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Användning av avfall för anläggningsändamål
Om du planerar att använda avfall för anläggningsändamål, t ex för vägbyggnad,
bullervall, eller som utfyllnadsmaterial kan du vara skyldig att göra en anmälan
till miljönämnden.

Anmälningsplikt
Jord- och schaktmassor, sten och grus,
tegel och betong räknas som inert avfall
om det ”blir över” t ex vid ett vägbygge,
ledningsgrävning eller rivning.
För att få använda avfall på det här sättet
krävs att följande kriterier uppfylls:
 Åtgärden ska ha ett tydligt syfte.
Syftet får inte vara att bli av med
avfallet utan det måste vara någon
”nytta” med uppläggningen. Om
inget anläggningsändamål finns ska
uppläggningen prövas som
mellanlagring av avfall eller
deponering.
 Mer avfall än vad som behövs för
konstruktionen ska inte användas.
 Avfallet ersätter andra massor som
skulle ha transporterats till platsen
om inte avfallet funnits att tillgå.
 Uppläggningen ska vara av
engångskaraktär, vara permanent
och själva uppläggningen pågå
under en begränsad tid.

Föroreningsrisken avgör
Det som avgör om en anmälan krävs eller
inte är risken för förorening av mark,
vattenområde eller grundvatten.
Det kan vara svårt att väga in alla faktorer
och göra bedömningen av föroreningsrisken. Kontakta därför miljökontoret i god

tid innan uppläggningen ska genomföras
för att få hjälp och råd.




Om föroreningsrisken bedöms som
mer än ringa krävs tillstånd av
länsstyrelsen.
Om föroreningsrisken bedöms som
ringa ska en anmälan lämnas till
miljö- och byggnadsnämnden.
Om det inte finns någon
föroreningsrisk krävs ingen
anmälan (samråd,
strandskyddsdispens och/eller
marklov kan dock vara aktuellt, se
nedan).

Anmälan
Anmälan om användning av avfall i
anläggningsändamål ska lämnas till miljönämnden minst sex veckor innan
verksamheten startar. Anmälningsblankett
kan hämtas på www.borlange.se. Om inte
blanketten används ska samma uppgifter
som anges i blanketten redovisas.
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Att tänka på vid användning av
avfall
Det är viktigt att materialet inte är
förorenat, t ex av oljespill, tjära eller PCB.
Materialet får inte heller innehålla t ex
armeringsjärn, trä eller isolering.
Tänk på att det är du som
verksamhetsutövare som ansvarar för att
massorna inte förorenar mark eller vatten.
Ställ krav på att få information om innan
du tar emot massor/avfall. Exempelvis kan
du efterfråga analyser av massornas
innehåll.
Asfalt bör inte användas för att fylla ut
mark men kan t ex användas för att
hårdgöra yta. Observera att tjärasfalt kan
innehålla höga halter av föroreningar.

Schaktmassor
Schaktmassor från tidigare exploaterade
områden, t ex industriområden, är ofta
påverkade av föroreningar och ska hanteras
med försiktighet.

Slagg och granulat
I delar av Borlänge t ex Norra och Södra
Backa samt bangården har avfall, i form av
slagg och granulat från Domnarvets
järnverk, använts som utfyllnadsmaterial.
Materialet kan innehålla höga metallhalter.

Kisaska
I delar av Borlänge t ex Kvarnsveden och
en del banvallar har avfall, i form av
kisaska från Kvarnsvedens pappersbruk,
använts som utfyllnadsmaterial. Kisaskan
kan innehålla höga metallhalter.

Annan prövning som kan vara
aktuell
Samråd
Om uppläggningen inte är anmälningseller tillståndspliktig men kommer att
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förändra naturmiljön väsentligt ska samråd
enligt 12 kap 6 § miljöbalken ske med
länsstyrelsen.

Strandskydd
I Sverige har vi normalt 100 m
strandskydd eller mer, viket innebär att
byggnationer och anläggningar i
normalfallet inte ska placeras närmare
vattenområde (hav, sjö, bäck och andra
vattendrag) än 100 m. Detta gäller även vid
uppläggning av massor. Dispens från
strandskyddet ska sökas hos miljönämnden.

Marklov
Schaktningar eller fyllningar kan innebära
som avsevärt ändrar höjdläget kan kräva
marklov. Olika regler gäller inom och
utanför detaljplan och områdesbestämmelser. Kontakta bygg- och
kartkontoret för råd och upplysningar.

Ytterligare information
Naturvårdsverkets handbok 2010:1
”Återvinning av avfall i
anläggningsarbeten”.
För information om tillståndsplikt och
samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken se
www.lansstyrelsen.se




Miljöbalken (1998:808)
Förordningen (1998:901) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
Avfallsförordningen (2011:927)

Lagar och förordningar kan läsas på
www.lagrummet.se under länken
”Författningar”

