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§ 109   Förbud och föreläggande gällande 

återvinning av avfall för anläggningsändamål, Borg 

29:29 (M-2022-996) 
Dnr 2022-00074 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att förbjuda anmäld åtgärd samt förelägger 
Svensk Parkmiljö AB, org.nr. 559122-0727, Box 60, 14621 Tullinge att: 

1. ta bort all sandningssand och allt annat avfall som finns i sanden från 
fastigheten Borg 29:29 senast den 30 november 2022 samt  

2. lämna in uppgifter till tillsynsmyndigheten om var och när avfallet 
skickats, senast den 15 december 2022.  

 
Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.  
 
Beslutet är fattat med stöd av 2 kap 2-3, 6-7 §§, 26 kap 9, 21, 26 §§ miljöbalken 
(1998:808) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendets handläggning 

Svensk Parkmiljö AB har lämnat in en anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 
miljöbalken den 1 juli 2022 för åtgärden ”återvinning av avfall för 
anläggningsändamål” vilket är anmälningsplikt C med verksamhetskod 90.141. 
Ärendet har efter begäran kompletterats mellan den 12 juli 2022 och den 29 
augusti 2022.  
 
I anmälan framgår att: Avfallet är begagnad sandningssand som sopats upp från 
bostadsområden och cykelvägar i Söderhamn. Syftet är att plana ut tomten på 
Borg 29:29 med sandningssanden. Volym är ca 660 kubik. Ett samlingsprov på 
sandningssanden skickades in till ALS den 18 mars 2022. Provets analysresultat 
visar metallhalter som är under KM och MRR gränser. Anmälaren har i 
kompletteringar till anmälan meddelat att det bara är sandningssanden som har 
provtagits och att så mycket som möjligt av skräpet som finns inblandat i 
sandningssanden ska siktas bort. Vidare har anmälaren meddelat att det vid 
siktningen av skräpet kommer att avgöras om det finns skäl för att vattenprover 
ska tas. Anmäld avfallskod är: 17 05 04 (annan jord och sten än den som anges i 
17 05 03). 
 
Anmälan lämnades in efter att åtgärden redan utförts. Detta skedde efter att 
tillsynsmyndigheten tagit kontakt med verksamhetsutövaren då två klagomål 
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angående återvinning av sandningssand inkommit till tillsynsmyndigheten den 
17 juni 2022 och den 20 juni 2022. Ytterligare ett klagomål kom in till 
tillsynsmyndigheten den 29 augusti 2022.  
 
Ärendet om att få återvinna begagnad sandningssand (som klassas som ett 
avfall) för anläggningsändamål har remitterats till de två närmsta grannarna 
samt fritidsområdets samfällighetsförening.  
 
Granne på tomt Borg 29:28 har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet och har 
lämnat följande synpunkter i sammanfattning: Fler oklara saker i ärendet lyfts 
när anmälan gjorts efter att åtgärd redan är utförd/eventuell skada redan är 
skedd. Följs lagar och regler? Hur högt får man bygga utan att fråga/prata med 
grannar? Det har körts och fyllts på med flera lass grus som även innehåller skräp 
som tomburkar, torkarblad, papper m m. Hur kan man säkerställa att allt skräp 
och eventuella miljögifter tas bort när sandningssanden redan lagts ut? Hur ser 
det ut under det översta gruslagret? Hur har provtagning gjorts? Det borde vara 
en oberoende person som tar prov på sandningssanden och vatten som kommer 
därifrån. Har provet gjorts på det grus som ligger på fastigheten?  Muntlig 
information säger att verksamheten tänkt stjälpa grusmassor i 3 år, då höjs 
marknivån anmärkningsvärt. Pga denna åtgärd tränger mycket vatten från 
fastigheten ner på min tomt. Vattnet ser förorenat ut. Risk kan finnas att 
eventuella miljöfarliga ämnen tränger ner i marken och förorenar den. 
Grusmassor från vägar/gångvägar ska förvaras på speciella platser och genomgås 
före återanvändning.  
 
Granne på tomt Borg 29:30 har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet och har 
inget att erinra. 
 
Jonskärs samfällighetsföringen har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet och 
har lämnat följande synpunkter: För samfällighetsföreningen är innehållet i 
avfallet av intresse. Det är viktigt att avfallet inte orsakar förorening till 
omkringliggande områden eller grundvatten. Är den gjorda provtagningen 
tillräcklig och gjord på rätt sätt? Tomten nedanför (Borg 29:28) är den mest 
utsatta pga höjdskillnaden, vatten trycks ner till denna tomten från området med 
sandningssanden. Föreningen har av en annan granne hört att Svensk Parkmiljö 
AB har försökt sälja begagnad sandningssand till denne. 

Inspektion 

Vid inspektion den 20 juni 2022 av miljöinspektörer visades avfallet även 
innehålla plastskräp, asfalt, lampa, reflex och torkarblad med mera.  
 
Vid inspektion noterades att sandningssand täcker hela fastigheten. Grus är även 
utanför fastighetsgränsen på västra sidan av fastigheten. Det är inte ett jämt 
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lager, höjden på sandningssanden är från marken mellan 0,5-1,5 meter. Lagret är 
inte horisontellt utan sluttar ner till grannfastigheten på östra sidan. Ett flertal 
träd står fortfarande kvar utspridda på hela tomten omringade av sandningssand 
0,5-1,5 meter i höjd. Några träd ligger ner och sticker fram under gruset på östra 
sidan om tomten.  
 
Den begagnade sandningssanden har lagts ut på denna fastighet i fritidsområdet 
Jonskär i Söderhamns kommun. Fritidsområdet ligger vid kusten. Den aktuella 
fastigheten är en obebyggd tomt med träd och ligger mellan två fastigheter som 
är bebyggda med fritidshus. På östra sidan om fastighetsgränsen noterades vid 
inspektionen förutom de för kommunen vanligare växtarterna även blodrot, 
fräken, ekorrbär, ormbär, darrgräs, 2 olika ormbunkar samt ängs- eller 
skogskovall. Området runt fritidsområdet är naturmark med tall, sälg, rönn, 
björk, ris.  

Kontakt med ansvarig provtagare  

Vid kommunicering via e-post den 5-6 juli 2022 med X, som står som ansvarig för 
provtagningen av sandningssanden, framkom att provtagning bara gjorts på 
sandningssanden och att det var Z på Svensk Parkmiljö AB som tog provet. X var 
inte medveten om att det var annat avfall i sandningssanden. Om det bara är 
begagnad sandningssand brukar föroreningshalter ligga ganska lågt enligt X.  
X meddelar vidare att skräp måste sorteras bort före återvinning eller 
återanvändning och om asfalt finns med bland sandningssanden så behöver 
asfalten också ingå i en provtagning.  
 

Bedömning och motivering 

Bygg- och miljönämnden bedömer att det finns skäl att förbjuda anmäld åtgärd 
samt att förelägga om att ta bort det avfall som har lagts på platsen. 
Bedömningen grundar sig på att det i handläggningen av ärendet framkommit 
att åtgärden inte har något tydligt syfte för återvinning utan bedöms vara 
bortskaffande av avfall samt att det kan finnas risk för omgivningen om avfallet 
lämnas kvar på platsen.  
 
I ett ärende om att återvinna avfall behöver flera faktorer klargöras och bedömas. 
Avfallets föroreningshalt ska bedömas. Platsen där avfallet ska användas behöver 
vara lämpligt med tanke på föroreningshalten/risken. Sen behöver det finnas en 
anledning/syfte till att man vill använda avfallet. Det viktigaste är att det finns 
ett syfte med återvinning. Det får inte vara kvittblivning av avfall. Om det fanns 
ett syfte med åtgärden så skulle åtgärden ha gjorts även om man inte hade detta 
avfall. I detta fall skulle då åtgärden ha varit aktuell även med en produkt, tex ren 
nybrutet grus, istället för detta avfall. Utan ett bestämt och rimligt syfte kan det 
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istället vara kvittblivning av avfall vilket inte är i enlighet med hänsynsreglerna 
och miljöbalkens mål.   
 
I det aktuella ärendet har det framkommit att syftet att jämna till tomten verkar 
ha uppkommit impulsmässigt. Vid telefonsamtal den 21 juni meddelade Z på 
Park Miljö AB att det först var meningen att sandningssanden skulle till Gävle för 
tvättning men sen hittade Park Miljö AB den här tomten Borg 29:29 i Jonskär och 
de bedömde efter provtagning att sandningssanden istället skulle användas på 
tomten för att jämna ut tomten. Anmälningsplikten som gäller för anmälan av 
avfall för anläggningsändamål var Park Miljö AB medveten om men en anmälan 
hann inte göras innan åtgärden redan var gjord och fler klagomål inkommit till 
tillsynsmyndigheten. Det har också framkommit genom grannremisserna att 
Park Miljö AB har försökt sälja sandningssand till granne i fritidsområdet. Det är 
ytterligare ett tecken på att Park Mark AB försöker bli av med ett avfall man inte 
har ett tydligt återvinningssyfte med. Ytterligare en osäker faktor med anmälan 
är själva utförandet av återvinningen. Syftet är i anmälan att plana ut tomten. 
Sandningssanden har lagts ut på hela fastigheten (även lite utanför fastigheten) i 
ett ojämnt lager med en maxhöjd på ca 1,5 meter från marken. Ytan är inte heller 
horisontell utan sluttar ner mot en grannfastighet. Det finns många träd på 
fastigheten som inte först tagits bort. Liggande träd finns också som tittar fram 
under sandningssanden. Träden som inte fällts på fastigheten kommer att 
behöva kapas om byggnation ska ställas upp på fastigheten. Stubbarna som blir 
kvar samt de träd som ligger ner under sandningssanden kommer så småningom 
ruttna och gruset ovanför / runtomkring skulle sjunka in. Om byggnation ska 
göras på fastigheten så behöver sandningssanden tas bort, träd och stubbar tas 
bort samt eventuellt andra markförberedande åtgärder göras. Efter det skulle 
sandningssanden kunna läggas tillbaka men för att kunna uppföra byggnader på 
fastigheten så skulle ytterligare åtgärder antagligen behöva göras med 
sandningssanden tex att sandningssanden pressas ihop och kanske blandas med 
annat material så materialet blir tillräckligt stabilt. Sandningssanden behöver 
eventuellt även byggas upp i en horisontell och jämn nivå (istället för en 
sluttande som det är idag) innan byggnation kan bli aktuell.  
 
Om det i anmälan är tänkt att byggnation ska genomföras på fastigheten måste 
sandningssanden först tas bort, i och med det har anmälan inget syfte. Om det i 
anmälan inte är tänkt att det ska uppföras några byggnationer på fastigheten 
finns ingen anledning att plana ut marken, och i och med det har anmälan inte 
något syfte även i detta fall. Bedömning görs därmed att återvinning av avfallet, 
att plana ut tomten med begagnad sandningssand, i denna anmälan inte har ett 
syfte. Det bedöms heller inte troligt att denna åtgärd skulle ha gjorts alls om man 
inte hade tillgång till detta avfall och framför allt inte på det sätt som åtgärden 
nu har utförts.  
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Sammanfattningsvis bedömer bygg- och miljönämnden att det saknas ett tydligt 
syfte för återvinning för anläggningsändamål där avfallet ersätter ett 
traditionellt anläggningsmaterial samt att konstruktionen inte fyller en funktion. 
Bygg- och miljönämnden bedömer vidare att denna åtgärd istället är ett 
bortskaffande av ett avfall man inte har användning för. Ett avfall behöver, till 
skillnad från denna åtgärd, omhändertas på sätt som är förenligt med 
miljöbalken. Ett beslut att förbjuda åtgärden behövs därmed. Hänvisning till 
2 kap. 2,7 §§, 26 kap. 9 § Miljöbalken. 
 
Förutom syftet så finns även andra osäkra faktorer i anmälan vilka är avfallets 
innehåll, föroreningshalt samt föroreningsrisk. Provtagning har bara gjorts på 
själva sandningssanden och inte på innehållet som helhet. Det var inte ansvarig 
provtagare som utförde provtagningen. Det var istället verksamhetsutövaren, 
som inte har stor erfarenhet av provtagning, som utförde provtagningen efter 
instruktioner av den ansvarige provtagaren. Ytterligare en osäker faktor är att 
sanden inte var vad det utlovades i anmälan. Den begagnade sandningssanden 
innehåller även annat än sand. Det har noterats vid en inspektion att även 
asfaltsbitar, plastskräp, lampa, reflex, torkarblad och annat skräp finns 
inblandad i sanden. Enligt de tre klagomål som inkommit finns oro för att 
förorening finns i avfallet som kan spridas till omkringliggande omgivning, 
granntomt och/eller grundvatten. Bedömning görs att utöver begagnad 
sandningssand är det oklart vad avfallet innehåller och att provtagning på det 
övriga i sandningssanden inte är provtaget. Därmed är avfallets föroreningshalt 
oklar. Om avfallet riskerar att förorena omkringliggande mark och/eller 
grundvatten är därtill lika oklart. Bygg- och miljönämnend bedömer därför att 
sandningssanden och allt annan avfall som finns i sanden behöver tas bort från 
platsen. Ett föreläggande att avfallet tas bort med ett senast datum behövs 
därmed. Hänvisning till 2 kap. 2,3, 6, 7 §§ 26 kap. 9 § Miljöbalken. 
 
För att följa upp att avfallet tas omhand på ett korrekt sätt vill 
tillsynsmyndigheten även ha in information om när och var avfallet 
transporteras. Hänvisning till 26 kap. 21 § Miljöbalken. 
 
Bedömning görs också att på grund av oklarheter angående avfallets innehåll, 
föroreningshalter samt föroreningsrisker att beslutet behöver gälla omedelbart 
även om det överklagas. Hänvisning till 26 kap. 26 § Miljöbalken.  
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Information 

Avgift  

Avgift tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2021-02-22, § 67. 
Avgiftsbeslut skickas separat. 

Laghänvisning  

Enligt 2 kap. 2 § Miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn 
till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors 
hälsa och miljön mot skada och olägenhet. 
 
Enligt 2 kap. 3 § Miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid 
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått 
skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan 
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Enligt 2 kap. 6 § Miljöbalken ska för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk 
ett mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att 
ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors 
hälsa och miljön. Vid prövning av frågor enligt 7 kap., tillståndsprövning enligt 9 
och 11 kap., regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. och prövning av 
verksamheter enligt 9 kap. 6, 6 a och 6 b §§, 11 kap. 9 a § och 12 kap. 6 § ska 
bestämmelserna i 3 och 4 kap. tillämpas endast i de fall som gäller ändrad 
användning av mark- eller vattenområden. 
  
Enligt 2 kap. 7 § Miljöbalken ska kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gälla i den 
utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning 
ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått 
jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en 
totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid 
avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande. 
   Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa en 
miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1. Om det finns ett 
åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen, ska det vara vägledande 
för bedömningen av behovet. 
   Vid prövning av tillåtlighet, tillstånd, godkännande eller dispens för en 
verksamhet eller åtgärd som ger en ökad förorening eller störning och kan antas 
på ett inte obetydligt sätt bidra till att en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 
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§ första stycket 1 inte följs, får verksamheten eller åtgärden vid avvägningen 
enligt första och andra styckena tillåtas om den  
1. är förenlig med ett åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen, 
2. förenas med villkor om att vidta eller bekosta kompenserande åtgärder som 
ökar möjligheterna att följa normen i en utsträckning som inte är obetydlig, eller 
3. trots att den försvårar möjligheterna att följa miljökvalitetsnormen på kort sikt 
eller i ett litet geografiskt område, kan antas ge väsentligt ökade förutsättningar 
att följa normen på längre sikt eller i ett större geografiskt område. Lag 
(2010:882). 
 
Enligt 26 kap. 9 § Miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet 
besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt 
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska 
följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte 
tillgripas. Förelägganden och förbud får inte begränsa ett beslut eller en dom om 
tillstånd i ansökningsmål som har rättskraft enligt 24 kap. 1 §… 
 
Enligt 26 kap. 21 § Miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som 
bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i 
denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till 
myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 
Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter 
från sådan verksamhet. 
 
Enligt 26 kap. 26 § Miljöbalken får en tillsynsmyndighet bestämma att dess 
beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

Så här kan du överklaga beslutet 

Inom tre veckor från den dag du tog del av beslutet har du rätt att överklaga det 
till en högre instans. 
 
Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla följande information: 

• Namn.  

• Underskrift.  

• Adress. 

• Telefonnummer.  

• Vilket beslut som överklagas.  

• Varför du anser att det är felaktigt.  

• Hur du önskar få det ändrat.  
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Bygg- och miljönämnden  

Sammanträdesdatum  

2022-10-25  

  
 
 
 
 
 

 

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.  

 

Överklagandet skickas till: Bygg- och miljönämnden, Söderhamns kommun, 826 
80 Söderhamn. 

Bygg- och miljönämnden prövar om överklagan har kommit in i rätt tid. Ditt 
överklagande skickas sedan vidare till Länsstyrelsen Gävleborg. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ärendet för beslut och finner att bygg- och 
miljönämnden beslutar enligt sektor samhällsservice förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, den 10 oktober 2022. 
 

Beslutet skickas till 
Svensk Parkmiljö AB 

Bilagor 

Delgivningskvitto 
 


