sig lägre 
än MKM eller högre än KM. Det beror på hur många av de analyserade 
föroreningarna som är högre än KM respektive MKM och så vidare”.  
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 Frågor eller problem som rör KM, MKM och MRR-begreppen och när 
begreppen ska användas, i fall om återanvändning eller återvinning, har man inte 
stött på i kommunen än. IP 1 säger att det är svårt att svara på och än så länge en 
hypotetisk fråga (om tolkningsproblem av begreppen kommer uppstå). Båda 
intervjupersonerna säger under intervjun att det troligen kommer bli en större 
masshantering i och med ombyggnationen av järnvägen och att det kan uppstå nya 
situationer då.  
 Vad gäller riktvärden för deponier verkar det vara värden över KM som 
används. IP 2 säger (8): ”... det ska väl innan man bedömer att det ska skickas på 
deponi då, vi brukar väl kolla att det överskrider då, ja, KM i så fall då. Så att MRR 
och de där är ju mest för att vi ska få in en ansökan då på vad exploatören tänker 
göra med massorna”.  
 Platsspecifika riktvärden tas fram i speciella situationer till exempel där 
halterna skiljer sig mycket från omgivningen, ett visst område är väldigt känsligt eller 
skyddsvärt, en fastighet är väldigt stor och markanvändningen skiljer sig åt inom 
området och man behöver dela in fastigheten i delområden och tillämpa 
platsspecifika riktvärden. I det kommande järnvägsbygget kan det tänkas att 
platsspecifika riktvärden måste tillämpas dels för att området är stort och även för att 
tunneldragning kan bli aktuellt. I vissa fall är det konsulter som tar fram platsspecifika 
riktvärden. Konsulter kan göra avsteg från Naturvårdsverkets modeller (riktvärden). I 
de fallen ska konsulten kunna motivera för kommunen varför man har gjort så. 
Kommunen kan ingripa och bedöma annorlunda i dessa fall. IP 2 säger (9): ”... om 
konsulten gör en annan bedömning så måste vi ju kolla på vad de baserar det på, 
och i fall konsulten gör ett avsteg från Naturvårdsverkets modell, då måste konsulten 
motivera det just som jag sa, om varför man, det kan ju vara att man kanske, när 
man går ner på olika djup i markskiktet, kanske på fyra fem meters djup att man kan 
släppa skyddet lite grann då”. När platsspecifika riktvärden tas fram är det endast 
dem som tillämpas (ingen användning av riktvärden enligt KM, MKM eller MRR-
begreppen sker). IP1 uttrycker under intervjun att han skulle önska, som lekman eller 
praktisk utförare, att det fanns någon enklare handbok som var lättare att tillämpa. 
 
Konsekvenser 
I Linköping finns det ett antal deponier som kan bli aktuella om man måste bortskaffa 
massor. Dessa är Norrköping, RGB, Västervik, Kumla, Tekniska verken (och Sakab 
om det är väldigt förorenade massor som måste bortskaffas). Deponiernas möjlighet 
att ta emot avfall varierar. Ett scenario sattes upp under intervjun som beskrev en 
situation där överskottsmassor från det kommande järnvägsbygget måste deponeras 
men att deponierna runt staden inte kan ta emot massorna. IP 1 svarar (10): ”Allt 
handlar om pengar så. Alla företag ställer upp bara ersättningen är den rätta ska jag 
säga. Så jag tror problemet löser sig men det kommer att vara dyrt”.  
 Vid vidare diskussion om hur vida miljövänligt (och i linje med 
Miljöbalkens hänsynsregler och hållbarhetsmål) det är att transportera avfall långa 
sträckor för att bli av med dem säger IP 2 (11): ”Nej det är inte hållbart då. Men man 
får ju se det mot Naturvårdsverket då, miljömålen om giftfri miljö, får ju vägas mot det 
med transporterna helt enkelt. Vi har ju 16 miljömål i Sverige varav giftfri miljö är ett 
miljömål och då får man väga det mot det som transporterna kan orsaka då. Ja, men 
det är klart man ska kanske inte skicka avfall från Kiruna till Skåne [SKRATTAR]. 
Men finns det, det är ju bättre [att] vi ställer oss positiva till om det finns en deponi i 
Östergötland eller i närheten”. IP 1 instämmer i IP 2:s resonemang och tillägger att 
det har funnits situationer där man har valt att transportera bort förorenade massor 
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och sett det som en större miljövinst än att använda massorna på plats och att spara 
in på transporter och utsläpp från transporter.  
 Konsekvenser av tillämpning av olika riktvärden (KM, MKM eller MRR-
begreppen, nivåer för deponitäckning) och hur det påverkar massorna har man i 
kommunen inte stött på än. IP 1 relaterar till det kommande järnvägsbygget och 
eventuella konsekvenser och säger att (12): ”Det ligger i startgroparna det här, så att 
så långt i funderingarna har man inte kommit...”. 
 
 
3.2 Sigtunas kommun 
 
Masshantering 
Enligt IP finns det två typer av masshantering (1) ”... det ena är när man försöker bli 
kvitt det och det andra är när man försöker återanvända det då. Bli kvitt det så 
hamnar det hos oss alltid som ett klagomål. Och när man försöker återanvända det 
så är det förknippat med risker då, och då blir det en sorts riskbedömning innan och 
under processen då.” IP säger att (2) ”när det är dem här massorna som man inte 
riktigt vet vem som har lämnat på platsen... så är det ju mycket mer okänt vad det är 
för risker med dem. Då liknar det på väldigt många sätt hur vi hanterar ett förorenat 
markärende, man låter dem ta prover och se och skapa sig en bild vad det är för 
massor, vilka risker det är, om de kan vara kvar eller inte.” IP säger också att 
bedömningarna ofta görs med fokus på massornas utbredning och farlighet, sällan 
volym. IP säger att kommunen får in en del anmälningar på masshanteringsärenden, 
men att det troligen finns ett mörkertal på antalet anmälningar, och att det enligt IP 
kan förklaras genom att (3) ” man av vana återanvänder massor mellan olika projekt i 
byggbranschen”. IP fortsätter (4) ”det är ju målsättningen att det ska återanvändas 
om det är möjligt men man kanske inte tittar på riskerna” och att det där av (5) ”... 
finns massor som hamnar fel som inte vi känner till.”  
 I Sigtuna är det mest jungfrulig mark som exploateras och det har varit 
en mycket snabb expansion av bostadsområden och industriområden. Där av har 
miljökontoret i Sigtuna kommun blivit mer van att besluta i masshanteringsärenden, 
även om det var svårt i början. Samarbeten med andra kommuner i svåra 
bedömningar görs. Exempel på masshanteringsärenden i kommunen är bland annat 
ett fall där massor skulle användas till skyddsvallar vid en skjutbana men att volymen 
och massornas karaktär gjorde att det egentligen borde ha varit en tillståndsanmälan 
till Länsstyrelsen då kommunen inte kan ge tillstånd till kvittblivning (som det var 
fråga om). Ett annat fall som troligen rörde sig om kvittblivning var en industritomt där 
man ville fylla tomten med massor så att tomten blev en och en halv meter högre än 
vägen intill och det skulle bli en uppförsbacke in på tomten. Kommunen var skeptisk 
till detta, och då togs anmälan tillbaks. I Sigtuna har man även uppmärksammat 
naturligt höga halter arsenik. I byggandet av trafikplats Rosersberg blev halterna 
kända. Arseniken bedömdes först som ett förorenat markärende, men eftersom 
halterna arsenik ökade med djupet bedömdes det i ett senare skede som en naturlig 
förekomst. Massorna i detta fall kunde återanvändas inom byggprojektet. Ett 
kommande projekt i kommunen är att bygga ett stort industriområde så att de 
industriområdena som finns idag länkas ihop. 
 
Avfall, återanvändning och återvinning 
Avfall definieras som något som innehavaren avser att göra sig av med eller är 
skyldig att göra sig av med, antingen då det har en klassningskod som avfall eller har 
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egenskaper som gör det till ett avfall, som är skadligt för miljön. IP hänvisar till 
Naturvårdsverkets handbok 2010:1 och säger om avfall att (6) ”... bilagan [handbok 
2010:1] säger… att det går att återanvända avfall för anläggningsändamål då. Vad 
som är ett avfall beror ju på liksom inte vad man vill göra med dem utan vilka 
egenskaper de har kanske. Och sen så finns det ju även en viss undantagsmöjlighet 
om man återanvänder, till exempel att du gräver en grop och stoppar igen den direkt. 
Då har det väl inte heller riktigt blivit avfall enligt de här definitionerna, om inte risken 
är stor.” IP säger om återvinning och återanvändning (7): ”Ja återvinning, då 
återvinner man ju materialet eller värmen i det. Återanvändning då använder man 
massor för ett liggande syfte då, på ett annat ställe eller i samma byggprojekt. Hur 
vida återvinning och återanvändning av massor kan ske både i och utanför 
byggprojektet beror på hur pass förorenade de är och vilka risker som finns. IP säger 
att (8) ”... är de påverkade, är det över anmälningsplikt då bryr vi oss om det, då kan 
man inte göra det. Men det har att göra med den här nedre gränsen, mindre än ringa 
risk, är det mer än ringa risk då blir det anmälningsplikt. Då måste vi in och skriva ett 
beslut, och ha koll på riskerna och det innebär att dem också måste ha koll på 
riskerna...” för att kunna återanvända eller återvinna påverkade massor på ett 
godtagbart sätt. 
 
Juridiken (lagrummen) som används 
Ett stort antal lagar och paragrafer används, men vilka de är exakt framgår inte under 
intervjun. IP menar att (9) ”... det finns allt möjligt i Miljöbalken som är bra att 
använda. Det är ju en radda med grejer vi hänvisar till... Och jag menar, 
portalparagraferna [Miljöbalken 1 kap. 1§ och i stort sett hela 2 kap.] är ju en sådan 
sak, miljömålen går alltid att hänvisa till...” och även att (10) ”... det behöver inte vara 
juridiskt bindande för att hänvisa” till något. I ett beslut kan det skrivas att någonting 
har stöd av en viss paragraf och IP förtydligar att (11) ”... med stöd av, det är det som 
är juridiskt bindande och där måste vi visa varför vi kan besluta, och vilka paragrafer 
vi kan besluta med uppbackning utav.” IP säger också att (12) ”... efter några år som 
inspektör så lär man sig vad man kan och inte kan göra...” och att (13) ”... man tittar 
inte så noga på att alla paragrafer är exakt, men besluten är ju inte för den skull, det 
är ju kontrollerat att det stämmer, men det är inte så att man läser varje lagparagraf 
noggrant efter varje beslut.” Till hjälp i besluten finns även färdiga dokumentmallar 
som miljökontoret använder sig av i liknande ärenden. 
 
Andra bedömningsgrunder 
I Sigtuna kommun tillämpas Naturvårdsverkets handbok 2010:1 och begreppen 
mindre än ringa risk, ringa risk och mer än ringa risk används för både 
återanvändning och återvinning. Mindre än ringa risk utgör en gräns för när en 
verksamhetsutövare måste anmäla masshanteringen till kommunen. IP förklarar att 
genom begreppet mindre än ringa risk från handbok 2010:1 (14) ” ... definierar man 
ju att det finns en nivå där massor går att använda utan att anmäla till oss” och att 
(15) ”... är det mindre än ringa risk så behöver vi [kommunen] inte säga någonting om 
det.”  
 IP uttrycker en problematik kring klassningen enligt mindre än ringa risk 
(16): ”... hur ska vi veta att det är mindre än ringa risk om man inte tar ett prov på 
det”, och förklarar att många i byggbranschen ofta antar att massorna understiger 
mindre än ringa risk eller handlar i god tro och att provtagning av massorna därför 
uteblir. Massor som överstiger mindre än ringa risk är anmälningspliktiga till 
kommunen, men om det handlar om kvittblivning är det ett tillståndspliktigt ärende 
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som ska behandlas av Länsstyrelsen. Detta är ett problem enligt IP eftersom (17)”... 
exakt var gränser går för anmälningspliktigt till tillståndspliktigt det vet inte vi, det kan 
inte vi säga, vi har inte sådana instruktioner idag” och att det (18) ”som inte är riktigt 
definierat för oss idag är ju när det blir tillståndspliktigt. Och det hade vi kunnat tycka 
om man nu ska säga någonting om de allmänna råden [handbok 2010:1] så är det en 
brist för oss.” Ytterligare ett problem som IP uttrycker är att exemplen som handbok 
2010:1 utgår ifrån är relativt små markytor, och säger att (19) ”... de här råden som 
finns vänder sig från det väldigt väldigt lilla. I exemplen i de allmänna råden [handbok 
2010:1] tror jag man pratar om en parkeringsplats som den yta som man har utgått i 
från när man har gjort riskvärderingarna, och det är ganska litet i de sammanhang 
som gäller om man nu ska tala om någonting som är mycket mycket större.” Det blir 
svårt eftersom det i Sigtuna finns (20) ”... stora industriområden och stora tomter 
eftersom det är jättestora lager här då, de är ju ibland flera hundra meter långa 
liksom... Så tomterna är gigantiska, och då blir det en helt annan skala. Ska man då 
börja diskutera utifrån det här områdets risk i någonting som är lika stort som bordet 
då blir det väldigt svårt.”  
 Trots detta menar IP att det har blivit lättare efter att handboken 
infördes då det tidigare inte fanns något (21) ”... sätt att göra sig av med avfall annat 
än att ta det till en deponi, eller något som gällde för avfall då. Men alltså i princip så 
var det dem sätten som fanns, och inget då det slutar att vara ett avfall heller. De här 
sakerna har tillkommit. Men reglerändringarna har ju kommit för att man ska öka 
återanvändningen i samhället” och att det (22) ”... har funnits sätt att återanvända 
massor juridiskt men inte funnits några instruktioner. Men efter att den här 
handboken [2010:1] kom så har det blivit mycket enklare.”  
 Begreppen känslig markanvändning och mindre känslig 
markanvändning är det (23) ”som används när man gräver bort marken... Det finns ju 
ett regelverk som säger har jag föroreningar över den här nivån i marken, då måste 
jag gräva bort det om jag ska exploatera marken. Sen är det högre krav om man ska 
göra bostäder eller skolor [KM], och lite lägre krav om jag ska göra industriområde 
[MKM].” Dessa begrepp används när massor ska återanvändas enligt citat (24): 
”Känslig markanvändning... finns ju med i de allmänna råden för när det gäller 
återanvändning”. IP fortsätter (25): ”Är det över MKM då säger vi deponier alltid. Är 
dem under MKM så är det ju... då kanske de går att återanvända inom en industri, en 
industritomt eller en industrifastighet.” Begreppet nivåer för deponitäckning är bekant 
för IP som säger att (26) ”deponitäckning är väl upp till MKM tror jag om jag inte 
kommer ihåg fel.” 
 
Konsekvenser 
När frågan om konsekvenser av en viss typ av masshantering ställs svarar IP att man 
måste tänka på att (27)  ”... vi inte vill ha att man kör bort massor som faktiskt går att 
återanvända. Det blir också miljöbelastning. Så det är ju väldigt många saker att 
avväga i beslutet, det är ju inte bara ex antal kvadratmeter, kubikmeter eller ton som 
är påverkade utan det är också vilka alternativen är, ja man kan ju köra bort det till 
Upplands Bro, men det är ändå ganska många mil dit eller vad det nu är frågan som 
så att det är ju en, det låter ganska jobbigt att säga det, men är ju en väldigt 
sammansatt bedömning. Det har ju också att göra med var man lägger det, och hur 
den omgivningen ser ut.” I Sigtuna kommun finns det ingen aktiv schaktmassetipp 
längre. Massor som ska läggas på deponi transporteras längre sträckor. Vilka risker 
som kommer med längre transportsträckor (28) ”... vägs ju in i ett beslut naturligtvis, 
men om risken på platsen är ohållbar så kanske miljöpåverkan på luft är... i 
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sammanhanget mer acceptabel”.  
 Det finns även miljökvalitetsnormer som måste följas, och om 
masshanteringen kan riskera att någon av dessa inte uppnås får hanteringen inte 
ske: IP säger att miljökvalitetsnormer sätter press på (29) ”... hur det måste hanteras 
inom området för att de ska kunna återanvända massorna. Om man inte klarar av att 
hitta ett sätt att hantera det får man ju en acceptabel påverkan som följd, då är det 
inte jämförbart. Då hamnar massorna någon annan stans. Och de här 
miljökvalitetsnormerna är ju styrande, det är absolut. Och om du ju gör någonting 
som riskerar att försvåra att de här miljökvalitetsnormerna uppfylls så är det ju 
ingenting som du får göra om du så frågar oss då.” 
 
 
3.3 Söderhamns kommun 

Masshantering 
Söderhamns kommun har behandlat masshanteringsärenden av olika storlek. Mindre 
ärenden är exempelvis då privatpersoner eller lantbrukare har använt fyllnadsmassor 
för att utöka sin tomt eller behöver nya uppställningsytor för fordon. Större ärenden 
som kommunen behandlat har bland annat varit ett projekt som kallas 
Stugsundsudden där marksanering krävdes då impregneringsverksamhet pågått 
under en längre tid. Masshanteringen i det projektet uppgick till tusentals kubikmeter. 
De förorenade massorna delades in i fem olika kategorier efter föroreningsgrad. 
Bland annat kunde de renaste massorna användas till bostadsändamål, måttligt 
förorenade massor kunde användas till deponitäckning och väldigt förorenade 
massor klassades som farligt avfall. Ett annat stort projekt som kommunen har 
hanterat var när järnvägen byggdes om. Masshanteringen uppgick till 
hundratusentals kubikmeter i detta fall. Massorna var inte förorenade men gav 
upphov till ett stort massöverskott. Vissa massor kunde användas till att fylla gamla 
grustag och återställa viss topografi i naturen. Trots det blev det stora mängder över. 
Lösningen på detta var att konstruera ett hästsko-format konstverk som kallas för 
Alirs öga och finns i ett rekreationsområde. På så sätt blev man av med 
överskottsmassorna från järnvägsprojektet. 
 Masshantering relateras till anmälningspliktiga ärenden (1): ”oftast så 
handlar det om anmälningsärenden enligt Miljöbalken då, där någon anmäler att de 
vill lägga upp avfall för anläggningsändamål” och (2): ”genom att titta på var 
massorna kommer i från, då kan man göra en bedömning att det betraktar vi som 
massor med ringa föroreningsrisk, och därför bör ni göra en anmälan om det”. IP 
förklarar också att man lägger vikt vid att se till att anmälan rör masshantering i 
anläggningsändamål och att det är (3): ”en central punkt... att det är för 
anläggningsändamål då... Man får ju inte hitta på någonting att man ska göra 
någonting bara för att man behöver bli av med massor… Vi vill ju känna det att den 
här anläggningen man tänker sig här, den finns det behov av. Så att man inte hittar 
kryphål för att bli av med massor.” 
 IP bedömer att besluten blir korrekt, men uttrycker att masshantering är 
en fråga bland hundratals, så att ha full insyn i regelverket för 
masshanteringbedömningar är svårt med tanke på tid och övrig arbetsbelastning, (4): 
”majoriteten av de här ärenden som rör uppläggning av massor, de är ju jättesmå. 
Det är frågan om några hundra kubik då kanske” och (5): ” det är ju väldigt olika 
dignitet på dem. Allt i från väldigt enkla till väldigt komplicerade som har pågått länge. 
Så vi är ju beroende av Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen 
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också och sånna här handböcker [handbok 2010:1]… Det blir ju att man kollar i 
innehållsförteckningen och så läser man det allra väsentligaste som man tycker då, i 
bästa fall får man väl åka på någon dag till Naturvårdsverket och få lite mer kött på 
benen och så där... Men samtidigt måste vi ju i möjligaste... Det ska ju vara korrekt 
och vi ska ju behandla alla ärenden lika också, utifrån de förutsättningar som råder”. 
 Miljökontoret samarbetar med andra kommuner i länet och 
Länsstyrelsen för att samordna tillsynen i Gävleborgs län så att den blir likvärdig. 
Söderhamns kommun håller även på att ta fram en ny avfallsplan och ett förslag som 
finns är att starta en masshanteringsbank för överskottsmassor för att underlätta 
hanteringen mellan olika projekt. IP säger att en viss samverkan kring massor redan 
finns idag mellan entreprenörer och åkerier men att detta kan utvecklas och 
struktureras i större omfattning. 

Avfall, återanvändning och återvinning 
Avfall definieras som någonting (6): ”som någon vill bli av med, eller måste göra sig 
av med” och hänvisning till Miljöbalkens 15 kap. görs. Det framgår att återanvändning 
definieras som att material kan användas igen utan att behandlas och att återvinning 
kräver en form av behandling innan användning kan ske igen. Avfallshierarkin 
beskrivs enligt följande (7): ”... med den här avfallstrappan som man har utökat kan 
man säga, det är liksom prio ett att, ja det är ju att man ska se till att inte producera 
avfall, men sen på andra trappsteget så ska man ju återanvända, och även massor 
då. Och dessutom i de allmänna hänsynsreglerna står det ju också att man ska 
hushålla, där är ju grunden till resten av Miljöbalken...”. 
 
Juridiken (lagrummen) som används 
Under intervjun nämns Miljöbalken 2 kap., 15 kap. och 26 kap. 
IP säger också att masshantering är anmälningspliktigt om det är en ringa 
föroreningsrisk och hänvisar till Miljöprövningsförordningen. Samråd enligt 
Miljöbalken 12 kap. 6 § nämns också (8): ”Sen kan i för sig uppläggning, det kan ju 
rendera att man behöver ha ett 12:6-samråd då, om man påverkar, gör någon åtgärd 
i naturmark som kanske har en viss påverkan.” Avfallshierarkin nämns vilket tyder på 
att Avfallsdirektivet tillämpas. 

Andra bedömningsgrunder 
I Söderhamns kommun används Naturvårdsverkets handbok 2010:1 och begreppen 
mindre än ringa risk, ringa risk, mer än ringa risk och nivåer för deponitäckning 
tillämpas. IP säger att (9): ”om det är en ringa risk så är det anmälningspliktigt, det är 
först om det är under en ringa risk så är det inte anmälningspliktigt”.  
 När de olika riktvärdena KM och MKM ställs mot MRR-begreppen 
förklarar IP att (10): ”i saneringssammanhang det är ju då man pratar om KM och 
MKM, medan när det gäller uppläggning av massor då för anläggningsändamål, då 
pratar vi ju om, då är det de här riktvärdena för ringa eller mindre än ringa”. När 
skillnaderna i riktvärdena påvisas framgår det att IP inte visste att skillnaden var så 
stor och att det skulle undersökas vidare. Klassificeringsskalorna och användningen 
av begreppen återanvändning och återvinning har inte direkt jämförts (11): ” jag 
måste erkänna att jag känner att jag inte riktigt har jämför de där riktigt, så jag kan 
inte säga hur de skiljer sig åt” säger IP. Exempel som ges när handbok 2010:1 och 
MRR-begreppen tillämpas är vid (12): ”något vägarbete typ så att man får massor i 
samband med någon renovering av en väg, då betraktar vi det generellt som ett 
anmälningspliktigt, en anmälningspliktig åtgärd, om man vill lägga upp sånna massor 
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någonstans.” IP förstår problematiken av att tillämpa olika riktvärden men säger att 
det inte uppstått några problem mellan de olika klassificeringsskalorna eller 
begreppen återanvändning och återvinning i kommunen.  
 Kommunen tillämpar nivåer för deponitäckning som riktvärden för 
massor som ska användas till sluttäckning av deponier. Det framgår av intervjun att 
de massor som var måttligt förorenade i projekt Stugsundsudden klassades enligt 
nivåer för deponitäckning och användes till detta ändamål, (13): ”... ungefär då när 
den kom [handbok 2010:1] det var då man hade bestämt sig för att sluttäcka en del 
av deponin här i Söderhamn, det finns ju i andra halvan där [av handbok 2010:1] 
väldigt bra beskrivet hur man ska se på massor i sluttäckningssammanhang”. IP 
säger att han tycker att handbok 2010:1 är ett bra stöd i beslutsfattningen och att den 
är ett förtydligande av tidigare rapporter från Naturvårdsverket.  

Konsekvenser 
IP uttrycker att det är bra att försöka använda överskottsmassor om det är möjligt 
(14): ”hämta nya massor någonstans det är ju, känns ju inte vettigt faktiskt, man 
kanske öppnar nya täkter för det”. Det framgår att IP förespråkar att man bör ha en 
helhetsbild när man gör avvägningar i masshanteringsärenden (15): ”transporter ja 
då får du luftutsläpp, men du lägger massorna på en plats som kanske inte klarar av 
att ta emot de där föroreningarna, så det är ju inte så lätt att jämföra heller”. Det finns 
ett exempel på ett ärende som idag finns hos Länsstyrelsen där 
verksamhetsutövaren vill öppna täkter för att hämta material i närheten i stället för att 
köra långt bort. Det är en svår bedömning då både öppnandet av nya täkter och 
långa transporter ger upphov till naturpåverkan. Diskussioner mellan Länsstyrelsen 
och kommunerna i länet sker ofta då avvägningar mellan olika konsekvenser kan 
vara svåra. 
 
 

4. Diskussion  
 
4.1 Linköping 
 
I Linköping har man jobbat med projekt som har involverat masshantering och där av 
känner man till regelverket kring masshantering, så som avfallshierarkin, Miljöbalkens 
hänsynsregler och Naturvårdsverkets rapport och handbok. Orden avfall, 
återanvändning och återvinning används som de är tänkta enligt definition. Däremot 
används inte begreppen återanvändning och återvinning så mycket i samband med 
massor utan mer för produkter och material (enligt citat 4). Här kan tyckas att massor 
borde kunna innefattas i begreppen produkter eller material: en produkt eftersom 
man kan tjäna pengar på att sälja eller använda sina massor inom arbetsområdet 
(något som dessutom verkar vara att föredra enligt citat 6 och 11) och ett material 
eftersom det har en funktion och konstruktion, till exempel i en bullervall (enligt citat 
5). 
 Det verkar som att kommunen är relativt flexibel och öppen för 
diskussion om det är enstaka riktvärden som överskrids (vid klassificering enligt 
KM/MKM) och konsulter tillåts att göra avsteg från riktvärdena om det kan motiveras. 
MRR-begreppen verkar mest användas för att se vilka risker som finns och hur 
verksamhetsutövaren planerat att använda massorna inför kommande byggnationer. 
Att MRR-begreppen kan användas för att se om ett ärende är tillståndspliktigt eller 
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anmälningspliktigt eller att handbok 2010:1 handlar om återvinning av avfall (massor) 
nämns inte.  Det som utläses av intervjuresultatet är därför att kommunen inte tagit till 
sig innehållet i handbok 2010:1 fullt ut. 
 KM och MKM används för att se hur massor kan återanvändas genom 
att bestämma markanvändningen vid sanering av förorenade områden. Detta tolkas 
som en korrekt tillämpning.  
 Masshanteringen som Linköpings kommun hittills ställts inför (volymer 
runt ca 3000-3500 m³ i ett projekt) är betydligt mindre än den man ställts inför i 
projekt Gamla Uppsala (400 000m³ i ett projekt) (muntlig källa, 2014). Det som 
troligen förklarar varför det inte uppstått någon problematik med varken orden 
återanvändning eller återvinning eller med de olika klassificeringssystemen är att 
masshanteringen inte varit så omfattande att problemen dykt upp. Dessutom sägs 
det i intervjun att Linköping ligger i startgroparna för att hantera mer omfattande 
masshanteringsärenden (citat 12), vilket kanske förklarar att masshanteringsdebatten 
inte fullt blommat ut ännu. 
 
 
4.2 Sigtuna 
 
Sigtuna kommun har haft masshanteringsärenden av varierande karaktär och där av 
har man hittat ett förhållningssätt gentemot regelverk och handböcker. Kommunen 
har tagit till sig de bestämmelser och den information som finns. Det verkar som att 
kommunen med tiden blivit säkrare i sitt sätt att besluta i masshanteringsärenden. 
Om deras tolkning av handböckerna är korrekt kan däremot ifrågasättas. Begreppen 
känslig markanvändning och mindre känslig markanvändning tillämpas korrekt enligt 
tolkning och i rätt fall, nämligen återanvändning (enligt citat 23 och 24). Däremot 
används nivåer för deponitäckning och MKM likvärdigt och så som praxis är 
utformad, och inte som Naturvårdsverket verkar ha tänkt när de införde begreppet 
nivåer för deponitäckning. Naturvårdsverket vill frångå MKM-begreppet när det gäller 
deponier eftersom markanvändningen skiljer sig samt att de nya riktvärdena (nivåer 
för deponitäckning) är bättre anpassade för ändamålet. Enligt citat 26 tror 
intervjupersonen att deponitäckning är upp till MKM-nivå, men dessa två begrepp har 
olika riktvärden där riktvärden för deponitäckning är striktare. Detta indikerar att 
kommunen inte fullt ut tagit till sig Naturvårdsverkets handbok 2010:1 där begreppet 
nivåer för deponitäckning införts. Det kan även visa på en viss förvirring eller 
svårighet att tolka handbokens riktvärden eftersom nivåer för deponitäckning och 
MKM verkar användas likvärdigt i kommunen. I intervjun framgår även att Sigtuna 
kommun har tagit till sig begreppet mindre än ringa risk och tillämpar det som en 
gräns för när en anmälan om masshantering måste komma in till kommunen. Är 
riskerna mindre än ringa behövs ingen anmälan, och denna tolkning av handbok 
2010:1 är således korrekt. 
 Mindre än ringa risk används både för fall om återanvändning och 
återvinning i kommunen. Om det är en korrekt tillämpning ifrågasätts. Handbok 
2010:1 avser enligt denna undersöknings tolkning endast fall om återvinning. Det 
innebär det att man i kommunen parallellt tillämpar båda klassificeringsskalorna för 
återanvändning. Det ska tilläggas att intervjuaren uppfattade intervjupersonens 
definition av orden återanvändning och återvinning som något oklart och en aning 
oprecist. Avfallsdefinitionen är å andra sidan tydlig och korrekt. 
 Det verkar inte som att det har uppstått några problem med tolkningar 
mellan begreppen i kommunen, och som framgått av intervjun så verkar kommunen 
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allt mer säker på sin tillämpning och tolkning av handböcker med mera. 
Intervjupersonen menar att det har blivit enklare efter att handbok 2010:1 kom, och 
att det nu finns en gräns för när avfall upphör att vara avfall samt att massor som 
tidigare sågs som ett avfall nu kan återanvändas. Detta är enligt undersökningens 
tolkning positivt eftersom det tyder på att kommunen har tagit till sig vad 
Naturvårdsverkets handbok 2010:1 diskuterar: att avfallsdefinitionen kan försvinna 
och att det finns en uttalad gräns för vad som är ett avfall eller en resurs som är 
tillåten att användas igen. Däremot återstår frågan om det inte är återvinning som ska 
avses i det här fallet, och inte återanvändning, eftersom avfall upphör att vara avfall 
om det kan återvinnas samt att handbok 2010:1 avser återvinning av avfall i 
anläggningsbranschen.  
 Innehållet i handbok 2010:1 används delvis av kommunen vilket visar 
på att man försöker efterleva den. Det som däremot förefaller oklart är om 
kommunen har tolkat begreppen återanvändning och återvinning rätt, och om 
tolkningen av handbok 2010:1 där av blir helt korrekt. Har man tolkat som denna 
undersökning har gjort så kanske man hade hållit med om att det är fråga om endast 
återvinning. Att man i Sigtuna använder handbok 2010:1 för både återanvändning 
och återvinning verkar trots allt inte ha haft en avgörande betydelse eftersom 
bedömningar i masshanteringsärenden verkar ske utan större problem och utan 
konflikt mellan klassificeringsskalorna. Det indikerar dock att det är väldigt svårt att 
definiera återanvändning och återvinning samt att man eventuellt använder båda 
begreppen lite slarvigt och på ett likartat sätt, vilket får till följd att tolkningsproblem av 
handböcker och liknande uppstår. Det kan också tyda på att handboken inte varit 
tydlig nog att förklara när den ska tillämpas eftersom den i Sigtunas tolkning 
inkluderar både återanvändning och återvinning. 
 
 
4.3 Söderhamn 
 
I Söderhamn har man jobbat med både små och stora projekt som innefattat 
masshantering. Därför är regelverken för detta kända, så som avfallshierarkin, 
Miljöbalkens hänsynsregler och Naturvårdsverkets rapport och handbok. Orden 
avfall, återanvändning och återvinning definieras korrekt. MRR-begreppens 
tillämpning anses också korrekt enligt citat 9. Trots detta så uttrycker IP en viss 
osäkerhet i klassificeringsskalorna och de olika riktvärdenas skillnader (citat 11). IP 
kan trots det ge exempel på när respektive klassificering används. Tillämpningen 
bedöms därför korrekt då KM och MKM tillämpas i saneringssammanhang vid 
förorenade marker och MRR-begreppen vid uppläggning eller hantering av avfall för 
anläggningsändamål. IP betonar dessutom att MRR är för just anläggningsändamål. 
Osäkerheten kan eventuellt förklaras av att man inte kopplat orden återanvändning 
och återvinning till respektive klassificeringsskala trots att man förstår innebörden av 
orden. Osäkerheten kan även komma av att man inte fullt ut uppmärksammat 
riktvärdenas skillnader.  
 Riktvärden för nivåer för deponitäckning tillämpas för rätt ändamål och 
på ett riktigt sätt i kommunen. Detta stärker att kommunen har tolkat handbok 2010:1 
rätt eftersom man inte efterföljt den praxis som finns och som Naturvårdsverket 
menar att branschen ska frångå. Det har inte uppstått några problem med 
användningen av respektive klassificeringsskala i Söderhamns kommun. Detta kan 
indikera att man har tolkat handbok 2010:1 på rätt sätt och lyckas hålla i sär 
klassificeringsskalorna och de situationer där de ska tillämpas.  
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4.4 Avslutande diskussion  
 
Det finns både likheter och skillnader i kommunernas tolkningar och tillämpningar av 
regelverket och de bedömningsgrunder som finns för masshanteringsärenden. 
Samtliga kommuner har hanterat masshanteringsärenden och där av använt sig av 
Naturvårdsverkets rapport ”Riktvärden för förorenad mark” där klassning enligt KM 
och MKM anges, och handbok 2010:1 ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten” 
där MRR-begreppen och nivåer för deponitäckning anges. Kommunerna gör 
sammansatta bedömningar och alla tre tar hänsyn till konsekvenser, risker och 
miljöbelastningar så som transporter, utsläpp, miljökvalitetsnormer och miljömål: det 
som skadar miljön i hög grad, motverkar ett miljömål eller motverkar att en 
miljökvalitetsnorm uppfylls måste åtgärdas (även om det kan vara en dyrare åtgärd). I 
vissa fall är den större miljövinsten att köra bort massorna trots att det påverkar 
miljön genom transporter, utsläpp, vägslitage med mera. Kommunerna håller med 
om att det även kan vara en miljöbelastning att inte använda massor som är fullgoda 
och som potentiellt sätt kan användas till ett visst ändamål. Dock måste man ha ett 
helhetsperspektiv där nyttan ställs mot riskerna och konsekvenserna. 
 Samtliga kommuner håller med om att det är svåra bedömningar som 
görs, att olika aspekter ställs mot varandra och att avvägningar ständigt måste göras. 
Därför har alla kommunerna på ett eller annat sätt uttryckt att samarbeten kring 
dessa frågor är viktigt: Antingen att entreprenörer, konsulter och kommunen kan vara 
flexibla och ha en öppen dialog (Linköping), att miljökontoren kan hjälpas åt över 
kommungränserna (Sigtuna), eller att Länsstyrelser, Naturvårdsverket, 
Kemikalieinspektionen och kommunerna i ett län kan samverka kring 
masshanteringsfrågor (Söderhamn).  
 Alla tre kommuner säger att de vill ha in en anmälan för masshantering, 
och i Sigtuna och Söderhamn framgår det mer specifikt att anmälningsplikten gäller 
redan när massorna utgör en ringa föroreningsrisk. Alla tre kommuner håller också 
med om att handbok 2010:1 är till hjälp i masshanteringsbeslut och är bra då det 
tidigare inte fanns någon liknande vägledning för just detta. Syftet har varit att öka 
återvinningen av massor vilket man troligen lyckas göra nu.  
 Beroende på vilken typ av exploatering och vilka byggplaner som finns i 
en kommun uppstår olika typer av masshantering och dess omfattning varierar 
därefter. Samtliga kommuner har beslutat i masshanteringsärenden och alla säger, 
förvånande nog, att det inte har uppstått några problem med användningen av 
klassificeringsskalorna som finns (som det till viss del har gjort i Uppsala). 
Anledningen till att problem inte har uppstått varierar däremot: I Linköping tros 
problemet inte ha uppstått då masshanteringen hittills inte varit så pass omfattande. I 
jämförelse med Trafikverkets anläggningsarbete i Gamla Uppsala är 
masshanteringen ca tio gånger mindre. Tillämpningen av olika klassificeringsskalor 
sägs inte vara ett problem då MRR-begreppen används för att se vilka risker som 
finns, men inte för att definiera när återvinning kan ske. Detta kan tolkas som att man 
inte fullt ut tagit till sig innehållet i handbok 2010:1. KM och MKM används för att 
definiera markanvändningen vid sanering av förorenade områden. Denna 
undersökning tolkar att Linköpings kommun inte har hamnat i en situation där 
klassificeringsskalorna kommit i konflikt med varandra och där av upplevs 
klassificeringarnas skillnader inte som ett problem. Det är svårt att säga om 
klassificeringsskalorna kommer att hållas i sär eller om det kommer uppstå problem i 
framtiden när masshanteringen väntas bli mer omfattande. I det framtida 
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järnvägsprojektet kanske masshanteringen blir en mer komplex fråga där 
tolkningsproblem likt de som har uppstått i Trafikverkets anläggningsarbete i Gamla 
Uppsala uppstår. Linköpings kommun kanske blir mer involverad i 
masshanteringsdebatten då. 
 I Sigtuna har inga problem med klassificeringsskalorna uppstått då man 
tillämpar handbok 2010:1 för både återanvändning och återvinning, och där av ställs 
inte skalorna och deras skillnader  mot varandra på samma sätt. Sigtunas tolkning av 
handbokens tillämpning ifrågasätts i denna undersökning eftersom det är skillnad på 
återanvändning och återvinning samt att denna undersöknings tolkning menar på att 
MRR-begreppen endast ska användas i situationer som innebär återvinning. 
Sigtunas tolkning liknar till viss del den situation som har uppstått i Uppsala, där 
Uppsala kommun menar att mindre än ringa risk är tillämpligt i anläggningsarbetet i 
Gamla Uppsala där man vill återanvända massorna. Om detta är korrekt och om 
Naturvårdsverkets avsikt med handbok 2010:1 är för tillämpning för både 
återanvändning och återvinning är otydligt och i skrivande stund (maj 2014) inte känt. 
I och med det kan vissa luckor i handboken belysas eftersom den ger utrymme för 
tolkning samt att den används på olika sätt. Olika tolkningar var inte avsikten med 
handboken, en mer likartad tillämpning och vägledning har varit målet och om det har 
uppnåtts är därför inte säkert.  
 Söderhamns kommun har inte heller haft problem med användningen 
av olika klassificeringsskalor. Det förklaras troligen av att man försöker använda de 
olika skalorna för olika situationer och där av hålls klassificeringarna i sär. Handlar 
det om sanering av förorenad mark används KM och MKM, handlar det om 
återvinning av avfall i anläggningsarbeten används MRR-begreppen. Det kan också, 
precis som i Linköping, indikera på att masshanteringen inte varit så pass omfattande 
att problemen uppstått. Detta är trots allt mindre troligt eftersom man i Söderhamn 
har haft masshantering som uppgått till hundratusental kubikmeter, vilket man i 
Linköping inte har haft enligt uppgifterna som gavs i intervjun. I Söderhamn har 
problematiken likt den i Uppsala alltså inte uppstått, men intervjupersonen säger att 
han delvis kan förstå problemen som uppstått med de olika klassificeringarna. 
 Tolkningen som görs av Söderhamn är att man lyckats hålla i sär 
klassificeringsskalorna och vet i vilka situationer respektive skala ska användas även 
om man ännu inte uppmärksammat riktvärdenas skillnader fullt ut och där av är 
aningen osäker. Söderhamns kommun är den enda kommunen av de som 
undersökts som tillämpar riktvärden för nivåer för deponitäckning utan att blanda ihop 
dem med riktvärden för KM eller MKM. Detta stärker argumentet för att 
klassificeringsskalorna hålls i sär och visar på att de andra kommunerna inte lyckas 
göra det i lika hög grad eftersom de har likställt nivåer för deponitäckning med nivåer 
över KM men under MKM (se tabell 1). 
 Masshanteringsfrågor är till synes inte alltid lätta. Tolkningarna av 
handbok 2010:1 och klassificeringsskalorna skiljer sig åt mellan de undersökta 
kommunerna, främst när det kommer till hur vida handboken är tillämplig i fall om 
återvinning eller både återvinning och återanvändning av massor. Sigtuna är den 
kommun som använder handboken för båda begreppen. Denna undersökning 
ifrågasätter om det är en korrekt användning. Å andra sidan är det även Sigtuna 
kommun som påvisat brister i handbok 2010:1: Var gränsen för ett anmälningspliktigt 
eller tillståndspliktigt ärende går samt att exemplen som finns i handbok 2010:1 är 
mycket mindre än de verkliga ärenden som kommunen hanterar vilket gör att 
riktvärdena kanske inte är fullt representativa. Detta tolkas som att 
masshanteringsdebatten har pågått lite längre i Sigtuna jämfört med Linköping och 



23 
 

Söderhamn eftersom att dessa brister har påvisats. I Linköping och Söderhamn har 
man haft många masshanteringsärenden men det verkar inte som att man hamnat i 
något direkt problem där vägledningen på områden inte varit tillräcklig. Söderhamn 
upplevs vara den kommun av de tre som bäst lyckats använda 
klassificeringsskalorna så som de är tänkta att användas. Tolkningen som görs av 
Linköping är att man inte riktigt tagit till sig innehållet i handbok 2010:1 eller har stått 
inför en komplex masshantering ännu, men det är troligt att detta blir mer aktuellt i 
framtiden. 
 Det ska nämnas att en viss osäkerhet och begreppsförvirring har 
noterats hos de personer som har intervjuats. Över lag verkar det vara svårt att hålla 
i sär definitionerna av återanvändning och återvinning och ibland används orden 
likartat eller slarvigt. Även skillnader i klassificeringsskalornas riktvärden är inte alltid 
kända. Med det i åtanke är det kanske inte så konstigt att tolkningen av handbok 
2010:1 kan bli vag på sina håll även om Naturvårdsverket inte haft det som avsikt. 
Frågan är om Naturvårdsverket kunde ha varit tydligare i sin vägledning i dessa 
frågor och mer specifikt ange när respektive klassificeringsskala eller hantering 
(återanvändning eller återvinning) är aktuell.  
 För att kunna avgöra om det har skett ett förtydligande och om 
masshanteringsärenden bedöms mer likartat idag efter införandet av handbok 2010:1 
borde fler än tre kommuner undersökas. Denna undersökning kan dock ge en 
indikation på att tillämpningen inte är helt likartad eftersom de undersökta 
kommunerna tolkar och tillämpar klassificeringsskalorna och handbok 2010:1 olika. 
Som följd av detta kan tänkas att masshanteringen i olika anläggningsarbeten runt 
om i Sverige bedöms olika beroende på vilken kommun som är tillsynsmyndighet och 
fattar beslut i frågan.  

 

5. Slutsats 
 
De tre undersökta kommunerna använder sig av det juridiska regelverket för 
masshantering samt andra bedömningsgrunder så som Naturvårdsverkets rapport 
”Riktvärden för förorenad mark” och handbok 2010:1 ”Återvinning av avfall i 
anläggningsarbeten”.  Det är i stort sätt samma lagar och paragrafer som nämns hos 
de tre kommunerna. Klassificeringssystemet med känslig markanvändning och 
mindre känslig markanvändning används också av alla kommuner på ett likartat sätt: 
vid saneringar och som ett sätt att definiera markanvändningen och där av i vilken 
utsträckning återanvändning av massor kan ske. Klassificeringen enligt mindre än 
ringa risk, ringa risk, mer än ringa risk används också av alla kommuner men 
tolkningen och tillämpningen skiljer sig åt. Den främsta skillnaden är hur handbok 
2010:1 tillämpas, i fall om endast återvinning eller både återvinning och 
återanvändning. Även hur mycket kommunerna har tagit till sig av handbok 2010:1 
varierar.  
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6. Tackord 
 
Jag vill rikta ett stort tack till följande personer: Bo Lönnemyr, min handledare på 
Trafikverket, och hans kollegor på Trafikverkets kontor i Gamla Uppsala. Tack för att 
jag fått sitta hos er, lyssna på era diskussioner och fått prata med er om allt möjligt. 
Det har varit till stor nytta och glädje för detta projekt och även för mig personligen.  
Magnus Hellqvist, min handledare på Uppsala universitet, för stor hjälp med 
intervjutekniker och hur bearbetning av intervjumaterial kan ske. Emma Petersson på 
Thyréns och hennes examensarbetare Hanna Granbom för ett inspirerande möte i 
början av detta projekt samt intervjupersonerna som ställt upp i detta projekt, som 
dessvärre förblir anonyma här. Tack till alla er! 
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