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Klassificering av gruvavfall och Naturvårdsverkets och 

SGUsförslag till strategi för hantering av gruvavfall  

Sammanfattande synpunkter 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att det är bra att Naturvårdsverket 

hörsammar när tillsynsmyndigheter efterfrågar ett behov av ökad vägledning även om det i 

det aktuella fallet inte berör kommunerna som tillsynsmyndigheter i första ledet.  

Vägledningsrapporteringen och SGUs strategi fokuserar också på att gruvetableringar måste 

vägas mot avvecklingskostnader. För de kommuner som måste hantera avvecklade gruvor 

där det inte längre finns en verksamhetsutövare att förelägga och bara ett herrelöst 

miljöproblem att hantera är förslag som garanterar att verksamhetsutövaren tar det fulla 

kostnadsansvaret avgörande. 

Förbundets ståndpunkter 

I det första  uppdraget har Naturvårdsverket utrett behovet av ytterligare vägledning för 

tillsynsmyndigheterna, i det här fallet länsstyrelserna i första hand, gällande frågan om 

klassificering av gruvavfall.  

Enligt underlaget har Naturvårdsverket intervjuat ett antal länsstyrelser som i sina 

intervjusvar anfört att de anser att det har ett behov av ökat vägledningsstöd. 

Naturvårdsverket har också framfört att myndigheten, till vissa delar, instämmer i 

tillsynsmyndigheternas slutsatser om att det finns ett behov av ytterligare stöd och aviserat 

att förtydliganden ska tillkomma.  

Kommunerna är i första hand inte berörda av de aktuella bestämmelserna och 

förtydligandena, i vart fall inte i egenskap av tillsynsmyndigheter. Däremot delar SKL 

länsstyrelsernas vädjan om att de centrala vägledande myndigheterna bör uppmärksamma 

tillsynsmyndigheters behov av konkret vägledning. 

Redovisningen av det andra rubricerade regeringsuppdraget, en strategi för hanteringen av 

gruvavfall, har Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, redovisat. SKL delar många av 

slutsatserna och problemformuleringarna i redovisningen och är särskilt positivt inställd 

till förslag om att inkludera avfallshanteringskostnader vid prövning av en fyndighets 

brytvärdhet samt att tydligare koppla avfallshanteringsplanen till avvecklingskostnader 

och bedömningar av ekonomisk säkerhet.  
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För de kommuner som måste hantera avvecklade gruvor där det inte längre finns en 

verksamhetsutövare att förelägga och bara ett herrelöst miljöproblem att hantera är förslag 

av den typ som anges i föregående stycke avgörande. 
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