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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Stockholms tingsrätts, miljödomstolen, deldom den 8 februari 2007 i mål nr  
M 28110-05, se bilaga A 
 
KLAGANDE 
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 
  
MOTPART 
1. Vafab Miljö AB, Nyängsleden, 721 87 Västerås 
Ombud: Advokaten , Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB, Strand-
vägen 7 B, 114 56 Stockholm 
 
2. Länsstyrelsen i Västmanlands län, 721 86 Västerås 
  
SAKEN 
Tillstånd till anläggande och drift av avfallsdeponi  
 
___________________ 
 

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT 
 
Miljööverdomstolen ändrar miljödomstolens dom endast på följande sätt. 
 
Villkorspunkten 9, andra strecksatsen, ska ha följande ändrade lydelse. 
 

- utanför sluttäckningens tätskikt uppfylla, såvitt avser jordmassor, gällande kri-
terier för mindre känslig markanvändning (för närvarande Naturvårdsverkets 
rapporter 4638 och 4889) och såvitt avser andra avfallsmassor, gällande kriteri-
er för mottagning av inert avfall (för närvarande Naturvårdsverkets föreskrifter 
NFS 2004:10). 

___________________ 
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YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

Naturvårdsverket har yrkat att den andra strecksatsen i villkor 9 om restprodukter som 
används för konstruktionsändamål inom deponin och utanför sluttäckningens tätskikt 
upphävs. 
 
Vafab Miljö AB (bolaget) har bestritt Naturvårdsverkets yrkande. 
 

Länsstyrelsen har tillstyrkt Naturvårdsverkets yrkande.  
 

Miljööverdomstolen har med stöd av 23 kap. 6 § miljöbalken avgjort målet utan hu-
vudförhandling. 
 
UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN 
 
Naturvårdsverket 
 
Kriterierna för mindre känslig markanvändning (MKM) är inte avsedda att tillämpas 
på tillförsel av föroreningar via användning av det som i miljödomstolens dom be-
nämns restprodukter som konstruktionsmaterial. Det är inte acceptabelt att tillföra för-
oreningar upp till de halter som anges som generella riktvärden. Kriterierna för MKM 
är framtagna för att bedöma riskerna vid existerande förorenade områden. Riktvärdena 
ger vägledning om när halterna av föroreningar är så höga att det av hälso- och miljö-
skäl är motiverat med en sanering. Vid användning av riktvärdet för MKM tillförs för-
oreningar till en nivå som ligger på gränsen till att en kostsam efterbehandling är moti-
verad. Även föroreningsnivåer enligt MKM innebär sådana hälso- och miljörisker så 
att markanvändningen måste begränsas. Bakom de generella riktvärdena finns en be-
räkningsmodell som bland annat beaktar exponering och spridning av föroreningarna. 
Ett villkor för att de generella riktvärdena ska kunna tillämpas för ett förorenat område 
är att förutsättningarna för området motsvarar beräkningsmodellen.  
 
Användandet av avfall är ett bra sätt att spara på jungfrulig råvara. Det måste dock 
vara fråga om sådan användning som kan ske utan att man riskerar att nya förorenade 
områden uppstår eller att människors hälsa eller miljön påverkas negativt. Naturvårds-
verket arbetar med att ta fram kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten i 
syfte att öka andelen avfall som återvinns utan risk för skadliga miljö- och hälsoeffek-
ter. Naturvårdsverket har ännu inte tagit ställning till i vilken form kriterierna kommer 
att meddelas. Vilka tillämpningsområden som omfattas av kriterierna är inte heller 
avgjort men det är möjligt att återvinning av avfall för sluttäckning av deponier kan 
omfattas. De kriterier för återvinning av avfall som kommer att tas fram kommer att ta 
mera hänsyn till möjligheterna till användning av avfall för anläggningsändamål än 
vad riktvärden och platsspecifika riktvärden för förorenad mark gör. 
 
Naturvårdsverket anser att riktvärden för massor som ska återvinnas för sluttäckning 
av deponin kan anges i tillståndet för deponin. De generella riktvärdena för förorenade 
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områden kan dock inte tillämpas som riktvärde eftersom riktvärdena för förorenade 
områden inte är framtagna för ändamålet. 
 
Bolaget 
 
Kriterier för restproduktion i sluttäckningen behövs och gör det möjligt för bolaget att 
planera verksamheten och förutse vilka massor som kommer att få användas i en fram-
tida sluttäckning. Vid övervägande vilka kriterier som ska gälla blir det fråga om att 
tillämpa 2 kap. 3, 5, och 7 §§ miljöbalken.  
 
Varje bedömning av riskerna för människors hälsa och miljön måste utgå från förhål-
landena på den plats som är föremål för bedömning. För den nya deponeringsanlägg-
ningen vid Gryta ska alltså riskbedömningen utgå ifrån att deponin är belägen intill 
Gryta avfallsanläggning där deponering av avfall skett sedan 1969. De stora mängder 
avfall som har samlats och kommer att samlas inom det relativt avgränsade området 
innebär att det framstår som mycket osannolikt att området – ens på lång sikt – kom-
mer att kunna användas för något känsligt ändamål. Tvärtom kommer det sannolikt att 
behövas någon form av restriktioner för att undvika skador på tätskiktet. En riskbe-
dömning för Gryta, på vilken en bedömning av nyttan med skyddsåtgärder vid deponin 
ska grundas, bör således utgå ifrån ett jämförelsevis begränsat skyddsbehov. Brytpunk-
ten för när en högre renhetsgrad inte längre kan anses vara till nytta ligger på samma 
nivå som riktvärdena för MKM enligt Naturvårdsverkets rapporter 4638 och 4889. De 
generella riktvärdena är mer omfattande och tar hänsyn till fler risker än vad platsspe-
cifika riktvärden normalt gör. Platsspecifika riktvärden med motsvarande omfattning 
skulle bli mycket tids- och kostnadskrävande att utarbeta. De generella riktvärdenas 
breda spektrum av hänsyn gör dem väl lämpade för bedömning av de potentiellt hete-
rogena massor som bolaget kan komma att ta emot. 
 
Sammantaget konstaterar bolaget att det av miljödomstolen föreskrivna villkoret är väl 
avvägt när det gäller nyttan med åtgärden. Läggs kostnader till i bedömningen blir bil-
den mer tydlig. Kostnaden för ett skyddsskikt helt utan restprodukter uppgår för närva-
rande till ca 200 kr/kubikmeter medan kostnaden för ett skyddsskikt med restprodukter 
uppgår till 100 kr/kubikmeter. För en hållbar utveckling och ett fungerande kretslopp 
är det viktigt att inte hindra en lämplig återanvändning av restprodukter som inte kan 
återanvändas på annat sätt. 
 
Länsstyrelsen 
 
Länsstyrelsen har anslutit sig till Naturvårdsverkets motivering till varför kriterierna 
för MKM inte är lämpliga att tillämpa för det aktuella avfallet. Avgörandet av vilka 
krav som ska gälla för avfall som används för konstruktionsändamål vid avfallsan-
läggningen bör skjutas upp i avvaktan på resultatet av Naturvårdsverkets arbete med 
att ta fram kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Eftersom depone-
ringen vid deponi 2009 kommer att ske först om några år är det inte nödvändigt med 
något provisoriskt villkor i avvaktan på att ett slutligt villkor fastställs. I tillståndsbe-
slutet bör fastställas vilka krav som ska gälla för massor som ska användas utanför 
tätskiktet. 
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REMISSYTTRANDE I MILJÖÖVERDOMSTOLEN 
 
Miljö- och konsumentnämnden i Västerås kommun 
 
Nämnden delar Naturvårdsverkets uppfattning om att endast massor som inte riskerar 
att medföra hälso- och miljörisker bör användas ovanför sluttäckningens tätskikt. 
Nämndens erfarenhet av tillsyn över gamla, nedlagda deponier, är att ju längre tid det 
har gått desto mindre allvarligt ser såväl allmänheten som andra aktörer på dessa om-
råden. I det aktuella fallet är avfallsdeponin lokaliserad i närheten av ett bostadsområde 
och ett idag, för Västerås Stad, viktigt rekreationsområde. Även om det i framtiden 
kommer att finnas områdesbestämmelser eller annan reglering ur planhänseende finns 
det en uppenbar risk att området kommer att utnyttjas för spontant friluftsliv. Nämnden 
föreslår att frågan om vilka konstruktionsmaterial som får användas utanför sluttäck-
ningens tätskikt hänskjuts till tillsynsmyndigheten i enlighet med bemyndigandena i 
miljödomstolens dom. 
 
MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL 
 
Frågan i målet gäller om de avfallsmassor som uppfyller Naturvårdsverkets kriterier 
för mindre känslig markanvändning (MKM) ska få användas för sluttäckning av bola-
gets deponi utanför tätskiktet. 
 
För besvarandet av den frågan är det nödvändigt att först bedöma om förordningen 
(2001:52) om deponering av avfall är tillämplig på förfarandet. Om avfallsmassorna 
ersätter andra material som annars skulle behöva användas är det fråga om ett återvin-
ningsförfarande och inte kvittblivning. Förordningen är då inte tillämplig. 
 
Miljööverdomstolen bedömer att det huvudsakliga ändamålet i detta fall är att använda 
massorna för sluttäckning av deponin. Massorna kommer härigenom att ersätta 
jungfruliga massor som annars skulle ha behövts. Det är på grund härav fråga om ett 
återvinningsförfarande. Det betyder att deponeringsförordningens bestämmelser inte 
gäller. 
 
Miljööverdomstolen har i en tidigare dom (Miljööverdomstolens dom 2007-10-19 i 
mål nr M 7856-06, MÖD 2007:29) ansett att det knappast kunde vara motiverat enligt 
2 kap. 3 § miljöbalken att ställa krav på att jungfruliga massor skulle användas vid 
sluttäckning av den då aktuella deponi. Inte heller bedömde domstolen att det var för-
enligt med principen om resurshushållning att använda jungfruliga massor (2 kap. 5 § 
miljöbalken) Vidare bedömde domstolen att kostnaderna för att använda jungfruliga 
massor inte kunde anses rimliga vid en jämförelse med nyttan av åtgärden (2 kap 7 § 
miljöbalken).   
 
Förhållandena i nu aktuellt mål liknar förhållandena i det tidigare målet. Det finns inte 
anledning att göra någon annan bedömning i detta mål när det gäller tillämpningen av 
2 kap. 2, 5 och 7 §§ miljöbalken. 
 
Beträffande frågan vilka föroreningshalter som högst kan accepteras i de jordmassor 
som ska användas för sluttäckning anser Miljööverdomstolen att en lämplig utgångs-
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punkt – i brist på andra värden – kan vara de riktvärden som Naturvårdsverket fastställt 
för mindre känslig markanvändning i rapporterna 4638 och 4889. Även om dessa vär-
den anger den högsta gränsen för vad som kan accepteras utan att det ställs krav på 
saneringsåtgärder bör de ändå kunna användas, eftersom det som regel inte kan bli 
aktuellt med någon mer kvalificerad markanvändning på en nedlagd deponi. I vissa fall 
kan det emellertid med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet behöva göras 
en individuell bedömning vilken kan leda till att strängare krav bör ställas på de mas-
sor som ska användas. Det kan t.ex. finnas planer för markanvändningen som motive-
rar att jungfruligt material används. Några sådana särskilda omständigheter föreligger 
inte såvitt Miljööverdomstolen kan bedöma i detta fall. Mot den bakgrunden bedömer 
Miljööverdomstolen att det inte ska behöva uppstå någon skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön om jordmassor som uppfyller MKM-kraven används för 
sluttäckning av deponin.  
 
När det gäller andra typer av avfall än förorenade jordar anser Miljööverdomstolen att 
utgångspunkten bör vara att avfallet ska vara inert och uppfylla Naturvårdsverkets 
mottagningskriterier för detta avfall 
 
Villkoret bör därför utformas på sätt som framgår av domslutet. 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B 
Överklagande senast 2008-03-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ulf Bjällås, miljörådet Rolf Svedberg, 
hovrättsrådet Liselotte Rågmark, referent, och tf. hovrättsassessorn Anna Backman. 
Enhälligt. 
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