Schaktmassor
Återanvändningssyfte 1:

Har jag behov av att använda schaktmassor?


Tar du emot schaktmas
sor utan syfte och/eller
dokumentation från leve
rantören före leverans gör
du dig skyldig till otillåten
deponiverksamhet. Leve
rantören gör sig skyldig till
kvittblivning.
Vi åtalsanmäler otillåten
deponiverksamhet och
miljöbrott. Vi åtalsanmäler
även kvittblivning.

”Jag blev erbjuden gratis/billiga eller fick betalt för
att ta emot schaktmassor men skulle egentligen
inte anlägga något. När jag nu får de här massorna
kanske jag kan använda dem till något på min
fastighet.”

”Jag har tänkt anlägga en bullervall/förstärka en väg
och behöver köpa in material, till exempel makadam/
bergkross/matjord. Det kanske är billigare att använda
schaktmassor som grävts upp någonstans och på så
vis återanvända material? Det är ju bättre för miljön!”





Du har inget behov av att använda
schaktmassor för anläggningsändamål.

Du har ett behov av att använda schaktmassor för anläggningsändamål.

Återanvändningssyfte 2:

Ersätter massorna miljö- och konstruktionsmässigt det material som jag
annars skulle ha köpt in?
Kommer jag bara ta emot de massor som jag verkligen har behov av till det
jag tänkt anlägga?

Svaret är ”NEJ” på en eller båda
frågorna
Du har inget återanvändningssyfte.



Svaret är ”JA” på båda frågorna
Du har ett återanvändningssyfte.



Följande ska leverantören ha gjort före leverans till din fastighet.
Nej, jag har inte
koll på detta.
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• Vid behov provtagit schakt
massorna så att du vet vilken
föroreningshalt massorna
har. Massorna ska provtas av
leverantör på plats där mas
sorna grävts upp. De ska inte
sammanblandas med olika
massor med olika karaktär/
ursprung före provtagning.

• <200 m3 massor:
1 samlingsprov
• 200-2000 m3 massor:
5 samlingsprov
• >2000 m3 massor: 1 extra
samlingsprov per ytterligare
1000 m3 massor

Ja, jag har kontrollerat och fått dokumentation på att massorna
är sorterade, bearbetade och provtagna. Jag vill anlägga följande:

Tänk på att din verksamhet kan kräva andra
tillstånd, eller dispens:
– Strandskydd
– Vattenverksamhet
– Marklov
– Sprängning
– Kulturskydd
– Vattenskyddsområde
– Uppge alltid i bygglovs
anmälan om du tänkt
använda schaktmas
sor, t.ex. som utfyllnad
under ditt hus.
– Skogsavverkning

• Vid behov sorterat och bearbetat schaktmassor från t.ex.
byggnadsmassor så att avfall
sinslag som asfaltsklumpar,
betongklumpar, elkablar, pla
strör, geomarkduk inte finns i
massorna.

Bullervall och vägförstärkning
inom stadsbebyggelse och
större trafikerade vägar, inom
detaljplan.

Bullervall och vägförstärkning
inom landsbygdsmiljö, utanför
detaljplan.



Tomtutfyllnad, hästhage,
åkerförbättring, med mera.

Schaktmassor kommer t.ex.
från skogsmark, jordbruks
mark, mark som ligger nära
en större trafikerad väg,
stadsbebyggelse, vid ett
industriområde eller är mer
än ringa påverkat av någon
miljöfarlig verksamhet. Mas
sorna är vid behov provtagna
och risken för förorening är
”mer än ringa risk”.

Schaktmassor kommer t.ex.
från skogsmark, jordbruks
mark, bostadsområde,
mindre trafikerade vägar eller
är ringa påverkat av någon
miljöfarlig verksamhet. Mas
sorna är vid behov provtagna
och risken för förorening är
”ringa risk”.

Schaktmassor från orörd
skogsmark eller icke
besprutad jordbruksmark.
(Jordbruksmark är inte orörd
utan kan innehålla pestici
der.) Massorna är vid behov
provtagna och risken för
förorening är ”mindre än ringa
risk”.

Tillsynsmyndigheten måste
göra en bedömning av att
återanvändningssyfte 1 och 2
är uppfyllt. Schaktmassor
från orörd skogsmark eller
icke besprutad jordbruksmark.
(Jordbruksmark är inte orörd
utan kan innehålla pesticider.)
Massorna är vid behov prov
tagna och risken för förore
ning är ”mindre än ringa risk”.

Sök tillstånd för användning
av avfall för anläggningsända
mål hos Länsstyrelsen. Verk
samhetskod 90.131

Anmäl användning av avfall
för anläggningsändamål till
Miljö & Hälsoskydd.
Verksamhetskod 90.141

Kontakta Länsstyrelsen för
12:6-samråd.

Anmäl användning av avfall
för anläggningsändamål till
Miljö & Hälsoskydd.
Verksamhetskod 90.141

