
Rapportering till miljösamverkans projekt ”Avfallsmassor ” 

Inventering 
1. Hur många objekt tillsynades under tillsynskampanjen, aug – oktober 2013?  

 
        (antal) objekt 
 

2. Hur många nya ärenden (exklusive nedskräpningsärenden) startades i samband med 
tillsynskampanjen?   

 
        (antal) nya ärenden     

 
Vilka slag verksamheter upptäcktes?_______________________________________ 

 

3. Hur många (antal) av objekten som tillsynades hade eller borde ha anmält verksamheten 
till länsstyrelsen för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken?  

 
       (antal) anmälda samråd                   
        (antal) som borde ha anmält för samråd  

 
4. Hur många av objekten som tillsynades inom detaljplan hade respektive saknade 

marklov?  
 
       (antal) objekt med marklov   

       (antal) objekt som saknade marklov  

 

5. A. Hur många av objekten som tillsynades hade följande:   
          

        (antal) anmält verksamheten enligt 7 kap miljöbalken (strandskydd, biotoppskydd) 
          

         (antal) inte anmält verksamheten enligt 7 kap miljöbalken (strandskydd, biotoppskydd) 

 
           
          (antal) anmält miljöfarlig verksamheten enligt 9 kap miljöbalken  
                

          (antal) inte anmält miljöfarlig verksamheten enligt 9 kap miljöbalken  

 

B. Vilken sorters verksamheter saknade anmälan?  
    Anläggningsändamål till ___________  

    utfyllnad av märgelgravar  
    åkermark 

    betesmark 
    bullervall 

    väg  

    Mellanlagaring   
    Annat_______________ 

 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 



 

C. För de icke anmälda massorna hade verksamhetsutövaren bedömt halt- och 
lakningskraven för mindre än ringa risk enligt naturvårdsverkets handbok 2010:1? 

 
            Ja, (antal) bedömningar enligt 2010:1? 
            Nej, (antal) bedömningar utan 2010:1?  

 
6. Vilken/vilka vägledning/ar nedan har verksamhetsutövaren använt för att 

riskklassa/bedöma massorna?   

        (antal) Naturvårdsverkets handbok för mindre känslig mark och känslig mark, 
   

  (antal) Naturvårdsverkets handbok 2010:1 – återvinning av avfall i anläggningsarbeten  
  

        (antal) Naturvårdsverkets handbok 2007:1 - mottagningskriterier för avfall till deponi 

 
  (antal) Avfall Sverige utvecklings handbok 2007:01 ”uppdaterade bedömningsgrunder för    
  förorenade massor” 
  
  (antal) Annan, exempelvis _________________________________ 

7. A. Hur många av objekten som tillsynades bedömde ni som tillståndspliktiga och i hur 

många fall saknades tillstånd enligt miljöbalken 9 kap och 11 kap? 
 

       tillstånd för miljöfarlig verksamheten enligt 9 kap miljöbalken  
           

        saknar tillstånd för miljöfarlig verksamheten enligt 9 kap miljöbalken 

          
         tillstånd för vattenverksamheten enligt 11 kap miljöbalken  

         inte anmält verksamheten enligt 11 kap miljöbalken 

 

B. Vilka verksamheter/åtgärder avsåg tillståndet som saknades? Var det för?  
  deponering  

  transport av farligt avfall  
  ta emot avfall 

  mellanlagring av farligt avfall 

  vattenverksamhet  
  anläggningsändamål med massor med mer än ringa risk för påverkan på miljön & människors   

      hälsa  
  annat_____________  

 

Aktuella ärenden 
8. Hur många av objekten som tillsynades överenstämde inte kommunens och 

verksamhetsutövarens bedömning avseende syftet med projektet. Är projektet ett 

verkligt anläggningsändamål eller kvittblivning av avfall, d.v.s. användes avfallsmassorna 
till anläggningsändamål eller deponering/ mellanlagring?   
          

       (Antal) bedömningar där tillsynsmyndighetens/verksamhetsutövarens inte överensstämmer   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Hur många av de tillsynades verksamhetsutövarna kunde redogöra för varifrån 

avfallsmassorna kom ifrån?  
                

        (procent) verksamhetsutövare som kunde redogöra 

 
Vilka uppgivna ursprung hade avfallsmassorna? 

 
 

10. Hur många av de tillsynade verksamhetsutövarena kunde redovisa provtagning av de 

aktuella avfallsmassorna? 
  

        (procent) verksamhetsutövare med provtagning 

 
 

11. Hur många av verksamhetsutövarna med avfallsmassor som tillsynades förelades enligt 

följande: 
         

       (procent) med försiktighetsmått?   
  

        (procent) med förbud?  
  
     

        (procent) med att ansöka om tillstånd? 

 
         (procent) annat_________________ 

Miljö och bygg har gemensam rutin  
12. Har kommunens bygglovshandläggare och miljöinspektör tagit fram en gemensam rutin 

för handläggning av avfallsmassor, i samband med rivning, marklov och bygglov?  
  

  Ja, vi har en gemensam rutin  
 

  Pågår, vi håller på att ta fram en gemensam rutin som troligtvis är klar (månad och år )_______ 

 

  Nej, vi har inte en gemensam rutin, förklara gärna varför____________________  

Övrigt  
13. Vilka ytterligare åtgärder har kommunens miljöavdelning utfört för att förbättra 

hanteringen av schaktmassor? Rekommenderar ni andra att vidta åtgärden/åtgärderna? 

 
 
Synpunkter på projektet är?______________________________________________ 

 
 

 

Tack för er medverkan! 

 

 

 

 

 

 


