Information användning av inert avfall för anläggningsändamål

Ska du göra en utfyllnad eller ett upplag?
Den som avser att använda avfall för anläggningsändamål, t.ex. för vägbyggnad, bullervall
eller som utfyllnadsmaterial kan vara skyldig att göra en anmälan till Direktionen.
Anmälningsplikt
Jord- och schaktmassor, sten och grus, tegel och betong räknas som inert avfall om det t.ex.
”blir över” vid ett vägbygge, ledningsgrävning etc. Om du vill använda sådana massor måste
detta anmälas till Direktionen. Det kan vara svårt att avgöra när man måste anmäla. Det är
risken för förorening som avgör. Även om massorna är fria från föroreningar kan de ”förorena”
genom damm, buller, transporter eller genom grumling av vattendrag. Hör gärna av dig i god
tid så kan du få hjälp och råd.
Avfall
Avfall är varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som
innehavaren vill, avser eller är skyldig att göra sig av med (miljöbalken 15 kap § 1).
Inert avfall
För att ett avfall skall kunnas användas för anläggningsändamål bör avfallet vara inert. Med
inert avfall menas avfall som inte förändras kemiskt, biologiskt eller fysikaliskt. Det löses inte
upp, brinner inte och bryts inte ned biologiskt. Föroreningsinnehållet i avfallet och lakvattnet
får endast vara obetydligt.
Föroreningsrisken avgör om du måste göra en anmälan
Det som avgör om en anmälan eller tillstånd krävs är risken för förorening av mark,
vattenområde eller grundvatten. Detta bedöms utifrån massornas egenskaper och
uppläggningsplatsens lämplighet. Det kan vara svårt att själv väga in alla aspekter och
bedöma föroreningsrisken. Det är därför klokt att kontakta miljöförbundet i god tid innan
uppläggningen av massorna för att få hjälp och råd.
•
•

Om föroreningsrisken anses som ringa skall en anmälan lämnas till Direktionen
Om föroreningsrisken bedöms som mer än ringa söks tillstånd hos Länsstyrelsen

Om man misstänker att massorna innehåller föroreningar skall provtagning göras med t.ex.
ett prov per 200 m3.

Anmälan
Anmälan skall göras till Direktionen minst sex veckor innan planerad start och skall innehålla
följande uppgifter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sökande, namn, adress och telefonnummer
Uppgift om vem som kommer att utföra uppläggningen och telefonnummer till denne
Fastighetsbeteckning och fastighetsägare
Beskrivning av massorna och uppläggningen (syfte, typ av massor, mängd, ursprung,
föroreningsinnehåll, markprofil före och efter)
Uppgift om när uppläggningen planeras att utföras samt arbetstider
Beskrivning av omgivningen och avstånd till vattentäkter, vattendrag och närboende
Beskrivning av eventuella störningar, t.ex. buller, transporter, påverkan på vattentäkter,
vattendrag m.m.
Uppgifter om vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas
Karta/situationsplan där utfyllnadens placering framgår

Annan prövning som kan vara aktuell
Samråd
Om uppläggningen av massor kommer att förändra naturmiljön väsentligt skall samråd med
Länsstyrelsen ske.
Strandskydd
I Sverige har vi normalt 100 meters strandskydd eller mer, vilket innebär att byggnader och
anläggningar normalt inte skall placeras närmare vattenområde (hav, sjö, vattendrag) än 100
meter.
Marklov
Med väsentlig förändring av marknivån kan marklov krävas för en utfyllnad. Marklov söks hos
den nämnd som handlägger bygglov i respektive kommun.
Vattenverksamhet
För upplag av muddringsmassor inom strandskyddsområde i vatten krävs tillstånd av
Länsstyrelsen.
Övrigt
Asfalt skall inte användas för att fylla ut mark, men kan användas i konstruktion av parkering
eller vägkropp. Var observant på tjärasfalt som innehåller höga halter föroreningar.
Avfallsliknande innehåll får inte förekomma vid utfyllnad av mark. Metall, trä, plast, gummi,
etc. skall sorteras ut.
Tänk på att förhindra tjuvtippning. Stängsel och/eller bom kan behövas.

