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Information till entreprenörer – Vad gäller vid hantering, lagring och 
återvinning av schaktmassor och asfalt? 
 

Återanvändning och återvinning av schaktmassor är positivt och bidrar till hushållning med 

resurser. Det får dock inte ske på ett sådant sätt att föroreningar eller invasiva arter sprids till nya 

platser. 

Schaktmassor är avfall om de inte längre behövs inom det område där de uppstått. För att kunna 

återvinna avfall, överblivna schaktmassor ska det finnas ett riktigt syfte till exempel vägbygge, 

bullervall eller utfyllnad inför en byggnation. Massorna får inte innehålla annat avfall som till 

exempel metall, plast, gummi, asbest, betong med armeringsjärn eller annat som inte tillför kon-

struktionen något. Har ni en plats där ni lagrar och hanterar schaktmassor är denna troligen 

anmälningspliktig 
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Återvinning av avfall för anläggningsarbeten 

För att få använda avfall i anläggningsändamål krävs att det finns ett anläggningssyfte med 

åtgärden. Avfallet ska ersätta annat naturligt material som skulle använts om inte avfallet fanns till 

hand. Om inget syfte för anläggningsändamål finns så bedöms utfyllnader eller liknande som 

kvittblivning av avfall, vilket är förbjudet. Det är risken för att förorena mark och vatten som 

avgör om ni behöver göra en anmälan eller ansöka om tillstånd för att använda avfall för 

anläggningsarbeten. Vägledning finns i Naturvårdsverkets handbok 2010:1 för återvinning av 

avfall i anläggningsändamål (tabell 4). Vi på Miljöförbundet kan också ge er information om vad 

som gäller, kortfattat krävs: 

 anmälan till Miljöförbundet om föroreningsrisken är ringa 

 ansökan om tillstånd till Länsstyrelsen om föroreningsrisken är mer än ringa 

Om det inte finns någon föroreningsrisk och åtgärden är av mindre omfattning kan ni ändå 

behöva söka följande lov/utföra följande: 

 marklov inom detaljplanelagt område 

 dispens inom strandskyddsområden 

 samråd med Länsstyrelsen vid förändring av naturmiljöer enligt 12 kap. 6 § miljöbalken 

Det ska finnas underlag på att föroreningsrisken är mindre än ringa (dokumenterat opåverkade 

massor eller provtagningsresultat). 

Lagring på annan plats än där avfallet uppkom eller där de ska återvinnas 

Ni behöver göra en anmälan till Miljöförbundet för att mellanlagra och bearbeta schaktmassor 

om ni: 

 mellanlagrar mer än 10 ton 

 sorterar, harpar mer än 1 000 ton per år 

 mekanisk bearbetning, såsom knackning och krossning oavsett mängder 

Att anmäla verksamheten 

Anmälan ska inkomma Miljöförbundet senast sex veckor innan ni planerar att påbörja arbetet. 

Anmälan behöver beskriva i text, kartor och bild vad ni planerar att göra. Blankett för anmälan 

finns på vår hemsida, www.miljovast.se. Kontakta oss på miljökontoret@miljovast.se eller 0456 

816 000 om du har frågor. 

 

http://www.miljovast.se/
mailto:miljökontoret@miljovast.se
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Mottagningskontroll på föroreningar och invasiva arter 

Vid egna grävarbeten har ni möjlighet att själva göra bedömningar avseende invasiva arter och 

risken för föroreningar. Er bedömning av dessa risker bör dokumenteras i samband med ett 

grävarbete och sparas. Punkterna nedan ger vägledning till er riskbedömning. 

Om ni tar emot massor utifrån behövs även en tydlig kontroll på de massor som tas emot för att 

minska risken för att ni skulle få in förorenade massor eller invasiva arter i er verksamhet. 

Mottagningskontrollen kan exempelvis bestå av att ni som mottagare utför kontroller på plats där 

massorna uppkommer, okulärt besiktigar massor som kommer in och i form av blanketter som 

avfallslämnaren fyller i som innehåller uppgifter om massornas ursprung. Blanketterna kan 

inkludera information om massorna kommer från platser där föroreningar m.m. riskerar att 

förekomma, som exempelvis: 

 Har sanering av markföroreningar skett på fastigheten? 

 Har marken fyllts ut med massor, som kan vara förorenade? 

 Sker schaktningen i vägbankar, bangårdar eller banvallar? 

 Finns eller har det funnits något på fastigheten som kan ha förorenat marken? 

a. industriverksamhet 

b. avfallsupplag 

c. lager av kemikalier 

d. cisterner eller tankar 

e. oljeavskiljare 

f. tankning av olja, bensin, diesel 

g. bekämpningsmedel 

 Har det hänt några olyckor på platsen, till exempel spill eller brand? 

 Finns någon annan misstanke eller osäkerhet om att massorna kan vara förorenade? 

 Finns invasiva eller andra problematiska arter på platsen såsom parkslide, 

blomsterlupin, jätteloka m.m.? 

Vid mottagning av bygg och rivningsavfall bör blankett också kompletteras med risk för innehåll 

av ovidkommande eller förorenat material såsom, trä, plast, isoleringsmaterial, cellplast, tjärpapp, 

målarfärg, PCB-fogar, asbest och blåbetong.  

Om något av ovanstående förekommer bör ni utföra provtagning. För mottagning av asfalt bör 

liknande kontroll finnas, se nedan vad som gäller för asfalt.  

Kompostering 

Vid kompostering finns risk för självantändning, beroende på materialet som komposteras och 

hur det sker. Från kompostering uppkommer också ett näringsrikt lakvatten. Komposteringens 

placering bör därför göras med goda marginaler till vattendrag och andra ytvatten. Vid 

kompostering behövs också kontroll på invasiva arter.  
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Invasiva arter 

Inför grävarbeten bör det undersökas om invasiva arter finns på platsen så att sådant material inte 

kommer in på er anläggning. Invasiva arter är arter som inte är hemmahörande i landet men som 

på ett eller annat sätt kommit hit. Dessa arter saknar i de flesta fall naturliga fiender och de har 

förmågan att ta över stora områden och tränga undan t.ex. annan växtlighet. Det är förbjudet att 

sprida och transportera (annat än till destruktion) arter som är klassade som invasiva och 

upptagna på EU:s förteckning över invasiva arter. 

Exempel på invasiva arter i förteckningen är jätteloka, jättebalsamin och gul skunkkalla. Det finns 

också arter som inte är upptagna på förteckningen men som har samma egenskaper och i 

framtiden kan komma att klassas som invasiva. Exempel på dessa är parkslide och blomsterlupin. 

Mer information om invasiva arter finns i informationsbladet ”Information till entreprenörer – 

egenkontroll och regler grävare kommer i kontakt med” och på Naturvårdsverkets hemsida: 

https://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-frammande-arter/ 

På www.invasivaarter.nu hittar ni rapporterade fynd av både invasiva arter och arter som kan bli 

klassade som invasiva i framtiden på grund av deras egenskaper – som t.ex. parkslide.

  

Asfalt och tjärasfalt 

I vägar och asfalterade ytor kan det förekomma både ny och gammal asfalt i olika lager. Asfalt 

tillverkad före 1975 innehåller stenkolstjära, så kallad tjärasfalt. Stenkolstjära i sin tur innehåller 

PAH: er (polyaromatiska kolväten) som är miljö- och hälsoskadliga. Om det finns tjärasfalt 

brukar underliggande makadam vara indränkt med stenkolstjära. Även underliggande marklager 

är ofta förorenade av PAH. Vid upptäckt av tjärasfalt ska miljöförbundet genast informeras, 

enligt upplysningsskyldigheten i miljöbalkens 10 kap. 

Provtagning och laboratorieanalys 

Provtagning och laboratorieanalys ska alltid utföras vid misstanke om att det förekommer 

tjärasfalt, samt inför markarbeten i vägar och asfalterade ytor som lagts före 1975. Provtagning 

ska göras på både asfaltslagren och underliggande jordlager. Laboratorieanalys ska utföras med 

avseende på PAH-16. Kontakta Miljöförbundet för samråd inför provtagning. 

Hantering och återvinning av uppbruten asfalt och tjärasfalt 

Uppbruten och riven asfalt med halter under 70 mg/kg PAH-16 ska i första hand återföras till 

asfaltsverk för tillverkning av ny asfalt. Tjärasfalt kan inte återföras till asfaltsverk för tillverkning 

av ny asfalt. Asfalt och tjärasfalt får inte användas för markfyllning. 

Återvinning i obunden form, exempelvis som asfaltskross i slitlager, gör att de tekniska 

egenskaperna i materialet försämras vilket innebär att materialet inte kan återvinnas för 

tillverkning av ny asfalt i framtiden. Denna typ av återvinning som bryter kretsloppet bör därför 

undvikas. Obunden asfalt riskerar också att sprida föroreningar i närområdet och återvinningen 

ses därför som anmälningspliktig till Miljöförbundet även om PAH-16 innehållet underskrider 70 

mg/kg. 

https://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-frammande-arter/
http://www.invasivaarter.nu/
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Tjärasfalt som klassas som icke farligt avfall kan vara möjlig att återanvända inom väg- och 

trafikprojekt, bundet i djupare lager. Inför eventuell återvinning av tjärasfalt som klassas som icke 

farligt avfall, ska en anmälan göras till Miljöförbundet i god tid (sex veckor) före planerade 

åtgärder. Miljöförbundet gör sedan en bedömning i varje enskilt fall. Återvinning av tjärasfalt ska 

inte göras inom vattenskyddsområden. 

Kontakta länsstyrelsen för frågor kring prövning av återvinning av tjärasfalt med halter över 300 

mg/kg PAH-16, eller där halten bens(a)pyren är över 50 mg/kg. 

Avfallsklassning av asfalt 

Uppbruten asfalt och riven asfalt samt tjärasfalt är generellt sett alltid att se som avfall. 

Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära (17 03 01*), det vill säga tjärasfalt, är farligt 

avfall tills dess motsatsen visas, enligt avfallsförordningen. Asfalt som innehåller halter under 70 

mg/kg PAH-16 betraktas inte som tjärasfalt. 

Uppbruten tjärasfalt som innehåller halter under 300 mg/kg PAH-16 klassas i normalfallet som 

icke farligt avfall, enligt Naturvårdsverkets vägledning för avfallsklassificering från 2013. Detta 

gäller under förutsättning att halten bens(a)pyren är under 50 mg/kg. Om halten bens(a)pyren är 

över 50 mg/kg klassas tjärasfalten som farligt avfall, enligt EU Kommissionens vägledning om 

klassificering av avfall, (EU 2018/C 124/01), se sidan 67-69 och 74-75.  

Farligt avfall ska hanteras med restriktioner och får endast köras av transportör med tillstånd för 

transport av farligt avfall samt tas emot på en anläggning som är godkänd för hantering av farligt 

avfall. Transport av farligt avfall ska även rapporteras till Naturvårdsverket.  

Ämne och halt i asfalt & tjärasfalt Klassning 

PAH-16 <70 mg/kg  Ej tjärasfalt 

PAH-16 70-300 mg/kg  Tjärasfalt, icke farligt avfall 

PAH-16 >300 mg/kg  Tjärasfalt, farligt avfall 

bens(a)pyren >50 mg/kg  Tjärasfalt, farligt avfall 
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Dokumentation på avfall som behandlas 

Om ni har en plats där avfall behandlas, alltså återvinns för anläggningsändamål eller förbereds 

för återvinning genom att avfallet sorteras, krossas, harpas, siktas eller bearbetas på annat sätt 

behöver ni föra anteckningar enligt 7 kap. 7 § avfallsförordningen. Dokumentationen bör 

kompletteras med er mottagningskontroll eller egna bedömningar av föroreningar, invasiva arter 

och ovidkommande avfall (se ovan). Uppgifterna som ska antecknas enligt avfallsförordningen är 

kortfattat: 

 Varifrån avfallet kommer ifrån senast och om vem som behandlade det senast 

 När avfallet tas emot och hur mycket det rör sig om 

 När behandlingen är klar ska mängd, plats för behandlingen och behandlingsmetod 

antecknas. Om behandlingen lett till att ni framställt en produkt ska produkttyp och 

mängd av framställd produkt antecknas. 

Anteckningarna ska sparas i minst 3 år och sammanställas kvartalsvis (sista januari, april, juli 

och oktober). Miljöförbundet eller den tidigare avfallsinnehavaren ska få ta del av uppgifterna 

om detta begärs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informationsmaterial               7(7) 
 

              
 

 

 

 

 

Kortfattad beskrivning över verksamhetskoder och anmälningsplikt enligt 
Miljöprövningsförordningen 

Här nedan anges de verksamhetskoder som ni kan beröras av när ni lagrar och hanterar avfall. 

Kontakta Miljöförbundet om ni har frågor, blankett för anmälan finns på www.miljovast.se. 

Bedriver ni verksamheten i mindre omfattning än vad som anges nedan omfattas ni inte av 

anmälningsplikt, verksamheten är då en s.k. U-verksamhet, vilket innebär att Miljöförbundet ändå 

kan komma att bedriva tillsyn.  

 Lagring av avfall som en del att samla in det är anmälningspliktigt överstigande mängder 
10 ton per tillfälle (29 kap. 49 § miljöprövningsförordningen, verksamhetskod 90.40).  

 Sortering (vilket harpning inkluderas i) är anmälningspliktigt överstigande mängder på 
1000 ton/år (29 kap. 43 § miljöprövningsförordningen, verksamhetskod 90.80).  

 Krossning av avfall för återvinning för anläggningsändamål är anmälningspliktigt oavsett 
mängder (29 kap. 41 § miljöprövningsförordningen, verksamhetskod 90.110).  

 Kompostering, biologisk behandling av park och trädgårdsavfall är anmälningspliktigt 
överstigande tillförda mängder på 50 ton/år (29 kap. 31 § miljöprövningsförordningen, 
verksamhetskod 90.171).  

 Att återvinna avfall inom fastigheten är anmälningspliktigt om återvinningen innebär 
ringa risk för människors hälsa och miljön. (29 kap. 35 § miljöprövningsförordningen, 
verksamhetskod 90.141).  

Anmälningsplikt som berör krossning av sten som inte är avfall 

 Krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter är anmälningspliktig om krossning sker 
på samma plats mer än 30 dagar under en 12 månaders period (4 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen, verksamhetskod 10.50). 

 Ett samlat uttag av mer än 10 000 ton material från en husbehovstäkt innebär att en 
anmälan ska göras till Miljöförbundet enligt 4 kap. 4 § miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 10.40). 

Kompostering 

 Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om 

   1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 10 ton 

men högst 500 ton per kalenderår, eller 

   2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 50 ton men 

högst 18 750 ton per kalenderår, miljöprövningsförordningen 29 kap. 31 § 

(verksamhetskod 90.171) 

http://www.miljovast.se/

