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INLEDNING 
Miljösamverkan Skåne inleder sitt projekt om tillsyn över schaktmasshantering den 17 januari 2013. 
Under hösten 2012 har en mindre grupp arbetat fram föreliggande material, som är tänkt att användas 
av de kommuner/inspektörer, som har för avsikt att delta i projektet, samt som information till andra 
intresserade. Materialet utgår från att schaktmassor utgör avfall och som sådant, vid rätt 
förutsättningar, kan återanvändas för diverse anläggningsändamål. Rätt förutsättningar innebär att 
föroreningar inte i onödan transporteras från en plats till en annan, späds ut eller i övrigt hanteras så att 
kunskapen om schaktmassornas ursprung och beskaffenhet går förlorad. Platsen för anläggningen ska 
vara lämplig med tanke på avfallets beskaffenhet. 

Tillsynskampanj inom projektet 
Inom projektet är det tänkt att de deltagande kommunerna ska bedriva samordnat tillsynsarbete under 
projektperioden. Tillsynen ska inrikta sig på situationer: 

• Där schaktmassorna uppstår d v s vid rivningar och markarbeten (vid lov beviljade enligt plan-
och bygglagen där information finns att hämta från stadsbyggnadskontoren), inom förorenade 
områden (vid saneringsanmälningar), inom miljöfarliga verksamheter och vid stora 
infrastrukturprojekt som vägbyggen, järnvägsbyggen, tunnelbyggen och muddringar. 
 

• Där schaktmassorna hamnar (lagras/bearbetas/deponeras/anläggs) d v s inom anmälnings- eller 
tillståndspliktiga anläggningar enligt 9 kap miljöbalken, vid återställning av täkter enligt 9 och 12 
kap miljöbalken, vid sluttäckning av deponier, vid utfyllnader i åkermarker eller inom 
biotopskyddade områden enligt 7 kap miljöbalken, samt vid flytt av schaktmassor inom 
industrimark efter anmälan.  

Hanteringen av schaktmassor för olika anläggningsändamål såsom bullervallar, utfyllnader mm, är 
miljömässigt och juridiskt komplex. Schaktmassor genereras vid exploateringsföretag eller andra 
markarbeten och schaktmassorna sprids ut i naturen antingen via mellanlager eller direkt ut till diverse 
anläggningar eller till fingerade anläggningar. 

De negativa miljöeffekter som riskerar uppstå vid ogenomtänkt tillsyn över schaktmasshanteringen är 
geografiskt föränderliga, i värsta fall omfattande. I de flesta fall är miljöproblemen möjliga att förebygga 
eller hantera genom tillsynen. Projektets målsättning är att de deltagande kommunerna ska genomföra 
tillsyn över schaktmasshantering, exempelvis när det gäller mellanlager, misstänkta olovliga 
deponeringsverksamheter, samt anläggningar och/eller transporter inom en tidsbegränsad 
tillsynskampanj under 2013. 

Erfarenheterna från tillsynskampanjen ska dokumenteras och sammanställas. Svårigheten när det gäller 
tillsynen över schaktmasshanteringen är den bristande samordningen mellan kommuner och mellan 
kommunala och statliga tillsynsmyndigheter. Samordning är nödvändig vid hanteringen av 
kommunöverskridande miljöproblem och en målsättning är att projektet ska skapa nätverk och 
samarbetsmetoder inför framtiden.   

Genom ett pilotprojekt som genomfördes mellan Länsstyrelsen i Skåne och sex kommuner under hösten 
2011 lyftes frågorna kring schaktmasshantering för diskussion i länet. Viss gemensam operativ tillsyn 
genomfördes inom pilotprojektet, samtidigt som information till branscherna lämnades, såväl direkt 
som genom massmedia. Efter pilotprojektet kunde konstateras: 

790330-002
Maskinskriven text
Miljösamverkan Skåne - Kristianstad, 17 jan 2013 



4 
 

 

- Schaktmasshanteringen är ett miljöproblem i exploateringens fotspår, och det växer i omfattning. 
- Branscherna (bygg, åkeri, mellanlager/deponier) kan misstänkas profitera på oegentlig 

schaktmasshantering och därför saknas ofta ekonomiska incitament till självsanering. 
- Synliga tillsynsmyndigheter minskar fusket 
- Tillsynsmyndigheternas materiella hantering av miljöproblemet (kravnivå på 

schaktmasshanteringen) varierar. Troligen beror det på oklarheter när det gäller exempelvis 
rutiner vid anmälan, krav på provtagning, omfattning och metodik när det kommer till 
provtagning, och försiktighetsmått. 

- För lite operativt samarbete. 

Pilotprojektet konstaterade också att det råder osäkerhet kring gränsdragningen mellan ett 
anmälningspliktigt anläggningsändamål och en tillståndspliktig deponeringsverksamhet. 
Anläggningsändamål används ibland, utifrån erfarenheter av pilotprojektet, som täckmantel för ett i 
grunden illegalt bortskaffningsförfarande. Verksamhetsutövarnas initiala bedömning när det gäller 
huruvida de schaktmassor man avser återvinna uppfyller halt- och lakningskraven för mindre än ringa 
risk, utgör grunden för hur schaktmassorna kommer att hanteras inom tillsynen. Genom samordning 
med länsstyrelsen, som hanterar anmälningar enligt 12 kap 6 § miljöbalken, och kommun, kan 
kommunen bli informerad vid tveksamma fall och på det sättet inleda tillsynsåtgärder i de fall 
verksamhetsutövarna gjort felaktiga bedömningar eller valt att agera ohederligt. 

Materialet består av en allmän tillsynsvägledning, checklista för inspektören att användas inför och 
under inspektion, en broschyr och en vägledning i hantering och provtagning av massor samt ett antal 
exempelbeslut med förslag till försiktighetsmått vid förelägganden samt motiveringar för dessa. 
Materialet är tänkt att användas som inspiration och kunskapskälla för de inspektörer/tjänstemän som 
ska medverka inom tillsynskampanjen.  
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ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR 

Tillsynsmyndighet 
Det är viktigt att rätt myndighet agerar vid varje tillfälle för att undvika att beslut ogiltigförklaras efter 
formella invändningar. 

Det är den kommunala nämnden som har till uppgift att utöva tillsyn över alla de verksamheter där inte 
Länsstyrelsen är direkt utpekad som operativ tillsynsmyndighet. Det betyder att kommunen får/ska 
skriva de förelägganden etc. som är nödvändiga då en olämplig verksamhet upptäcks. I det fall en 
otillåten tillståndspliktig verksamhet upptäcks får/bör kommunen förbjuda verksamheten till dess 
tillstånd erhållits. Vid behov bör kommunen även förelägga om rättelse, vilket oftast innebär att 
schaktmassorna tas bort. Värt att betona är att kommunens tillsynsansvar också gäller s.k. U- 
anläggningar (anläggningar som inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt bilagan till Förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH-bilagan). Lagstöd vid ett eventuellt 
föreläggande är då de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. 

Allmänt om handläggningsrutiner 
I de fall miljökontoret påträffar massor som man inte blivit upplyst om tidigare kan det vara sådana som 
lagts upp utan att anmälan eller tillstånd krävs, dvs. helt i sin ordning. Lagstiftningen bygger på att det är 
verksamhetsutövaren som gör den initiala bedömningen om uppläggningen kräver samråd, tillstånd 
eller anmälan. Viktigt att erinra om i sammanhanget är dock att det i alla fall är verksamhetsutövaren 
som har bevisbördan d v s måste svara upp mot tillsynsmyndigheternas krav avseende exempelvis 
provtagning.  

Tillsynsmyndigheten behöver däremot agera om man stöter på massor som man bedömer som 
nedskräpning eller massor som man bedömer borde ha föregåtts av ett 12:6-samråd, en anmälan eller 
tillståndsansökan enligt miljöbalken. Om upplaget bedöms vara en deponii så bör miljökontoret 
förelägga verksamhetsutövaren att flytta massorna från platsen eller söka tillstånd för 
deponiverksamhet. Åtalsanmälan kan också bli aktuellt. I de fall stora volymer avfall lagts upp på plats 
t.ex. sprängsten kan det vara omotiverat att förelägga verksamhetsutövaren att söka tillstånd att 
deponera avfall med anledning av att massorna kan komma att behöva flyttas för att kunna anlägga en 
bottentätning etc. Det är dock upp till prövningsmyndigheten att göra en avvägning om vilka krav som är 
miljömässigt motiverade i det enskilda fallet. Prövningsmyndigheten har även en möjlighet att göra 
avsteg i kraven när det gäller bottentätning, geologisk barriär och tätskikt.ii 

Ibland inträffar att åtgärder utförs på fastighet som ägs av någon annan än verksamhetsutövaren. 
Markägaren bör därför alltid underrättas och ges möjlighet att yttra sig över åtgärderna. Om ett upplag 
av något slag måste fraktas bort efter föreläggande från tillsynsmyndigheten, måste rätt 
verksamhetsutövare (med rådighet) föreläggas att genomföra åtgärden. I sista hand, vid upplag av okänt 
ursprung, står markägaren till svars gentemot myndigheterna. 

Tillstånd, anmälan, samråd eller fritt fram 
Vad som är avfall definieras i 15 kap. 1 § miljöbalken. Där framgår att varje föremål eller ämne som 
innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med är ett avfall. Detta gäller inte 
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om föremålet eller ämnet istället kan betraktas som en biprodukt. Biprodukter kan bara uppkomma i 
tillverkningsprocesser enligt gällande lagtext (november 2012). Det innebär att schaktmassor i princip 
alltid betraktas som ett avfallii. Observera att definitionen av ”biprodukt” kan komma att ändrasiii. 
Naturvårdsverket har gett ut en vägledning om olika aktörers ansvar vid hantering av bygg- och 
rivningsavfalliv. 

Vilken användning kräver inte anmälan? 
Det är sällan problem att avgöra om det föreligger tillståndsplikt enligt förordningen om miljöfarlig 
verksamhet, utan svårigheten är oftast att avgöra om en användning måste anmälas till kommunen. 
Frågan om eventuell tillståndsplikt berörs därför inte här. 

Det finns några undantag då användning av schaktmassor inte behöver anmälas till miljöförvaltningen, 
nämligen 

1. Mellanlagring av mindre än 10 ton vid ett enskilt tillfälle samtidigt som lagringstiden är kortare 
än 1 år om massorna ska deponeras eller 3 år om massorna ska återvinnas eller behandlas. 
Jämför verksamhetskod 90.40. 

2.  Om det finns ett anläggningsändamål och risken att användningen kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten bedömts som mindre än ringa. Jämför verksamhetskod 90.140. 

3. Inertv avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet. Jämför verksamhetskod 90.280 

4. Uppläggning av mindre än 1000 ton muddermassor och risken att mark, vattenområde eller 
grundvatten förorenas är mindre än ringa. Jämför verksamhetskod 90.280. 

5. Lagring på den plats där avfallet uppkommit eller lagring på den plats där materialet ska 
användas. 

12:6-samråd 
Samråd enligt 12:6 hålls inte om verksamheten omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt. Det är 
verksamhetsutövaren som avgör om avfall som används för anläggningsändamål utgör ”mindre än ringa 
risk” och användningen därmed inte behöver anmälas till kommunen. Om ingen anmälan behöver göras 
innebär det dock ofta att 12:6-samråd ska hållas med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan då förelägga om 
provtagning för att verifiera att massorna inte innehåller oacceptabla föroreningar. Om det vid denna 
provtagning (som alltså måste ske innan massorna används) visar sig att gränsen för ”mindre än ringa 
risk” överskrids bör Länsstyrelsen förbjuda användning till dess anmälan gjorts till kommunen. Det är 
värt att notera att samråd enligt 12:6 i skogsmark ska ske med Skogsstyrelsen. Samrådsplikten enligt 12 
kap 6 § miljöbalken gäller inte inom detaljplan. Genom att förelägga om provtagning av schaktmassor 
som ska hamna i naturmiljön kan Länsstyrelsen skapa förutsättningar för att förhindra utläggning av 
förorenade jordar på odlingsmark eller i övrigt på recipienter med särskilda förutsättningar. Väl värt att 
notera är att halt- och lakningskraven för mindre än ringa risk enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1, 
inte gäller vid känslig recipient och att tillsynsmyndigheten i det läget kan förelägga om större 
försiktighetsmått avseende föroreningsinnehåll. Vid samrådet beaktas även bland annat frågor som rör 
eventuellt strandskydd. 

Reglerna om samråd är inte beroende av om massorna klassas som avfall eller inte. Samråd kan behövas 
även om det är ”jungfruliga” massor (se definition nedan) från täkt som används. Detsamma gäller 
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tillämpningen av hänsynsreglerna. Observera att inom detaljplanelagt område kan även marklov 
behövas. 

Samrådet enligt 12 kap 6 § miljöbalken har också syftet att ge Länsstyrelsen möjlighet att underrätta 
kommunen om anläggningar som inte anmälts som miljöfarlig verksamhet och där det kan finnas 
anledning för kommunen att bedriva tillsyn på eget initiativ (vid misstanke om förorening).  

Vattenverksamhet 
Vattenverksamheter är som huvudregel tillståndspliktiga enligt 11 kap 9 § miljöbalken. I 11 kap 2 § 
miljöbalken definieras vad som avses med vattenverksamheter. Om det är uppenbart att varken 
allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena, 
krävs varken anmälan eller tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. Det kan dock krävas samråd, anmälan 
eller tillstånd enligt 9 eller 12 kapitlen, se nedan.  

Utfyllnad av vattensjuk åkermark och/eller betesmark är vattenverksamhet om området klassas som 
vattenområde enligt 11 kap 4 § miljöbalken vi och kräver generellt tillstånd enligt 11 kap 9 § miljöbalken 
eller anmälan enligt 11 kap 9a § miljöbalken. Pölar på åker-eller betesmark som bildas direkt efter regn 
och sedan sjunker undan anses inte utgöra vattenområde. Sank mark där vatten står vid markytan större 
delar av året anses däremot vara vattenområde. En aspekt man kan använda för att underlätta 
bedömningen av om ett område klassas som vattenområde är om det förekommer våtmarksvegetation.  

Om en åker- eller betesmark behöver permanenta vallar till skydd mot inträngande vatten utgör 
åtgärden en tillståndspliktig markavvattning (prop 1997/98:45 del 2 sid 127). Markavvattning är alltid 
tillståndspliktigt samt kräver dispens från markavvattningsförbudet. Undantaget är dränering av 
jordbruksmark genom täckdikning med dräneringsrör som har en största diameter av 300 mm (11 kap 
13 § miljöbalken). Markavvattningsreglernas huvudsakliga syfte är att skydda befintliga våtmarker  

Några viktiga definitioner 

Bortskaffande eller återvinning?  
Vinsten med att återvinna schaktmassor är att de minskar uttag av jungfruliga material, vilket är 
önskvärt. Enligt avfallshierarkin ska avfall i första hand återanvändas och om det inte är möjligt 
återvinnas. Hänsyn måste dock tas så att inte avfall med oönskade föroreningar sprids på ren mark. 

Definitionerna av vad som är återvinning respektive bortskaffande finns i bilaga 2 till Avfallsförordningen 
och är oberoende av verksamhetskod enligt FMH-bilagan. Exempel på återvinning är kompostering, 
spridning på mark, om spridningen innebär positiva effekter på jordbruket eller ekologinvii  och 
användning av avfall för halkbekämpningix. Lagring inför återvinning är även det ett 
återvinningsförfarandeviii. 

Att använda avfall för anläggningsändamål är ett återvinningsförfarandeix, oavsett om verksamheten är 
anmälningspliktig eller inte. Om det inte finns något anläggningsändamål är det ett 
bortskaffningsförfarande (deponeringx) att lägga upp schaktmassor (avfall) permanent på en 
upplagsplatsxi, oavsett om massorna innehåller några föroreningar eller inte. Det är alltså ofta av 
avgörande betydelse om användningen anses vara ”anläggningsändamål” eller inte.  
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Vad är anläggningsändamål? 
Med användning av avfall för anläggningsändamål avses ett återvinningsförfarande där avfall ersätter 
traditionella anläggningsmaterial. Exempel på anläggningsarbeten kan vara konstruktioner inom 
deponier, utfyllnadsarbeten och vägbyggnadxii. Att endast fylla ut områden utan något tydligt syfte bör 
inte betraktas som återvinningxiii. Endast den mängd avfall som behövs för konstruktionens funktion, det 
vill säga bärförmåga, hållbarhet och utjämning etc. omfattas av återvinning. Ytterligare en förutsättning 
för att det ska räknas som återvinning är att konstruktionen fyller ett syfte t.ex. utgör en bullervall i ett 
bullerstört område. Att endast fylla ut områden utan något tydligt syfte ska alltså inte betraktas som 
återvinning.ii 

För att avgöra om det finns ett anläggningsändamål kan följande frågor användas:  
1. Vad är syftet med åtgärden? 
2. Är massorna lämpade för ändamålet? 
3. Är anläggningsändamålet motiverat med avseende på placering, storlek och innehåll?  
4. Kommer syftet att uppnås inom rimlig tid? 

 
Avfall kan återvinnas/användas för anläggningsändamål förutsatt att 

1. åtgärden har ett tydligt syfte som kan motiveras 
2. åtgärden är definierad i tid och rum 
3. återvinningen inte ökar föroreningsbelastningen på platsen för anläggningen 

Tillståndsplikten/anmälningsplikten upphör när anläggningen har färdigställts varefter den är en U-
verksamhet som miljöförvaltningen har tillsyn över. Det är önskvärt att tillsynsmyndigheten i samband 
med anmälan, tidsbegränsar projektet samt kräver dokumentation vid projektets avslut eller med 
lämpliga intervaller. 

Vad är en anläggning för deponering för avfall? 
I tillsynsarbetet uppkommer inte sällan problem med att avgränsa en tillståndspliktig anläggning för 
deponering av avfall från annan typ av kvittblivning d v s bortskaffande av avfall under andra former. De 
flesta verksamhetskoder i FMH-bilagan utgår från att det finns en anläggning för verksamheten, 
exempelvis en anläggning för deponering. Enligt åklagarnas tolkning innebär det att det måste finnas en 
teknisk anordning annars är det ingen anläggning. Den tekniska anordningen kan bestå av exempelvis en 
hårdgjord yta, en vägbom eller en stödmur. Finns det en anläggning kan man förbjuda verksamheten 
eftersom det krävs ett tillstånd för att få bedriva den. Finns inte detta får man förelägga/förbjuda med 
stöd av hänsynsreglerna i 2:a kapitlet miljöbalken istället.  

Rena massor 
Många verksamhetsutövare efterfrågar information när det gäller användning/uppläggning av så kallade 
”rena massor”. Schaktmassor benämns ofta som KM-massor (Känslig Mark) respektive MKM-massor 
(Mindre Känslig Mark), innebörden varierar dock mellan olika aktörer. Med MKM-massor avses ibland 
massor som ligger mellan riktvärdena för KM och MKM, ibland massor som överstiger MKM. På 
motsvarande sätt betecknar KM-massor ibland massor som inter överstiger MKM och ibland massor 
som understiger KM. Många anser att så kallade KM-massor per definition är rena. Detta stämmer inte! 
Det finns ingen definition i miljölagstiftningen av begreppet ”rena massor”. Tillsynsmyndighetens 
miljökrav ska avgöras från fall till fall. Renhetsgraden är inte heller relevant när det gäller att bedöma 
om ett material är avfall eller inte.  När man bedömer om massor är lämpliga för ett visst ändamål är det 
risken för spridning av föroreningar som är mest avgörande, samt vilken mängd föroreningar som tillförs 
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ett område. Sammantaget innebär detta att vi avråder från att använda begreppet ”rena massor” och 
istället anger gränser för acceptabla föroreningshalter. Ofta kan det vara praktiskt att hänvisa till de 
halter som bedöms innebär mindre än ringa risk enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 om 
Användning av avfall för anläggningsändamål. 

Jungfruliga massor 
Material som kommer från täktverksamhet är produkter och inte avfall. Massor från husbehovstäkter är 
inte heller avfall. Så kallade oundvikliga uttag, exempelvis överskottsmassor vid vägbyggen, som uppstår 
då det primära syftet inte är att producera ballast, är inte täktverksamhet och kräver därför inte 
täkttillståndxiv. Schaktmassor som uppstår för då man bereder plats för annan verksamhet, som tunnlar, 
vägar och husgrunder har i äldre lagstiftning ansetts vara oundvikliga uttagxv. Utvinningsavfallxvi från 
bergtäktverksamhet är ett avfall men omfattas inte av reglerna i avfallsförordningen utan regleras 
istället i förordning (2008:722)om utvinningsavfall. Enligt nuvarande bedömningar är schaktmassor är i 
princip alltid ett avfallii. Det får avgöras från fall till fall om massor som uppstår vid oundvikliga uttag kan 
klassas som biprodukter istället för avfall.  Det är således inte relevant att använda begreppet 
jungfruliga massor för att avgöra om ett material är avfall eller inte. Begreppet kan dock ha viss relevans 
i samband med den inledande bedömningen av föroreningsinnehållet i massorna.  

Praktiska exempel 
Här anges ett antal exempel mer eller mindre tagna från verkligheten. Vissa situationer har modifierats 
något för att uppnå större tydlighet. Observera att detta är en sammanställning av bedömningar gjorda 
av olika tillsynsmyndigheter och inte alltid juridiskt fastställda tolkningar av lagtexten. I det fall vi använt 
exempel från tillsynshandledningen ”Hantering av schaktmassor” från Miljösamverkan Västra Götaland 
och Miljösamverkan Värmland har vi valt att inte ändra på utformningen, även om det medför en 
språklig olikhet gentemot övriga exempel. 

A. Bullervall av sten och asfalt (återvinning, men utan föregående 
anmälan)ii 

Klagomål kom in till miljökontoret om en vall bestående av flera tusen kubikmeter asfalt. En 6-8 meter 
hög och 40-50 meter lång vall hade placerats ut mellan en industribyggnad och ett bostadsområde. En 
entreprenör hade utan kostnad lagt ut materialet på uppdrag av ägaren till industribyggnaden. Efter 
inspektion bedömde miljökontoret att vallen var att betrakta som anmälningspliktig användning av 
avfall. Förutsatt att verksamhetsutövaren kunde visa att massorna inte innebar en risk för omgivningen 
skulle anläggningen kunna accepteras. Verksamheten åtalsanmäldes för misstänkt brott mot 
anmälningsplikten av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Beställaren förelades om förbud att 
tillföra nya massor till fastigheten. Anmälan samt uppgifter om provtagning begärdes in. Beställaren och 
entreprenören bestämde sig för att ta bort massorna eftersom analyserna bedömdes som alltför 
kostsamma samt att boende i intilliggande bostadsområde hade många synpunkter på anläggningen. 

B. Bullervall där det inte finns bullerproblem (bortskaffande) 
Om det inte finns något skäl att göra en anläggning för att minska bullerproblem föreligger det inget 
anläggningsändamål. 

C. Överdimensionerade anläggningar  
Ibland får tillsynsmyndigheterna kännedom om anläggningsarbeten som tycks onödiga, 
överdimensionerade eller i övrigt obehövliga. Gränsdragningen mot ”bortskaffande” av avfall är i dessa 
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fall svårbedömd. Till ledning för bedömningen kan man med fördel studera offentliga underlag som 
finns tillgängliga såsom detaljplaner, uppgifter om sökta och/eller beviljade bygg- mark- och rivningslov. 
Dessa dokument ger en god bild av vilka åtgärder verksamhetsutövaren äger rätt att utföra. 

D. Arbeten i anslutning till anläggningsarbeten (bortskaffande) 
Om det inte finns något anläggningsändamål är det ett bortskaffningsförfarande. 

E. Utfyllnad av gropar (bortskaffande) 
Så länge verksamhetsutövaren inte kan visa att det finns ett tydligt anläggningsändamål bör utfyllnader 
av gropar, raviner etc. betraktas som bortskaffande av avfall. 

F. Uppläggning inom detaljplanelagt område (återvinning) 
Åtgärden kräver inget samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken utan ska anmälas till den kommunala 
nämnden om inte verksamhetsutövaren gör bedömningen att föroreningarna understiger halt- och 
lakningskraven för mindre än ringa risk enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1.  

G. Förberedelse av mark inför framtida bebyggelse 
Det är avgörande om man kan anse att markarbetena kan anses ha ett anläggningsändamål. En viktig 
aspekt är den tidsplan som finns för framtida bebyggelse. Se den allmänna vägledningen i inledningen av 
detta dokument. 

Exploateringar av viss omfattning ska normalt hanteras genom detaljplan enligt plan- och bygglagen. I 
planärendet åligger det kommunen att se till att eventuella miljöproblem med koppling till 
användningen av schaktmassor blir ordentligt utredda och att eventuella behov av 
marksaneringsåtgärder säkerställs genom bestämmelser i detaljplanen. I planärendet ska också hanteras 
eventuella olägenheter som planens genomförande medför såsom exempelvis buller, skakningar mm. 
Finns behov av exempelvis bullervallar bör omfattning och utformning fastställas vid framtagandet av 
planen. Kommunens planhandläggare bör se till att framtagandet av detaljplaner sker efter samråd med 
miljöförvaltningen eller motsvarande och att kontakter etableras i ett tidigt skede.  

Innan det finns en antagen detaljplan bör förberedelserna betraktas som bortskaffande. Efter antagen 
detaljplan kan det möjligen betraktas som återvinning under förutsättning att det finns en fastlagd 
tidsplan för när byggnationerna ska påbörjas och att detta ska ske inom rimlig närtid. Se även NV:s 
vägledningar. 

H. Vägförstärkning motionsspår (återvinning)ii 
På ett motionsspår har berg och rötter kommit fram i dagen och behöver täckas över. 
Verksamhetsutövaren frågar miljökontoret om de kan använda massor från närliggande område. 
Massorna består huvudsakligen av gräsrötter och är inte förorenade. Risken bedöms vara mindre än 
ringa och risk för naturpåverkan är så liten att miljökontoret bedömer att verksamheten får ske utan 
anmälan (U-verksamhet). Verksamhetsutövaren uppmanas kontakta länsstyrelsen för 12:6-samråd om 
betydande inverkan på kultur-, naturmiljö och landskapsbild. 

I. Tegelväg (återvinning)ii 
En fastighetsägare vill använda tegel för att förstärka en väg som ligger i närheten av ett vattendrag. 
Miljökontoret bedömer att teglet är ett avfall och att verksamheten kan betraktas som användning för 
anläggningsändamål med syfte att förstärka en sämre väg. Uppgifter om teglets ursprung visar att det 
inte är förorenat och inte kan laka ut ämnen till omgivningen. Risken med avfallsanvändningen bedöms 
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som mindre än ringa (U-verksamhet). Fastighetsägaren meddelas att 12:6 samråd om betydande 
inverkan på kultur-, naturmiljö och landskapsbild ska ske med Länsstyrelsen. 

J. Massor på hygge (bortskaffande)ii 
Miljökontoret får kännedom om att massor har lagts upp på ett hygge. Det visar sig att syftet varit att 
skapa underlag för skogsplantering på hygge med ett 2 m tjockt lager av massor från grävning av en 
gångtunnel några kilometer därifrån. En anmälan om återvinning för anläggningsändamål lämnas in till 
miljökontoret i efterhand. Miljökontoret bedömer dock att anläggningsändamål saknas eftersom 
skogsmarken består av varierande inslag av block- och hällmarker och skog kan planteras utan 
föregående utfyllnad. Att tillåta användning av avfall i detta syfte bedöms dessutom kunna få stora 
konsekvenser på naturmiljön. Miljökontoret bedömer att syftet med avfallsanvändningen är 
bortskaffande och verksamhetsutövaren föreläggs att flytta massorna till en lämplig mottagare. 
Miljökontoret åtalsanmäler verksamhetsutövaren för misstanke om brott mot miljöbalken.  

K. Utfyllnad av vattensjuk åkermark (återvinning) 
En markägare vill fylla ut en vattensjuk åkermark med schaktmassor som blivit över hos en granne. Han 
ringer till kommunen för att få råd. Miljöförvaltningen informerar om att utfyllnaden i detta fall inte är 
en vattenverksamhet (se den allmänna informationen om vad som är vattenverksamhet). Eftersom 
syftet med markanvändningen inte motverkas av utfyllnaden anser miljöförvaltningen att utfyllnaden av 
åkermarken kan betraktas som ett anläggningsändamål. Om markägaren bedömer att användningen av 
schaktmassorna innebär en risk för förorening av mark, vatten eller grundvatten ska utfyllnaden 
anmälas till miljöförvaltningen. Om markägaren bedömer att det inte finns någon risk för förorening av 
omgivningen ska samråd enligt 12 kap. miljöbalken genomföras med Länsstyrelsen eftersom 
naturvärden kan påverkas av utfyllnaden. Miljöförvaltningen informerar också om att rätten till 
utbetalning av miljöersättningar på åkermarken kan komma att påverkas om schaktmassorna tillförs 
åkermarkenxvii. 

L. Utfyllnad av vattensjuk betesmark (bortskaffande) 
En djurägare vill fylla ut en vattensjuk betesmark med schaktmassor som blivit över hos en granne. Han 
ringer till kommunen för att få råd. Miljöförvaltningen kontaktar Länsstyrelsen som informerar om att 
utfyllnaden i detta fall inte är en vattenverksamhet. Man informerar även om att schaktmassor generellt 
inte hör hemma på betesmarker med stöd och ersättningarxvii. Eftersom syftet med markanvändningen 
motverkas av utfyllnaden anser miljöförvaltningen att utfyllnaden av vattensjuk betesmark inte kan 
betraktas som ett anläggningsändamål och inte heller ett återvinningsförfarande R10vii enligt 
avfallsförordningen. Man förbjuder därför med stöd av 2 och 9 kap. miljöbalken djurägaren att använda 
schaktmassorna till utfyllnaden. 

M. Skyddsvallar runt åker mot inträngande vatten (återvinning) 
En markägare vill lägga upp massor runt en åker för att skydda den mot inträngande ytvatten. 
Miljökontoret bedömer att vallen i och för sig ska betraktas som anläggningsändamål varvid 
anmälningsplikten på vanligt sätt avgörs av om risken är mindre än ringa.  Om en åker- eller betesmark 
behöver permanenta vallar till skydd mot inträngande vatten är åtgärden en tillståndspliktig 
markavvattning enligt 11 kap. miljöbalken. Miljöförvaltningen förbjuder därför tillförseln av massor till 
dess tillstånd för markavvattning har erhållits. 
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N. Förbättring av åkermarkens kvalitet genom tillförsel av bättre matjord 
(återvinning) 

En lantbrukare är erbjudenjordmassor som kommer från bra åkermark. Massorna är tänkta att läggas på 
befintlig åkermark av sämre kvalitet.  

Länsstyrelsen anser att jordförbättringen inte är ett anläggningsändamål.  Användningen är dock ett 
återvinningsförfarande (markspridning med positiva effekter på jordbruket eller ekologin)vii. 
Avfallsförordningen gäller inte för naturliga material från jordbruk som används inom jord- eller 
skogsbruk och där användningen inte skadar eller innebär någon olägenhet för människors hälsa eller 
miljönxviii. Det innebär att det inte finns några krav avseende tillstånd för transport av jordmassorna. 
Dock är jordmassorna oftast ett avfall enligt definitionen i 15 kap. 1 § miljöbalken. På grund av 
ovanstående undantag regleras hanteringen inte av avfallsförordningen. Dock gäller fortfarande 9 kap, 
15 kap. 5a § (den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt 
godtagbart sätt), 12 kap. om samråd samt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Vid 
misstanke om väsentlig förändring av naturmiljön genom åtgärden, ska samråd ske med Länsstyrelsen 
enligt 12 kap. 6 §. I annat fall kan miljöförvaltningen förelägga om åtgärder om det finns skäl enligt 
hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. 

O. Biotopförbättrande åtgärder med jordmassor (bortskaffande) 
Tekniska förvaltningen vill använda jordmassor som blir över vid olika kommunala projekt för att 
omskapa ett område till en naturpark med en mosaik av kullar, dalar, våtmarker och vattendrag. 
Ärenden anmäls som ett 12:6-samråd. Syftet är både att förbättra naturmiljön samtidigt som man 
slipper deponera dessa troligen rena massor. Ändamålet är dock inte så angeläget att förvaltningen 
kommer anlägga parken om inte överskottsmassor uppkommer. Länsstyrelsen bedömer att massorna är 
att betrakta som avfall och att anläggandet av naturparken inte kan betraktas som anläggningsändamål 
och inte heller ett återvinningsförfarande R10vii enligt avfallsförordningen. Tekniska förvaltningen går 
därefter inte vidare med samrådet. 

P. Massor på skogsmark (mellanlagring)ii 
Ett byggföretag vill anordna en plats för att placera överskottsmassor efter hand som de uppstår i 
framtida byggprojekt i en storstadsregion. Företaget utreder förutsättningar för att successivt kunna 
avyttra och återvinna massorna och gör en tidsplan för verksamheten som håller sig inom tre år och 
maximala mängden massor understiger 10 000 ton. Platsen bedöms som lämplig för mellanlagring av 
avfall och företaget lämnar in en anmälan. Miljökontoret bedömer verksamheten som mellanlagring av 
avfall (C verksamhet) och förelägger om försiktighetsmått.  

Q. Användning av massor för skogsplantering (återvinning)ii 
Anmälan kommer in till kommunen om att använda överskott på en tidigare betesmark för att fylla ut 
ett område för skogsplantering. Stormfälld skog ska ersättas med lärkträdsplantering och marknivån 
behöver höjas i nivå med  en tillfartsväg för att underlätta framkomlighet för skogsmaskiner. 
Skogsstyrelsen tillfrågas angående behovet av massor samt behovet av lärkträdsodling. De menar att 
odling av snabbväxande lärkträd ses som motiverat i syfte att skydda närliggande skogsplanteringar mot 
vind och att massorna eventuellt kan utgöra jordförbättring. Anmälan omfattar även höjning av 
marknivån på två närliggande åkrar för att underlätta åtkomst för jordbruksfordon. Den ena åkern 
gränsar till ett vattendrag och den andra åkern ligger ca 50 m från samma vattendrag. Miljökontoret 
bedömer att då det finns viss risk för grumling av vattendraget är användningen av avfall 
anmälningspliktig enligt 9 kap. (C-verksamhet). Anläggning för att höja skogsplantering samt åkermarken 
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50 meter från vattendraget tillåts, men verksamhetsutövaren avvaktar med åkermarken närmast 
vattendraget, eftersom det krävs dispens från strandskyddet.  

R. Användning av muddermassor för sandstrandsförbättring 
En verksamhetsutövare vill använda muddrad sand till förbättringsåtgärder på en annan strand. 
Uppläggning bör anses vara ett bortskaffningsförfarande om uppläggningen inte är anläggningsändamål, 
d.v.s. inte fyller en funktion (se definitionen av anläggningsändamål) och omfattas då av koden 90.270 
eller 90.280. Man brukar använda dessa koder istället för deponeringskoderna när det gäller 
muddermassor. Om det finns ett anläggningsändamål är koderna för användning av avfall för 
anläggningsändamål tillämpliga. 

S. Uppläggning av muddermassor 
En hamn vill lägga upp muddermassor för avvattning på land. Massorna får inte dumpas i havet pga för 
höga föroreningshalter. I det fall uppläggning av muddermassor inte ingår i hamntillståndet eller om 
upplagsplatsen är utanför hamnområdet måste uppläggningen anmälas till kommunen då den utgör 
antingen mellanlagring av avfall eller behandling av avfall. Tänkbara koder är  

90.270B Uppläggning av muddermassa 
1. På ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte 
endast är ringa, eller 
2. I större mängd än 1 000 ton 

90.280C Uppläggning av  
1. Högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten 
och där föroreningsrisken endast är ringa, eller 
2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet 

90.375C  Anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall som uppkommer vid platsen, eller som 
förts till mellanlager för avfall, om uppställningstiden är högst 60 kalenderdagar under en 12-
månadersperiod och om mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton. (Länsstyrelsen har föreslagit 
en ny kod för avvattning som inte omfattas av 90.375 men det är i dagsläget osäkert om detta beaktas i 
revideringen av FMH-bilagan) 

90.410A/90.420B/90.430C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall, där 
prövningsnivån beror på mängderna. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

1Deponering definieras i 5 § Avfallsförordning (2011:927)  
1 Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Värmland. (2010). Hantering av schaktmassor 
Tillsynsvägledning. Miljösamverkan Västra Götaland 
1 SOU 2012:56 Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering, Betänkande av avfallsutredningen 
”… Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt istället för avfall, om ämnet eller föremålet 1. Har 
uppkommit i en produktionsprocess där huvudsyftet inte är att producera ämnet eller föremålet, 2. Kan användas 
direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är normal i industriell praxis och 3. Kommer att 
fortsätta att användas på ett sätt som är hälsomässigt godtagbart och som inte strider mot lag eller annan 
författning. …”(sid 28-29) 
1 Naturvårdsverket 18 oktober 2012, www.naturvardsverket.se/Start/Produkter-och-avfall/Avfall/Hantering-och-
behandling-av-avfall/Vagledning-for-bygg--och-rivningsavfall/Vem-gor-vad/Verksamhetsutovarens-avfallsansvar/ 
1 Definition i 3 § Förordning (2001:512) om deponering av avfall 
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1 Naturvårdsverkets handbok 2009:5 Markavvattning och rensning – Handbok för tillämpning av bestämmelserna i 
11 kapitlet i miljöbalken, sida 27 
1 Avfallsförordningen Bilaga 2, R3 respektive R10 
1 Avfallsförordningen Bilaga 2, R13 
1 Naturvårdsverkets Handbok 2010:1 (sid 21-22) 
1 Naturvårdsverkets kommentarer till verksamhetsbeskrivningarna i FMH-bilagan, avd. 1 
1 Avfallsförordningen 5 § 
1 Naturvårdsverket, 6 mars 2012, www.naturvardsverket.se/Start/Produkter-och-avfall/Avfall/Hantering-och-
behandling-av-avfall/atervinning-av-avfall-i-anlaggningsarbeten/ 
1 Naturvårdsverket 6 mars 2012, www.naturvardsverket.se/sv/Start/Produkter-och-avfall/Avfall/Hantering-och-
behandling-av-avfall/Deponering-av-avfall/Vara-generella-synpunkter-i-deponiyttranden/Deponi-eller-skidbacke/ 
1 Miljösamverkan Västra Götaland (2011) Handledning för täkttillsyn 
1 Proposition 1964:148 inför Naturvårdslagen 1964 
1 Definition: avfall från prospektering, utvinning eller bearbetning, avfall från lagring av en mineraltillgång och avfall 
från driften av bergtäkt, Förordning (2008:722) om utvinningsavfall 
1 Länsstyrelsen Skåne, Kontrollenheten, Pyret Ovesson 
1 11 § 2. Avfallsförordning (2011:927) 
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CHECKLISTA 
 

1. Administrativa uppgifter 

Företagets namn/Verksamhetsutövare  
 
 

Org/persnr Tfn nr 

Adress 
 

Fastighetsbeteckning 
 
 

Postadress 
 
 

E-postadress 

Finns fler verksamhetsutövare på fastigheten 

Fastighetsägare 
 
 

Org/persnr 
 

Tfn nr 

Bedrivs verksamhet i annan kommun?  
 
 
Datum 
 
 

Ifylld av 

Datum för inspektion 
 
 

Närvarande 

 

2. Kontroll mot gällande tillstånd, anmälan, förelägganden  

3. Vilken typ av verksamhet bedrivs?  Ange verksamhetskod. 

4. Under vilken tidsrymd bedrivs verksamheten? 

Vägledning punkt 2-4 
Observera att nedanstående information är en förkortad version av lagstiftningen (bilagan till  
Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Andra verksamhetskoder kan också 
förekomma 
 
MELLANLAGRING 
Max tidsrymd: återvinning/behandling 3 år, 
bortskaffande 1 år  

90.30(B) … mellanlagring av annat avfall än 
farligt avfall om 
1. mer än 10 000 ton ej avsett för byggnads-   
eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 30 000 ton avfall om anläggningen 
inte är tillstånds- 
pliktig enligt 1. 
  

90.40(C) .… mellanlagring av annat avfall än 
farligt avfall om den totala avfallsmängden…är 
större än 10 ton. 
 
90.50(B)… mellanlagring av farligt avfall, om 
mängden avfall vid något tillfälle uppgår till 
   1. mer än 5 ton oljeavfall, 
   2. mer än 30 ton blybatterier, 
   3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska     
produkter, 
   4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 
   5. mer än 1 ton annat farligt avfall. 
   Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller 
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inte 
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta 
motordrivna fordon, 

 
90.60(C) … mellanlagring av farligt avfall som 
utgörs av uttjänta motordrivna fordon eller om 
mängden avfall inte vid något tillfälle uppgår  till 
   1. mer än 5 ton oljeavfall, 
   2. mer än 30 ton blybatterier, 
   3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska 
produkter, 

   4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 
   5. mer än 1 ton annat farligt avfall. 

 
ANVÄNDNING FÖR ANLÄGGNINGSÄNDAMÅL  
90.130(B) Användning för anläggningsändamål 
av avfall på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, och  
där föroreningsrisken inte endast är ringa. 
 
90.140(C) Användning för anläggningsändamål 
av avfall på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, och där 
föroreningsrisken är ringa 
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5. Vilka typer/fraktioner av massor tas emot?  

 
6. Förekommer mottagning av massor med okänt föroreningsinnehåll? 
 
7. Förekommer omklassning av massor? Hur beaktas tidigare genomförd provtagning? 

 
8. Hur hanteras de olika massorna? 
 
9. Vilken dokumentation finns? 

 
Vägledning punkt 5-9 
Exempel på olika typer av massor är asfalt, betong, grus som kan ha varierande föroreningsinnehåll. 
Rivningsavfall o d ska sorteras så att återvinningsbara fraktioner (ex trä, plast) går till återvinning.  
Punkt 6: mottagning av massor med okänt föroreningsinnehåll får ej förekomma. 
Om massor omklassas så ska detta motiveras skriftligt, tidigare och nya analysresultat ska dokumenteras 
och finnas tillgängliga för tillsynsmyndigheten. Denna dokumentation ska sparas. Detta förfarande är 
också något Länsstyrelsen trycker på i sin information. 

Endast massor som kan vara lämpliga till anläggningsändamål (ex bullervallar, bärlager till vägar) ska 
finnas i dessa. Exempel på passande massor för bullervallar är jord med för platsen lämplig 
sammansättning/föroreningsgrad. För bärlager till vägar är exempel på passande massor krossad 
betong/tegel med för platsen lämplig sammansättning/föroreningsgrad.  
Olika typer av massor ska förvaras åtskilda och dokumentation för varje hög ska finnas. För varje parti av 
massor som tas emot/mellanlagras ska det finnas dokumenterat/antecknat (Avfallsförordning 2011:927 
54 §) var de kommer ifrån (fastighetsbeteckning, kommun), vilken typ av verksamhet som bedrivits på 
ursprungsfastigheten historiskt (ex åkermark, kemtvätt), vilken metod för återvinning/bortskaffande 
som använts, mängd massor (kbm/ton)/år samt var avfallet lämnas när det återvinns eller bortskaffas. 
Denna anteckning ska bevaras i minst tre år.  
Farligt avfall får ej blandas (Avfallsförordning 2011:927, 16§). 
Vad gäller provtagning av massor se under ”vägledning punkt 10-12”.  
 
10.   Redogör för provtagningen. Vem utför provtagning? 
 
11.  Vilka gränsvärden/riktvärden/haltkriterier används? 
 
12. Vad är motivet till att ett visst gränsvärde/riktvärde/haltkriterie används?  
 
Vägledning punkt 10-12 
Beroende på massornas karaktär behövs provtagning av olika ämnen/ämnesgrupper (ex metaller, oljor). 
Provtagning av massorna bör i de flesta fall ske innan massorna flyttas från ursprungsfastigheten så att 
man vet hur de ska behandlas/hanteras på nästa plats (ex under tak, på tät platta).  
Redogörelsen över provtagningen ska innehålla: var prov tagits, hur många prov, de olika djupen proven 
tagits på, samlingsprov/enstaka prov, datum för provtagning.    
Vad som också påverkar provtagningsbehovet är var och till vad massorna ska användas. Troligen 
behöver ex åkermark inte provtas om massorna inte ska används i ett känsligt område.  
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Val av gränsvärde/riktvärde/haltkriterie (ex ref.värde, branschspecifika riktvärden) ska motiveras med 
de påförda massornas egenskaper (ex massornas naturliga metallinnehåll eller dess föroreningsinnehåll) 
och även hur känslig fastigheten där massorna slutligen ska läggas är. Påförda massor ska inte medföra 
att platsen där de läggs förorenas.   
 
13. Transportdokument ska redovisas 
 
14. Redovisa vilken fastighet och verksamhet som massorna (i kbm/ton) har transporterats till 
 
Vägledning punkt 13-14 
Vem utför transport? Finns tillstånd/anmälan från Länsstyrelsen för att utföra transport (36,42 §§)? Den 
som lämnar avfall för hantering/transport ska kontrollera att erforderliga  tillstånd/anmälan finns (53§).  
 
Transportdokument (Avfallsförordning 2011:927 55-58§§): 
Farligt avfall 
Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet där farligt avfall uppkommer (55§) / anm.pliktig insamling 
av farligt avfall (56§) /  tillståndspliktig transport av farligt avfall (57§) / handlare eller mäklare som säljer 
eller förmedlar farligt avfall (58§) ska föra anteckningar om (anteckningarna ska bevaras i minst 3 år):   
– årlig mängd (55-58 §§) 
– vart avfallet transporteras (55, 57 §§) 
– vilket sätt avfallet transporteras (57 §) 
– varifrån avfallet kommer (56-58 §§) 
– hur ofta insamling sker (56§) 
– mängd som säljs eller förmedlas årligen (58§) 
– till vem avfallet säljs eller förmedlas (58§) 
 
59 § Den som har fört anteckningar om avfall enligt 54–58 §§ ska ge tillsynsmyndigheten och tidigare 
innehavare av avfallet möjlighet att ta del av innehållet i anteckningarna, om myndigheten eller den 
tidigare innehavaren begär det. 
 
60 § När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att transporteras inom Sverige ska den som lämnar 
avfallet (lämnaren) och den som tar emot avfallet (mottagaren) se till att det finns ett 
transportdokument. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt 
vem som är lämnare och vem som är mottagare. Transportdokumentet ska vara undertecknat av 
lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska undertecknandet ske med lämnarens 
elektroniska signatur.  
 
 
Punkt 14 underlättar för samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter. Kunskap om massorna respektive 
fastigheter/känsliga områden finns bara om det egna objektet.  
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Information om hantering av massor 

 
Informationsmaterialet vänder sig till inspektörer på myndigheter, privatpersoner och till bolag som 
hanterar massor. Länsstyrelsens avsikt är att informationen ska uppdateras löpande och vara en hjälp 
vid hanteringen av massor. 
 
De massor som avses i dokumentet är uppgrävda massor. Till exempel kan massorna komma från ett 
schaktarbete i ett industriområde eller från ett område där det tidigare funnits en industriell aktivitet. 
De kan också komma från jordbruksmark eller från mark inom eller utanför tätort som är opåverkad. 
Det kan vara naturlig jord eller fyllnadsmassor med varierande mängd av organiskt material och olika 
minerogena fraktioner, från morän med olika grad av lerinnehåll till mer homogena massor där en 
fraktion dominerar. 
 

 
 

Varför provtagning? 

I EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) finns en avfallshierarki. Om avfall uppstår så ska avfallet i första 
hand återanvändas och i andra hand återvinnas. En förutsättning för att massor ska kunna återanvändas 
eller återvinnas är att föroreningsgraden fastställs. 
 

Om massorna ska användas för ett anläggningssyfte, till exempel som bärlager, för utfyllnad eller som 
bullervall – då kräver lagstiftningen att avfallsinnehavaren tar reda på om det finns en risk med 
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massorna och hur stor den är1. I många fall krävs provtagning. Avfallsinnehavaren måste kunna 
redovisa innehållet i massorna för tillsynsmyndigheten. 
 
Om massorna ska lämnas till en behandlingsanläggning, mellanlagringsanläggning eller för 
deponering så krävs också provtagning i de flesta fall, eftersom avfallsinnehavaren måste kunna 
redovisa innehållet i massorna för mottagaren och tillsynsmyndigheten. 
 
En kontroll av uppgrävda massor är nödvändig för att massorna ska kunna lämnas till rätt mottagare 
för behandling/bortskaffande och så att inte stora volymer behandlas på ett alltför kostsamt sätt i 
onödan. Dessutom för att inte kraftigt förorenade mindre mängder jord ska blandas med större, renare 
volymer. 
 
 
Vilka massor behöver provtas? 
För att ta reda på om massorna behöver provtas och i vilken utsträckning, kan frågorna nedan vara till 
hjälp. Om svaret är ja på någon fråga, finns misstanke om förorening. 
 

1. Kommer massorna från en fastighet där saneringsarbete pågår eller har genomförts?  
2. Kan fastigheten ha fyllts ut med förorenade massor? 
3. Kommer massorna från en fastighet där det där det bedrivs/ har bedrivits industriverksamhet? 
4. Finns det eller har det funnits avfallsupplag, lager av kemikalier, cisterner/tankar eller 

oljeavskiljare på fastigheten som kan misstänkas ha förorenat marken? 
5. Kommer massorna från schaktning av vägbankar, bangårdar eller banvallar? 
6. Har tankning av olja, bensin eller diesel etc. förekommit på platsen? 
7. Har några olyckor inträffat på platsen t.ex. spill eller brand? 
8. Finns någon annan misstanke om att massorna kan vara förorenade? 

 
Ingen misstanke om förorening: 
Om det inte finns någon anledning att misstänka föroreningar i materialet, till exempel när det gäller 
massor på landsbygden, som dokumenterat inte påverkats av någon industriell aktivitet, bör 
provtagning inte behövas. Ta kontakt med miljökontoret i kommunen för diskussion! Tänk på att det 
är verksamhetsutövaren som ska föreslå sin syn på provtagning för myndigheten. Det är inte 
myndighetens uppgift att agera konsult.  
 
Vid misstanke om förorening: 
Det är omöjligt att ange att ett visst antal prov per volymenhet ska tas ut för analys av den anledningen 
att det är många faktorer som avgör. Det är inte enbart volymen som ska bestämma antalet prov utan 
en sammanvägd bedömning av bland annat : 
Ursprung, typ av massor till exempel fyllnadsmassor, föroreningstyper, hur ämnena kan vara fördelade 
i jorden, om det är prioriterade riskminskningsämnen eller utfasningsämnen (förklaring nedan) och 
vad massorna ska användas till med mera. Ta kontakt med miljökontoret i din kommun. 
  
Vid större projekt eller mer komplex föroreningsbild, bör en provtagningsplan upprättas och eventuellt 
kommuniceras med tillsynsmyndigheten. Om massorna är heterogena eller om misstanken är extra 
stor att det kan finnas föroreningar, bör provtätheten öka, exempelvis vid slumpmässigt spridda 
föroreningar i fyllnadsmassor.  
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Provtagningstätheten bör öka om: 

1. föroreningarna förekommer slumpmässigt, 
2. det rör sig om utfasningsämnen (se vidare www.kemi.se/prio). 

a.  svårnedbrytbara organiska föroreningar; bl a dioxiner, PAH, PCB, 
b.  tungmetaller bl a bly, kadmium, kvicksilver 

3.  det rör sig om prioriterade riskminskningsämnen (se vidare www.kemi.se/prio). 
4. det är uppenbart att det kan finnas förhöjda halter av olika näringsämnen, ex. fosfor, kväve 

m.fl.  
5. det saknas information om avfallet, 
6. det saknas information om processen som gett upphov till avfallet 

 

 
 
Fler prov innebär säkrare bedömning av föroreningssituationen och högre kostnad men medför också 
att risken blir mindre att avfallet klassas fel och används på ett felaktigt sätt. 
 
För muddermassor så gäller att kompletterande provtagning måste ske då massorna läggs upp på land. 
Det krävs ofta mer omfattande provtagning då massorna ska användas på land än då massorna ligger i 
vattnet. 
 

Provtagningsmetodik 
Samlingsprov används i första hand, eftersom dessa representerar en större volym massor än enskilda 
prov2. Enskilda prov undviks i möjligaste mån eftersom de i princip endast representerar själva 
provpunkten (och eventuellt dess närmaste omgivning).  
Länsstyrelsens inställning är att sannolikhetsbaserad provtagning bör användas som utgångspunkt. Det 
finns flera olika typer av metoder. De enklaste och mest tillämpade metoderna är slumpmässig 
provtagning och systematisk provtagning samt kombinationer av dessa som till exempel systematisk 
slumpmässig provtagning. I vissa fall kan även en uppdelning i olika lager vara lämpligt.  
 
Ibland kan bedömningsbaserad provtagning vara lämpligare. Vid bedömningsbaserad provtagning 
baseras antalet prov och provpunkternas lägen på mer eller mindre subjektiva bedömningar. Den stora 
nackdelen med denna strategi är att det inte går att kvantifiera hur säkert resultatet blir.  Det finns en 
hel del litteratur om provtagningsmetoder, se referenslista2,3,4. 
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Provtagning inne på anläggningar 
När massor tas emot på en anläggning, bör dessa redan vara provtagna eller bedömda med avseende 
föroreningsgrad. Om ny provtagning sker av massorna, bör bedömningen av föroreningsgraden 
baseras på tidigare och nya resultat. Om den nya provtagningen leder till att massorna klassas 
annorlunda än när de togs in på anläggningen, ska detta motiveras och dokumenteras. 
Dokumentationen ska finnas tillgänglig för tillsynsmyndigheten att granska. Samtliga analysprotokoll 
ska sparas. Det ska framgå om provtagningen utfördes genom att ta enskilda prov eller samlingsprov. 
Även antalet prov och om sannolikhetsbaserad eller bedömningsbaserad provtagning utförts, ska 
framgå (se stycket om Metodik). Uppgifterna skall dokumenteras skriftligt och sparas i 5 år5. 
 
 
Vem har ett ansvar? 
Uppgrävda massor utgör ett avfall (15 kap 1§ MB). Det är innehavaren av avfallet som har det 
övergripande ansvaret (15 kap 5a§ MB) för att avfallet tas om hand på ett hälso- och miljömässigt 
godtagbart sätt.  Det är också innehavaren av avfallet som är den som måste klargöra om massorna 
behöver provtas och därefter hur de ska hanteras och på vilket sätt de påverkar miljön6. Om 
innehavaren väljer att inte provta så blir inte ansvaret mindre eller försvinner. 
 
 
Dokumentation 
När massor grävs upp är det en fördel för alla som kommer att hantera massorna i en transportkedja, 
om det från början görs en tydlig och noggrann beskrivning av massorna. Dokumentationen bör 
innehålla uppgifter om massornas typ och eventuella innehåll av föroreningar. Dokumentationen bör 
även innefatta uppgifter om vilka ämnen som hanterats och vilken verksamhet som bedrivits på 
ursprungsplatsen, var massorna grävts upp, hur och var de ska transporteras och vilken plats som är 
slutdestination. 
 
Den ursprungliga dokumentationen från grävschakten inklusive eventuella analysresultat bör alltid 

följa med i det fall schaktmassorna lämnas vidare till någon som i miljöbalkens mening är ny 

innehavare av avfallet. Den nya innehavaren av avfallet måste alltid göra en egen bedömning av 
tillförlitligheten i den dokumentation som följer med. Om det finns frågetecken eller osäkerheter om 
massornas innehåll, bör provtagning ske. Om den nya avfallsinnehavaren genom nya analyser utför en 
omklassning av massorna, bör detta motiveras och dokumenteras, se avsnittet om ”Provtagning inne 
på anläggningar”. 
 
 
Redovisning av projekt 
Om uppläggning av massor sker under en längre period, exempelvis för att skapa en bullervall, så bör 
redovisning av projektet ske minst varje halvår till tillsynsmyndigheten. En rapport bör innehålla 
uppgifter om vilka mängder som tillförts vallen, vilka typer av massor det är, vilka ämnen som finns i 
massorna och hur detta kontrolleras och hur projektet är tänkt att fortsätta. 
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Krav på den som lämnar ifrån sig avfall 
Enligt avfallsförordningen7 (53 §) ska den som lämnar avfall, som uppkommit i en yrkesmässig 
verksamhet till någon annan för transport eller annan hantering, kontrollera så att mottagaren, som ska 
hantera avfallet, har gjort den anmälan eller har det tillstånd som krävs för hanteringen. 
 
 
Anmälan om avhjälpandeåtgärder 
I en anmälan om avhjälpandeåtgärder1 enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (1998:899) så ska det bland annat finnas uppgifter om transportör och godkänd mottagare 
samt i den mån det går även slutdestination. I anmälan ska det framgå vilket typ av tillstånd som den 
godkända mottagaren har. Se även avsnitt om ”Krav på den som lämnar ifrån sig avfall”. 
 
I beslutet för en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet, är det i de flesta fall reglerat vilken typ 
av avfall och halter som får tas emot. En anläggning får därför endast ta in massor med känt 
föroreningsinnehåll, om det är reglerat i beslutet. Se avsnittet om ”Vilka massor behöver provtas”. 

 

Användning av bakgrundshalter 

Länsstyrelsen anser att man bör skilja på tätortsnära halter och halter utanför tätort när det gäller 
uppläggning av massor till exempel i bullervallar eller som utfyllnad vid markarbeten eller i naturlig 
mark. 
 
Strävan bör vara att massor som uppkommit i tätort inte avsätts utanför tätorten. Däremot kan detta 
ske om föroreningshalterna i massorna inte överstiger de bakgrundshalter som gäller utanför tätorten. 
 
I första hand bör bakgrundshalter inom kommunen användas. Det förutsätter dock att det finns en 
kommunal sammanställning över relevanta bakgrundshalter. Det är i normalfallet inte rimligt att 
begära att verksamhetsutövaren ska ta fram ett sådant underlag. Om det inte finns ett kommunalt 
underlag anser Länsstyrelsen att ett lokalt underlag normalt är att föredra framför regionala 
sammanställningar.  
 
Om det finns en känslig omgivning, mark eller vatten, bör man göra bedömning på plats av vad som är 
acceptabla föroreningshalter. Dessa bör fastställas av tillsynsmyndigheten efter förslag av 
verksamhetsutövaren och vara baserade på de lokala förutsättningarna. 
 
I övriga fall bör halterna under redovisade bakgrundshalter alternativt gränsen för mindre än ringa risk 
enligt ”NV Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten”8 accepteras.  
 
Det är viktigt att förelägganden utformas så att det är tydligt vilka bakgrundshalter som avses.  

1. vilket område (fastighet, kvarter, kommun, län, landsdel, hela landet) som ska 
användas som referens när man hänvisar till bakgrundshalter, 

2.  vilka markförutsättningar som är relevanta att jämföra med (tätort,  landsbygd, 
känslig omgivning etc.) samt 

3. på vilket sätt analysresultaten ska tolkas gentemot eventuella rapporter.  
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Det bör dessutom framgå om ”strängast gäller” eller om det räcker att uppfylla det ena av kraven - 
bakgrundshalter eller handboken. 
 
Om man hänvisar till specifika rapporter bör man vara observant på om rapporterna anger 
medianvärden, 90-percentiler, medelvärden etcetera, vilket påverkar utvärderingen av 
analysresultaten. Hänvisning till rapporter ska ske på sådant sätt att det inte råder någon tveksamhet 
om vilka halter som avses. 
 
 
Masshantering 
I första hand är det viktigt att minimera mängden avfall. Om massor grävs upp är det viktigt att skilja 
ut massor som är mindre förorenade och kan återanvändas eller återvinnas. Massor som grävs upp på 
en fastighet och som är förorenade i mindre grad bör inte per automatik köras iväg innan följande 
frågor ställts: 
Kan massorna användas inom verksamhetsområdet? Vad blir den totala miljöbelastningen (utsläpp, 
buller m.m.) om all jord transporteras iväg? Vart kommer massorna att köras? Finns det uppenbara 
avsättningsområden i närheten? Hur ser analysresultaten ut?  
 
Analysresultat av massornas innehåll och ursprung bör vara underlag i bedömningen av vad som 
lämpligast görs med dem. En bedömning måste göras om det är 90-percentilen, medianhalt eller annan 
nivå som ska användas. Att halten av ett ämne i en punkt överstiger ett riktvärde marginellt kanske 
inte ska styra åtgärden. Ett tips är att lyfta blicken och se till helheten. En diskussion om hur massorna 
kan hanteras bör ske med myndigheten. 
 
Om massor som är förorenade påträffas till exempel vid exploatering eller andra grävarbeten så ska 
tillsynsmyndigheten underrättas (10 kap. 11 § miljöbalken). 
 
Vid återfyllnader vid saneringsobjekt kan ibland högre halter än bakgrundshalter accepteras. Detta 
avgörs i varje enskilt fall.  
 
 
 
 
 

Länsstyrelsen Skåne 

Publicerad 130110 

Kontaktperson på Länsstyrelsen: David Lalloo 

Telefon 040/252056 
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EXEMPELBESLUT 
Förslag till beslutstexter gällande hantering av förorenade eller inte förorenade massor och annat avfall. 
Nedan listas ett antal olika ärenden som kan uppstå och som involverar hantering av massor på olika 
sätt. Under varje huvudrubrik kommer först en ingress, därefter en beslutstext, en motiveringstext, 
lagrum och sedan lite ytterligare information. Detta är förslag på försiktighetsmått och motiveringar 
som kan användas vid det aktuella slaget av ärende. Varken format eller punkter ska ses som något 
definitivt som måste användas. Många av försiktighetsmåtten och motiveringarna kommer igen i flera 
av de olika ärendena. Observera att samtliga beslut är utformade som delegationsbeslut. Beroende på 
hur delegeringsordningen i respektive kommun ser ut kan vissa beslut behöva fattas av nämnden, och 
vissa formmässiga justeringar behöver då göras.  

Kom ihåg att varje ärende i sig fortfarande är unikt, och man måste därför alltid ta ställning till vilka 
försiktighetsmått som ska beslutas i det enskilda ärendet. Motiveringar måste också alltid anpassas efter 
varje enskilt ärende. 

Till några av besluten finns tips kring vad man bör tänka på vid handläggningen, eller information om 
saker som absolut måste anpassas till den enskilda kommunen eller det enskilda ärendet. Om 
informationen utgör kommentarer till en specifik beslutspunkt så ligger den som ett eget stycke efter den 
punkt som informationen handlar om. Sådan information är kursiverad och omgärdas av kantlinjer. 

Innehållsförteckningen nedan innehåller hyperlänkar till respektive ärendetyp. 
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4. Ärenden där det kommit in en saneringsanmälan som innefattar schaktsanering och bortforsling av 
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5. Ärenden där det kommit in en anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål, 
uppläggning av muddermassor eller inert gruv- och täktavfall (koderna 90.140 och 90.280). ............ 34 

6. Ärenden där det kommit in en anmälan om mellanlagring av avfall som innefattar massor (kod 
90.40) eller där det inkommit en anmälan om förbehandling, sortering, mekanisk bearbetning, annan 
återvinning eller bortskaffande av avfall (koderna 90.80, 90.110, 90.370, 90.375, 90.390, 9.430) ..... 37 
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1. Allmänna punkter och råd som kan vara användbara vid samtliga 
ärendeslag 
I beslutstexten, direkt efter själva beslutspunkterna, kan med fördel en eller båda av följande två beslut-
stycken användas. Konsekventa tillägg bör då också finnas med under lagrum. Notera dock att dessa 
punkter också måste motiveras, men några förslag till motiverings-texter är inte skrivna eftersom detta 
gäller specifika ärenden. Motiveringen är dock viktig!  

Beslut 
Punkten X i beslutet förenas med stöd av 26 kap. 14 § miljöbalken (1998:808) med ett vite om X 
kr om föreläggandet inte fullföljs inom föreskriven tid.  

Beslutet gäller med stöd av 26 kap. 26 § miljöbalken (1998:808) omedelbart även om det 
överklagas. 

Lagrum 
Enligt 26 kap. 14 § miljöbalken får förelägganden förenas med vite. 

Enligt 26 kap. 26 § miljöbalken får miljönämnden bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart även om 
det överklagas. 

 

790330-002
Maskinskriven text
Miljösamverkan Skåne - Kristianstad, 17 jan 2013 



28
 

2. Ärenden där det beviljats marklov eller bygglov som innefattar att 
massor tas till en plats för uppläggning eller utfyllnad 

Försiktighetsmått vid uppläggning av massor som utgörs av 
avfallsmaterial 
Miljönämnden har fått kännedom om att ni erhållit marklov av kommunens byggnadsnämnd. Lovet har 
givits genom byggnadsnämndens beslut den XX månad 20XX, § XX. 

För att få kännedom om att marklov eller bygglov getts behöver miljönämnden begära ut uppgifter från 
den nämnd eller den avdelning som beviljar sådana lov. Denna kommunicering bör lämpligtvis ske 
rutinmässigt. Observera att de mark- eller bygglov som den här ärendetypen syftar till endast krävs inom 
detaljplanelagt område! Åtgärder som sker utanför detaljplanelagt område kan miljötillsynsmyndigheten 
inte kontrollera med hjälp av byggnämndens beslut.  

Beslut 
Miljönämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9 och 21 §§ miljöbalken (1998:808) att förelägga 
XXX (organisationsnummer XXX) om följande vid beviljade markarbeten på fastigheten XXX i 
XXX kommun: 

1. Massor som ska användas för uppläggning eller utfyllnad får ej innehålla fraktioner av 
bygg-, rivningsavfall eller annat liknande avfall. 

2. Det kemiska innehållet i massor som ska användas för uppläggning eller utfyllnad ska 
uppfylla halt- eller lakningskraven för mindre än ringa risk enligt Naturvårdsverkets 
handbok 2010:1.  

Istället för hänvisning till handboken enligt punkten 2, kan det i många fall vara lämpligare att hänvisa 
till bakgrundshalter på den plats där massorna ska läggas. Val av parametrar kan behöva specificeras 
beroende på området, men en bra grund är att hålla sig till åtminstone de parametrar som finns med i 
handboken. I vissa kommuner finns generella bakgrundshalter dokumenterade, men i enskilda fall kan det 
vara befogat att VU tar fram specifika riktvärden baserade på bakgrundshalter som i sin tur baseras på 
provtagning på platsen. 

3. En redovisning där det visas att punkten 2 uppfylls ska komma in till miljönämnden 
senast två veckor efter att massorna levererats. Redovisningen ska också innehålla en 
beskrivning av provtagningsförfarandet, samtliga analysprotokoll samt en beskrivning av 
hur stora mängder som tagits emot och var de kommer från. 

Beslutet är fattat med stöd av miljönämndens delegationsordning. 

Skäl för beslutet 
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får miljönämnden meddela de förelägganden och förbud som 
behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 
meddelats med stöd av balken ska efterlevas.  

Enligt 26 kap. 21 § miljöbalken får miljönämnden förelägga den som bedriver verksamhet eller 
vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i miljöbalken eller i föreskrifter som meddelats 
med stöd av balken, att till nämnden lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 
Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan 
verksamhet.  

Miljönämndens bedömning 
OBS! Inkludera även konkret motivering till varför krav ställs på just den här utfyllnaden! 

Vid markarbeten där mark fylls ut eller där marknivån på något annat sätt ändras genom tillförsel 
av material, är det olämpligt att använda massor som innehåller avfallr från rivningsarbeten. På 
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vissa platser kan det vara acceptabelt, men det gäller endast i undantagsfall. Den berörda 
lokaliseringen bedöms inte utgöra något sådant undantagsfall. Rivningsavfall är olämpligt som 
markkomponent eftersom det inte liknar de material som normalt sett förekommer i naturliga 
markekosystem. 

Det är också olämpligt att ha högre halter av föroreningar i vissa markområden än vad det är i 
omgivningen i övrigt, eftersom även sådana förhållanden stör de naturliga markekosystemen på 
svåröverskådliga sätt. Naturvårdsverkets handbok 2010:1 ger en bra grund för bedömning av 
vilka typer av massor som fungerar bra på de flesta platser. 

För att miljönämnden ska kunna säkerställa att miljöriskerna verkligen förblir låga genom de 
åtgärder som vidtas, behöver uppgifter om massornas ursprung och innehåll lämnas för 
granskning. Provtagningsförfarandet påverkar i stor grad resultatet av provtagningen, och därför 
är även dessa uppgifter relevanta. Med massornas ursprung menas den plats som de 
ursprungligen kommer ifrån samt vilken transportkedja massorna har följt. 

Övrig information 
Notera att verksamheten också kan komma att omfattas av krav på anmälan för samråd till 
Länsstyrelsen i Skåne län enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808). Anmälan för samråd ska i 
så fall göras senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas. 

Ni är välkomna att kontakta ärendets handläggare om något i beslutet är oklart. Kontaktuppgifter 
finns på första sidan till denna skrivelse. 

Information om tillsynsavgift 
Tillsyn enligt miljöbalken debiteras av miljönämnden med en timtaxa på XXX kronor enligt 
kommunfullmäktiges beslut XXX. 

Information om hur man överklagar 
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3.  Ärenden där det beviljats rivningslov som omfattar hantering av s.k. 
inert byggavfall som kommer att avlägsnas från platsen 

Försiktighetsmått beträffande hantering av rivningsavfall 
Miljönämnden har fått kännedom om att ni erhållit rivningslov av kommunens byggnadsnämnd. Lovet 
har givits genom byggnadsnämndens beslut den XX månad 20XX, § XX. 

För att få kännedom om att marklov eller bygglov beviljats behöver miljönämnden begära ut sådana 
uppgifter från den nämnd eller den avdelning som beviljar sådana lov. Denna kommunicering bör 
lämpligtvis ske rutinmässigt. Observera att de mark- eller bygglov som den här ärendetypen syftar till 
endast krävs inom detaljplanelagt område! Åtgärder som sker utanför detaljplanelagt område kan 
miljötillsynsmyndigheten inte kontrollera med hjälp av byggnämndens beslut.  

Beslut 
Miljönämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9 och 21 §§ miljöbalken (1998:808) att förelägga 
XXX (organisationsnummer XXX) om följande vid beviljade rivningsarbeten på fastigheten XXX 
i XXX kommun: 

1. Allt rivningsavfall som kan återanvändas eller återvinnas ska transporteras till en 
anläggning som är godkänd för ändamålsenlig hantering av respektive avfallsslag. Detta 
ska ske i samband med rivningsarbetet, och ska vara slutfört senast 2 veckor efter att 
rivningsarbetet är avslutat. 

2. Allt rivningsavfall som inte kan återanvändas eller återvinnas ska transporteras till en 
anläggning som är godkänd för deponering av respektive avfallsslag. Detta ska ske i 
samband med rivningsarbetet, och ska vara slutfört senast 2 veckor efter att 
rivningsarbetet är avslutat. 

3. Uppgifter om rivningsavfallets transportkedja och destination ska lämnas till 
miljönämnden senast två veckor efter att avfallet nått sin destination. Med destination 
menas plats för eventuell användning om avfallet är återanvändningsbart, uppgifter om 
var, när och genom vilka metoder avfallet upphörde att vara ett avfall om avfallet är 
återvinningsbart, samt plats för slutlig deponering om avfallet ej är återanvändningsbart 
eller återvinningsbart.  

Beslutet är fattat med stöd av miljönämndens delegationsordning. 

Skäl för beslutet 
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får miljönämnden meddela de förelägganden och förbud som 
behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 
meddelats med stöd av balken ska efterlevas.  

Enligt 26 kap. 21 § miljöbalken får miljönämnden förelägga den som bedriver verksamhet eller 
vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i miljöbalken eller i föreskrifter som meddelats 
med stöd av balken, att till nämnden 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 53 § avfallsförordningen (2011:927) får den som lämnar ifrån sig ett avfall enbart lämna 
avfallet till mottagare som har gjort den anmälan eller har det tillstånd som krävs för 
hanteringen. Avfallslämnaren har också enligt samma paragraf en skyldighet att kontrollera att 
mottagaren uppfyller detta krav. 

Miljönämndens bedömning 
OBS! Inkludera även konkret motivering till varför krav ställs på just det här rivningsavfallet! 
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Av EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) framgår en tydlig avfallshierarki där man i första hand ska 
förebygga att avfallet uppstår och om avfallet ändå uppstår ska man i första hand återanvända 
avfallet, i andra hand materialåtervinna avfallet, i tredje hand återvinna det på annat sätt och 
endast i sista hand bortskaffa avfallet. Återanvändning förutsätter att materialet kan användas till 
exakt samma sak som det har använts till tidigare, utan att några risker ökar på någon plats. 
Många avfallsslag går olyckligtvis inte att återanvända, och olika former av återvinning blir då 
aktuella. Hur återanvändning och återvinning ska ske är reglerat genom miljöbalken, och det är 
därför viktigt att den som tar emot avfallet har de kunskaper som krävs för att hanteringen ska 
ske på rätt sätt. 

Observera att även schaktmassor som grävs upp och lämnar fastigheten i samband med rivningen 
är att betrakta som rivningsavfall, och omfattas därmed av detta beslut. 

Övrig information 
Ni är välkomna att kontakta ärendets handläggare om något i beslutet är oklart. Kontaktuppgifter 
finns på första sidan till denna skrivelse. 

Information om tillsynsavgift 
Tillsyn enligt miljöbalken debiteras av miljönämnden med en timtaxa på XXX kronor enligt 
kommunfullmäktiges beslut XXX. 

Information om hur man överklagar 
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4. Ärenden där det kommit in en saneringsanmälan som innefattar 
schaktsanering och bortforsling av massor 

Försiktighetsmått i samband med avhjälpande åtgärder 
Miljönämnden tog den XX månad 20XX emot en anmälan om avhjälpande åtgärder i ett 
förorenat område på fastigheten XXX. Anmälan gäller avlägsnande av XXX. Entreprenör för 
arbetet är XXX och miljökontroll ska ske med hjälp av XXX. Kompletterande uppgifter till 
anmälan inkom den XX månad 20XX och handlade om XXX. 

Observera att det här beslutet inte ska skickas förrän anmälan är komplett! Viktiga detaljer som 
behöver finnas med i den kompletta anmälan är t.ex. redovisning av vart uppgrävda massor 
avses skickas och att de säkerställt både att mottagaren verkligen har rätt tillstånd samt har 
möjlighet att ta emot de aktuella massorna. 

Beslut 
Miljönämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 19 och 21 §§ miljöbalken (1998:808) att 
förelägga XXX (organisationsnummer XXX) om följande gällande de anmälda 
avhjälpandeåtgärderna på fastigheten XXX: 

1. Åtgärderna ska genomföras med de försiktighetsmått och tidsangivelser som är angivna i 
anmälan och i dess kompletteringar, samt i enlighet med vad som följer av nedanstående 
punkter. Om det finns skiljaktigheter däremellan, är det i första hand nedanstående 
punkter som gäller. 

Om åtgärdsmålen inte är tillräckliga så förelägger man istället om specifika åtgärdsmål. Kan 
vara lämpligt att även lägga in tidskrav på när åtgärderna ska vara slutförda. OBS! Fundera 
kring ifall det finns fler åtgärder som bör vidtas, och som de själva inte tagit med eller velat ta 
hänsyn till! 

2. Uppgifter om uppgrävda massors transportkedja och destination ska lämnas till 
miljönämnden senast två veckor efter att avfallet nått sin destination. Med destination 
menas plats för eventuell användning om avfallet är återanvändningsbart, uppgifter om 
var, när och genom vilka metoder avfallet upphörde att vara ett avfall om avfallet är 
återvinningsbart, samt plats för slutlig deponering om avfallet ej är återanvändningsbart 
eller återvinningsbart.  

3. När efterföljande kontroll uppvisar föroreningsnivåer som understiger åtgärdsmålet ska 
miljönämnden kontaktas för vidare diskussion innan kontrollen avslutas. 

Endast aktuellt om det förekommer någon form av efterföljande kontroll.  

4. Vid avsteg från vad som framgår av anmälan eller av detta beslut ska miljönämnden 
kontaktas omgående. Miljönämnden ska också löpande hållas informerad om arbetets 
gång. 

5. Efter att avhjälpandeåtgärden avslutats, och enbart efterföljande kontroll återstår, ska en 
rapport inkomma till miljönämnden. I rapporten ska resultatet av åtgärderna redovisas, 
inklusive de uppgifter som omfattas av ovanstående punkter. Denna rapport ska vara 
miljönämnden tillhanda senast 4 veckor från det att arbetet avslutats. Resultatet av den 
efterföljande kontrollen ska därefter rapporteras in till miljönämnden genom rapport som 
ska vara miljönämnden tillhanda senast den 31 mars året efter det år rapporten avser. 

Ta bort sådant som inte är aktuellt att ha kvar om det inte finns någon efterföljande kontroll! 

Beslutet är fattat med stöd av miljönämndens delegationsordning. 
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Skäl för beslutet 
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får miljönämnden meddela de förelägganden och förbud som 
behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 
meddelats med stöd av balken skall efterlevas.  

Enligt 26 kap. 19 § miljöbalken skall en verksamhetsutövare fortlöpande planera och kontrollera 
verksamheten för att motverka eller förebygga olägenhet för människors hälsa eller påverkan på 
miljön. Den som bedriver sådan verksamhet skall genom egna undersökningar eller på annat sätt 
hålla sig underrättad om verksamhetens påverkan på miljön. 

Enligt 26 kap. 21 § miljöbalken får miljönämnden förelägga den som bedriver verksamhet eller 
vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i miljöbalken eller i föreskrifter som meddelats 
med stöd av balken, att till nämnden 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 53 § avfallsförordningen (2011:927) får den som lämnar ifrån sig ett avfall enbart lämna 
avfallet till mottagare som har gjort den anmälan eller har det tillstånd som krävs för 
hanteringen. Avfallslämnaren har också enligt samma paragraf en skyldighet att kontrollera att 
mottagaren uppfyller detta krav. 

Miljönämndens bedömning 
OBS! Inkludera även konkret motivering till varför krav ställs på just de här massorna! 

Att genomföra de aktuella åtgärderna kan i sig anses vara en miljöförbättrande åtgärd, under 
förutsättningen att det genomförs på ett miljöriktigt sätt och att det uppkomna avfallet tas 
omhand på korrekt sätt. Angivna försiktighetsåtgärder bedöms vara tillräckliga för att 
miljöbalkens regler ska anses vara uppfyllda vad beträffar själva genomförandet av åtgärderna. 

I EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) framgår en tydlig avfallshierarki där man i första hand ska 
förebygga att avfallet uppstår och om avfallet ändå uppstår ska man i första hand återanvända 
avfallet, i andra hand materialåtervinna avfallet, i tredje hand återvinna det på annat sätt och 
endast i sista hand bortskaffa avfallet. Återanvändning förutsätter att materialet kan användas till 
exakt samma sak som det har använts till tidigare, utan att några risker ökar på någon plats. 
Eftersom det aktuella avfallet består av förorenade massor som grävts upp på grund av sitt 
föroreningsinnehåll, är det omöjligt att använda massorna till samma användningsområde som 
tidigare utan att några risker ökar. Avfallet behöver därför behandlas först, innan det kan 
återanvändas. I vissa fall kan det vara mer miljömässigt fördelaktigt att massorna återvinns på 
annat sätt, exempelvis genom användning på lokaler där känsligheten inte är lika hög. 
Behandling som innebär att avfallet kan användas till motsvarande samma användningsområde 
som innan föroreningen uppstod är dock i normalfallet att föredra. Hur återanvändning och 
återvinning ska ske är reglerat genom miljöbalken, och det är därför viktigt att den som tar emot 
avfallet har de kunskaper som krävs för att hanteringen ska ske på rätt sätt. 

Övrig information 
Ni är välkomna att kontakta ärendets handläggare om något i beslutet är oklart. Kontaktuppgifter 
finns på första sidan till denna skrivelse. 

Information om tillsynsavgift 
Tillsyn enligt miljöbalken debiteras av miljönämnden med en timtaxa på XXX kronor enligt 
kommunfullmäktiges beslut XXX. 

Information om hur man överklagar 
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5. Ärenden där det kommit in en anmälan om användning av avfall för 
anläggningsändamål, uppläggning av muddermassor eller inert gruv- och 
täktavfall (koderna 90.140 och 90.280). 

Försiktighetsmått vid användning av avfall för anläggningsändamål 
Miljönämnden tog den XX månad 20XX emot en anmälan om XXX på fastigheten XXX. 
Kompletterande uppgifter till anmälan inkom den XX månad 20XX och handlade om XXX. 

Observera att det här beslutet inte ska skickas förrän anmälan är komplett! Viktiga detaljer som 
behöver finnas med i den kompletta anmälan är t.ex. redovisning av kontrollprogram inklusive 
grundvattenprovtagning. Ett kontrollprogram behöver innefatta de åtgärder som krävs för att de 
ska kunna visa att verksamheten inte påverkar omgivningen i större omfattning än vad som är 
acceptabelt. Se rutan om grundvattenrör längre ned.  

Beslut 
Miljönämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 19, 21 och 22 §§ miljöbalken (1998:808) att 
förelägga XXX (organisationsnummer XXX) om följande gällande den anmälda verksamheten på 
fastigheten XXX: 

1. Verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med vad ni har angivit i anmälan eller i 
övrigt uppgivit eller åtagit sig i ärendet, samt i enlighet med vad som följer av 
nedanstående punkter.  

2. Innan verksamheten påbörjas ska grundvattenrör installeras runt anläggningen, minst X st 
uppströms och X st nedströms i grundvattnets flödesriktning. Prov ska tas på 
grundvattnet och redovisas till miljönämnden innan verksamheten påbörjas.  

När det gäller uppläggning av massor bör grundvattenrör krävas för att VU ska kunna visa att 
någon signifikant påverkan inte har skett, men i vissa fall kan det vara överflödigt. I många fall 
ingår det här säkert i kontrollprogrammet, särskilt om man fört en dialog med VU och fört fram 
detta. Beslutspunkten finns med här ändå för att poängtera att det är viktigt att installation och 
provtagning sker redan innan verksamheten påbörjas, så att det finns ett noll-värde att förhålla 
sig till. Glöm inte att specificera vilka parametrar som ska analyseras, om detta inte redan 
framgår av kontrollprogrammet. I de flesta fall räcker det med ett rör uppströms och ett rör 
nedströms, men i vissa fall kan man vilja kräva mer än så. Val av punkter är viktigt, och det som 
är avgörande är grundvattnets strömningsriktning. Värt att notera är att riktningen i vissa 
områden kan variera beroende på årstid och övriga vattenflöden. 

3. Grundvattenprov ska tas ut och analyseras kontinuerligt, minst X gånger per år. 
Resultatet av provtagningen ska redovisas till miljönämnden i samband med 
årsrapportering. Provtagning ska fortsätta även efter att anläggningen färdigställts, till 
dess att miljönämnden bedömer att den inte längre behövs. 

Tidpunkt för provtagning bör fastställas i denna beslutspunkt, om det inte redan är klarlagt 
genom kontrollprogrammet. Det finns ett pedagogiskt syfte med att kräva att provtagning 
fortsätter även efter att själva anläggningsarbetet avslutat, så att VU förstår att de ansvarar för 
verksamhetens påverkan och inte enbart för själva anläggningsarbetet. Om det är möjligt kan 
det vara värdefullt att ställa krav på att grundvattenrören ska lämnas kvar och finnas 
tillgängliga för framtida provtagning även efter att provtagningsprogrammet avslutats, men i 
vissa fall kommer detta ej att vara möjligt. 

4. Bullernivåer från verksamheten får inte överskrida Naturvårdsverkets riktvärden för 
buller från byggplatser (NFS 2004:15). Bullernivåer från transporter till och från 
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anläggningen får inte överskrida riktvärden för buller från vägtrafik som fastställts av 
riksdagen (Infrastrukturpropositionen 1996/97:53). 

5. Åtgärder ska vidtas så att olovlig deponering inte sker inom området. 

6. Endast jordmassor som uppkommer vid schaktning i mark får läggas upp på 
anläggningen. Fraktioner av byggavfall eller andra former av avfall som inte utgörs av 
jordmassor är otillåtna. Detta gäller även s.k. inerta byggmaterial. 

Observera att detta i vissa fall kan vara ett onödigt och direkt omöjligt krav. I vissa 
anmälningsärenden kan det vara just denna typ avfall som man vill lägga upp, och på många 
platser kan det vara fullt tillåtligt. Bedömning i det enskilda fallet gäller! 

7. Massorna i varje enskilt lass ska genomgå okulär besiktning, och massor från varje 
enskilt ursprungsområde (inklusive relevanta delområden) ska vara provtaget för att 
säkerställa att fastställda halt- eller lakningskriterier uppfylls. Massornas transportkedja 
ska anges. Massor som avviker från ursprunglig deklaration eller från dessa krav får inte 
läggas upp på slutgiltig plats.  

8. Platsspecifika haltkriterier behöver fastställas! Eftersom det är ett anmälningsärende så 
rör det sig uppenbarligen inte om ”mindre än ringa risk”, vilket innebär att man inte 
enbart kan hänvisa till handbokens haltkriterier. Haltkriterier måste istället bestämmas i 
det enskilda fallet beroende på lokalisering och övriga omständigheter i omgivningen. 
Undvik att använda KM och MKM som haltgränser, de är inte tillämpliga – de handlar 
om när det inte längre är miljömässigt och ekonomiskt motiverat att fortsätta sanera, 
men de har inget att göra med medveten spridning av föroreningar, vilket det här ju 
faktiskt är. Det är VUs ansvar att ta fram förslag på lämpliga haltkriterier för just den 
här lokalen, och de måste vara väl motiverade. Värt att nämna är att det kan vara vettigt 
att hålla sig till samma typ av resonemang som finns i handboken, och det kan också vara 
vettigt att använda sig av både haltkriterier och lakningskriterier. De parametrar som 
finns med i handbokens riktvärden är vettiga att ha som utgångspunkt, men det kan 
hända att ytterligare parametrar behöver beaktas beroende på vad platsen är särskilt 
känslig för eller beroende på vad det är för massor som avses läggas upp. 

9. Det ska under anläggningstiden och under den tid då kontrollprogrammet med 
grundvattenprovtagning är aktuellt skickas in en årsrapport till miljönämnden. 
Årsrapporten ska innehålla uppgifter om mängder, kemiskt innehåll, ursprung och 
eventuell omklassning för de massor som lagts upp på anläggningen, samt resultatet av 
grundvattenprovtagning. Rapporten ska vara inkommen senast den 31 mars året efter det 
år som rapporten gäller. 

10. Vid avsteg från vad som framgår av anmälan eller av detta beslut ska miljönämnden 
kontaktas omgående. Miljönämnden ska också löpande hållas informerad om arbetets 
gång. 

Beslutet är fattat med stöd av miljönämndens delegationsordning. 

Skäl för beslutet 
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får miljönämnden meddela de förelägganden och förbud som 
behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 
meddelats med stöd av balken skall efterlevas.  

Enligt 26 kap. 19 § miljöbalken skall en verksamhetsutövare fortlöpande planera och kontrollera 
verksamheten för att motverka eller förebygga olägenhet för människors hälsa eller påverkan på 
miljön. Den som bedriver sådan verksamhet skall genom egna undersökningar eller på annat sätt 
hålla sig underrättad om verksamhetens påverkan på miljön. 
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Enligt 26 kap. 21 § miljöbalken får miljönämnden förelägga den som bedriver verksamhet eller 
vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i miljöbalken eller i föreskrifter som meddelats 
med stöd av balken, att till nämnden 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. 22 § miljöbalken är den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan 
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön skyldig att utföra sådana 
undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. 

Miljönämndens bedömning 
OBS! Inkludera även konkret motivering till varför krav ställs på just den här hanteringen! 

Anläggningen kommer att finnas under en längre tidsperiod, och krav på begränsningar i 
arbetstid, vägtrafikbuller och industribuller är därför befogat, av hänsyn till boende i närheten. 

Notera att om det inte finns boende i närheten, kanske det här kravet inte behövs 
överhuvudtaget. Alternativt så kan motiveringen behöva justeras något. 

För att verksamheten inte ska orsaka bestående skador i markmiljön krävs att det kemiska 
innehållet i de massor som tillförs anläggningen begränsas. För att detta ska kunna kontrolleras 
krävs provtagning, men även dokumentation av ursprunget. Genom en bra dokumentation ska 
det gå att följa transportkedjan, vilket innefattar var massorna har kommit från, hur och var de 
har transporterats, och var de slutligen har hamnat. För att kontrollera att markmiljön verkligen 
inte påverkas negativt krävs provtagning av grundvatten, både innan verksamheten påbörjas och 
under drifttiden uppströms respektive nedströms i verksamhetsområdet. För att kontroll ska 
kunna ske även i det längre tidsperspektivet behöver grundvattenrören finnas kvar. 

Utöver krav på det kemiska innehållet ställs även krav på massornas övriga innehåll, som att 
byggavfall ej får lov att användas, inklusive s.k. inerta byggmaterial såsom tegel, betong m.m. 
Detta beror på att dessa material inte bedöms kunna utgöra en normal markmiljö på det sätt som 
platsen och det framtida användningsområdet betingar. 

Notera vad som står i informationsrutan efter beslutspunkt 7. 

Miljönämnden anser verksamheten tillåtlig om ovanstående försiktighetsåtgärder uppfylls.  

Övrig information 
Ni är välkomna att kontakta ärendets handläggare om något i beslutet är oklart. Kontaktuppgifter 
finns på första sidan till denna skrivelse. 

Information om tillsynsavgift 
Tillsyn enligt miljöbalken debiteras av miljönämnden med en timtaxa på XXX kronor enligt 
kommunfullmäktiges beslut XXX. 

Information om hur man överklagar 
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6. Ärenden där det kommit in en anmälan om mellanlagring av avfall 
som innefattar massor (kod 90.40) eller där det inkommit en anmälan om 
förbehandling, sortering, mekanisk bearbetning, annan återvinning eller 
bortskaffande av avfall (koderna 90.80, 90.110, 90.370, 90.375, 90.390, 
9.430) 

Försiktighetsmått vid hantering av avfall 
Miljönämnden tog den XX månad 20XX emot en anmälan om XXX på fastigheten XXX. 
Kompletterande uppgifter till anmälan inkom den XX månad 20XX och handlade om XXX. 

Observera att det här beslutet inte ska skickas förrän anmälan är komplett! Viktiga detaljer som 
behöver finnas med i den kompletta anmälan är t.ex. redovisning av kontrollprogram och 
redovisning av vad det är för massor som kommer att tas emot. Ett kontrollprogram behöver 
innefatta de åtgärder som krävs för att de ska kunna visa att verksamheten inte påverkar 
omgivningen i större omfattning än vad som är acceptabelt. 

Beslut 
Miljönämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 19, 21 och 22 §§ miljöbalken (1998:808) att 
förelägga XXX (organisationsnummer XXX) om följande gällande den anmälda verksamheten på 
fastigheten XXX: 

1. Verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med vad ni har angett i anmälan eller i 
övrigt uppgett eller åtagit er i ärendet, samt i enlighet med vad som följer av 
nedanstående punkter.  

2. Bullernivåer från verksamheten får inte överskrida Naturvårdsverkets riktvärden Externt 
industribuller – allmänna råd (SNV RR 1978:5 rev. 1983). Bullernivåer från transporter 
till och från anläggningen får inte överskrida riktvärden för buller från vägtrafik som 
fastställts av riksdagen (Infrastrukturpropositionen 1996/97:53). 

3. Åtgärder ska vidtas så att olovlig deponering inte sker inom området. 

4. För inkommande massor ska följande iakttas: 

a. Massorna i varje enskilt lass ska genomgå besiktning, och massor från varje 
enskilt ursprungsområde (inklusive relevanta delområden) ska vara provtagna 
eller ska provtas i samband med mottagandet för att säkerställa att fastställda 
haltkriterier uppfylls. 

b. Samtliga ytor för hantering av avfall och produkter ska vara täta med avseende på 
de föroreningar som kan uppstå vid respektive yta. 

Begreppet ”täta ytor” är inte likställt med begreppet ”hårdgjorda ytor”! Entreprenadbranschen 
betraktar packat grus som hårdgjord yta, men en packad grusplan är inte att betrakta som tät 
mot lakningsbara föroreningar. Asfalt är tät mot vissa föroreningar, men inte mot alla. 
Betongplattor betraktas som regel som täta, men det förutsätter att de inte är spruckna. 

c. Massorna i varje enskilt lass ska genomgå besiktning, och massor från varje 
enskilt ursprungsområde (inklusive relevanta delområden) ska vara provtaget för 
att säkerställa att fastställda halt- eller lakningskriterier uppfylls. Massornas 
transportkedja ska anges. Massor som avviker från ursprunglig deklaration eller 
från dessa krav, eller vars föroreningsinnehåll är okänt, kan tas emot endast om 
besiktningen och ursprungsinformationen indikerar att det kan vara tillåtliga 
massor för verksamheten, samt under förutsättning att provtagning sker omgående 
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vid leveransen. Massor med okänt föroreningsinnehåll får hanteras endast på täta 
underlag.  

d. Om det vid analys noteras att inkommande massor innehåller högre halter än vad 
som tillåts på anläggningen, ska massorna skickas vidare till en godkänd 
mottagare senast dagen efter mottagen analys. Om detta inte är möjligt ska 
massorna lagras övertäckta på tät yta tills borttransport sker. Förekomst av sådan 
driftstörning ska meddelas tillsynsmyndigheten via årsrapport. 

Platsspecifika haltkriterier behöver fastställas i en beslutspunkt! KM och MKM handlar om när 
det inte längre är miljömässigt och ekonomiskt motiverat att fortsätta sanera, men de har inget 
att göra med medveten spridning av föroreningar. Detta innebär att det kan vara lämpligt att ha 
KM och MKM som mottagningskriterier, men de är ej tillämpliga för utgående massor (om de 
utgående massorna inte skickas till en behandlingsanläggning eller till annan motsvarande 
anläggning). Om massor säljs för anläggningsändamål eller för andra återanvändningar, 
behöver det finnas tydligare riktlinjer vad som ska uppnås. Notera att det egentligen är de krav 
som ställs på mottagaren som är avgörande! 

5. Det ska varje år skickas in en årsrapport till miljönämnden. Årsrapporten ska innehålla 
information om mängder, kemiskt innehåll och ursprung för de massor som tagits emot 
till anläggningen och skickats iväg från anläggningen. Även omfattning av de olika 
slagen av behandling ska rapporteras, liksom mängder av kvarstående och uppkomna 
avfallsfraktioner. Rapporten ska också innehålla information om driftstörningar av olika 
slag, bl.a. förekomst av inkommande massor som ej var tillåtna för anläggningen. 
Rapporten ska vara inkommen senast den 31 mars året efter det år som rapporten gäller. 

Samtliga beslutspunkter behöver självklart anpassas efter just den anmälan som inkommit, men 
denna punkten i synnerhet. Vilka uppgifter som ska rapporteras är direkt relaterat till vilken 
verksamhet som faktiskt bedrivs. 

6. Vid avsteg från vad som framgår av anmälan eller av detta beslut ska miljönämnden 
kontaktas omgående. Miljönämnden ska också löpande hållas informerad om arbetets 
gång. 

Skäl för beslutet 
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får miljönämnden meddela de förelägganden och förbud som 
behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 
meddelats med stöd av balken skall efterlevas.  

Enligt 26 kap. 19 § miljöbalken skall en verksamhetsutövare fortlöpande planera och kontrollera 
verksamheten för att motverka eller förebygga olägenhet för människors hälsa eller påverkan på 
miljön. Den som bedriver sådan verksamhet skall genom egna undersökningar eller på annat sätt 
hålla sig underrättad om verksamhetens påverkan på miljön. 

Enligt 26 kap. 21 § miljöbalken får miljönämnden förelägga den som bedriver verksamhet eller 
vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i miljöbalken eller i föreskrifter som meddelats 
med stöd av balken, att till nämnden 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. 22 § miljöbalken är den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan 
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön skyldig att utföra sådana 
undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.  

Miljönämndens bedömning 
OBS! Inkludera även konkret motivering till varför krav ställs på just den här hanteringen! 
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Anläggningen kommer att finnas under en längre tidsperiod, och krav på begränsningar i 
arbetstid, vägtrafikbuller och industribuller är därför befogat, av hänsyn till boende i närheten. 

Avfallsbranschen är en strikt reglerad bransch, vilket beror på de inneboende risker som finns 
med alla former av avfall. För att minska riskerna med avfallet krävs att mängden föroreningar 
som finns i det avfall som tillförs anläggningen begränsas. För att detta ska kunna kontrolleras 
krävs provtagning av själva massorna, men även dokumentation av massornas ursprung. Genom 
en bra dokumentation ska det gå att följa exakt var alla massor har kommit från, hur och var de 
har transporterats, och var de slutligen har hamnat.  

Eftersom det rör sig om hantering av avfall av en viss typ, gäller det att anläggningen är 
utformad för mottagning av just den eller de slagen av avfall. Andra typer av avfall, eller avfall 
vars kemiska eller fysikaliska beskaffenheter inte stämmer överens med vad som angetts, får 
därför inte tas emot. Okända massor kan utgöras av allt från matjord till farligt avfall, och ska 
därför hanteras med stor försiktighet och på platser som anvisats särskilt för ändamålet. 
Lakvatten från förorenade massor ska inte kunna nå omgivningen, och okända massor ska 
betraktas som förorenade tills motsatsen är bevisad. Om det visar sig att massorna är av sådant 
slag som inte får finnas på anläggningen måste de transporteras vidare snarast möjligt. Det är då 
verksamhetsutövarens ansvar att se till att de transporteras på korrekt sätt, av transportör med rätt 
tillstånd, till en mottagare som får ta emot massorna. 

Miljönämnden anser verksamheten tillåtlig om ovanstående försiktighetsåtgärder uppfylls.  

Övrig information 
Ni är välkomna att kontakta ärendets handläggare om något i beslutet är oklart. Kontaktuppgifter 
finns på första sidan till denna skrivelse. 

Information om tillsynsavgift 
Tillsyn enligt miljöbalken debiteras av miljönämnden med en timtaxa på XXX kronor enligt 
kommunfullmäktiges beslut XXX. 

Information om hur man överklagar 
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INFORMATION TILL BRANSCHEN m.fl. 

 
INFORMATION OM MASSOR 

Hantering av jordmassor 
Återanvändning och återvinning av massor är resurseffektivt. Det får dock inte ske på ett sådant sätt att 
föroreningsbelastningen på den nya platsen ökar.  
 
Det är innehavaren av avfallet som har det övergripande ansvaret (15 kap 5a§ Miljöbalken) för att 
avfallet tas om hand på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.  Det är också innehavaren av 
avfallet som är den som måste klargöra om massorna behöver provtas och därefter hur de ska hanteras 
och på vilket sätt de påverkar miljön. Om innehavaren väljer att inte provta så blir inte ansvaret mindre 
eller försvinner. 

Vilka massor behöver provtas 
Om du vill använda jordmassorna i ett anläggningssyfte, exv. som bärlager, för utfyllnad eller som 
bullervall så krävs i normalfallet provtagning eftersom lagstiftningen kräver att du tar reda på om det 
finns en risk med massorna och hur stor den är . Vill du lämna massorna till en behandlingsanläggning, 
mellanlagringsanläggning eller för deponering så krävs också provtagning i de flesta fall eftersom du 
måste kunna redovisa innehållet i dina massor för mottagaren och tillsynsmyndigheten. 

För att ta reda på om massorna ska provtas och i vilken utsträckning så kan frågorna nedan vara till 
hjälp.  

9. Kommer massorna från en fastighet där saneringsarbete pågår eller har genomförts? 
10. Kan fastigheten ha fyllts ut med förorenade massor? 
11. Kommer massorna från en fastighet där det där det bedrivs/ har bedrivits industriverksamhet? 
12. Finns det eller har det funnits avfallsupplag, lager av kemikalier, cisterner/tankar eller 

oljeavskiljare på fastigheten som kan misstänkas ha förorenat marken? 
13. Kommer massorna från schaktning av vägbankar, bangårdar eller banvallar? 
14. Har tankning av olja, bensin eller diesel etc. förekommit på platsen? 
15. Har några olyckor inträffat på platsen t.ex. spill eller brand? 
16. Finns någon annan misstanke om att massorna kan vara förorenade? 

Ingen misstanke om förorening  
Om det inte alls finns någon anledning att misstänka föroreningar i materialet, exv. jordmassor på 
landsbygden som dokumenterat inte påverkats av någon industriell aktivitet så bör det inte behövas 
provtagning. Ta kontakt med miljökontoret i kommunen för diskussion.  

Anmälan kan krävas oavsett föroreningsinnehåll 
Användning av jordmassor kan trots att de inte har en föroreningsrisk behöva anmälas till Länsstyrelsen 
för samråd (12 kap 6§ miljöbalken) om naturmiljön riskerar att ändras väsentligt. Inom detaljplanelagt 
område kan marklov behövas om marknivån ändras. Kommunen hanterar en sådan anmälan. 

Vid misstanke om förorening  
Det är många faktorer som avgör hur många prov per volymsenhet som ska tas ut för analys. Det är inte 
enbart volymen som ska bestämma antal prov utan en sammanvägd bedömning ska göras av bl a: 
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Ursprung, typ av massor till exempel fyllnadsmassor, typ av förorening, hur ämnena kan vara fördelade i 
jorden och vad massorna ska användas till men mera. Ta kontakt med miljökontoret i din kommun.   

Föroreningsbilden och omgivningsförhållanden styr provtagningen. Vid större projekt eller mer komplex 
föroreningsbild så bör en provtagningsplan upprättas och eventuellt kommuniceras med 
tillsynsmyndigheten. Om massorna är heterogena eller om misstanken är extra stor att det kan finnas 
föroreningar så bör provtätheten öka, exempelvis vid slumpmässigt spridda föroreningar i 
fyllnadsmassor. Samlingsprov används i första hand eftersom dessa representerar en större volym avfall 
än enskilda prov. Enskilda prov undviks i möjligaste mån eftersom de i princip endast representerar 
själva provpunkten och eventuellt dess närmaste omgivning. 

Provtagningstäthet 
Provtagningstätheten bör öka om: 

7. föroreningarna förekommer slumpmässigt, 
8. det rör sig om utfasningsämnen 

a.  svårnedbrytbara organiska föroreningar; bl a dioxiner, PAH, PCB, 
b. tungmetaller bl a bly, kadmium, kvicksilver, krom VI, 

9.  det rör sig om prioriterade riskminskningsämnen (se vidare www.kemi.se/prio). 
10. det är uppenbart att det kan finnas förhöjda halter av olika näringsämnen, ex. fosfor, kväve men 

flera,  
11. det saknas information om avfallet, 
12. det saknas information om processen som gett upphov till avfallet. 

Att ta emot jordmassor 
I beslutet för en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet så är det i de flesta fall reglerat vilken typ 
av avfall och halter som får tas emot. En anläggning får därför endast ta in massor med känt 
föroreningsinnehåll om det är reglerat i beslutet. 
 
Bakgrundshalter 
I första hand bör bakgrundshalter inom kommunen användas. Om det inte finns ett kommunalt 
underlag är ett lokalt underlag normalt att föredra framför regionala sammanställningar. Om det är 
möjligt bör bakgrundshalter inom tätort inte användas som jämförelsevärden ute på landsbygden och 
vice versa.  

Dokumentation 
En bra dokumentation innehåller uppgifter om vad som hanterats och bedrivits på ursprungsplatsen, var 
jordmassorna grävts upp, hur och var de har transporterats, om och på vilka grunder de eventuellt har 
omklassats och vilken plats som är slutdestination.  Den ursprungliga dokumentationen från 
grävschakten inklusive eventuella analysresultat bör alltid följa med i det fall schaktmassorna lämnas 
vidare till någon som i miljöbalkens mening är ny innehavare av avfallet. Den nya innehavaren av avfallet 
måste alltid göra en egen bedömning av tillförlitligheten i den dokumentation som följer med. Om det 
finns frågetecken eller osäkerheter om massornas innehåll så bör provtagning ske. 

En omklassning av massornas föroreningsnivå ska alltid motiveras. Motiveringen kan bygga på nya 
analysresultat. Nya och tidigare analysresultat samt motiveringen ska finnas tillgängliga för 
tillsynsmyndigheten. 
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Mer information om regelverk, hantering av massor etc. finns i följande material: 

Miljöbalken (1998:808). Förordningen (1998:899) om Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Mottagningskriterier för avfall till deponi, Handbok 2007:1. Bilaga 1 
Rapport 5888 Provtagningsstrategier för förorenad jord, 2009 (Hållbar sanering),  
Hantering av schaktmassor, Tillsynshandledning, Miljösamverkan Västra Götaland, April 2010. 
Länsstyrelsens information om hantering av massor; dec 2012 
Rapport 5888 Provtagningsstrategier för förorenad jord, 2009 (Hållbar sanering) 
Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1 

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljökontoret eller Länsstyrelsen. 

MER INFORMATION 

www.naturvardsverket.se 

www.lansstyrelsen.se/skane 
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