Information om schaktmassor

Schaktmassor definieras som avfall enligt miljö
balken. Anmäl till miljökontoret när schakt
massor ska flyttas från en fastighet som ett av
fall till en annan för användning.
Detta kallas för ”användning för anläggningsän
damål” – aktuella koder (i bilagan till förordning
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) är B
90.130 och C 90.140.
Definitionen för C 90.140 är ”Användning för
anläggningsändamål av avfall på ett sätt som
kan förorena mark, vattenområde eller grund
vatten, och där föroreningsrisken är ringa.”
Definitionen för B 90.130 är ”Användning för
anläggningsändamål av avfall på ett sätt som
kan förorena mark, vattenområde eller grund

vatten, och där föroreningsrisken inte endast
är ringa.”
Naturvårdsverket har gett ut en handbok som
heter 2010:1 Återvinning av avfall i anläggnings
arbeten. I handboken framgår det att ingen
anmälan behövs när avfall innehåller så liten
mängd föroreningar och där användningen är
så okomplicerad att den inte ens medför ringa
föroreningsrisk. I handboken finns angivna
nivåer för några föroreningar, då risken är
mindre än ringa. Avfallsproducenten har ansvar
att skaffa sig kunskap om avfallets egenskaper
och informera mottagaren om dessa. Avfalls
mottagaren har ansvar att ta reda på avfallets
egenskaper.
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Anmälan krävs inte

Verksamhetsutövarens ansvar

Miljökontoret bedömer att följande schakt
massor inte kräver anmälan:
– innehåller föroreningar i nivåer som inte
överstiger naturliga bakgrundshalter
– nivåerna är mindre än ringa risk

Verksamhetsutövaren* har alltid bevisbördan
och ska ha kunskap varifrån avfallet kommer
och var det har lagts upp. Dokumentation av
schaktmassorna kan exempelvis omfatta:
• Varifrån massorna kommer
• Hur den platsen ser ut

Anmälan krävs
Miljökontoret bedömer att följande schakt
massor ska anmälas:
– om de innehåller föroreningar i nivåer som
överstiger naturliga bakgrundshalter
– eller nivåerna är mindre än ringa risk
– om platsen för uppläggningen är särskilt
skyddsvärd t.ex. vattenskyddsområde eller
Natura 2000-område.

• Om någon typ av verksamhet har bedrivits
på platsen
• Om området har fyllts ut
• Vilken typ av massor de är
• Resultat från provtagning
• Vem som lämnar massorna
• Hur stor mängd massor som ska läggas upp
• Var massorna ska läggas
* Verksamhetsutövare är den som bedriver eller
har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åt
gärd som har bidragit till föroreningen.

För mer information,
kontakta miljökontoret
telefon 016-710 55 54.
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