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Förord 

Denna slutrapport beskriver arbetet med fokusområdet Förorenad mark och Avfall för 

anläggningsändamål samt schaktmassor/bygg- och rivningsavfall i projekt Miljösamverkan 

Norrbotten.  

Till denna rapport biläggs ”Återvinning för anläggningsändamål - en 

handläggarvägledning från Miljösamverkan Norrbotten juni 2017”. 

Tack till deltagarna i arbetsgruppen som så generöst har delat med sig av sin 

kompetens inom arbetsområdet. 

 

Katarina Wennman 

projektledare Miljösamverkan Norrbotten 
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Inledning - allmänt om arbetet med fokusområden 

Projekt Miljösamverkan Norrbotten startade 1 oktober 2014 och avslutades efter tre 

år den 31 augusti 2017. Projektledaren var anställd av Norrbottens Kommuner med 

50 % sysselsättningsgrad.  

Miljösamverkan Norrbottens delprojekt benämns fokusområden. Kommunernas, och 

i viss mån Länsstyrelsens, behov har varit vägledande vid val av fokusområden. 

Fokusområdena har tagits fram genom förslag från kommunerna där man fått föreslå 

de arbetsområden som man sett mest behov av. Dessa förslag har sammanställts och 

rangordnats efter ”röstetal”, d v s det fokusområde som flest kommuner har önskat 

har placerats överst på listan. Styrgruppen, bestående av representanter från några 

kommuner och Länsstyrelsen, har vägt samman kommunernas och Länsstyrelsens 

behov med den rangordnade förslagslistan och beslutat om vilka fokusområden som 

skulle genomföras. Ofta har besluten följt rangordningen.   

Deltagare till arbetsgrupperna har satts ihop genom intresseanmälan från 

kommunerna. Hur processen gått till internt på miljökontoren är okänt. En gissning 

är att de handläggare som visat intresse för ett fokusområde har fått anmäla sig till 

Miljösamverkan under förutsättning att det fungerat för övrig intern verksamhet. 

Någon kommun har uttalat att medverkan i Miljösamverkans arbetsgrupper har 

varit önskvärd då den betraktats som kompetensutveckling för miljöhandläggarna 

på den kommunen.  

Alla kommuner ombads ange en handläggare med ansvar för det aktuella 

fokusområdet, oavsett om man deltog i arbetsgruppen eller inte. Denna typ av grupp 

kallades ”kontaktpersoner” och sändlistan användes av Miljösamverkan Norrbotten 

för att snabbt komma i kontakt med personer som jobbade med ett specifikt 

fokusområde. 

I förfrågan till miljöcheferna, om deltagare till arbetsgrupperna, har förutsätt-

ningarna för arbetet beskrivits. En spridning mellan kommunerna har varit 

önskvärd, både avseende storleken och geografin. Arbetsgruppens storlek, helst fyra 

till åtta deltagare, har varit ett villkor för hanterbarheten. Att mötena kunde hållas 

resfria var ett villkor från vissa kommuner för att delta. Tekniken som använts för 

resfria möten var PolyCom fram till årsskiftet 2016/2017 då några kommuners avtal 

om PolyCom gick ut och det var därför säkrare att använda Skype för samtliga 

möten fr o m januari 2017. 

Första arbetsgruppsmötet var alltid fysiskt i samtliga arbetsgrupper, bl a för att 

underlätta kommande webmöten. Det är lättare att kommunicera med enbart ljud 

och bild om man känner varandra eller åtminstone har träffats. På första arbets-

gruppsmötet beslutades arbetsinnehåll, arbetstakt, sluttid och arbetsgruppens 

spelregler. Arbetsinnehållet bestämdes genom ”brainstorming” (processtekniken 
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kunde variera beroende på grupp) och gemensamt beslut i arbetsgruppen. 

Deltagarna ombads innan första mötet att diskutera fokusområdet internt på sina 

miljökontor, för att få så bred förankring som möjligt. Ofta var problembilden lika i 

flera (de flesta?) kommuner, på några punkter var skillnaden större. Utifrån 

problembilden bestämdes vad arbetsgruppen skulle jobba med. Inom de flesta 

fokusområden har man sett behov av olika dokument såsom handläggarväg-

ledningar, checklistor, informationsmaterial och blanketter. Man har även haft behov 

av kompetenshöjning i form av utbildning eller erfarenhetsutbyte kollegor emellan. 

En typ av erfarenhetsutbyte har vi kallat ”samsyn”. Då har kollegor inbjudits till 

någon kommun att delta på verkliga tillsynsbesök inom fokusområdet. Detta har 

tillämpats inom fokusområde Tillfälliga boenden och Täktverksamhet. 

Arbetstakt och sluttid bestämdes baserat på vad som skulle göras och på deltagarnas 

möjligheter, d v s deras arbetstid till förfogande. Arbetet utfördes genom 

gemensamma diskussioner i arbetsgruppen i kombination med enskilt arbete eller 

mindre gruppers arbete mellan möten, d v s vedertagen metodik för arbetsgrupper. 

Vissa delmoment fokuserade på en deltagande kommuns ”produkt” 

(egenproducerad handläggarvägledning, informationsmaterial, checklista eller 

annan skriftig rutin) som diskuterades och bedömdes i arbetsgruppen och eventuellt 

antogs som arbetsgruppens produkt. 

Varje arbetsgrupp ombads tänka ”utanför” den egna kommunen och för alla länets 

kommuners behov eller situation. Detta var ofta lättare för vissa personer än för 

andra. 

Projektledaren deltog i samtliga arbetsgrupper för att administrera och leda arbetet 

baserat på vad arbetsgruppen bestämt att den skulle utföra. 

De tre första fokusområdena beslutades i samband med planeringen av projektet och 

var givna när projektet startade i oktober 2014. De tre sista områdena ”röstades 

fram” genom kommunernas önskningar och styrgruppens beslut (beskrivet i början 

av detta avsnitt).   

Fokusområden i prioritets- och kronologisk ordning: 

1. Enskilda avlopp 

2. Tillfälliga boenden 

3. Täktverksamhet 

4. Värmepumpar 

5. Förorenad mark 

6. Avfall för anläggningsändamål samt schaktmassor/bygg- och rivningsavfall. 
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Fokusarbete Förorenad mark och Avfall för anläggningsändamål 

samt schaktmassor/bygg- och rivningsavfall. 

När det var dags för styrgruppen att ta beslut om projekt Miljösamverkans sista 

fokusområde låg två fokusområden i tur enligt kommunernas prioritetslista. Dessa 

var Förorenad mark och Avfall för anläggningsändamål samt schaktmassor/bygg- och 

rivningsavfall (här används de uttryck som kommunerna angav på sin ”önskelista”). 

Styrgruppen för projekt Miljösamverkan Norrbotten ansåg att dessa arbetsområden 

låg nära varandra innehållsmässigt och att det i många kommuner var samma 

handläggare som jobbade med bägge områdena. Beslutet blev att slå ihop dessa 

områden till ett fokusområde med en arbetsgrupp bestående av handläggare som 

hade något av dessa områden som sitt arbetsansvar.   

 

Arbetsgruppen 

Deltagare till arbetsgrupperna har satts ihop genom intresseanmälan från 

kommunerna, så även till denna grupp. Då fokusområdet var en sammanslagning av 

två arbetsområden var det möjligt att anmäla två deltagare från samma kommun för 

att täcka in båda arbetsområdena.  

Gruppen hade sitt första möte 20 feb 2017 i Boden. Denna arbetsgrupp, likt som 

samtliga arbetsgrupper, har hållit sitt första möte som fysiskt möte för att sedan 

kunna övergå till webmöten. Gruppen bestod initialt av: 

William Jonsson, Luleå kommun 

Sofia Linder, Luleå kommun 

Malin Svensson, Bodens kommun 

Ann-Marie Alakangas, Bodens kommun 

Sabina Sjöström, Jokkmokks kommun 

Matilda Abrahamsson, Gällivare kommun 

Therese Berglund, Piteå kommun 

Karin Forsgren, Piteå kommun 

Annika Lidström, Arvidsjaurs kommun 

Åke Jönsson, Kiruna kommun 

Veronika Kumpula, Kiruna kommun 

Sakkunniga från Länsstyrelsen deltog första mötet och de jobbar samtliga med 

Förorenad mark som var det arbetsområde vi trodde att arbetsgruppens arbete mest 

skulle avhandla. Handläggarna från Länsstyrelsen på första mötet var: 
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Anneli Persson, Länsstyrelsen BD 

Anna-Karin Marklund, Länsstyrelsen BD 

Michaela Sandgren, Länsstyrelsen BD 

Gruppens sammansättning kom att ändras efter första mötet p g a inriktningen på 

arbetet och hög arbetsbelastning hos några deltagare. Åke Jönsson och Annika 

Lidström avstod helt att delta, Veronika Kumpula valde att delta del av tiden och 

Länsstyrelsens tre första handläggare ersattes av Roger Larsson från Länsstyrelsen 

BD. 

Gruppmedlemmarnas erfarenhet av arbetsområdet varierade från mycket erfaren till 

mindre erfaren. Denna kompetensskillnad med både ”nya” och ”gamla” ögon har 

gynnat arbetet. Sakkunskapen och erfarenheten från Länsstyrelsen genom Roger 

Larsson har varit mycket värdefull. 

 

Arbetsinnehåll och omfattning 

Arbetsinnehållet bestämdes genom ”brainstorming” och gemensamma diskussioner 

om vilka delar av fokusområdet som man ser behov av att fördjupa sig i. Deltagarna 

ombads i inbjudan till första mötet att ha diskuterat fokusområdet internt på sina 

miljökontor. Detta för att få en så bred förankring som möjligt. Ofta är problembilden 

likartad i flera kommuner, så var även fallet i denna grupp.  

Gruppen beslutade att följande uppgifter var viktiga: 

• Gemensamma bedömningsgrunder/riktlinjer; samsyn behövs! 

- hur hantera olika avfallsslag (ex vis tjärasfalt, sulfidjordar)? 

• ”Dåliga” 28§-ärenden (t ex när man ska schakta utan att behov av sanering 

finns); - hur formulera beslut? 

• Information gällande schaktmassor, bygg- och rivningsavfall 

• Vad är representativa prover? (riktat både till VU och miljökontoren)  

• Transport av avfall. 

 

Samtidigt var gruppen enig om att avsluta arbetsgruppens arbete den sista maj. För 

att hinna på den utsatta tiden behövde arbetsuppgifterna begränsas till det allra 

viktigaste och det ansågs vara bedömningsgrunder och riktlinjer för olika avfallsslag. 

Gruppen valde att jobba med givna rubriker för några vanligt förekommande avfall 

för anläggningsändamål. Dessa avfall är asfalt, avbaningsmassor (ingår i avsnittet 

om organiskt material), betong, bioaska, gummiklipp, mesa, organiska material, 

schaktmassor och sulfidjordar.  
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Hyttsten (hyttslagg) diskuterades inledningsvis av arbetsgruppen då det är ett 

relativt vanligt anläggningsmaterial, främst i de kustnära kommunerna i länet. 

Arbetsgruppen valde att inte ta med hyttsten i den vägledning som arbetades fram 

då det är ett avfallsslag som enligt tidigare bedömningar i miljönämnderna i Luleå 

och Boden kan ses som en biprodukt, och därmed inte är anmälningspliktigt. Detta 

ställningstagande är dock inte definitivt utan hyttsten kan i vissa fall vara ett avfall. 

Bedömning behöver göras från fall till fall. 

Ärendehantering och bedömningar av avfallsmaterialen skiljer sig åt och vi valde 

därför att ge varje material ett eget kapitel indelat i följande rubriker: 

• Allmänt 

• Möjliga användningsområden 

• Bedömning av prövningsnivån 

• Provtagning/ Klassificering avfall 

• Beslut 

• Källor 

 

De avfall som gruppen valt att låta ingå i en handläggarvägledning delades upp 

mellan medlemmarna efter intresse. Avfallsmaterialens problematik diskuterades 

och texterna har vuxit fram och reviderats efterhand. Varje avfallskapitel är 

visserligen skrivet av en/två författare, men diskuterat i hela gruppen och ett resultat 

av gruppens åsikter. 

Arbetet har begränsats p g a den korta tiden så att fokus legat på bedömnings-

grunder/ handläggarstöd samt information till verksamhetsutövaren. Sista mötet 

innan sista maj (som var satt som slutdatum för gruppens arbete) beslutades att 

fortsätta in i juni för att kunna slutföra handläggarstödet. Gruppen hade sitt sista 

möte den 21 juni. Efter det har vissa detaljer diskuterats på mail med några 

gruppmedlemmar innan handläggarvägledningen kunde anses färdig. 

 

Projektets genomförande och resultat 

Arbetsgruppen har haft sammanlagt sju möten mellan den 20 februari och den 21 

juni. Varje möte har haft en varaktighet på maximalt två timmar. Samtliga möten 

utom det första var Skype-möten. Projektledaren har lett och dokumenterat mötena. 

Dokumentationen har p g a tidspressen växlat från formella minnesanteckningar till 

anteckningar i stolpform via mail. Mellan arbetsgruppens möten har 

gruppmedlemmarna haft kontakt med varandra för att arbeta fram sina delområden.  

Arbetets fokus har legat på vägledning för handläggare samt information till 

verksamhetsutövare. Arbetsgruppen fick ta del av Luleå kommuns befintligt 
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informationsmaterial, som nu var i behov av uppgradering. Planen var att först 

arbeta fram gemensamma bedömningsgrunder för de olika avfallsslagen och att 

detta skulle underlätta arbetet med informationsmaterialet. Ärendehantering och 

bedömningar av avfallsmaterialen krävde längre tid än vi först beräknade, vilket 

medförde att vi inte hann ägna tillräckligt med tid på informationsmaterialet. Luleå 

kommuns representanter har lovat att länets kommuner ska få ta del av deras 

reviderade informationsmaterial när detta blir klart, tidigast under hösten 2017. 

Arbetsgruppens resultat kan delas in i två delar, ett konkret resultat i form av 

handläggarvägledningen Återvinning för anläggningsändamål, se bilaga 1, och ett 

mer diffust resultat i form av erfarenhetsutbyte inom gruppen. Arbetsgruppens 

deltagare har fått möjlighet att lyfta sina synpunkter till diskussion och man har även 

fått insikt i andra kommuners rutiner och praxis. Genom detta arbete har några 

deltagare lärt känna nya kollegor från länet, både från kommun och från 

Länsstyrelsen, som handlägger samma typ av ärenden som de själva. Möjligheten att 

ta kontakt med varandra även efter arbetsgruppens slut har underlättats genom att 

de redan bollat frågeställningar med varandra.    

 

Slutsatser och reflektioner  

De slutsatser och reflexioner som här redovisas är en mix av arbetsgruppens 

synpunkter under det löpande arbetet och projektledarens titt i backspegeln. 

Det finns en stor kompetens och erfarenhet inom arbetsområdet på kommuner och 

länsstyrelse. Det finns också skillnader i hur man handlägger ärenden i olika 

kommuner. Detta gör den här typen av samarbetsprojekt värdefulla ur flera aspekter. 

Den handledning som arbetsgruppen tagit fram kommer förhoppningsvis att stärka 

handläggarna i länets kommuner i sitt arbete. Den är skriven för att fungera som 

vägvisare för en korrekt och effektiv handläggning och inte som en mall för en 

absolut lösning, då det inte existerar en enda lösning. Mycket av arbetet baseras på 

bedömningar och de varierar förstås. I bästa fall kommer handledningen få vara ett 

levande dokument som revideras efter en tids användning. 

Arbetet i gruppen har skett i en positiv anda och med stort engagemang. Arbetssättet 

med Skype-möten begränsar dock möjligheten till intensiva diskussioner och gör att 

det är svårare att komma till tals, särskilt för de mer tystlåtna. I ett fysiskt möte är det 

lättare att ta tillvara deltagarnas engagemang och synpunkter. Tekniken har inte 

alltid fungerat hundraprocentigt och deltagare har ibland haft svårt med 

uppkopplingen till mötet eller blivit ”utkastade” under pågående möte. Sådana 

störningar tar tid från arbetet och kan vara mycket frustrerande för den som råkar ut 

för det. Resfria möten har dock varit det enda sättet arbetet kunnat bedrivas på. 

http://www.norrbottenskommuner.se/media/1654/handlaeggarvaegledning-avfall-2017.pdf
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En grundförutsättning för ett bra samverkansarbete är att deltagarna får på 

”hemmaplan” avsätta tid till arbetet. I denna grupp verkar det som om detta varit 

fallet. 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Återvinning för anläggningsändamål - en handläggarvägledning från 

Miljösamverkan Norrbotten juni 2017. 
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