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Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 

endast via e-post till mmd.nacka@dom.se 

 

 

28 februari 2020 

Ang. Mål nr M 640-20; nu komplettering med skäl 
för överklagande  

 
Klagande: NCC Industry AB, org.nr. 556302-3307, Box 4022, 

195 04 Rosersberg 
  
Ombud: Bolagsjurist  
  
  
  
 Råvaruhandläggare  

 
  
  
Överklagat beslut:  Länsstyrelsen Stockholms beslut av den 18 december 

2019, d.nr. 505-46629-2018  
 
Saken: Överklagande av försiktighetsmått i beslut om att 

tillåta anmäld verksamhet för krossning och sortering 
av berg och grusmaterial på del av fastigheten 
Barkarby 2:2, Järfälla kommun.   

 

______________________ 

 

NCC Industry AB (”NCC” eller ”Bolaget”) har överklagat ovan rubricerat beslut 

och, med tidigare beviljat anstånd till den 28 februari 2020, tillsammans med 

tidigare skrivelser under målets handläggning i underinstanserna utvecklas 

härmed talan enligt följande.    

 

1. Yrkande 

1.1. NCC yrkar att Mark- och miljödomstolen fastställer att det 

entreprenadberg som mottas inte utgör avfall och att krossning och 

sortering av bergmaterial på platsen är anmälningspliktig enligt 

verksamhetskod 10.50, 4 kap. 6 § miljöprövningsförordningen (”MPF”).  
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1.2. NCC yrkar även att Mark- och miljödomstolen fastställer att återvinning 

av icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning för byggnads- och 

anläggningsändamål inte är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § MPF 

(90.100) utan anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § MPF (90.110).  
 

1.3. Tillsammans med yrkandena ovan yrkar NCC att Mark- och 

miljödomstolen upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till 

Länsstyrelsen för prövning av beslutet i sak i enlighet med de 

förutsättningar Mark- och miljödomstolen fastställt enligt yrkandena 

ovan. 

2. Allmänt om entreprenadberg och stenmaterialsituationen i 

Stockholmsregionen 

2.1. Enligt SGUs definition utgör entreprenadberg ”bergmaterial som 

uppkommer i samband med tunnelarbeten, byggnation av bergrum eller 

bergschakt” (SGU, https://sgu.se/samhallsplanering/bergmaterial-for-

byggande/svensk-ballastproduktion/entreprenadberg/). Denna definition 

kan likställas med SGIs definition som anger det bergmaterial som 

uppstår vid väg- eller anläggningsprojekt såsom t.ex. tunnelbyggen och 

/eller har producerats i mobila krossar. I förevarande skrivelse används 

”entreprenadberg”, ”tunnelberg” och likande benämningar på 

bergmaterial som uppkommit vid tunneldrivning och andra bygg- och 

anläggningsprojekt.  
 

2.2. Vid tunneldrivning återanvänds som regel en del av det entreprenadberg 

som uppkommer direkt på plats som bland annat bärlager vid 

byggnationen, men en väsentlig del transporteras också bort i syfte att 

återanvändas till vägbyggnationer, fyllnadsmaterial, betongtillverkning 

etc. Entreprenadberget kan efter normal bearbetning för 

ballastproduktion, genom krossning och annan vidareförädling, ersätta 

ballastmaterial tillverkat av utbrutet berg från bergtäkter, dvs. jungfruligt 

”råberg”. Det får anses vara ostridigt att återanvändning av redan 

utsprängt berg för produktion av samhällsnödvändigt ballastmaterial är 

ett mycket bättre alternativ för miljön, främjar en hållbar utveckling samt 

uppfyller det tydligt uttalade miljömålet om en ökad cirkulär hantering av 

bergmaterial.  
 

2.3. Det får vidare anses ostridigt att Stockholmregionens, framför allt 

innerstadens, behov av ballastmaterial av olika stenmaterialfraktioner 

enbart kommer att öka, se utvecklad redogörelse härtill nedan samt i 

https://sgu.se/samhallsplanering/bergmaterial-for-byggande/svensk-ballastproduktion/entreprenadberg/
https://sgu.se/samhallsplanering/bergmaterial-for-byggande/svensk-ballastproduktion/entreprenadberg/
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Regions Stockholms skrivelse ’Biprodukter från 

anläggningsentreprenader’, daterad den 14 februari 2020, i Bilaga 1, till 

detta överklagande. Av SGUs rapport Grus, sand och krossberg 2018, 

SGU Periodiska publikationer, 2019:3 framgår att genomsnittligt 

ballastbehov i Sverige i stort är 9,7 ton per invånare och år samt att 

”Prognosen indikerar att samhällets behov av ballast kommer öka 

stadigt under de närmaste tjugo åren. För att möta efterfrågan kommer 

det att krävas en samhällsplanering som förstår värdet av produktion 

av ballast i närområdet till där materialet behövs.” (SGU, 

https://www.sgu.se/samhallsplanering/bergmaterial-for-byggande/svensk-

ballastproduktion/ballastanvandning---prognos-till-

2040/?acceptCookies=true).  

 

2.4. Att i rådande situation hantera entreprenadberget på det sättet som 

kommer till uttryck i aktuell prövning och i tre andra liknande mål i 

Stockholmsregionen kan inte anses som annat än vårdslös hantering av 

naturresurser. Speciellt inte vid beaktande av att det enligt svensk 

lagstiftning, främst miljöbalken, tillsammans med bestämmelserna i 

avfallsdirektivet, Ramdirektivet för avfall 2008/98/EG 

(”Avfallsdirektivet”), finns möjlighet att förena den allmänna strävan och 

miljöbalkens övergripande mål om en ökad cirkuläritet och en hållbar 

utveckling, med ett konstant ökat samhällsbehov av stenmaterial.  

3. Information om aktuell verksamhet i Barkarby 

3.1. NCC vann under 2017 en upphandling gällande drift av 

mottagningsanläggning för entreprenadberget inom del av Järfälla 

kommuns fastighet Järfälla Barkarby 2:2 (”Fastigheten”). Ett arrendeavtal 

tecknades mellan kommunen och NCC vari villkorades att avtal samtidigt 

skulle ingås med Stockholms Läns Landstings förvaltningen för utbyggd 

tunnelbana (”FUT”) avseende köp av det entreprenadberg som uppstår 

vid utbyggnaden av tunnelbanan.  

 

3.2. Pågående verksamhet i form av uppställning av mobil krossanläggning 

innefattande mottagning av entreprenadberg, krossning/ sortering, 

upplagshantering och utlastning. I genomsnitt hanteras 500 000 – 

700 000 ton berg inom anläggningen per år.  

 

3.3. Av anmälan framgår att en stor del av det utsprängda tunnelberget, utöver 

behovet för själva tunnelbyggnationen, återanvänds i utbyggnaden av 

Barkarbystaden. Den nuvarande verksamheten har tillkommit i samarbete 

https://www.sgu.se/samhallsplanering/bergmaterial-for-byggande/svensk-ballastproduktion/ballastanvandning---prognos-till-2040/?acceptCookies=true
https://www.sgu.se/samhallsplanering/bergmaterial-for-byggande/svensk-ballastproduktion/ballastanvandning---prognos-till-2040/?acceptCookies=true
https://www.sgu.se/samhallsplanering/bergmaterial-for-byggande/svensk-ballastproduktion/ballastanvandning---prognos-till-2040/?acceptCookies=true
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med Järfälla kommun och FUT för att på ett så miljömässigt och 

ekonomiskt sätt som möjligt, ta omhand och återanvända 

entreprenadberget från utbyggnaden av tunnelbanan från Akalla till 

Barkarby.   

4. Överklagade beslut från Järfälla kommun och Länsstyrelsen  

4.1. NCC anmälde C-verksamheten (”Verksamheten”), uppställning av mobil 

kross- och sorteringsanläggning och vidareförädling av berg, morän eller 

andra jordarter enligt 4 kap 6 § miljöprövningsförordningen (”MPF”) 

(verksamhetskod C 10.50), till Bygg- och miljöförvaltningen Järfälla 

kommun (”Förvaltningen”). Förvaltningen begärde vid fyra tillfällen att 

NCC skulle inkomma med kompletterande uppgifter, förtydliganden 

avseende bl.a. avsättning samt genomföra ytterligare utredningar.  
 

4.2. I Förvaltningens förslag till beslut daterat den 3 juli 2018, framkom att 

Förvaltningen, med angivna försiktighetsmått därtill, avsåg att bevilja den 

anmälda Verksamheten. I förslag till beslut angavs verksamhetskod C 

90.110, vilket innebär att Förvaltningen klassat entreprenadberget från 

FUT som ett avfall, och inte som en biprodukt, varför verksamhetskoden 

ändrats från C 10.50 (anläggning för sortering eller krossning av berg) till 

C 90.110 (mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller 

anläggningsändamål).  
 

4.3. Bolaget framhöll sin inställning i bemötande daterat 10 juli 2018 och 

anförde bl.a. att ”Bolaget anser att förvaltningen har gjort en felaktig 

bedömning av ärendets verksamhetskod vilket kan leda till stora 

konsekvenser för samtliga bygg- och anläggningsarbeten inom hela 

Järfälla kommun, se kap 4.6. Då förvaltningen klassat entreprenadberg 

som ett avfall, och inte som en biprodukt, har verksamhetskoden ändrats 

från C 10.50 (anläggning för sortering eller krossning av berg) till C 

90.110 (mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller 

anläggningsändamål). Bolaget anser att entreprenadberg inte kan 

klassas som ett avfall och att tillämplig verksamhetskod är C 10.50.” 
 

4.4. Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun (”Nämnden”) beslutade 

den 18 september 2018, trots Bolagets ovan angivna invändning, att 

bevilja anmäld Verksamhet i beslut, MN § 109, dnr. Mbn 2017-787 i 

enlighet med Förvaltningens förslag till beslut med verksamhetskod C 

90.110. Beslutet behäftades med verkställighet och NCC påbörjade 

sedermera driften av Verksamheten. Enligt beslutet får Verksamheten 

pågå till 23 augusti 2023.  
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4.5. NCC överklagande Nämndens beslut till Länsstyrelsen och yrkade att 

Länsstyrelsen skulle upphäva försiktighetsmåtten 2 i) och 2 k) andra 

styckesatsen och ändrar försiktighetsmåttet 2 b) till att följa 

Naturvårdsverkets riktlinjer för industri- och annat verksamhetsbuller. 

NCC anser att Nämnden gjorde en oriktig bedömning i ärendet vad gäller 

dessa försiktighetsmått. Därutöver anser NCC att Nämnden gjort en 

felaktig bedömning av tillämplig verksamhetskod – 90.110 och inte 10.50, 

se ovan. 
 

4.6. Länsstyrelsen har i beslut daterat 18 december 2018, dnr. 505-46629-

2018, (”Beslutet”) avslagit överklagandet. I korthet kan anges att 

Länsstyrelsen bedömer att den anmälda Verksamheten, återvinning av 

icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning för byggnads- och 

anläggningsändamål, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § MPF. 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen är prövningsmyndighet för 

ansökan om tillstånd enligt ovan och kommunen är mottagande 

myndighet av en anmälan för drift av en anmälningspliktig C-verksamhet. 

Länsstyrelsen anser därför att den, såsom överinstans i aktuell prövning, 

inte har möjlighet att pröva det överklagade beslutet i sak och därmed inte 

heller bedöma rimligheten i försiktighetsmåtten.  

5. Entreprenadberg som biprodukt 

5.1. Allmänt  

 

5.1.1. NCC har i nu aktuellt överklagande yrkat att Mark- och miljödomstolen 

(”MMD”) ska återförvisa Beslutet till Länsstyrelsen för prövning av 

Nämndens beslut i sak, dvs. rimligheten i försiktighetsmåtten samt 

bedömning av prövningskoden. Utöver det har NCC även yrkat att MMD 

ska fastställa den övergripande frågan avseende entreprenadbergs 

klassning såsom biprodukt samt att återvinning av icke-farligt avfall 

genom mekanisk bearbetning för byggnads- och anläggningsändamål inte 

är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § MPF (90.100) utan 

anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § MPF (90.110).  
 

5.1.2. Inledningsvis ska således MMD ta ställning till om det bergmaterial som 

uppstår vid utbyggnaden av tunnelbanan är en biprodukt eller ett avfall 

enligt bestämmelserna i 15 kap 1 § miljöbalken (”MB”), lydelse från 1 

januari 2020. 
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5.1.3. I 15 kap 1 § MB anges följande;  

”Med avfall avses i detta kapitel varje ämne eller föremål som innehavaren 

gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. 

Ett ämne eller föremål som uppkommit i en produktionsprocess där 

huvudsyftet inte är att producera ämnet eller föremålet ska anses vara en 

biprodukt i stället för avfall, om 

1. det är säkerställt att ämnet eller föremålet kommer att fortsätta att 

användas, 

2. ämnet eller föremålet kan användas direkt utan någon annan 

bearbetning än den bearbetning som är normal i industriell praxis, 

3. ämnet eller föremålet har producerats som en integrerad del av 

produktionsprocessen, och 

4. den användning som avses i 1 inte strider mot lag eller annan 

författning och inte leder till allmänt negativa följder för miljön eller 

människors hälsa. 

Ett ämne eller föremål som har återvunnits och uppfyller krav i fråga om 

fortsatt användning enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 39 

eller 40 § upphör att vara avfall.” 

5.1.4. Av paragrafen framgår att alla rekvisit ska vara uppfyllda för att ett avfall 

ska anses utgöra en biprodukt. 

 

5.2. Produktionsprocess – huvudrekvisit  
 

5.2.1. Vid beaktande av att det uppenbart saknas ett kvittblivningssyfte (både 

avsiktlig och av skyldighet) går bedömningen vidare till förevarande 

huvudkriterium, dvs. om entreprenadberget har uppstått i en 

produktionsprocess där huvudsyftet inte är att producera ämnet och 

således ska anses utgöra en biprodukt istället.  

 

5.2.2. Huvudsyftet med att anlägga en tunnel för en ny tunnelbanesträckning är 

inte att losshålla bergmaterial, utan att just skapa en tunnel. Aktuellt 

bergmaterial kommer från tunneldrivning och i den verksamheten utgör 

det uppkomna bergmaterialet en produkt som inte avsågs att framställas, 

d.v.s. en restprodukt (se Palin Granit C-9/00). 
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5.2.3. Länsstyrelsen vill göra gällande att bergmaterialet från 

tunnelbyggnationen inte uppkommit genom en sådan produktionsprocess 

som avses i 15 kap. 2 stycket 1 punkten miljöbalken (”MB”), dvs. en 

produktionsprocess där syftet inte är att producera ämnet eller föremålet. 

Som skäl härtill hänvisar Länsstyrelsen i huvudsak, såsom anges i 

Beslutet, till en skrivelse från EU-kommissionen, som på en fråga ställd 

från Naturvårdsverket har angett att EU-kommissionen inte anser att 

tunneldrivning och vägbyggen kan utgöra en sådan produktionsprocess 

som avses i bestämmelsen.  

 

5.2.4. Det får i sammanhanget vara värt att med emfas poängtera att det 

ställningstagande från EU-Kommissionen som Naturvårdsverket hänvisar 

till är ett mejl av den 6 februari 2014 från en enhetschef på EU-

kommissionen, Julio Garcia Burgues, till Naturvårdsverket. I mejlet säger 

Julio Garcia Burgues att det är ”deras åsikt” att tunneldrivning och 

vägbyggnad inte är en sådan produktionsprocess som avses i artikel 5 (1) i 

Avfallsdirektivet. 
 

5.2.5. Julio Garcia Burgues framhåller dock att varje bedömning ska göras från 

”fall till fall”, beroende på samtliga förevarande omständigheter och att 

deras åsikt i svaret inte är ett officiellt ställningstagande från EU-

Kommissionen. Vidare påpekas av Julio Garcia Burgues att det enbart är 

EU-domstolen som har den exklusiva kompetensen och rätten att tolka 

EU-lagstiftningen.  
 

5.2.6. NCC önskar vidare poängtera att ändring i ordalydelsen i 15 kap 1 § 

skedde år 2016 genom SFS 2016:782 vari ”tillverkningsprocess” byttes ut 

mot nu gällande ”produktionsprocess” som bättre återspeglar 

intentionerna i förarbetena om en bredare tillämpning. Ändringen tillkom 

långt efter svaret från Julio Garcia Burgues tillsändes Naturvårdverket 

2014 vilket medför att svaret oavsett inte längre är av relevans. 

 

5.2.7. De slutsatser som framförs av Länsstyrelsen i Beslutet är samma 

argument som Naturvårdverket framförde inom ramen för prövningen av 

Förbifart Stockholm (bl.a. Deldom 2014-12-17 mål nr M 3346-11) 

(”Förbifartsdomen”). Mark- och miljödomstolen, som inte delade 

Naturvårdsverkets syn på vad som utgör en ”produktionsprocess”, 

konstaterade redan då att bestämmelserna om vad som utgör en 

biprodukt ger utrymme för att omfatta även en industriell 
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byggverksamhet för anläggande av vägtunnel. Naturvårdsverket 

överklagade inte domen och domen har vunnit laga kraft.  

 

5.2.8. Någon praxis från EU-domstolen, som bekräftar Julio Garcia Burgues 

åsikt till vilken Länsstyrelsen hänvisar finns således inte. Med hänsyn till 

ovanstående är det inte skäligt att en inaktuell skrivning som svar på en 

fråga ställd för sex år sedan, utan vare sig egentlig legitimitet eller 

erforderlig utredning, tillmäts sådan betydelse i ett specifikt ärende som 

Länsstyrelsen tillskriver den. Därtill är det inte heller skäligt att åsikten 

förmedlas av Naturvårdsverkets handläggare i aktuellt mål både till 

Nämnden och till Länsstyrelsen. 

    

5.2.9. Det saknas således både svensk och EU-rättslig praxis som ger stöd för 

Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens snäva syn på vad som utgör en 

produktionsprocess enligt bestämmelserna om biprodukt. Tvärtom finns 

Förbifartsdomen som istället fastställer att tunneldrivning ska anses som 

en sådan produktionsprocess som medför att entreprenadberg från 

tunnelprojekt ska anses som en biprodukt.  

 

5.2.10. Några skäl att frångå argumentationen som fördes av domstolen i 

Förbifartdomen finns inte. Speciellt inte med hänvisning till en skrivelse 

som upprättades innan Förbifartdomen, som tillsammans med den 

förtydligande lagändringen från tillverkningsprocess till 

produktionsprocess, fastställt bedömningen avseende huvudkriteriets 

tillämpning. 
 

5.3. Säkerställd användning – första rekvisitet 

 

5.3.1. Vidare ska det enligt 15 kap 1 § 2 stycket 1 punkten fastställas att ”det är 

säkerställt att ämnet eller föremålet kommer att fortsätta att användas.” 

 

5.3.2. Länsstyrelsen anser att det, med hänsyn till de stora antalet 

infrastrukturprojekt som pågår inom länet, inte är visat att marknaden är 

så solid av avsättning är garanterad. Bolaget har i tidigare komplettering 

till Förvaltningen, se Bolagets komplettering av den 20 april 2018 i Bilaga 

2, inkommit med redogörelse över produktion av ballastmaterial inom 

länet och det årliga behovet av entreprenadberg. I Stockholms län har 

försäljningen av bergmaterial legat runt 13 miljoner ton per år sedan år 

2014 och någon minskning kan inte förutses, se SGUs rapport Hållbar 

ballastförsörjning – förutsättningar i Stockholms och Uppsala län, 
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2018:09 vari detta redogörs för. Se även avsnitt 2.2 i Region Stockholms 

skrivelse i Bilaga 1.  

 

5.3.3. I Stockholmsområdet är det, precis som Länsstyrelsen säger, många stora 

anläggningsprojekt som pågår och en del som kommer att påbörjas inom 

några år. Gemensamt för dessa stora projekt är att de genererar 

entreprenadberg. Då det inte råder massbalans i projekten kommer ett 

överskott av berg att uppstå och vara tillgängligt på marknaden. En stor 

del av dessa bergvolymer som losshålls kommer att ersätta lossprängt 

berg från tillståndsgivna bergtäkter. När det finns mer entreprenadberg 

på marknaden blir den naturliga följden att uttaget av berg ur dessa 

täkter, råberg, blir lägre. Att denna hantering är ett mycket bra sätt att 

hushålla med naturresurser känns i sammanhanget nästintill överflödigt 

att kommentera. 

 

5.3.4. På samma sätt som Förbifartsdomen klargjorde huvudrekvisitet avseende 

”produktionsprocess” kan, avseende frågan om avsättning, hänvisning 

göras till den sk. Tunnelbanedomen, mål nr M 1431-17, gällande tillstånd 

till bortledande av grundvatten för anläggande och drift av tunnelbana 

från Kungsträdgården till Nacka och söderort. Länsstyrelsen har i domen 

anfört att det i ett längre perspektiv finns en efterfrågan på det 

bergmaterial som uppkommer samt att det är viktigt att detta material tas 

om hand som ersättningsmaterial för ballastmaterial från råberg i 

bergtäkter. I masshanteringsplanen i Bilaga 1B till 

Miljökonsekvensbeskrivningen till Tunnelbanedomen, redogörs på 

samma sätt för behovsanalys, efterfrågan, användningsområden och 

aktiva mottagningscentraler i Stockholm/ Uppsalaregionen, vari 

konstateras att det på grund av den kraftiga utbyggnaden i 

Stockholmsregionen kommer att finnas behov av det tunnelberg som 

genereras i projekten.      

 

5.3.5. NCC är en av de största aktörerna i ballastbranschen i Stockholms län 

med en stor kundkrets och en egen bygg- och anläggningsverksamhet. 

Under kommande år förlitar sig Bolaget till stor del på tillgång till just 

entreprenadberg. 

 

5.3.6. Det finns enligt Bolaget således inga indikationer att marknaden för 

bergmaterial skulle vara mättad eller påverkad av en sviktande 

konjunktur, vilket Länsstyrelsen försöker påskina, se ovan i punkt 2.3 

avseende SGUs prognos för tillgång och efterfrågan på ballast. Med 
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hänvisning till det som anförts i anmälan och i efterföljande 

kompletteringar och skrivelser under överklagandeprocessen, 

tillsammans med hänvisningar till rapporter och utredningar från olika 

myndigheter, måste det i tillräcklig utsträckning anses styrkt att 

entreprenadberget från Barkarby har en säkerställd fortsatt användning. 

Bolaget anser att det inte kan ifrågasattas att det inom en skälig tid finns 

ett tillräckligt stort behov av material för att den fortsatta användningen 

av materialet ska vara säkerställd enligt avfallsdirektivets artikel 5.  

 

5.4. Direkt användning – andra rekvisitet 

 

5.4.1. Det ska även vara fastställt att ”ämnet eller föremålet kan användas 

direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är 

normal i industriell praxis”.  

 

5.4.2. Såsom tidigare har anförts i detta överklagande, se bl.a. punkt 2.2, kan en 

del av entreprenadberget användas på plats i själva tunnelbyggnationen i 

form av bärlager och dräneringsmaterial och till anläggandet av 

angränsande upplagsytor. Beroende till vilket ändamål bergmaterialet 

avses användas kan det således antingen användas direkt eller efter 

normal bearbetning som krossning och sortering. Att entreprenadberg 

kan användas direkt, eller efter normal bearbetning, måste anses som 

klarlagt och allmänt vedertaget, vilket innebär att andra rekvisitet därmed 

är uppfyllt.  
 

5.5. Integrerad del av produktionsprocessen – tredje rekvisitet  

 

5.5.1. Det tredje rekvisitet anger att ”ämnet eller föremålet har producerats 

som en integrerad del av produktionsprocessen”.  

 

5.5.2. På samma sätt som ovan avseende andra rekvisitet om direkt användning, 

föreligger det enligt NCCs mening inga stridigheter huruvida 

entreprenadberg uppstår som en naturlig och självklar del i 

tunneldrivning, då bergmaterialet per definition behöver tas bort för att 

tillskapa tunneln. Tredje rekvisitet är således även detta uppfyllt.  
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5.6. Användningen av entreprenadberg är förenligt med lag – 

fjärde rekvisitet    

 

5.6.1. Återstående rekvisit för att entreprenadberget ska anses som biprodukt är 

att ”den användning som avses i 1 inte strider mot lag eller annan 

författning och inte leder till allmänt negativa följder för eller 

människors hälsa”. 

 

5.6.2. Inledningsvis kan konstateras att användandet av bergmaterial som 

ballastmaterial, inkl. entreprenadberg av olika fraktioner, till lämpliga 

bygg- och anläggningsändamål inte strider mot någon lag eller annan 

författning. Tvärtom är det en användning som är direkt förenlig med 

miljöbalkens portalparagraf som syftar till att främja en hållbar 

utveckling, se 1 kap 1 § MB och av avfallshierarkin som primärt fastställs 

genom Avfallsdirektivet.  
 

5.6.3. Därutöver kontrolleras hanteringen med lämpliga försiktighetsmått och 

kontrollfunktioner efter anmälan precis såsom för annat bergmaterial, för 

att användningen inte ska leda till några negativa följer för miljön eller 

människors hälsa.    

 

5.6.4. Det ska även noteras att frågan om förenligheten med lag har avgjorts i 

Förbifartsdomen där domstolen fann att användningen inte strider mot 

lag eller annan författning, vid beaktande av att bergmaterialet inte 

kommer att lagras under så lång tid eller i övrigt hanteras på ett sådant 

sätt att det finns risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller 

miljön. 

 

5.6.5. Med hänvisning till ovanstående är slutligen det fjärde rekvisitet uppfyllt 

varpå skäl uppenbarligen föreligger att följa inslagen praxis och fastställa 

entreprenadberget som en biprodukt.  

 

5.7. Sammanfattning entreprenadberg som biprodukt 

 

5.7.1. Länsstyrelsen har i förevarande Beslut bl.a. lyft fram att Bolaget inte har 

redovisat avtal för försäljning. Innan anmälan har godkänts kan av 

naturliga skäl ingen aktör teckna försäljningsavtal med kunder som 

medför att redovisning kan ske till tillsynsmyndigheten ”om att berget 

kommer fortsätta användas”. Bedömningen får därför oftast utgå från en 
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generell bedömning baserat på förväntat behov i marknadsområdet, i 

förhållande till förväntad mängd berg på aktuell marknad.    

 

5.7.2. Med hänvisning till SGUs rapport (Grus, sand och krossberg 2018, SGU 

Periodiska publikationer, 2019:3) är genomsnittlig ballastbehov 9,7 ton 

per invånare och år. Det borde vara fullt tillräckligt att NCC gjort 

sannolikt att huvuddelen av materialet kommer att försäljas inom en 

skälig framtid.  

 

5.7.3. Det finns inget självändamål för en aktör, oavsett vilken, att låta 

bergmaterial som köpts in förbli liggande under en längre tid. Inte heller 

finns det någon som helst ”miljöförlust” av att entreprenadberg successivt 

försäljs över tid jämfört med att råberg behöver losshållas från 

tillståndsgivna bergtäkter och processas till samma produkter.    

 

5.7.4. Sammanfattningsvis, med hänvisning till ovan anförda, måste det framstå 

som klarlagt att alla rekvisit är uppfyllda för att entreprenadberg ska anses 

vara en biprodukt enligt definitionen i 15 kap 1 § MB.    

6. Konsekvenser av avfallsklassning   

6.1. Skulle entreprenadberget klassas som avfall aktualiseras direkt en rad 

konsekvenser för hanteringen av materialet, prövningen enligt 

miljöbalken, möjligheten att återanvända och återvinna bergmaterialet 

och till syvende och inte minst för samhället och miljön i stort. 
 

6.2. Avfallsklassningen innebär till att börja med att avfallslagstiftningen 

aktualiseras med dess omfattande reglering för hantering, (både vid 

införsel och utförsel) bearbetning, förvaring, kontrollering och vid 

försäljning till kund. En hantering som i hög grad är begränsande och 

besynnerlig. Speciellt vid beaktande av att det de facto rör sig om samma 

berg som i andra fall, ex. Förbifarts-berget har ansetts som en biprodukt 

som är fritt att säljas och hanteras utan avfallslagstiftningens 

restriktioner. Med hänsyn till att det avseende stenmaterial inte finns 

End-of-Wastekriterier uppstår även frågan om när avfallet – berget – 

upphör att vara avfall, vilket i sig är både rättsosäkert och potentiellt 

konkurrenshämmande. Kommuner kommer hantera och bedöma frågan 

om klassificering olika och varierande End-of-Wastekriterier kommer att 

arbetas fram.   
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6.3. Marknaden för materialförsörjning och distribution består inte enbart av 

producenter (t.ex. NCC) och slutkunder (ex. ett byggföretag), utan har ofta 

mellanhantering av åkerier eller andra aktörer som i varierande 

omfattning förvarar bergmaterial i väntan på vidareförsäljning. En 

hantering som inte låter sig göras när det gäller avfall då säljaren ska 

kunna uppvisa information om var materialet slutligt ska placeras och 

varför.  
 

6.4. Avfall får vidare inte säljas och användas fritt utan måste anmälas vid 

användning av köparen, som därtill bara får ske för anläggningsändamål. 

En konsekvens som i sig medför att materialet inte kommer återanvändas 

alls i samma utsträckning som det hade kunnat göras om det var en vanlig 

produkt på marknaden. Vidare får kunder inte transportera avfall utan 

tillstånd.  
 

6.5. En avfallsklassning medför således att rörligheten på marknaden 

begränsas och ofta helt hindras, varpå konsekvensen kommer bli att 

berget tvingas att deponeras i inerta deponier istället för att återvinnas, 

med ofta långa transporter till slutförvaringen i deponin som följd.   
 

6.6. Såsom angavs ovan medför bristen på End-of-Wastekriterier att 

tillsynsmyndigheterna fritt kan avgöra vad, när och om avfallet istället är 

en produkt. Ett system som, om allt entreprenadberg är avfall, blir både 

rättsosäkert då olika tillsynsmyndigheter och handläggare har olika 

bedömningar, samt försvårar alla investeringsbeslut.    
 

6.7. Härvid ska för ordning skull även poängteras att en sådan bedömning är 

uppenbart oförenlig med miljöbalkens portalparagraf som syftar till att 

främja en hållbar utveckling, se 1 kap 1 § MB. I varje prövning och 

bedömning enligt miljöbalken, och därtill hörande förordningar, ska 

målet vara att fatta de beslut eller göra de bedömningar som mest 

sannolikt gynnar en hållbar utveckling och i hög grad även att en 

långsiktigt god hushållning med naturens resurser säkerställs (Prop. 

1997/98:45, del 2 s. 7).  
 

6.8. Av förarbetena till miljöbalken (Prop. 1997/98:45, del 2 s. 8) anges även 

att ”Det är av betydelse att miljöbalken tillämpas på ett sådant sätt att 

den i kombination med andra styrmedel ger en optimal effekt i strävan 

att åstadkomma en hållbar utveckling”. 
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7. Skäl för fastställande av undantaget från tillståndsplikt för 

avfall 29 kap MPF 

7.1. För det fallet MMD finner att entreprenadberget, trots ovan anförda, är 

att anse som avfall och därmed ska omfattas av prövningskoder enligt 29 

kap MPF önskar NCC anföra följande.  

 

7.2. Länsstyrelsen har i förevarande Beslut funnit att verksamheten varken ska 

omfattas av prövningskod C 10.50 i 4 kap 6 § MPF (då det ej anses som 

avfall enligt Länsstyrelsen bedömning) eller av undantaget från 

tillståndsplikt enligt 29 kap 40 § 1 och 41 § 2 MPF (prövningskod C 

90.110).  
 

7.3. Av 29 kap 40 § MPF framgår att; 
 
”Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.100 gäller för att återvinna mer än 10 
000 ton icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk bearbetning. 
 
Tillståndsplikten gäller inte 
 

1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk 

bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller 

2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §.” [NCCs markerings] 

 

7.4. Av 29 kap 41 § MPF följer att; 
 
”Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.110 gäller för att 
 

1. yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, 

om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller 

2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk 

bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller 

anläggningsändamål.” [NCCs markerings] 

 

7.5. Länsstyrelsen har som skäl för sin bedömning angett att Verksamheten 

inte kan omfattas av undantagen angivna ovan i 29 kap 40 § 1 och 41 § 2 

MPF då Naturvårdsverkets vägledning ger skäl att tolka undantaget som 

att det avser avfall som sorteras/bearbetas på den plats där det ska 

användas. Härvid önskar NCC framhålla att det inte i MPF eller någon 

annan författningstext finns angivet var bearbetningen ska ske för att 

tillståndsplikt ska vara undantagen. 

 

https://lagen.nu/2013:251#K29P65
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7.6. Naturvårdsverkets vägledning ger vid handen att diskussion har förts om 

undantagens tillämplighet, men Naturvårdsverket har på direkt fråga, se 

fråga och svar i Bilaga 3, förtydligat att undantaget inte ska begränsas till 

att enbart avse den platsen där avfallet ska användas.  

 

7.7. Länsstyrelsen anför vidare att en omvänd tolkning av Naturvårdsverkets 

vägledning, dvs. att undantaget från tillståndsplikt gäller oavsett var 

bearbetning sker leder till att verksamheter, oavsett omfattning, inte 

skulle omfattas av tillståndsplikt. En synpunkt som saknar logik då 

miljöeffekterna är desamma oavsett var verksamheten (krossningen) sker.   
 

7.8. NCC finner sammantaget Länsstyrelsens resonemang märkligt även vid 

beaktande av att exakt samma argumentation skulle kunna föras om 

materialhanteringen istället hade avsett en anmälningspliktig 

biproduktsverksamhet och inte hantering av avfall. Materialet – berget – 

är oavsett var det bearbetas och oavsett hur det klassas detsamma, varför 

bedömningen om vilken prövningsnivå som ska användas näppeligen bör 

utgå från annat än förväntad miljö- och hälsoeffekt vid den aktuella 

platsen.  
 

7.9. Prövningen genom anmälansförfarande uppfyller kravet på prövning 

enligt Avfallsdirektivet samt kan, genom välanpassade försiktighetsmått, 

tillfyllest tillse att tillräckligt skydd för miljö och människors hälsa erhålls, 

vid beaktande av det specifika berg som avses bearbetas samt 

platsspecifika förutsättningar. 
 

7.10. Det ska även konstateras att antalet verksamheter som skulle bli 

tillståndspliktiga skulle mångdubblas för det fallet Länsstyrelsens 

bedömning vinner gehör, vilket skulle leda till en helt orimlig situation för 

Länsstyrelsen att hantera. Om en tillståndsprövning i dagsläget tar upp 

emot två år innan tillstånd meddelats av Länsstyrelsen skulle den 

mångdubblade arbetsbelastning medföra handläggstider och resursbrist 

av oanad omfattning. En konsekvens tvivelsutan som skulle medföra en 

försening av samtliga projekt i Stockholmsregionen och en avsevärd 

fördyring för samhället, som i slutändan står för de ökade kostnaderna.  

 

7.11. Med hänvisning härtill måste det anses utrett att tillståndsplikt inte gäller 

för verksamheter som bearbetar avfall för byggnads- eller 

anläggningsändamål. Länsstyrelsen har således inte haft fog för sin 

bedömning att Verksamheten är tillståndspliktig. Med anledning härav 
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ska Beslutet upphävas även avseende denna bedömning och återförvisas 

till Länsstyrelsen för fortsatt handläggning.  

8. Sammanfattande skäl för yrkande och avslutande 

kommentarer 

8.1. Som framgår av ovan anförda föreligger starka legala och miljömässiga 

skäl för MMD att fastställa att entreprenadberget som mottas och 

hanteras i Barkarby inte utgör avfall utan är en biprodukt och att 

krossning och sortering av entreprenadberg sålunda är en 

anmälningspliktig verksamhet. Redan på denna grund ska Länsstyrelsens 

Beslut upphävas och visas åter för ny handläggning och prövning i sak.   

 

8.2. Därutöver har NCC visat att Länsstyrelsen inte haft fog för sitt beslut att 

anse att återvinning av icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning för 

byggnads- och anläggningsändamål är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 

MPF (90.100). Några som helst bärbara skäl för att undantaget i 29 kap 

40 § 2 stycket inte ska gälla verksamheter som inte har bearbetning på 

plats har inte angetts, varför Verksamheten är anmälningspliktig enligt 29 

kap. 41 § MPF med verksamhetskod C 90.110. 
 

8.3. NCC önskar avslutningsvis påpeka att aktuella prövningar är av 

synnerligen stor vikt för hela branschen och för samhället. Frågan om 

effektivare resursutnyttjande och cirkulär hantering av bergmaterial är 

alltjämt föremål för många prövningar och löpande diskussion hos 

myndigheter, tillsynshandläggare och för branschens aktörer.  
 

8.4. Med hänvisning till bedömningen avseende avfall och biprodukt 

tillsammans med bedömningen om förevarande verksamhetskod ska även 

NCCs tredje yrkande bifallas och ärendet visas åter till Länsstyrelsen för 

ny handläggning med prövning av överklagade försiktighetsmått.   

 

8.5. NCC anser att det förtjänas att upprepas att prövningen genom 

anmälansförfarande uppfyller kravet på prövning enligt Avfallsdirektivet 

samt kan, genom välanpassade försiktighetsmått, tillfyllest tillse att 

tillräckligt skydd för miljö och människors hälsa erhålls, vid beaktande av 

det specifika berg som avses bearbetas samt platsspecifika förutsättningar. 
 

8.6. Det uppstår således ingen som helst miljönytta att verksamheter 

tillståndsprövas istället för prövas genom anmälningsförfarande. 

Tvärtemot medför dagens spretiga hantering att miljönyttan minskar och 

arbetet för att främja en hållbar utveckling i stort motverkas.  
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Järfälla kommun 

Miljö och bygglov 

177 80 Järfälla 

Komplettering av anmälan gällande uppställning av 

krossanläggning inom del av fastigheten Barkarby 2:2 i 

Järfälla kommun  
 
 

1. Bakgrund 

NCC Industry AB (NCC) har 2017-09-28 skickat in en anmälan rörande 

uppställning av kross- och sorteringsanläggning inom del av fastigheten 

Barkarby 2:2 i Järfälla kommun. Den planerade verksamheten innefattar 

hantering och återvinning av berg i form av krossning och sortering, 

lagerhållande av processade ballastprodukter samt utleverans. Enligt 

miljöprövningsförordningen omfattas anläggningen av verksamhetskod 10.50.  

 

En komplettering har gjorts i ärendet 2018-02-20. Prövningsmyndigheten har i 

skrivelse daterad 2018-03-28 (Dnr: Mbn 2017-787) efterfrågat ytterligare 

kompletterande uppgifter för att kunna fortsätta handläggningen av ärendet.  

 

 

2. Komplettering 

NCC ger härmed följande kompletteringar: 

 

2.1 Flödesbeskrivning 

För de tunnelarbeten som genomförs i Stockholmsområdet är tillvägagångssättet 

i stort sett detsamma. Bergtunnlar kommer till största delen att drivas med 

borrning och sprängning, vilket är den vanligast förekommande metoden i 

Sverige.  Det är alltså samma arbetssätt som gäller vare sig det är projektet 

Förbifart Stockholm, tunnel för Nya tunnelbanan, tunnel för Citybanan, Norra 

Länken eller Södra Länken.  Ofta är det samma entreprenörer/åkerier som utför 

sprängning, utlastning samt borttransport av de olika etapperna åt de skilda 

tunnelentreprenörerna. Byggherren ställer även samma krav på alla 

tunnelentreprenörer i en upphandling gällande exempelvis vibrationskrav, 

hantering av dagvatten med kväve mm. 
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I upprättad miljökonsekvensbeskrivning för Miljöprövning för tunnelbana från 

Akalla till Barkarby station, Stockholms läns landsting, förvaltning för utbyggd 

tunnelbana, finns en generell beskrivning av hur tunneldrivning går till.  

 

 
Figur 1: Generell beskrivning av tunneldrivning, utdrag från MKB för Miljöprövning 

av tunnelbana Akalla till Barkarby station, Stockholms läns landsting, FUT. 

 

Sprängning sker med hjälp av pumpemulsion. Efter att sprängning har skett 

ventileras spränggaserna ut och utsprängda massor bevattnas. En losshållen 

sprängsalva uppgår till ca 2 500 ton vilken bevattnas med ca 30 m3 vatten, dels 

för att reducera dammspridning och dels för att skölja av kväverester. Därefter  
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lastar man med hjälp av en stor hjullastare upp det losshållna bergmaterialet på 

lastbilar för vidare transport till en kross- och sorteringsanläggning. Materialet 

har efter losshållning en fraktion av ca 0/600 mm, s.k. råberg. Efter att 

bergmaterialet vägts in över en våg på anläggningen lastas det av på ett 

bergupplag där det är placerat i avvaktan på krossning. Förkrossning sker sedan 

av materialet med ett efterföljande krossteg. Processat material läggs sedan i 

ordnade upplag för försäljning och uttransport till kund.  

 

 

2.2 Framtagna fraktioner 

De fraktioner/produkter som marknaden efterfrågar och som främst kommer att 

tas fram vid anläggningen är följande:  

- Vägmaterial Bergkross 0/4 mm, 0/8 mm vilket bl. a används till överytor 

av vägar, trottoarer, fotbollsplaner, kringfyllnad av rör, jordförbättring, 

ytlager av fotbollsplaner och ridbanor mm. 

 

- Vägkross 0/16 mm, Bergkross 0/32 mm vilket bl. a används för 

hårdgörning och justering vid vägbyggnation, parkeringsplatser, gång- 

och körbanor mm. 

 

- Bergkross 0/63 mm, 0/150 mm vilket bl. a används för att bygga 

stommen för vägar, planer, tunnelbana, järnvägar mm. Bergkross 

används där man önskar en hög bärighet och ett väl dränerat underlag. 

 

- Makadam, 4/8, 8/16, 16/32 vilket är material som kan användas till 

betongtillverkning, vid tillverkning av asfalt eller för dränering kring 

husgrunder.  

 
 
2.3 Volymer 

Inom arbetsområdet i Barkarby kommer mellan 0-250 000 ton råberg i 

fraktionen 0/600 mm att förvaras samt en lagerhållning av mellan 0-150 000 ton 

färdiga produkter av ovan nämnda fraktioner. 
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2.4 Avsättning av entreprenadberg 

 

SGU (Sveriges Geologiska undersökning) sammanställer årligen statistik över 

mängden ballast som levereras från landets tillståndspliktiga täkter. 

Produktionsuppgifterna bygger på det som företagen redovisar i Svenska 

miljörapporteringsportalen med stöd av 6 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 

2006:9) om miljörapport.  

I Tabell 1 nedan visas rapporterade levererade mängder i Stockholms län för år 

2015 och 2016 gällande täktberg, naturgrus och morän (ingen redovisning finns 

ännu tillgänglig för år 2017). Summa av levererad ballast för år 2015 uppgår till 

9,5 miljoner ton och för år 2016 till ca 9,8 miljoner ton. För entreprenadberg är 

uppgiftsrapporteringen frivillig varvid det inte finns någon statistik gällande 

dessa tillkommande mängder. Med kursiv stil i Tabell 1 har bolaget gjort egna 

uppskattningar på hur behovet kommer att se ut under kommande år fram till år 

2022. Försäljningen av bergmaterial i Stockholms län har legat runt 13 miljoner 

ton per år sedan år 2014. 

 

Tabell 1: Uppskattning av behovet i Stockholms län - leveranser av ballast under 
kommande år fördelat på materialslag. Redovisade mängd i kton. Fet stil är underlag 
från SGU och kursiv stil är bolagets egna uppskattade mängder. 

Materialslag i 

kton 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Täktberg 7 962 8 638 9 700 4 400 3 400 3 400 4 500 5 800 

Naturgrus 1 546 1 150 1 000 900 900 800 800 800 

Morän 8 2 1 0 0 0 0 0 

Entreprenadberg 2 500 2 500 2 800 8 100 9 100 9 100 8 000 6 700 

Summa: 12 000 12 288 13 500 13 400 13 400 13 300 13 300 13 300 

 

I Stockholmsområdet är det just nu många stora anläggningsprojekt som har 

startat och en del som kommer att påbörjas inom några år. Gemensamt för dessa 

stora projekt är att de genererar entreprenadberg. Det råder inte massbalans i 

projekten utan ett överskott av berg kommer att finnas och vara tillgängligt på 

marknaden. Historiskt sett har detta överskott inte inneburit några problem. Vid  



 

 

 

5 (7) 

t ex byggandet av Södra länken gjorde Länsstyrelsen i Stockholms län en stor 

utredning var entreprenadberget skulle kunna lagras i väntan på avsättning. 

Platser studerades från Norrtälje i norr, till Järna i söder och bort mot Enköping 

i väster. Det visade sig att när Södra Länken var färdigsprängd fanns inget av det 

losshållna berget kvar någonstans i Stockholm efter ett år. Vid byggandet av 

Norra Länken fanns samma dokument kvar, men det användes inte i 

upphandlingarna eftersom marknaden reglerade sig själv.  

 

De större projekten som idag och framgent genererar entreprenadberg redovisas 

i Tabell 2. Mängderna baserar sig på projektunderlag från Trafikverket och från 

Stockholms läns landsting, förvaltning för utbyggd tunnelbana.  

 

Tabell 2: Ungefärliga mängder av entreprenadberg som kommer losshållas i 
Stockholms län under kommande år. Redovisade mängder i kton,  

Kommande 

projekt i kton 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Förbifart Sthlm 1 300 5 600 7 700 5 500 3 600 1 300   

FUT   200 800 900 100   

Södertörnsleden     800 1 200 1 300 700 

FUT sydöst   800 1 600 1 800 1600 900 400 

Allmänt 

entreprenadberg 
1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Summa: 2 800 8 100 10 200 9 400 8 600 5 700 3 700 2 600 

 

En stor del av dessa bergvolymer som losshålles, kommer att lagras i bergtäkter 

för att kunna ersätta lossprängt berg från täkten, såvida dessa inte kan försäljas 

inom en relativt kort period. När det finns mer entreprenadberg på marknaden, 

blir uttaget av berg ur tillståndsgivna bergtäkter lägre. Detta är ett mycket bra 

sätt att hushålla med naturresurser.  

 

NCC är en utav de största aktörerna i ballastbranschen i Stockholms län med en 

stor kundkrets och en egen bygg- och anläggningsverksamhet. Under kommande 

år förlitar sig bolaget till stor del på tillgång till just entreprenadberg då ett flertal 
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av bolagets täkter efterbehandlats och stängts under senare år. Utöver de projekt 

som NCC AB har erhållit via upphandling vid Förbifart Stockholm (Hjulsta och 

Häggvik) har NCC Industry AB även köpt in entreprenadberg från Trafikverket 

för etappen vid Lovön. Bolaget räknar även med att få tillgång till det berg som 

losshålles vid kommande tunnelbaneutbyggnad vid Barkarby. Om bolaget inte 

ansåg att avsättning skulle finnas för entreprenadberg skulle detta inte köpas in. 

Förra året levererade stenmaterialdivisionen inom NCC Industry AB ca 2,7 

miljoner ton ballast i Stockholmsregionen. 

 

 

2.5 Eventuellt förorenande ämnen på entreprenadberget 

Prövningsmyndigheten önskar en redovisning av vilka eventuellt förorenande 

ämnen som finns på själva stenen efter krossning och vilka risker för miljön och 

hälsa materialet medför.  

 

2.5.1 Kvävemängder efter hantering och krossning  

Bolaget har gett Nitro Consult AB i uppdrag att sammanställa information kring 

kväve och vad som händer med kvävet under hantering och krossning av 

entreprenadberg. I sitt utlåtande skriver de generellt om kväveutsläpp från 

sprängning samt för processade slutprodukter, se Bilaga 1. 

 

De slutsatser som dras av Nitro Consult AB är att den mängd kväve som tillförs 

fastigheten förväntas vara ringa jämfört med påverkan från annan mänsklig 

aktivitet. Förberedelser har genomförts på platsen med tätning av arbetsytan 

samt att allt vatten från arbetsområdet kommer att genomgå en rening via 

jonbytesteknik. Det kväve som sitter på bergmassorna är lättlösligt i vatten och 

kolonntester bekräftar detta då urlakningen är snabb i början och sedan stagnerar. 

Det innebär att för de bergmassor som ligger inom arbetsområdet hinner den 

största delen av kvävet att tvättas av genom nederbörd och vattenbegjutning. 

Nitro Consult AB gör den bedömningen att det innebär en ringa förhöjning av 

kvävehalten vid en slutlig användning av krossprodukterna.  

 

Bolaget har erhållit projektet från Järfälla kommun utifrån att NCC i 

upphandlingsskedet haft ett väl utvecklat förslag till en miljömässig hantering 

av vattenfrågan med tanke på närheten till Igelbäcken.  
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2.5.2 Suspenderat material 

När det gäller suspenderat material är det ingen skillnad på inkört 

entreprenadberg kontra ett bergmaterial som losshållits från en sedvanlig 

bergtäkt. Hanteringen och krossningen av berget är detsamma oavsett varifrån 

bergmaterialet kommer. Vissa stenmaterialprodukter måste innehålla en viss 

andel finmaterial vilket är ett krav i uppställda produktstandarder och även i 

fastslagen CE-märkning. Inom det egna arbetsområdet i Barkarby kommer 

eventuella suspenderade ämnen att fångas upp i anlagda diken och dammar. 

 

2.5.3 Övrigt 

Bolaget kan inte uttala sig om den sprängsten som använts i anläggningsändamål 

inom kvarter 11 i Barkarbystaden, då ingen fakta har erhållits i ärendet. 

 

 

3. Bilagd handling 

Bolaget anser att det är av vikt att en sammanställning av genomfört möte mellan 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen och NCC bifogas ärendet. I bilaga 2 

återfinns ett protokoll med de synpunkter som fördes fram vid mötet. 

 

 

För NCC Industry AB 

Division Stenmaterial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor:   

 

1. Nitro Consult AB,  Tekn.Dr. Ingenjörsgeologi, 

Utlåtande angående kväve i upplagt tunnelberg, 2018-04-20 

2. Protokoll från möte 2018-03-21 
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Karlsson, Oskar

Från: avfall.kemikalier@naturvardsverket.se
Skickat: den 30 april 2019 16:11
Till:
Ämne: SV: Fråga på vägledning 29.kap MPF 2017-04-28 [2019NV12961]

Hej,  
 
Det stämmer, den tolkning som våra jurister gör är att så som §§ är skrivna idag så kan vi inte säga att det är 
begränsat till att gälla enbart på den plats där avfallet kommer att användas.  
 
 

Hälsningar Helen 

 
 
NATURVÅRDSVERKET 
Kretsloppsenheten 
BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm 
POST: 106 48 Stockholm 
TELEFON: 010-698 13 25 
INTERNET: naturvardsverket.se 
Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet  
 
 
Från: Kundtjänst  
Skickat: den 10 april 2019 16:02 
Till: avfall kemikalier  
Ämne: VB: Fråga på vägledning 29.kap MPF 2017-04-28 [2019NV12961] 
 
 
 
 
Från:  
Skickat: den 10 april 2019 15:49 
Till: kundtjanst@naturvardsverket.se <kundtjanst@naturvardsverket.se> 
Ämne: Fråga på vägledning 29.kap MPF 2017-04-28 

Hej! 
 
Jag har en fråga kring naturvårdsverkets vägledning av 29 kap. miljöprövningsförordningen och mer specifikt om 40-
43 §§ i MPF. http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/miljoprovning/29-kap-avfall-
vagledning.pdf 
 
I er vägledning anges följande på sid 19: 
 
 
Verksamhetskoderna i 29 kap. (nya 40-43 §§) som berör sortering och mekanisk bearbetning har ett undantag för 
krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning för byggnads- och anläggningsändamål. Under arbetet 
med översynen av MPF framkom frågor kring undantagets tillämplighet. Frågorna handlade om undantaget ska gälla 
enbart då avfallet sorteras/bearbetas på den plats där det ska användas, eller om undantaget är tillämpligt oavsett 
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MÅLNR: M 528-20
AKTBIL: 10
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var verksamheten bedrivs. Det har framförts att eventuella störningar som en sorterings- eller 
bearbetningsverksamhet ger upphov till inte har något samband med vad avfallet i ett senare skede ska användas 
till. Vi bedömer att en sådan tolkning av undantaget kräver en ändring av 40-43 §§. Naturvårdsverket kommer att se 
över frågan under 2017 och eventuellt föreslå ändringar i denna del. 
 
 
Jag tolkar vägledningen som att undantaget för byggnads- och anläggningsändamål gäller oavsett om bearbetningen 
sker på den plats materialet ska användas eller om bearbetningen sker på en plats och materialet sedan 
transporteras och används på en annan plats. Stämmer det? 
 
 
Vänligen 

 
Projektutvecklare 
 
Skanska Industrial Solutions AB 
Marknadsfunktionen 
www.skanska.se 
Kämpevägen 32, 553 02 Jönköping 

 
 

 
 

 
 
This message, including any attachments hereto, may contain privileged or 
confidential information and is sent solely for the attention and use of the 
intended addressee(s). If you are not an intended addressee, you may neither 
use this message nor copy or deliver it to anyone. In such case, you should 
immediately destroy this message and kindly notify the sender by reply email. 
Thank you. 




