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Närvarande:
Martin Stockfors, Söderåsens miljöförbund
Angelica Persson, Eslöv
Patrik Karlsson, Landskona
Jenny Olsson, Hässleholm
Margaretha Svenning, Länsstyrelsen Skåne
Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län/Miljösamverkan Skåne

Ej närvarande/förhinder:
Bo Persson, Kommunförbundet Skåne/Miljösamverkan Skåne
Fet kursiv stil markerar beslut/uppdrag
1. Inledning – presentation av deltagare
Göran hälsade på Miljösamverkan Skånes vägnar välkomna till startmötet i projektet Förorenade
massor.
Arbetsgruppsdeltagarna presenterade sig och informerade kort om sin relation till ämnesområdet.
Arbetsgruppen består av handläggare med tillsynsinriktning inom ämnesområdet.
2. Information om Miljösamverkan Skåne, projektrutiner mm
Kort information lämnades om Miljösamverkan Skåne och de projektrutiner som gäller generellt.
Göran Jansson och Bo Persson som båda är projektledare för Miljösamverkan Skåne står för det
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administrativa stödet som behövs inom projektet, bl.a. utskick av kallelser och att skriva
minnesanteckningar.
3. Ordförande i arbetsgruppen
Martin Stockfors valdes till ordförande i arbetsgruppen
4. Uppdraget för arbetsgruppen
Bakgrund
Margaretha redogjorde för bakgrunden till det nu aktuella projektet inom Miljösamverkan Skåne.
Tillsynsprojektet bygger på att utifrån ett genomfört pilotprojekt (Länsstyrelsen och sex kommuner,
hösten 2011), fortsätta arbetet med tillsyn över förorenade massor i hela länet. Pilotprojektet
konstaterade, projektrapport 2012-04-16, att det föreligger vad man skulle kunna kalla ett
”systemfel” när det gäller kedjan av masshanterare i samband med att avfallsjordar ska
omplaceras i landskapet. Genom befintlig och nyvunnen kunskap kring avfallsbranschen kan
konstateras att branschegna ekonomiska incitament till självsanering saknas.
God materialhushållning kräver återanvändning av avfall för anläggningsarbeten. Hantering av
massor för anläggningsändamål är en ur miljösynpunkt komplex verksamhet med otydliga
regler. Naturvårdsverkets Handbok 2010:1 ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten” har ännu
Inte fått genomslagskraft och acceptans i branscherna. Likriktning av tillsynen är önskvärd och en
samordning nödvändig eftersom massor transporteras över kommungränserna.
Under oktober 2012 erbjöds samtliga skånska kommuner att delta i den kommande
tillsynskampanjen 2013. 16 kommuner (Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Hörby,
Kristianstad, Söderåsensmiljöförbund ((fem kommuner)), Ystad-Österlenregionens miljöförbund
((tre kommuner)) och Åstorp har meddelade att de kommer att vara med i kampanjen. Senare har
även samtliga Blekinges kommuner (fem) anmält sitt intresse att vara med. Totalt har 21
kommuner i Skåne och Blekinge anmält intresse att vara med i tillsynskampanjen 2013.
Under hösten 2012 har pilotprojektet arbetsgrupp tagit fram ett vägledningsmaterial för att
förbereda den gemensamma tillsynen. Detta material presenterades vid ett seminarium den 17
januari 2013 i Kristianstad och finns publicerat på Miljösamverkan Skånes hemsida.
Uppdraget för arbetsgruppen gicks igenom enligt nedanstående strecksatser
Planera och genomföra den samordnade tillsynskampanjen under 2013
- Bestämma vilken tillsyn ska genomföras under kampanjen
- Informera branschen och övriga intressenter (t.ex. inom kommun) om projektet
- Bestämma under vilken period tillsynskampanjen ska genomföras
- Ta fram dokument för rapportering av den tillsyn som genomförs
- Samla in och analysera resultat från tillsynskampanjen
- Skriva rapport om kampanjen
– Bestämma vilken tillsyn ska genomföras under kampanjen.
Utifrån de framtagna vägledningsdokumenten och presentationerna från
seminariedagen den 17 januari i Kristianstad bestämdes om följande inriktning
o Inventering av redan befintlig användning av massor – bl.a. undersöka om erforderliga
beslut finns. Projektarbetsgruppens budskap till tillsynsmyndigheterna vid deras
tillsyn ska vara; Finns anmälan, Ställ krav, Förbud, Bortforsling.
 Utfyllnad av åkermark, MB 12:6
 Utfyllnad av märgelgravar (otillåtet) MB 7:11 biotopskydd
 Flytt av massor inom industrimark, anmälan MB kap 9



Skogsvägar

o Tillsyn av aktuella ärenden där förorende massor hanteras inom följande områden
 Där massor uppstår
 Vid rivning, marklov, bygglov (info från stadsbyggnad till miljöförvaltning)
 Byggande av infrastruktur; Vägar, Järnvägar, Tunnlar
 Andra storbyggen; T.ex. handelscentra, arenor, fabriksanläggningar etc.
 Där massorna behandlas/lagras
 Där massorna slutligen hamnar
 Anläggningar, anmälan eller tillstånd MB 9 kap SNI 90.130, 140
– Informera branschen och övriga intressenter (t.ex. inom kommun) om projektet
o Branschen och övriga intressenter t.ex. inom kommunen i början av april. Margaretha
och Göran tar fram ett förslag. Patrik tar fram ett förslag till dokument där
miljökontoren kan informera övriga förvaltningar i kommunen om hanteringen av
förorenade massor i samband med kommunens ”ärende”, rivning, marklov bygglov
etc.
o Pressmeddelande
o Eventuellt kommer ett frukostseminarium att anordnas i september
– Bestämma under vilken period tillsynskampanjen ska genomföras
o Tillsynsperiod; augusti – oktober 2013
o Gruppen kommer att ta fram en webbaserad blankett för inrapportering av genomförd
tillsyn.
o Avslutande seminarium med projektrapport januari 2014
– Ta fram dokument för rapportering av den tillsyn som genomförs
o Margaretha och Angelica tar till den 15 april fram ett förslag som diskuteras i gruppen.
– Samla in och analysera resultat från tillsynskampanjen
o Ska ske genom webbenkät där kommunerna svarar i aggregerad form.
– Skriva rapport om kampanjen
o Avslutande seminarium för tillsynsmyndigheterna och branschen hålls preliminärt i
januari 2014.

5. Arbetsfördelning
Se ovan under punkt 4.
6. Kommande möten
Kommande möten bestämdes till
– 17 april 2013 (studiebesök vid olika typer av anläggningar) OBS Ändrat till den 15 april
förmiddagen.
– 20 maj 2013, kl.13 – 16, Länsstyrelsen i Malmö
7. Övrigt

Inget under punkten övrigt togs upp.

Minnesanteckningarna förda av
Göran Jansson

