Frågor och svar
Fråga 1. När kan den tillsynade verksamheten anses vara ett äkta anläggningsändamål?
För att besvara frågan ovan kan nedanstående frågor ställas till verksamhetsutövaren.
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 projektet att avslutas inom rimlig tid?
Observera att det övergripande syftet med frågan är att sortera bort projekt som innebär
bortskaffande av avfall.
Fråga 2. När ska du bedöma att ett anläggningsändamål inte föreligger?
1. När du bedömer att huvudsyftet med åtgärden är bortskaffande av avfallet.
2. när projektets syfte (ovan under punkt 1) är tveksamt och det finns en uppenbar ekonomisk
vinning för den som levererar massorna och för den som tar emot massorna.
Fråga 3. När krävs inte anmälan/tillstånd för använda avfallsmassorna?
1. När verksamhetsutövaren bedömer att avfallsmassorna klarar halt- och lakningskraven för mindre
än ringa risk enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1.
2. Om det är uppenbart (inspektörens bedömning) att projektet innebär en tillfällig uppläggning på
den plats som avfallet har uppkommit.
3. Ingen mellanlagring mer än 3 år oavsett avfallets beskaffenhet/föroreningsnivå
OBS avfallsmassor/projekt kan behöva anmälas till länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § miljöbalken om
projektet ska genomföras utom detaljplan och påverkar naturmiljön. Sådan anmälan är obligatorisk
för verksamhetsutövaren.
Fråga 4. När krävs anmälan?
Anmälan till kommunerna krävs när avfallsmassorna används enligt nedan:
90.140(C) Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark,
vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken är ringa
MELLANLAGRING (Max tidsrymd: återvinning/behandling 3 år, bortskaffande 1 år )
90.40(C) .… mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden…är större än
10 ton.
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.

Fråga 5. När krävs tillstånd?
Tillstånd för hantering av schaktmassor krävs för åtgärder enligt nedan.
Deponering kräver alltid tillstånd (lägga upp massor för permanent tid).
90.130(B) Användning av avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark,
vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa.
Vattenverksamhet är som grundregel tillståndspliktig enligt 11 kap miljöbalken. Vissa
vattenverksamheter av mindre omfattning där inga allmänna eller enskilda intressen hotas kan
anmälas enligt 11 kap 9a§ miljöbalken. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och tillståndsprövning sker
i mark- och miljödomstol. Vattenverksamheterna finns angivna i 11 kap 2 § miljöbalken. Särskilt
viktigt att notera i detta sammanhang är att markavvattning (förberedelser av mark inför
exploatering) kräver så väl dispens från markavvattningsförbudet som gäller i Skåne som tillstånd för
vattenverksamheten.
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 tillståndspliktig enligt 1.
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 inte 1. anläggning för mellanlagring av uttjänta
motordrivna fordon.
Fråga 6. När krävs samråd?
Samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § miljöbalken ska göras när åtgärden kan väsentlig ändra
naturmark och om det inte finns detaljplan. Exempel på åtgärder som faller inom samrådspliktigen är
en ridbana, väg eller bullervall samt utfyllnader i åkermark. Observera att dessa åtgärder också kan
behöva dispens enligt 7 kap 11 § miljöbalken och beröra det generalla biotopskyddet.
Samråd gäller inte om åtgärden kräver marklov, anmälan eller tillstånd.
Fråga 7. När är de förorenade massorna ett farligt avfall?
Det finns ingen juridiskt bindande kategorisering av avfallsjordars egenskaper som farligt avfall.
Tillsynsmyndigheter och branscher använder sig dock av riktvärde i Avfall Sveriges utvecklingsrapport
2007:01. Vi hänvisar därför till denna rapport för bedömning av avfallsmassornas egenskaper i detta
hänseende.

Fråga 8. När ska vi kräva provtagning av avfallsmassorna?
Som grundregel alltid. Vi kan nämligen inte avgöra massornas kvalitet genom
okulärbesiktning. Vi kan inte heller fullt ut lita på verksamhetsutövarnas muntliga uppgifter
massornas beskaffenhet. Grundregeln kan frångås om det är uppenbart onödigt att provta
massorna.
Fråga 9. Hur många prov ska tas vid provtagning?
Omfattningen av provtagningen (antal prov) måste avgöras från fall till fall. Grundregeln är
att det är verksamhetsutövaren som ska säkerställa massornas kvalité och därmed
provtagningens omfattning.

