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Abstract 

The purpose of this report is to increase the awareness about the problem that occur when the waste 

hierarchy is applied to management of contaminated land. The work with remediation of contaminated 

land in Sweden is part of the efforts towards reaching the national environmental objectives. Therefore 

a subsidiary aim is to analyze how this influences the prospects of reaching the objectives. 

The work consists of two parts; a case study and a comparative literature study that focus on England, 

the Netherlands and Sweden. The case study is intended to provide a practical perspective through a 

comparison of the climate impact from two methods. One of the methods does not take into account 

the waste hierarchy and the other is considered, by the principal, to do so. The calculation has been 

translated to carbon dioxide equivalents through the tool Carbon footprint. The literature study has 

focused on the national legislation connected to contaminated land within the respective countries with 

the purpose to see how they work with this and identify potential lessons that can be drawn from this 

comparison. 

A problem that is made visible through this study is that the waste hierarchy is not sufficiently 

implemented in the instruments used in Sweden. Landfill tax contribution to the compliance of the 

waste hierarchy is in the current situation, regarding contaminated soil, nonexistent. But the results of 

the literature study shows that there is potential for using landfill tax to implement the waste hierarchy 

in an efficient way. Lessons can be drawn from England, which has increased the accuracy of their 

landfill tax with two rates, depending on the waste type, and the fact that they have reversed their 

earlier exemption for contaminated soil. 

An experience from the case study is that there is a problem within the terminology connected to 

remediation and waste management in Sweden. The companies and the authorities do not agree about 

significant terms, for example the reuse and recycling of contaminated soil. This causes problems 

because the dissidence concerns the options under the hierarchy that should be prioritized. 

The case study shows that the climate impact from a remediation project can vary substantially between 

different methods. It would be more efficient if other environmental objectives such as reduced climate 

impact could be given more weigh in the method selection process than it does in the present situation. 

This would minimize the risks that a project has a negative impact on the work towards other 

environmental targets. 

Keywords:  

Contaminated land; waste hierarchy; recycling; environmental objectives; landfill tax.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att uppmärksamma de problem som uppstår när avfallshierarkin tillämpas 

på hanteringen av förorenad mark. Efterbehandling av förorenad mark i Sverige är en del av arbetet mot 

de nationella miljömålen. Därför är ett delsyfte att analysera hur denna problematik påverkar detta 

arbete. 

Studien består av två delar, en fallstudie av ett lokalt efterbehandlingsprojekt och en komparativ 

litteraturstudie som fokuserar på miljölagstiftningen England, Nederländerna samt Sverige. Fallstudien 

är avsedd att ge ett praktiskt perspektiv på problematiken genom en jämförelse av klimatpåverkan från 

två metoder. Den ena metoden tar inte hänsyn till avfallshierarkin och den andra anses, av 

huvudmannen, ta hänsyn. Beräkningar av koldioxidutsläpp har utförts med hjälp av verktyget Carbon 

footprint. Litteraturstudien fokuserar på lagstiftning som berör förorenad mark inom respektive land 

med syfte att undersöka hur de arbetar med detta och identifiera eventuella lärdomar som kan dras 

med utgångspunkt i denna komparation. 

Ett problem som synliggörs genom denna undersökning är att avfallshierarkin inte är tillräckligt 

implementerad i de styrmedel som används i Sverige. Deponiskattens bidrag till efterlevnaden av 

avfallshierarkin är, när det gäller förorenade massor, i dagsläget obefintlig. Men resultatet av 

litteraturstudien visar att det finns potential för att med hjälp av deponiskatten implementera hierarkin 

tydligare. Lärdomar kan dras från England som har ökat precisionen av deras deponiskatt med hjälp av 

två taxor, beroende på avfallstyp, samt att de även har upphävt sitt tidigare undantag för förorenad 

jord.  

Fallstudien visar på problem i tillämpning av den terminologin som används vid hantering av avfall och 

förorenad mark. De berörda företagen och myndigheterna är inte överens om vilka åtgärder som 

uttrycken återanvändning och återvinning av förorenad jord syftar på. Denna oenighet grundar sig i ett 

tolkningsutrymme i definitionen och resulterar i att prioriteringar inte sker i enlighet med 

avfallshierarkin som direktivet förespråkar. 

Fallstudien visar också på att klimatpåverkan från ett efterbehandlingsprojekt kan variera väsentligt 

mellan olika åtgärdsalternativ. Det skulle vara mer effektivt att låta de övriga miljömålen, exempelvis 

Begränsad klimatpåverkan, väga tyngre i beslutsprocessen för metodval än det i dagsläget gör. Då skulle 

också risken för att ett efterbehandlingsprojekt har en negativ påverkan på arbetet mot de övriga 

miljömålen minskas. 

Nyckelord: 

Förorenad mark; avfallshierarkin; återvinning; miljömål; deponiskatt. 

 

 



 

6 
 

Innehåll 
1 Inledning ............................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte och mål ................................................................................................................................. 2 

1.3 Metod och avgränsningar ............................................................................................................. 2 

2 Fallstudie ............................................................................................................................................... 4 

2.1 Resultat av fallstudien ................................................................................................................... 5 

2.2 Analys av fallstudien ..................................................................................................................... 7 

3 Litteraturstudie ..................................................................................................................................... 9 

3.1 EU-direktiv och förordningar ........................................................................................................ 9 

3.2 Förorenad mark inom EU ............................................................................................................ 11 

3.3 Klassificering av förorenad mark ................................................................................................ 12 

3.3.1 England ................................................................................................................................ 12 

3.3.2 Nederländerna .................................................................................................................... 13 

3.3.3 Sverige ................................................................................................................................. 17 

3.4 Styrmedel .................................................................................................................................... 21 

3.4.1 England ................................................................................................................................ 21 

3.4.2 Nederländerna .................................................................................................................... 23 

3.4.3 Sverige ................................................................................................................................. 24 

3.5 Analys av situationen i England, Nederländerna och Sverige ..................................................... 25 

4 Avslutande diskussion ......................................................................................................................... 26 

5 Slutsatser ............................................................................................................................................. 27 

6 Referenslista ....................................................................................................................................... 28 

7 Bilagor ................................................................................................................................................. 33 

7.1 Bilaga I – Definitioner ur direktivet om avfall ............................................................................. 33 

8 Bilaga II – Definitioner ur direktivet om deponering av avfall (1999/31/EG) ..................................... 34 

8.1 Bilaga II- Sammanställning av resultat från Carbon footprint .................................................... 35 

8.2 Bilaga III – Sammanfattning ur Carbon footprint extern deponi ................................................ 36 

8.3 Bilaga IV – Sammanfattning ur Carbon footprint specialdeponi ................................................ 38 

 



 

1 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under sommaren 2011 fick jag möjlighet att göra ett studiebesök vid miljösaneringen av ett gammalt 

industriområde i Fagervik, Timrå kommun. För delar av de förorenade massorna var den planerade 

åtgärden en omdisponering inom området och sedan inkapsling med syfte att använda massorna som 

terrasseringsmaterial. Genom att använda massorna som terrasseringsmaterial till en pulkbacke ansåg 

huvudmannen (Timrå kommun) att utförandet skulle klassas som återvinning av material [1]. Detta 

överklagades av Naturvårdsverket med hänvisning till att inkapsling skulle bedömas som 

deponiverksamhet, då funktionen och behovet av materialet inte ansågs som tillräckligt för att vara 

återvinningsalternativ. För att räknas som återvinning krävs det att massorna ersätter jungfruligt 

material [2]. Det åtgärdsalternativ som genomfördes blev istället att jordmassorna fraktades till extern 

deponi för omhändertagande. 

När förorenade massor schaktas ur marken klassas de i Sverige som avfall enligt avfallsförordningen 

2011:927. I december 2008 trädde EU-direktiv 2008/98/EG i kraft. Direktivet handlar om hantering av 

avfall och innehåller avfallshierarkin. Hierarkins syfte är att vägleda beslutsfattare i frågor gällande 

avfallshantering. Den består av fem metoder som ska tillämpas i följande prioritetsordning:  

●  förebygga uppkomst 

●  återanvändning 

●  materialåtervinning 

●  annan återvinning, t.ex. energiåtervinning  

●  bortskaffande/ deponering. 

De olika medlemsländernas sätt att arbeta efter avfallshierarkin skiljer sig åt. Styrmedel av olika slag 

används för att implementera hierarkin i dagliga verksamheter. Ett exempel är Englands deponiskatt för 

farligt avfall som har stigit från 24 pund/ton år 2007 till 72 pund/ton år 2013 [3]. Denna skattehöjning 

medför att alternativa åtgärdsmetoder blir ekonomiskt fördelaktiga, och i bästa fall stämmer de överens 

med alternativ som ska prioriteras enligt avfallshierarkin. 
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1.2  Syfte och mål 
Det övergripande syftet med detta arbete är att uppmärksamma den problematik som uppstår när 

avfallshierarkin ska tillämpas på efterbehandling av förorenad mark och den inverkan det har på arbetet 

mot Sveriges miljömål. Ett delsyfte är att undersöka hur två andra europeiska länder arbetar med 

förorenade områden. En sådan jämförelse kan synliggöra skillnader mellan de olika ländernas 

tillvägagångssätt och peka på områden där Sverige kan dra nytta av andra länders erfarenheter.  

Nedan följer de mål som uppsatsarbetet ska uppnå.  

 Att med hjälp av Carbon footprint beräkna och jämföra klimatpåverkan från Fagervik 

miljösanering utifrån två olika scenarion.  

 Att analysera hur saneringen i Fagervik har bidragit i arbetet mot Sveriges nationella miljömål.  

 Att undersöka vilka förordningar och direktiv som berör förorenade jordmassor i England, 

Nederländerna och Sverige.  

 Att utreda omfattningen av förorenade markområden och hur klassificeringen av sådan mark 

sker i respektive land.  

 Att analysera hur styrmedel har använts för att avfallshierarkin ska efterlevas när det gäller 

förorenade jordmassor.  

1.3 Metod och avgränsningar  
Arbetet har skett i två kompletterande delar, varav den första delen är en fallstudie och den andra delen 

en litteraturstudie. Dessa har tillsammans lett till att arbetets syfte och mål har kunnat uppnås. 

Fallstudie 

Den första delen är en empirisk fallstudie gällande en miljösanering i Fagervik. Fallstudien tillför ett 

praktiskt perspektiv till arbetet eftersom det utgör ett konkret exempel på problematiken kring 

avfallshierarkin och hanteringen av förorenade massor. Som underlag för fallstudien användes data från 

miljösaneringen i Fagervik. Timrå kommun har tillsammans Faveo Projektledning tillhandahållit dessa 

data.  

Arbetet med det förorenade området i Fagervik är direkt kopplat till Giftfri miljö, som är ett av Sveriges 

miljökvalitetsmål. Med hjälp av verktyget Carbon footprint utfördes beräkningar av klimatpåverkan för 

två olika åtgärdsalternativ. Det är dels det planerade alternativet, som beskrevs av huvudmannen som 

en återvinning av material på plats, samt det genomförda alternativet som var schakt och transport till 

extern deponi. Genom dessa beräkningar skapas en bild av till hur stor del ett efterbehandlingsprojekt 

kan påverka andra miljömål, specifikt målet Begränsad klimatpåverkan. 

Verktyget Carbon footprint är utvecklat av Sveriges Geotekniska Förening (SGF) som ett 

branschgemensamt verktyg för beräkning av koldioxidutsläpp från efterbehandling och andra 

markarbeten. Själva efterbehandlingen delas upp i fem faser, från projektering till uppföljning [4]. SGF:s 

användarmanual följdes i arbetet med att mata in data. Den planerade åtgärden, en inkapsling, i 

Fagervik var beräknad för mindre mängd massor än utfallet blev. För att kunna jämföra de två 

scenarierna så har detta justerats inför beräkningarna, så att mängden schaktade massor är lika stor i 
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båda fallen. Detta med anledningen av att det under utförandet upptäcktes mer föroreningar än 

förväntat, vilket även skulle skett vid en inkapsling. I bilaga III – IV finns data och resultat redovisat. Det 

bör även betonas att beräkningarna kan göras än mer ingående, vilket inte varit möjligt inom ramen för 

detta arbete. Istället får resultatet användas för att ge en översiktlig bild. 

I uppsatsen används ett antal termer som är hämtade ur avfallsdirektivet samt direktivet om 

deponering, dessa återfinns definierade i bilaga I–II. 

Litteraturstudie 

Syftet med litteraturstudien är att ge jämförelsematerial för en analys av förhållandena mellan länderna 

och på så sätt peka på möjliga lösningar till de problem som finns i Sverige. Valet av länder har, utöver 

Sverige, baserats på ett grundläggande kriterium: att de ska vara medlem i Europeiska Unionen. De 

följande kriterierna var att ett av länderna ska ha en lång industrihistoria, detta för att det då troligtvis 

även har stor mängd förorenade områden. Det andra landet söktes med kriteriet; en tät befolkningen. 

En hög befolkningstäthet leder till efterfrågan på mark och därmed skapas villkor som skiljer sig från 

situationen i Sverige. 

England har med sin industriella historia tillsammans med vedertagna åtgärder i nutid, exempelvis årlig 

ökning av deponiskatten, klassificerat sig som en intressant kandidat till litteraturstudien. 

Nederländerna har en av världens högsta befolkningsdensitet med sina 492 innevånare per km2, vilket 

gör brukbar mark till en eftertraktad vara. Detta gör Nederländerna till ett intressant objekt för denna 

studie [5]. 

Via Mittuniversitetets bibliotek har jag fått tillgång till databaser inom ämnet. Sökningar har gjorts i 

databaserna ScienceDirect, GreenFILE, Web of Science efter vetenskapliga artiklar och rapporter knutna 

till uppsatsämnet. Google har använts för att söka ansvariga myndigheters hemsidor. Dessa är framför 

allt Environment Agency i England, Rijkswaterstaat Leefomgeving i Nederländerna och Naturvårdsverket 

i Sverige. De har även kontaktas för frågor om statistik och data som inte funnits tillgänglig på deras 

hemsidor.  

Litteratursökningen har inriktats på följande: 

 vetenskapliga artiklar  

 rapporter från myndigheter 

 facklitteratur 

 lagstiftning.  

De sökord som använts är soil, land, contamination, remediation, methods, legislation, landfill, statistics, 

policy instrument. Lagstiftningar och termer kan likna varandra när de översätts till samma språk och 

missförstånd kan ske. Därför har det beslutats att i detta arbete använda de nationella benämningarna 

för att skilja dem åt.   
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2 Fallstudie 
I Fagervik var den planerade åtgärden att skapa en omdisponeringsyta där de förorenade massorna 

skulle kapslas in. Genom denna inkapsling skulle en stor mängd transporter undvikas och man skulle 

samtidigt kunna skapa en pulkbacke. Då den förorenade jorden schaktades upp blev den klassificerat 

som avfall. Huvudmannen ansåg att genom att skapa en pulkbacke av dessa massor skulle utförandet 

vara en återvinning och därmed skulle avfallshierarkin följas. En tillståndsansökan skapades enligt kap 9. 

6 § i miljöbalken (MB) för miljöfarlig verksamhet vid avhjälpande av föroreningsskador med inkapsling 

som åtgärdsalternativ. Förslaget godkändes av miljöprövningsdelegationen men överklagades sedan av 

Naturvårdsverket som ansåg att alternativet skulle tillståndsprövas som deponiverksamhet då 

återvinning av material kräver att det ersätter ett jungfruligt material. Naturvårdsverket menade att 

behovet av en pulkbacke ej var så stort att den skulle uppföras även om inte de nämnda massorna fanns 

tillgängliga. Naturvårdsverket hänvisade även till två andra yttrande i Värmlands län respektive Blekinge 

län där huvudmannen i båda fallen menat att åtgärden utgjort återvinning av avfall och 

Naturvårdsverket har ansett att åtgärden utgör deponi/bortskaffande [2], [6]. 

Om utförandet bedöms vara en deponi innebär det att en ny tillståndsansökan måste göras och denna 

ska bland annat innehålla en lokaliseringsutredning. Lokaliseringsutredningen ska leda fram till var den 

optimala placeringen är med tanke på hydrogeologiska och geotekniska faktorer, men även 

transportavstånd vägs in. För utredningen gäller deponeringsförordningen samt alla dess föreskrifter 

som berör mottagning av avfall på deponier [7]. Skillnaden mellan en specialdeponi och en extern 

deponi är att en specialdeponi endast tar emot avfall från efterbehandlingen.1  

I fallet Fagervik beslutade Timrå kommun att byta riktning och genomföra schakt till extern deponi för 

omhändertagande. Naturvårdsverket ökade bidragsmängden med ca 35 miljoner kronor (av totalt 148) i 

och med de ökade kostnaderna för transport och omhändertagande [8]. 

 

 

  

                                                           
1
 Specialdeponi är ett uttryck för en deponi som anläggs för att endast ta hand om de förorenade massorna från 

ett efterbehandlingsprojekt. Uttrycket används i Naturvårdsverkets rapport 5978, s.139 och kommer att användas i 
detta arbete. 
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2.1 Resultat av fallstudien 
Det är tre miljömål som främst berörs av efterbehandling av förorenade områden och dessa är Giftfri 

miljö, God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan. Beroende av det förorenade områdets 

lokalisering kan även fler miljömål påverkas som t.ex. Hav i balans och Grundvatten av god kvalité. Då 

ingen av indikatorerna för God bebyggd miljö berör förorenade områden är det svårt att utvärdera 

påverkan från efterbehandlingen. Miljömålen kan vävas in i åtgärdsmålen som tidigare nämnts, men det 

är upp till huvudmannen att avgöra vilka miljömål som prioriteras. Dock är det ett krav att de ska tas upp 

i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som krävs för ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet vid 

avhjälpande av förorenad mark enligt MB. 

Det går att utläsa ur figur 1 att skillnaden är störst under Omhändertagande av massor. Det beror på att 

under denna post registreras transporter till extern deponi. För inkapslingsalternativet sker inga utsläpp 

under Behandling av massor då åtgärderna ingår i Omhändertagande av massor och Återställande av 

område.  

 

 

Figur 1. Utsläpp CO2 ekvivalenter under efterbehandling av Fagerviks industriområde. Källa: Carbon footprint  
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I tabell 1 visas en sammanställning av den totala mängd utsläpp i projektet. I den går det att utläsa att 

alternativet extern deponi innebär att de totala utsläppen nästintill fördubblas jämfört med en 

specialdeponi.  

Tabell 1. Sammanställning av data från Carbon footprint över den totala mängden utsläpp (CO2e). Källa: Carbon footprint. 

 
Åtgärdsalternativ 

 
Totala utsläpp 
(ton) 

 
Per jordmängd (kg/m3) 

 
Per area (kg/m2) 

Specialdeponi 784,1 6  24  

Extern deponi 1 514,9 13  47  
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2.2 Analys av fallstudien 
Fallstudien ger exempel på ett händelseförlopp där företag och myndigheter inte är överens om termen 

återvinning av förorenad jord, trots att det finns en definition i direktivet om avfall. I de definitionerna 

lämnas dock utrymme för tolkning exempelvis rörande behovet av materialet när det är fråga om 

återvinning, vilket var aktuellt i Fagervikprojektet.  

Den bilden som ges med hjälp av Carbon footprint är menad att vara en övergripande bild som visar 

vilka skillnader som kan uppstå beroende på val av åtgärdsmetod. Då indata består av ett faktiskt utfall 

samt ett uppskattat utfall innebär det vissa risker som medför att summorna måste uppfattas som 

approximativa. Användningen av verktyget Carbon footprint bedöms som en bra metod för att på ett 

tydligt sätt kunna visa på var i ett projekt utsläppen är som störst. 

Resultatet av fallstudien visar att målet på Giftfri miljö har vägt tyngre än de andra miljömålen som 

påverkas av efterbehandlingsprojektet. Risken med detta är att stora mängder resurser används för att 

uppfylla ett miljömål samtidigt som själva arbetet i sig leder till negativ påverkan av ett annat miljömål. 

I detta fall var utsläpp av växthusgaser en faktor som kunde prioriteras mer än vad som gjordes, då det 

blir så pass signifikanta skillnader mellan åtgärdsmetoderna. Detta skulle kunnat ske genom att tydligt ta 

in flera miljömål i processen samt att beakta dem både ur lokalt och nationellt perspektiv.  

I tabellen nedan är en utvärdering utförd baserade på hur de två åtgärdsalternativen påverkar arbetet 

mot fem miljömål. Plustecknet innebär att det bidragit positivt och minustecknet står för negativ 

påverkan. 

Tabell 2. Utvärdering av åtgärdsalternativens påverkan på miljömål. 

 Scenario 1 – specialdeponi Scenario 2 – extern deponi 

Miljökvalitetsmål Lokalt Nationellt Lokalt Nationellt 

Giftfri miljö + + + + 

Begränsad klimat 
påverkan 

+ +  - 

God bebyggd miljö +, - + +  

Grundvatten av 
god kvalitet 

-   - 

Hav i balans  + +  

 

Genom att transportera massorna till deponi så innebär det i vissa fall att de endast flyttas inom landets 

gränser. En specialdeponi, likt den planerade i Fagervik, tar som tidigare nämnt endast emot avfall från 

en verksamhet (efterbehandlingsprojektet) och sluttäckningen utförs sedan direkt. En specialdeponi 

skulle kunna även kallas en engångsdeponi. Oavsett placering av deponin så är det generella 

händelseförloppet på en extern avslutad deponi detsamma som för en specialdeponi. Dock gynnas 

målet Giftfri miljö av båda alternativen då det sker en förbättring mot för tidigare tillstånd genom den 

utförda riskreduceringen. 
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Begränsad klimatpåverkan gynnas i fallstudien av att en specialdeponi anläggs, då det minskar mängden 

transporter.  

God bebyggd miljö gynnas av båda alternativen, genom att båda metoderna eliminerar risken som det 

förorenade området utgjorde. Minustecknet under scenario ett är på grund av risken för missnöje från 

de närboende. 

Både Grundvatten av god kvalitet och Hav i balans påverkas av urlakning från deponin. Det som skiljer 

dem åt är deponins placering. 

Genom att en specialdeponi anläggs innebär det att en viss koncentration av föroreningarna finns kvar i 

området men länken (se Figur 2) mellan källa och mottagare är bruten. Vetskapen om att en mängd 

föroreningar kapslats in kan påverka de närboende i form av en otrygghet över konstruktionen och 

kanske en viss skepsis över om det ”blev riktigt rent”. Det kan krävas insatser för att öka kunskapen om 

alternativa åtgärdsmetoder och tydlig information till de närboende om att området är säkert att vistas 

på. Risken är annars att resurser har lagts ned på ett område men när efterbehandlingen är genomförd 

utnyttjas det ändå inte till fullo. 
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3 Litteraturstudie 

3.1 EU-direktiv och förordningar 
Genom medlemskap i Europeiska Unionen förbinder sig medlemsländerna att följa EU-lagstiftningen. 

Lagstiftningen består av beslut, direktiv och förordningar. Besluten tas i enskilda fall och gäller endast 

för specifika personer eller organisationer. Direktiven sätter upp mål och riktlinjer som 

medlemsländerna ska uppnå, de får dock själva välja hur de ska uppnås. Skillnaden mellan direktiv och 

förordningar är att direktiven måste implementeras i varje medlemslands nationella lagstiftning. När en 

förordning antas blir den direkt gällande och gäller alla medlemsländer [9]. 

År 2006 antogs en temainriktad strategi för markskydd som en del av EU:s sjätte miljöhandlingsprogram. 

I denna strategi föreslog kommissionen ett nytt ramdirektiv med anledning att det inte finns någon 

specifik EU-lagstiftning som fokuserar på just markskydd. Det kan ges indirekt skydd genom lagstiftning 

inom andra områden exempelvis reglering av bekämpningsmedel inom jordbruk [10]. Ramdirektivet 

avvaktas i dagsläget sedan det blev blockerat av en minoritet av medlemsländerna, bland annat på 

grund av för höga kostnader [11]. 

I det föreslagna ramdirektivet finns ett kapitel som handlar specifikt om markföroreningar. Förslaget är 

formulerat så att varje medlemsland ska identifiera alla förorenade områden som innebär en risk för 

människor och miljö samt upprätta ett offentligt register över dessa. Detta register ska sedan ligga som 

grund för ett omfattande riskbedömningsarbete, där alla platser med föroreningar som utgör en risk för 

människors hälsa och miljö ska bedömas. Inom sju år efter genomförande datum ska en saneringsplan 

innehållande en strategi och mål för hur nationen ska tas sig an dessa områden ska vara fastställd [12]. 

Följande direktiv och förordningar är gällande för avfallshantering och efterbehandling av förorenad 

mark på EU nivå  

 direktiv 2004/35/EG om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador 

 direktiv 2008/98/EG om avfall och upphävande av vissa direktiv  

 direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall. 

Direktiv om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador 2004/35/EG 

Syftet med direktivet är att förebygga och avhjälpa skador på miljö. Direktivet innehåller den så kallade 

ansvarsprincipen, vilken tillämpas vid miljöskada eller risk för miljöskada från en verksamhet. Detta 

genom att tydliggöra att du som verksamhetsutövare har ett ansvar att förebygga och avhjälpa hot om 

miljöskador orsakade av verksamheten. Bilaga III i direktivet innehåller en lista över de verksamheter 

som täcks av direktivet. Men även verksamheter utöver de som står på listan kan inkluderas vid 

exempelvis skada på skyddade arter eller livsmiljöer. Vid en miljöskada ska verksamhetsutövaren direkt 

upplysa myndigheterna om skadan och vilka åtgärder verksamhetsutövaren har gjort för att 

förebygga/åtgärda skadan [13]. 
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Direktiv om avfall och upphävande av vissa direktiv 2008/98/EG 

Avfallsdirektivets syfte är att styra lagstiftningen i medlemsländerna mot en resurseffektiv hantering av 

avfall och minska dess negativa påverkan på miljö och människors hälsa. Direktivet innehåller den 

tidigare nämnda avfallshierarkin som är utformad i prioritetsordning. Avvikelser kan göras om detta ger 

bättre resultat för miljön, exempelvis om en livscykelanalys (LCA) utförs och visar på ett bättre 

alternativ. 

I direktivet fastslås när det ska tillämpas och vilka undantag som kan göras. Exempelvis ska det inte 

tillämpas på förorenad jord som ej är uppgrävd. Uppgrävd förorenad jord kan däremot bli klassificerad 

som avfall. Om jordmassorna innehåller ämnen med hälsoskadliga, brandfarliga, giftigt eller ekotoxiska 

egenskaper blir det klassificerat som farligt avfall. De egenskaper som bedöms finns redovisat i bilaga III i 

avfallsdirektivet [14]. 

Direktivet innehåller även mål som medlemsländerna ska arbeta mot. Rapportering sker till 

kommissionen i form av redovisning av hur arbetet mot målen går och i vilken mån de har uppnåtts. 

Varje medlemsland ska även ta fram en eller flera avfallsplaner samt ett avfallsförebyggande program. 

Dessa ska ses över med en intervall på max sex år [14].  

I direktivets bilaga I-II finns koder för klassificering av bortskaffning och återvinning. 

Direktiv om deponering av avfall 1999/31/EG 

Syftet med direktiv 1999/31/EG är att genom de mål och riktlinjer som finns i direktivet förebygga eller 

minska de negativa effekterna som deponering av avfall har på miljön. Direktivet innehåller definitioner 

för termer inom området samt en kategorisering av tre former av deponier: deponier för farligt avfall, 

icke-farligt avfall och inert avfall. Att driva en deponi räknas som att driva en miljöfarlig verksamhet och 

för detta krävs en tillståndsansökan. I bilagorna finns allmänna föreskrifter, kriterier och förfarande för 

mottagning av avfall och hur kontroll och övervakning under driftfas och efterbehandlingsfas ska ske för 

deponier av alla tre kategorierna [15].  

Europeiska Avfallskatalogen (EWC)  

EWC är en katalog för klassificering av avfallstyper med koder för olika typer av avfall. Klassificeringen 

baseras på avfallets ursprung och typ. Förorenad jord går exempelvis under kapitel Bygg- och 

rivningsavfall [16]. EWC underlättar för handel med avfall men också under själva hanteringen, då 

verksamhetsutövare ska föra ett register över mottaget avfall enligt avfallsdirektivet [14]. 
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3.2 Förorenad mark inom EU 
Inom Europeiska Unionen uppskattades det år 2007 finnas cirka 3 miljoner potentiellt förorenade 

platser, varav 250 000 krävde åtgärd snarast [17]. I detta kapitel kommer de nationella lagstiftningarna 

för England, Nederländerna och Sverige presenteras. Dessutom kommer en redovisning av hur 

klassificeringen av förorenad jord ser ut i respektive land.  

Hantering av förorenade områden kan variera. Det kan exempelvis ske genom  

 att begränsa användandet av markens funktioner och på det sättet begränsa exponeringsrisken  

 att bryta länken mellan föroreningskälla och mottagare 

 att påverka föroreningskällan genom exempelvis ingrepp som minskar koncentrationen, 

urschaktning och extern deponering. 

Alla dessa exempel fokuserar på olika delar av en källa-länk-mottagarkedja. I figur 2 visas innehållet i en 

sådan. När delarna är sammankopplade medför de en risk [18]. 

 

Figur 2. Ett förorenat område innehåller en källa och mottagare som är sammankopplad via länken. Källa: Model 
procedures for Management of Land Contamination (CLR 11), 2004. 

För att åtgärda risken finns det ett antal metoder att välja mellan och en generell indelning är 

 destruktionsmetoder 

 immobiliseringsmetoder 

 koncentrationsmetoder. 

Exempel på destruktionsmetoder är förbränning och biologiska nedbrytningsmetoder. 

Immobiliseringsmetoder riktar in sig på att minska spridningen från källan. Koncentrationsmetoder är 

metoder som används för att koncentrera föroreningar exempelvis genom jordtvätt då de särskiljs från 

jordmassorna och samlas upp. De uppsamlade massorna med den ökade koncentrationen kan sedan 

vidarebehandlas genom deponering eller destruktion [19]. 

•Ett eller flera ämne som kan orsaka skada 
på människor och miljö.         Källa 

•En eller flera vägar som föroreningen kan 
spridas genom, exempelvis vatten. eller till 
luft 

Länk 

•Som via exponering kan skadas av ämnet.  Mottagare 
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Figur 3. Mängd potentiell förorenade platser i England, Nederländerna och Sverige.  
Anm: Bearbetad data från Public Health England, 2012; F, Lamé & F, Swartjes, 2010; Naturvårdsverket, 2013 
[20], [21], [22]. 

 

3.3 Klassificering av förorenad mark 

3.3.1 England  

I England är mängden potentiellt förorenade platser uppskattad till 325 000 [20]. Den lagstiftning som 

direkt berör efterbehandling av förorenad mark återfinns i Environmental Protection Act (EPA) som 

består av nio delar och trädde i kraft 1990. Del II A handlar om klassificering och hantering av förorenad 

mark. I den fastställs det att ansvaret för att undersöka om det finns förorenad mark ligger hos de lokala 

myndigheterna [23]. 

Environment Agency (EA) är ett verkställande organ i England vars verksamhet syftar till att främja 

hållbar utveckling och miljöskydd. Det har tagit fram ett styrdokument vid namn ”Model Procedures for 

the Management of Land Contamination” för beslutsprocesser i samband med förorenade områden. 

Modellen för hantering av förorenade områden består av riskbedömning, bedömning av 

åtgärdsalternativ samt implementering av saneringsstrategin.  

När ett förorenat område upptäcks och en riskbedömning görs finns det två kategorier för klassificering: 

● förorenad mark 

● speciella platser (special sites) [23]. 

För de områden som klassificeras som speciella platser har Environmental Agency ansvar för att göra en 

djupare bedömning.  
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Det finns fyra typer av kategorier för speciella platser beroende på vilket ursprung föroreningen har. 

Dessa är 

 vattenföroreningar 

 industriområden 

 mark påverkad av radioaktivitet  

 mark påverkad från militäraktivitet [24]. 

Vem som är ansvarig för föroreningarna utreder den lokala myndigheten. I den mån det är möjligt 

appliceras PP-principen (förorenare betalar). De lokala myndigheterna har även ansvaret att säkerställa 

att den ansvarige senare genomfört saneringen [23]. 

Soil Guidelines Values  

Soil Guidelines Values (SGV) är en serie publikationer utgivna av EA. De anger generella gränsvärden för 

ett antal ämnen som i kombination med exponeringstid och frekvens orsakar risk för människors hälsa 

[25]. De är inte lagstadgat att de måste följas utan ska fungera som ett hjälpverktyg för lokala 

myndigheter och tillsynsmyndigheter i deras arbete att bedöma risker från förorenade områden [26]. 

Det finns olika SGV beroende på vad marken ska användas till, exempelvis industri eller odling [25]. 

3.3.2 Nederländerna 

Nederländerna beslutade 1997 att alla potentiellt förorenade områden skulle vara identifierade till 

2005. De uppnådde detta mål och det visade sig vid den första bedömningen att 615 000 områden var 

potentiellt förorenade. Efter djupare undersökningar samt ett antal utförda saneringar bedömdes år 

2009 att 265 000 potentiellt förorenade platser fanns. Det ursprungliga målet var att sanera alla dessa 

platser så pass att ingen framtida åtgärd skulle krävas. Detta visade sig inte vara ekonomiskt möjligt, då 

infördes istället ”fit-for-use” [21]. ”Fit-for-use” innebär att målen för jordens kvalitet efter behandling 

anpassas till användningen av marken [27]. 



 

14 
 

 

Figur 4. Spridning av åtgärder i Nederländerna 2001. Anm: Bearbetad data från A, Honders; Th, Maas; J.M, 
Gadella, u.å [28]. 

 

Environmental Management Act 

Environmental Management Act fastställdes 1993 och utgör basen för miljölagstiftningen i 

Nederländerna. I figur 5 visas ett utdrag ur de olika delarna av miljölagstiftningen i Nederländerna. 

 

Figur 5. Utdrag ur schematisk figur över miljölagstiftningen i Nederländerna. Källa: F, Lamé & F, Swartjes, 2010 [21]. 
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Soil Protection Act 

Den senaste versionen Soil Protection Act (SPA) fastställdes 1 januari 2006 och ersatte den äldre från 

1987 [21]. I denna ligger fokus på att förebygga nya skador på marken i form av föroreningar samt att 

hantera de historiskt förorenade [27]. 

Soil Quality Decree utkom tillsammans med Soil Quality Regulations i juli 2008. Genom Soil Quality 

Decree förflyttades fokus från att endast skydda miljö till att försöka skapa en balans mellan människa 

och natur. Soil Quality Regulations kompletterar Soil Quality Decree med teknisk information och 

riktvärden för jorden. Soil Quality Decree grundades på de problem som fanns med den dåvarande 

lagstiftningen och har tre delar: 

 kvalitetssäkring av aktörer  

 användning av (muddrings)slam och jord 

 användning byggmaterial [27]. 

Kvalitetssäkring av aktörer sker genom att företag inom jord och saneringsbranschen behöver ett intyg 

som visar att företaget uppfyller ett antal integritets och kvalitetskrav [29]. Regleringen av användning 

av muddringsslam och jord görs genom kriterier för jordkvalitet vilket även gäller för applicering av 

muddringslam på land. Användningen av byggmaterial regleras så att det ska ske på ett säkert sätt och 

undvika slöseri med resurser [21]. 

Det finns olika typer av riktvärden/halter och de återfinns både i SPA och i Soil Quality Decree. Det finns 

två generella värden och dessa är bakgrunds- samt åtgärdsvärden. 
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Figur 6. Olika typer av riktvärden i Nederländerna. Källa: F, Lamé & F, Swartjes, 2010 [21]. 
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Det finns även nationella maxvärden för immobila föroreningar. Som visas i figur 6, skapas fyra 

kategorier av användning genom att kombinera dessa gränsvärden. Om gränsen för åtgärdsvärden 

passeras så är området i behov av insatser snarast [30]. Faller föroreningshalten under denna gräns så 

kan området användas, dock på ett sätt som anpassas efter markens skick. Exempelvis om ett område 

har halter under maxgräns för industriområde men högre än maxvärdet för bostadsområdet kan 

området användas för industriområde. Exponeringsrisken är mindre i ett industriområde än i ett 

bostadsområde genom att personal endast vistas där under arbetstid. Dessutom är ofta en stor del av 

marken i ett industriområde avskärmad genom exempelvis asfaltering.  

I Soil Remediation Circular 2009 framgår att artikel 29, 37 och 38 i Soil Protection Act har direkt 

påverkan på marksaneringar. I artikel 29 anges hur graden av föroreningar ska bedömas. Bedömningen 

utgår från de två ovan nämnda: åtgärdsvärden samt bakgrundsvärden. I likhet med England använder 

Nederländerna två kategorier (förutom ren mark), i bedömningen av förorenad mark. Dessa två är 

 fall med svår förorening och 

 fall där föroreningen inte är allvarlig [31]. 

Enligt Soil Remediation Circular 2009 ställs följande krav för att ett objekt ska klassas som ett område 

med svår förorening: 

 ”att genomsnittskoncentrationen som uppmätts, i en jordvolym på minst 25 m3, av minst ett 

ämne skall vara högre än åtgärdsvärden eller, i mättad mark en volym av minst 100 m3 när det 

gäller förorening av grundvatten” [31]. 

Bedöms området vara svårt förorenad ska det tas beslut om området kräver akut sanering. Den risk som 

ett svårt förorenat område utgör påverkas av vad marken används till samt hur den framtida 

användningen ser ut. Om det behövs akut sanering eller långsiktig förvaltning avgörs beroende på hur 

allvarliga riskerna bedöms vara. Områden med svåra föroreningar men som inte bedöms vara i behov av 

akut åtgärd, saneras oftast i samband med att området tas i bruk/exploateras [21].  

I artikel 38 finns mål för åtgärderna. Betoningen i åtgärdsmålen skiljer sig åt för rörliga och immobila 

föroreningar. De övergripande målen med ingreppet är att marken ska vara så pass ”ren” att den kan 

brukas som planerat efter åtgärden. Alltså påverkas detta om det finns någon detaljplan eller 

översiktsplan för området. Genom åtgärderna ska risken för spridningen till omgivning, människor och 

djur samt behovet av framtida åtgärder ska minimeras. Dock ska kostnadseffektivitet beaktas under 

samtliga steg i denna process [31]. 
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3.3.3 Sverige 

I Sverige bedöms 80 000 områden som misstänkt eller konstaterat förorenade. Av dessa bedömdes 22 

stycken innebära akut risk och 7 229 objekt stor eller mycket stor risk år 2011 [22], [32]. 

Tabell 3. Objekt med MIFO klass 1-2 i Sverige. Anm: Bearbetad data från SVT Miljöpejl, 2013 [32]. 

Län Antal platser med stor eller mycket stor risk 

Västra Götaland 1434 

Östergötland 603 

Örebro 592 

Skåne 534 

Jönköping 503 

Halland 324 

Värmland 321 

Uppsala 315 

Södermanland 299 

Kalmar 299 

Stockholm 295 

Västmanland 291 

Dalarna 260 

Gävleborg 215 

Västernorrland 187 

Västerbotten 172 

Kronobergs 155 

Blekinge 143 

Norrbotten 119 

Jämtland 90 

Gotland 78 

 

I Västernorrlands län, där objektet för fallstudien är placerat, finns 187 objekt med stor eller mycket stor 

risk av totalt 624 identifierade potentiellt förorenade platser [32]. Under åren 2003-2013 slutfördes fyra 

statligt finansierade efterbehandlingar i Västernorrlands län. Fördelningen av åtgärdsmetoder redovisas 

i figur 7. 
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Figur 7. Diagram över slutförda efterbehandlingsprojekt i Västernorrlands län finansierade av statliga bidrag. 
Anm: Bearbetad data i form av nyckeltal från Länsstyrelsen i Västernorrland 

 

Miljöbalken  

Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken (MB) i kraft och i den sammanfördes 16 äldre lagar. I MB finns 

stöd för principer som förorenaren betalar (PPP), bästa möjliga teknik (BMT) och skälighetsregeln [33]. 

De delar av MB som direkt behandlar förorenade områden är kapitel 2, 9, 10 och 26 [34]. 

I MB:s tionde kapitel återfinns implementeringen av direktivet om miljöansvar för att förebygga och 

avhjälpa miljöskador. I detta fastställs vilka som ska betraktas som ansvariga för föroreningsskadan. Om 

det exempelvis inte längre finns någon verksamhetsutövare på grund av att verksamheten är nedlagd 

kan fastighetsägaren eller markägare komma att stå ansvarig. I kapitel tio förtydligas bland annat också 

innebörden av avhjälpandeansvar, solidariskt ansvar och upplysningsskyldighet. Avhjälpandeansvar 

bygger vidare på försiktighetsprincipen från andra kapitlet i MB och innebär att den 

verksamhetsutövare, alternativt fastighetsägare, som har bidragit till en miljöskada är skyldig att ta 

ansvar genom att utföra avhjälpande åtgärder alternativ bekosta åtgärderna. Är det ett flertal 

verksamhetsutövare som har bidragit till föroreningen är de solidariskt ansvariga. Samma sak gäller om 

det är flera fastighetsägare som bedöms vara ansvariga. I arbetet bedöms först vem som är ansvarig och 

sedan omfattningen av ansvaret. Ansvarets omfattning avgörs enligt 2 kap 7 § genom en 

skälighetsavvägning. I de fall där fastighetsägaren står fri från ansvar för skadan, kan denne trots detta 

bli skyldig att bekosta motsvarande den värdeökning av fastigheten som åtgärd orsakar. Detsamma 

gäller utredningskostnader, då en utredning även gynnar fastighetsägaren [35]. 
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Inventering av förorenade områden sker efter en modell vid namn MIFO (Metodik för Inventering av 

Förorenade Områden) som är framtagen av Naturvårdsverket. MIFO-inventering utförs oavsett finansiär 

för efterbehandlingen och underlättar i bedömningen av vilka objekt som ska prioriteras när statliga 

bidrag delas ut.  

En MIFO-inventering utförs i två faser. Först genomförs en orienterande undersökning som därefter följs 

av en översiktlig undersökning. I den orienterande fasen görs en kartläggning av vad för typ av 

verksamhet som funnits på området och vilka föroreningar som kan förväntas finnas på platsen. 

Dessutom sammanställs dessa uppgifter tillsammans med information från arkiv, platsbesök och 

intervjuer [36]. MIFO fas 1 syftar till att göra en tidig riskklassning för att avgöra om objektet är 

prioriterat. Om så är så fallet går objektet vidare till MIFO fas 2. I MIFO finns riskklasserna 1-4, där klass 

1 innebär mycket stor risk och klass 4 innebär liten risk [36]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 8. Eventuellt händelseförlopp i arbetet med inventering och utredning av förorenade områden. 

Händelseförloppet kan se olika ut beroende på om det är statligt finansierat eller om det finns en 

ansvarig verksamhetsutövare/fastighetsägare som kan ställas ansvarig för skadan. Finns det en ansvarig 

för skadan behövs inte alla steg i bidragsprocessen utföras, utan är avgränsningen tydlig i MIFO fas 2 kan 

arbetet exempelvis gå direkt till att ta fram åtgärdsförslag. 

Förstudien bygger vidare på resultatet från MIFO fas 1 och sker i två etapper. MIFO fas 2 är en del av 

förstudiens första etapp och innehåller en översiktlig undersökning och karakterisering av 

Bidragsförlopp Verksamhetsutövare 

finns 
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föroreningarna. I förstudiens andra etapp bedöms åtgärdsbehov baserat på ytterligare undersökningar 

och analyser av provtagningar. En initierande ansvarsutredning påbörjas för att undersöka 

finansieringsmöjligheter vid behov av åtgärd. Finns ett behov av riskreducering påbörjas en huvudstudie 

där åtgärdsalternativ arbetas fram [37]. Utifrån huvudstudien tar Naturvårdsverket beslut om projektet 

kan få bidrag i form av statliga medel, förutsatt att ansvarsutredningen inte finner någon som kan ställas 

till svars för skadan. För de fall där en bidragsansökan ska skapas har Naturvårdsverket gett ut 

Kvalitetsmanual för efterbehandling av förorenade områden där det beskrivs hur processen går till. 

Som en del av huvudstudien utförs en riskvärdering. Syftet med riskvärdering är att göra det lättare att 

välja det lämpligaste åtgärdsalternativet. Den baseras av resultatet på tidigare delar av utredningen och 

åtgärdsutredningen. Vilka aspekter som inkluderas i denna kan variera från fall till fall men 

grundläggande är tekniska och ekonomiska aspekter samt behovet av själva åtgärden [37]. 

Länsstyrelsen kan även klassa ett potentiellt förorenat område genom vilken typ av verksamhet som 

funnits på platsen. Detta kallas branschklassificering. Klassificeringens syfte är, liksom MIFO 

riskklassificeringen, att underlätta prioriteringsordningen för åtgärder [37]. 

Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för förorenad mark som ska fungera som stöd i 

arbetet med riskbedömning. Det finns två stycken beroende på framtida planerad markanvändning. De 

är känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). 

För att kunna ta fram värden anpassade till de förutsättningarna som råder på ett område har 

Naturvårdsverket tagit fram ett verktyg i form av ett Excel-dokument där beräkningar av platsspecifika 

riktvärden (PSR) baserat på exponeringsrisk kan göras. Dessa platsspecifika riktvärden är ytterligare ett 

stöd i arbetet med riskbedömning och ta fram åtgärdsmål [38]. 

Nationella miljökvalitetsmål 

Sverige har 16 miljökvalitetsmål som alla instanser i samhället skall arbeta mot. Arbetet utvärderas varje 

år och målen finns även formulerade i form av regionala och kommunala miljömål [39]. De mål som är 

aktuella i samband med förorenade områden är  

 Begränsad klimatpåverkan 

 Giftfri miljö 

 Grundvatten av god kvalitet 

 Hav i balans 

 God bebyggd miljö 

 Ett rikt växt- och djurliv. 

Men detta kan variera beroende på var området är beläget. Målen Levande skogar, Myllrande 

våtmarker och Levande sjöar och vattendrag kan också vara berörda. Till varje mål finns ett antal 

indikatorer som skall visa hur arbetet mot kvalitetsmålen fortlöper. En av indikatorerna för Giftfri miljö 

är antalet förorenade områden i landet [40]. Vid upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning för 

anmälan om miljöfarlig verksamhet ska berörda miljökvalitetsmål tas upp och hur de påverkas av 
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verksamheten. De kan även vävas in i framtagandet av övergripande åtgärdsmål för ett objekt som ska 

efterbehandlas. Det är dock upptill huvudmannen att avgöra vilka mål som ska tas upp. 

 

3.4 Styrmedel  
Generellt sett finns det tre olika typer av styrmedel. Det är 

 mjuka styrmedel (information exempelvis) 

 rättsliga styrmedel 

 ekonomiska styrmedel [9]. 

De direktiv och förordningar som beskrevs i kapitel 3.1 EU-direktiv och förordningar går in under 

rättsliga styrmedel. Ett ekonomiskt styrmedel som alla tre länderna använder eller har använt sig av är 

deponiskatt, se tabell 4. I följande avsnitt kommer skillnaderna belysas mellan de olika ländernas sätt att 

använda deponiskatten som styrmedel. 

Tabell 4. Deponiskatt i England, Nederländerna och Sverige [3], [41], [42]. 

Land Infördes Aktuell taxa (kr/ton)  
 

Inert avfall 

England 1996 € 85,48 (2013)  € 2,97 (2013)  

Nederländerna  
(upphävd 2012) 

1995 € 107,49 (2012) € 16,79 (2012)  

Sverige 2000 € 50,83 (2012)  

 

3.4.1 England 

Deponiskatt 

I England infördes en deponiskatt 1 oktober 1996. Den gäller för deponering av avfall och är viktbaserad. 

Det finns två nivåer beroende på avfallsklass, för mindre förorenat avfall gäller en lägre taxa. För att få 

använda den lägre taxan ligger bevisbördan på personen som skall göra sig av med avfallet. Från början 

var avfall från efterbehandling av förorenad mark exkluderat från skatteplikten. Vilket berodde på att 

England uppmuntrar företag genom skattelättnader att efterbehandla förorenade områden i samband 

med exploatering. Skulle det införas skatteplikt på förorenade massor var oron att detta skulle hämma 

företagen. Detta till trots påbörjades det år 2008 en utfasning av undantaget och den 31 mars 2012 

upphörde det helt. År 2010 fastslogs det att taxan skulle höjas med 8 pund per år fram till 2014. Den 

uppnådda nivån 2014 (80 pund) är en undre gräns som ej får understigas under perioden 2014-2020 [3]. 

 I figur 9 visas deponiskattens utveckling de senaste sjutton åren. 



 

22 
 

 

Figur 9. Deponiskattens utveckling i England. Anm: Bearbetad data från HM Revenue & Customs, 2012 [3] 

I samband med att deponiskatten infördes skapades en statlig stödorganisation vid namn Landfill 

Communites Fund (LCF) [43]. Syftet med denna är att de som driver deponierna ska ha möjlighet att låta 

en del av deras betalning av deponiskatten gå via LCF till icke vinstdrivande organisationer som är aktiva 

eller driver projekt inom ett avstånd av 1,6 mil från deponin. För att en organisation ska få bidrag krävs 

att den arbetar med samhällsnyttiga projekt alternativt miljöskyddsprojekt. Exempel på projekt som 

erhållit bidrag är byggnationer av lekpark, skatepark, restaurering av historiska byggnader, naturreservat 

och specifika åtgärder för vissa djurarter [44]. Maxgräns för bidrag är 5,6 % av företagets 

deponiskatteskuld. Detta kan sedan verksamhetsutövare få tillbaka till 90 % i form av skattelättnader 

[45]. 

Land Remediation Relief 

För att uppmuntra produktiv användning av förorenad och förfallen mark infördes Land Remediation 

Relief (LRR) 2001. LRR gör det möjligt för företag som köper förorenad eller förfallen mark att få 

bolagsskattelättnader motsvarande en del av kostnaderna som uppstår i att återföra marken i 

produktivt användande. I de fall där det finns en verksamhetsutövare som orsakat föroreningar gäller 

PPP och denne kan ej söka dessa skattelättnader [46], [47], [48]. 
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3.4.2 Nederländerna 

Ett nationellt mål i Nederländerna är att alla kritiska risker från förorenade områden ska vara åtgärdade 

till 2015 och alla områden till 2030 [21]. 

Deponiskatt 

Nederländernas deponiskatt fastslogs 1995 på € 13/ton. Likt England hade den (sedan år 2002) två 

nivåer    en för inert avfall och en för avfall som kräver tillstånd för att deponeras. Statens intäkter från 

deponiskatten var som högst 2001 då summan var strax över 180 miljoner euro. Den har sedan 2006 

minskat och 2010 var intäkterna 40 miljoner euro. Konsekvensen av denna minskning blev att 

deponiskatten upphörde 2012 [41]. I figur 10 visas de senaste årens utveckling av den högre taxan för 

deponiskatten. 

 

Figur 10. Utvecklingen av Nederländernas högre taxa för deponiskatt sedan införandet. Anm: Bearbetad data 
från C. Fischer, M. Lehner och D. Lindsay McKinnon, 2012 [41]. 

 

Soil Protection Guidelines 

Soil Protection Guidelines är riktvärden som ej är bindande och riktar sig till industrier och för hantering 

av material inom anläggningar. De syftar till att styra verksamheter mot att förebygga nya markskador 

samt behålla markens funktioner. Frånsteg från dessa riktvärden får ske om det finns skälig anledning 

[49]. 
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3.4.3 Sverige 

Deponiskatt  

I Sverige infördes år 2000 en deponiskatt på 250 kr/ton. Skatteplikten gäller allt avfall som förs in på en 

avfallsanläggning som hanterar (deponerar eller förvarar) mer än 50 ton avfall per år. Den gäller även för 

anläggningar av annan verksamhet som deponerar avfall till en mängd av 50 ton per år inom området 

alternativ att det förvaras där under längre tid än tre år [42]. Avgiften har successivt höjts, vilket visas i 

figur 11, för att i dagsläget vara 435 kr/ton. Vissa material och avfallstyper är dock undantagna från 

skatteplikten. Det gäller exempelvis jord, sten, bergrester. Avdrag kan också göras för mottagande av 

förorenad massor från marksaneringar, muddermassor från sanering och asbesthaltigt avfall [42]. 

 

Figur 11. Deponiskattens utveckling i Sverige. Anm: Bearbetad data från Svensk Avfallshantering, 2012 [50]. 

 

Miljökvalitetsnormer 

Regeringen kan utfärda miljökvalitetsnormer för att förebygga eller åtgärda problem. Det kan vara 

formulerade som en övre gräns för utsläpp som kan ske utan fara för miljö och hälsa alternativt ange 

vilka nivåer som skall eftersträvas [9]. I Sverige finns idag tre förordningar om miljökvalitetsnormer som 

gäller bullernivå, vatten- och luftkvalité. 
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3.5 Analys av situationen i England, Nederländerna och Sverige 
De tre undersökta ländernas användning av deponiskatten som styrmedel varierar. Man kan dock 

konstatera att både England och Nederländerna har ett effektivare sätt att använda deponiskatten än 

Sverige. De har genom kraftiga skatteökningar signalerat till branschen att deponering bör, liksom 

avfallshierarkin förespråkar, vara det sista alternativet. Till skillnad från England och Nederländerna har 

den svenska deponiskatten ett undantag för förorenade massor, vilket inte bidrar till efterlevnaden av 

avfallshierarkin. Sverige borde istället följa England exempel genom att upphäva sitt undantag för 

förorenade massor och införa flera taxor i deponiskatten för att öka precisionen. Genom olika taxor kan 

även avfallshierarkins tillämpning inom andra områden gynnas.  

Nederländernas ökning av den högre deponitaxan gav resultat, innan den upphävdes, genom en 

minskad mängd deponerat avfall. Statistiken är dock bristfällig vilket gör att det inte går att dra några 

slutsatser angående reduceringen av deponerad mängd förorenade massor. Eftersom det är den totala 

mängd deponerat avfall som har minskat finns möjligheten att samma mängd förorenad jord 

fortfarande deponeras men att däremot hushållsavfall och andra typer av avfall har minskat.  

Av länderna som undersöktes i litteraturstudien är det endast Nederländerna har ett specifikt skydd för 

jord/mark. I både England och Sverige ingår förorenad mark som en del i en övergripande 

miljölagstiftning. Om förslaget på ramdirektiv för markanvändning införs, innebär det att Sverige 

behöver se över sin lagstiftning gällande markskydd och hållbar markanvändning. Här finns utrymme för 

att skapa riktlinjer för återvinning av jordmassor från efterbehandling av förorenad mark. Genom att 

skapa enhetliga riktlinjer skulle bedömningen av återvinning och bortskaffning förenklas betydligt. 

I litteraturstudiens jämförelse framgick även andra skillnader mellan ländernas sätt att reglera 

hanteringen av förorenade massor. En sådan markant skillnad är att England genom skattelättnader 

uppmuntrar företag att exploatera förorenad mark och samtidigt ta hand om efterbehandlingen. Kan 

det finnas potential för liknande metod i Sverige? För att ett sådant styrmedel ska vara framgångsrikt 

krävs att marken är eftertraktad och därigenom har ett relativt högt marknadsvärde. I Sverige är en stor 

del av de förorenade områdena utspridda över hela landet och en skattelättnad för exploatering av 

förorenade områden skulle få störst genomslag i områden där efterfrågan på mark är stor, vilket är fallet 

i storstadsregionerna. Trots att det finns många förorenade markområden i regioner där 

marknadsvärdet är lågt skulle en skattelättnadsreform ändå kunna påskynda arbetet mot 

miljökvalitetesmålet Giftfri miljö. De positiva effekterna skulle dock främst uppstå i 

stortstadsregionerna. 

Oavsett hur anläggningen av en specialdeponi bedöms (återvinning eller bortskaffande) kvarstår risken 

för missnöje från de närboende. Om en deponiskatt införs på förorenade massor ska skatten betalas om 

specialdeponin bedöms som bortskaffande. En sådan skatt skulle då skapa utrymme för en organisation 

likt Englands LFC:s där en del av deponiskatten kan investeras i projekt som gynnar de närboende. 

En problematik i litteraturstudien har varit att den nederländska lagstiftningen inte funnits tillgänglig på 

engelska. Detta medförde att tolkningen för den nederländska lagstiftningen inte kunde baseras på 

lagdokumenten direkt utan begränsades till de dokument som finns tillgängliga på engelska. En kontakt 
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har även etablerats med Rijkswaterstaat Leefomgeving med förfrågan om ytterligare dokument på 

engelska, vilket tyvärr inte fanns. 

En stor del av efterbehandlingsprojekten i Sverige genomförs med statligt stöd. Dessa bidrag kan vara 

märkta med ett slutdatum då projektet ska vara genomfört. Osäkerhet kring bedömningen av 

återvinning eller bortskaffande kan leda till att återvinningsåtgärder faller bort ur valet av metod på 

grund av oro för att processtiden blir alltför lång alternativt att åtgärden klassas som bortskaffande och 

en ny ansökan krävs. 

4 Avslutande diskussion 
I Sverige finns möjligheten att göra skatteavdrag för mottagning av förorenade massor på 

deponianläggningar. När resultatet från fallstudien och litteraturstudien vägdes samman framkom det 

att detta undantag skapar problem för avfallshanteringen i Sverige, men att det är möjligt att åtgärda 

detta. Genom att upphäva undantaget och införa en specifik taxa för förorenade massor skulle det 

kunna skapas en ökad efterfrågan på andra metoder. Exempelvis koncentrationsmetoder skulle kunna 

användas för att minska volymen på massorna som ska skickas till deponi. Ett annat scenario skulle 

kunna vara att metallåtervinning ur de förorenade massorna blir ekonomiskt lönsamt. Dessa båda 

metoder innebär både ökade möjligheter för återvinning och att mindre mängd massor deponeras. 

Deponier innebär trots allt att man skjuter ett problem framför sig och lämnar det åt kommande 

generationer att lösa den dag en sluttäckt deponi ska exploateras. Detta går stick i stäv med Sveriges 

nationella generationsmål. 

Fallstudien har också visat att det i dagsläget finns en risk att ett efterbehandlingsprojekt påverkar andra 

miljömål negativt. Fagerviksprojektet ger exempel på detta bland annat genom att förslaget som avslogs 

var en åtgärd som försökte minska transportmängden, medan den genomförda åtgärden valdes utan att 

transportfrågan beaktades. Ett sätt att undvika detta är att se till miljömålen både lokalt och nationellt 

samt låta samtliga mål väga tyngre i beslutet om åtgärdsmetod. 

Ytterligare ett resultat som framkommit i fallstudiens analysarbete är att det finns problem i 

tillämpningen av den terminologin som används vid hantering av avfall och förorenad mark. De berörda 

företagen och myndigheterna är inte överens om vilka åtgärder som uttrycken återanvändning och 

återvinning av förorenad jord syftar på. Det är främst två faktorer som påverkar bedömningen om 

åtgärden ska bli återvinning eller bortskaffande. Det måste föreligga ett konkret behov av den 

föreslagna konstruktionen (t.ex. pulkabacken i fallstudien) samt att massorna ersätter ett jungfruligt 

material. Som framgick i analysen av fallstudien är det genom att definitionen har tolkningsutrymme för 

behovet av konstruktionen som problematiken uppstår. Detta kan resultera i prioriteringar som inte 

följer avfallshierarkin.  

Ett problem som uppstått under arbetets gång är svårigheten att finna statistik över åtgärdsmetoder för 

efterbehandling av förorenade områden. Min vision var att all inrapporterad data sammanställdes så att 

utdrag för analys av arbetet kunde göras. Efter kontakt med Naturvårdsverket visade det sig att det inte 

var möjligt att göra ett utdrag över exempelvis en viss typ av åtgärd ur deras databas. Istället blev jag 
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rekommenderad att ta kontakt med varje länsstyrelse för att få nyckeltal från de avslutade projekten 

separat. Jag antar att intentionen med slutrapportering av efterbehandlingsprojekt är för att skapa en 

helhetsbild av situationen i landet. Men för att kunna utvärdera var brister i arbetet finns krävs en tydlig 

sammanställning som visar de viktiga faktorerna. Ett steg i rätt riktning är slutredovisning av statligt 

finansierade projekt i form av bland annat nyckeltalstabeller för ekonomi och miljö, som figur 7 i 

litteraturstudien är baserat på. Men är det tillräckligt?  

5 Slutsatser  
Arbetet har lett fram till följande slutsatser:  

 Det finns viktiga skillnader i de olika ländernas sätt att nyttja de ekonomiska styrmedlena i 

implementeringen av avfallshierarkin. Sveriges sätt att implementera den vid hantering av 

förorenad mark har brister. Bristerna handlar om ett ineffektivt utnyttjande av deponiskatten. 

England har däremot en effektivare och mer ändamålsenlig form av deponiskatt. 

 

 Företag och myndigheter är inte överrens om centrala begrepp i avfallshierarkin på grund av 

frånvaro av nationella riktlinjer för återvinning av förorenade massor. Till skillnad från Sverige 

har Nederländerna lyckats implementera avfallshierarkin på ett effektivt sätt genom att skapa 

tydliga direktiv för användningen av muddringslam och jordmassor. 

 

 Fagerviksaneringen har bidragit positivt i arbetet mot flera miljömål, främst Giftfri miljö men 

även God bebyggd miljö och Hav i balans. Den stora mängden transporter gjorde dock att 

saneringen inte bidrog i arbetet mot miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Detta utfall pekar 

mot bristfälliga konsekvensanalyser genom att miljömålen inte tillämpas konsekvent och att det 

inte skedde någon helhetsbedömning där samtliga miljömål sammanvägdes.  

 

Med utgångspunkt i dessa slutsatser vill jag ge följande förslag på åtgärder som kan bidra i arbetet mot 

de nationella miljömålen: 

 Utreda införskaffande av deponiskatt på förorenade massor. 

 Skapa generella riktlinjer för miljöriktig återvinning av förorenade massor.  

 Skapa ett nationellt system för inrapportering av data från alla efterbehandlingsprojekt i Sverige, 

från både statligt och privat finansierade projekt. Dessutom en kontinuerlig utvärdering med 

syfte att granska de genomförda projektens riskreducering tillsammans med dess inverkan på 

samtliga miljömål.  
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga I – Definitioner ur direktivet om avfall 
Följande definitioner finns med i direktivet om avfall vilket innebär att de gäller för hela Europeiska 

Unionen. 

Avfall: ett ämne eller föremål som ägaren har för avsikt att göra sig av med, alternativ är skyldig att göra 

sig av med. 

Farligt avfall: avfall med minst en av de farliga egenskaper som förtecknas i bilaga III (i 2008/98/EG). 

Återanvändning: varje förfarande som innebär att produkter eller komponenter som inte är avfall 

återanvänds i samma syfte för vilket de ursprungligen var avsedda 

Återvinning: varje förfarande vars främsta resultat är avfall som har ett nyttigt ändamål, genom att det 

antingen vid anläggningen eller i samhället i stort ersätter annat material som i annat fall skulle ha 

använts för ett visst syfte eller förbereds för detta syfte 

Materialåtervinning: varje form av återvinningsförfarande genom vilket avfallsmaterial upparbetas till 

produkter, material eller ämnen, antingen för det ursprungliga ändamålet eller för andra ändamål; det 

omfattar upparbetning av organiskt material men inte energiåtervinning och upparbetning till material 

som ska användas som bränsle eller fyllmaterial. 

Bortskaffande: varje förfarande som inte utgör återvinning, även om förfarandet sekundärt leder till 

regenerering av ämnen eller utvinning av energi, se bilaga I i direktivet för exempel. 

Avfallshantering: insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall, inklusive kontroll av 

sådan verksamhet och efterbehandling av platser för bortskaffande av avfall, inklusive åtgärder som 

handlaren eller mäklaren vidtar. 

Förebyggande: åtgärder som vidtas innan ett ämne, ett material eller en produkt blivit avfall och innebär 

en minskning av 

a) mängden avfall, inbegripet genom återanvändning av produkter eller förlängning av produkters 

livslängd, 

b) den negativa påverkan av miljön och människors hälsa genom det genererade avfallet, eller 

c) halten av skadliga ämnen i material och produkter. 

 

I artikel 6 i direktivet finns definitionen för när avfall upphör att vara avfall, vid exempelvis återvinning.  
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8 Bilaga II – Definitioner ur direktivet om deponering av avfall 

(1999/31/EG) 
Följande definitioner finns med i direktivet om deponering av avfall vilket innebär att de gäller för hela 

Europeiska Unionen. 

Deponi: upplagsplats för avfall på eller i jorden(det vill säga under mark) inklusive 

- interna upplag (det vill säga en deponi där en avfallsproducent själv hanterar avfall på 

produktionsplatsen), samt 

- en permanent plats (det vill säga för mer än ett år) för tillfällig lagring av avfall 

men med uteslutande av 

- anläggningar där avfall omlastas för att beredas för vidare transport för återvinning, behandling 

eller bortskaffande på annan plats 

- lagring av avfall innan det återvinns eller behandlas för en period av som regel mindre än tre år, 

eller  

- lagring av avfall innan det bortskaffas för en period av mindre än ett år.  

Huvudman: den fysiska eller juridiska person som är ansvarig för verksamheten. 

Icke-farligt avfall: avfall som inte omfattas av klassificeringen farligt avfall. 

Inert avfall: avfall som inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar. 

Inert avfall löses inte upp, brinner inte och reagerar inte fysikaliskt eller kemiskt på något annat sätt, inte 

heller bryts det ned biologisk eller inverkar på andra material som det kommer i kontakt med på ett sätt 

som kan orsaka skador på miljön eller människors hälsa. Den totala lakbarheten och det totala 

föroreningsinnehållet i avfallet samt ekotoxiciteten hos lakvattnet ska vara obetydliga och får framför 

allt inte äventyra kvaliteten på yt- och/eller grundvatten. 

  



 

35 
 

 

8.1 Bilaga II- Sammanställning av resultat från Carbon footprint 
Sammanställning koldioxidekvivalenter för varje fas i projektet. 

Åtgärdsalternativ Projektering Omhändertagande av massor Behandling av massor Återställande av området Uppföljning 

Specialdeponi 0,08942 175,78 02 606,5 1,658 

Extern deponi 0,08942 792,99 125,65 595,55 1,658 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Behandling av massor för en special deponi beräknas under omhändertagande av massor och återställande av området. 
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8.2 Bilaga III – Sammanfattning ur Carbon footprint 

extern deponi 
 

1. Projektering CO2ekv 

Kontorsarbete  89,42 kg 

Totalt 89,42 kg 

2. Omhändertagande av massor CO2ekv 

Kontorsarbete 106,38 kg 

Transport av personal och utrustning 8 845,71 kg 

Schakt och transport av massor 743,77 ton 

Energianvändning 1 166,40 kg 

Kemiska analyser och förbrukningsmaterial 39,10 ton 

Totalt 792,99 ton 

3. Behandling av massor CO2ekv 

Behandling 125,65 ton 

Totalt 125,65 ton 

4. Återställande av området CO2ekv 

Kontorsarbete 70,97 kg 

Transport av personal och utrustning 6 690,98 kg 

Schakt och transport av massor 312,12 ton 
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Återfyllning 181,62 ton 

Fyllnadsmaterial 93,27 ton 

Energianvändning 777,60 kg 

Totalt 594,55 ton 

5. Uppföljning CO2ekv 

Kontorsarbete 1,74 kg 

Transport av personal och utrustning 110 kg 

Kemiska analyser och förbrukningsmaterial 1 547 kg 

Totalt 1 658,74 kg 
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8.3 Bilaga IV – Sammanfattning ur Carbon footprint specialdeponi 
 

1. Projektering CO2ekv 

Kontorsarbete 89,42 kg 

Totalt 89,42 kg 

2. Omhändertagande av massor CO2ekv 

Kontorsarbete 106,38 kg 

Transport av personal och utrustning 8 845,71 kg 

Schakt och transport av massor 126,56 ton 

Energianvändning 1 166,40 kg 

Kemiska analyser och förbrukningsmaterial 39,10 ton 

Totalt 175,78 ton 

3. Behandling av massor CO2ekv 

Totalt 0 kg 

4. Återställande av området CO2ekv 

Kontorsarbete 70,97 kg 

Transport av personal och utrustning 6 690,98 kg 

Schakt och transport av massor 312,12 ton 

Återfyllning 181,62 ton 

Fyllnadsmaterial 93,27 ton 

Energianvändning 777,60 kg 

Kemiska analyser och förbrukningsmaterial 12,10 ton 
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Totalt 606,65 ton 

5. Uppföljning CO2ekv 

Kontorsarbete 1,74 kg 

Transport av personal och utrustning 110 kg 

Kemiska analyser och förbrukningsmaterial 1 547 kg 

Totalt 1 658,74 kg 

 

 


