BYGGHERRE

Miljöskydd

Användning av jord- och
schaktmassor i byggprojekt
Jord- och schaktmassor i byggprojekt kan t.ex.
användas vid byggande av bullervallar,
parkeringsytor eller ytor för annan markanvändning,
anläggningsarbeten vid vägar m.m.
Om du som byggherre ska använda jord/schaktmassor i ett byggprojekt ansvarar du för att
förorenade massor inte läggs ut på ett felaktigt sätt.
Har du nödvändig kunskap om massorna ska och
kan du svara på nedanstående frågor?
•

Varifrån kommer schaktmassorna? Kommer
dem från ett saneringsområde eller ifrån
industri - eller stadsmiljö?

•

Är det blandade massor från olika
markområden?

•

Kan säljaren styrka med provtagningsprotokoll
att massorna inte är förorenade?

•

Vem är säljare? Finns F-skattesedel? Säljs
massorna billigt?

•

Var och i vilket syfte ska du använda
massorna?

•

Finns det risk för att grund- eller ytvatten
påverkas genom användningen? Om de ligger
närmare än 1 meter ovanför högsta
ytvattenstånd betecknas det som
vattenverksamhet och länsstyrelsen ska
kontaktas.

Ta dig tid att skaffa de uppgifter du behöver
Det är viktigt att du/ni som köpare av jord och
schaktmassor tar er tid att kontrollera massorna så
noga som möjligt. Att av misstag köpa på sig
schaktmassor som är förorenade kan bli mycket
kostsamt. Enligt miljöbalken är det ni som
byggherre/fastighetsägare som har ansvaret för de
massor ni tar emot och använder.
Om det finns osäkerheter kring massorna kan ni bli
tvingade att undersöka dessa och vid behov även
återställa den underliggande marken till ursprungligt
skick.

Anmälan/tillstånd för användning av
schaktmassor i byggprojekt
En förutsättning för att få använda schaktmassor i
byggprojekt är att dessa är så rena att det inte finns
någon risk för att förorena den befintliga miljön på
platsen där de ska läggas ut. Naturvårdsverket har
gett ut riktlinjer för när användningen av jord- och
schaktmassor kräver anmälan eller tillstånd.
Riktlinjerna i handboken ”Återvinning av avfall i
anläggningsarbeten, 2010:1” utgår från
föroreningsnivåerna i massorna.
Begreppet ”mindre än ringa risk” har införts då
föroreningsnivån är så låg att det varken krävs en
anmälan eller ett tillstånd för att få använda
massorna.

När krävs det en anmälan?
SNI-kod C 90.140 i miljöprövningsförordningen
(2013:251) innebär anmälningsplikt vid; ”Användning
för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan
förorena mark, vattenområde, eller grundvatten, och
där föroreningsrisken är ringa.” Anmälan ska då
skickas till Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor i god tid (minst 6 veckor) innan
verksamheten ska påbörjas. Blankett finns på vår
hemsida, www.srmh.se.

När krävs det ett tillstånd från länsstyrelsen?
Enligt SNI-kod B 90.130 miljöprövningsförordningen
är det tillståndsplikt vid: ”Användning för
anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan
förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och
där föroreningsrisken inte endast är ringa.”
Tillstånd i dessa fall söker du hos länsstyrelsen i
Stockholms län.
Vi har ytterligare information och länkar på vår
hemsida: www.srmh.se. Vid frågor kontakta våra
miljöinspektörer på telefon 08-578 663 00 eller
mejla till miljokontoret@srmh.se.
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