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Inledning 
 

Denna handläggarvägledning har tagits fram av Miljösamverkan Norrbottens arbetsgrupp 

inom fokusområde Förorenad mark och Avfall för anläggningsändamål samt schaktmassor/bygg- 

och rivningsavfall. Under avsnittet Bakgrund beskrivs fokusämnets historik.  

 

Vägledningen är skriven av handläggare på miljökontor/miljö- och hälsoskyddsinspektörer 

med erfarenhet att handlägga den här typen av ärenden. Det är inte alltid självklart med en 

enda lösning i dessa ärenden och därför anges i vissa avsnitt förslag på lösningar och/eller 

anvisningar om saker att tänka på.  

 

Arbetsgruppen bestod av: 

 

William Jonsson, Luleå kommun 

Sofia Linder, Luleå kommun 

Malin Svensson, Bodens kommun  

Ann-Marie Alakangas, Bodens kommun 

Sabina Sjöström, Jokkmokks kommun 

Matilda Abrahamsson, Gällivare kommun 

Therese Berglund, Piteå kommun 

Karin Forsgren, Piteå kommun 

Veronika Kumpula, Kiruna kommun 

Roger Larsson, Länsstyrelsen BD 

Katarina Wennman, projektledare Miljösamverkan Norrbotten 

 

Syfte 
 

Syftet med denna handläggarvägledning är att underlätta handläggningen av ärenden som 

rör återvinning av avfall för anläggningsändamål.  

 

Avgränsningar 
 

Med återvinning av avfall för anläggningsändamål menas en åtgärd där avfall ersätter 

traditionella anläggningsmaterial och i en sådan mängd som behövs för konstruktionens 

funktion. Konstruktionen ska även fylla en funktion. 

 

Denna vägledning behandlar några av de avfallsslag som ofta förekommer i ärenden där 

avfall planeras att återvinnas för anläggningsändamål. Dessa avfall är asfalt, betong, bioaska, 

gummiklipp, mesa, organiska material, schaktmassor och sulfidjordar.  

 

Hyttsten (hyttslagg) diskuterades inledningsvis av arbetsgruppen. Det är ett avfallsslag som 

enligt tidigare bedömningar i miljönämnderna i Luleå och Boden kan ses som en biprodukt, 

är därmed inte anmälningspliktigt, och tas därför inte med i denna vägledning. Detta 

ställningstagande är dock inte definitivt utan hyttsten kan i vissa fall vara ett avfall. 

Bedömning behöver göras från fall till fall. Observera att hyttsten kan vara ett avfall om inte 

reglerna om biprodukt uppfylls. 
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Den vägledning som anges i detta dokument ska inte ses som den enda lösningen, men kan 

vara ett stöd vid handläggning i enskilda ärenden. Dessutom pågår forskning på många 

avfallsmaterial och resultat från forskningen kan ge oss en förändrad kunskap om 

materialens miljöpåverkan. Det pågår bl a forskning på Luleå Tekniska Universitet vad 

gäller gummi som avfallsmaterial. Mer om detta kan läsas på Gummiportalen.se. Vidare har 

Naturvårdsverket arbetat med ett regeringsuppdrag som handlar om nyttan med åter-

vinning jämfört med risken för att ackumulera farliga ämnen i kretsloppet. Återvinning av 

däcksgummi i konstgräsplaner belyses som en av fyra avfallsströmmar som man anser 

kräver särskild uppmärksamhet. Naturvårdsverket jobbar nu vidare med att ta fram ett 

vägledningsmaterial om giftfria och resurssnåla kretslopp. Naturvårdsverket har också 

påbörjat en översyn av handboken 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Vi har 

däremot inga uppgifter om när den förväntas vara klar.  
 

Vi i arbetsgruppen är också medvetna om att det pågår forskning på sulfidjordar som 

möjligen kan förändra vår handläggning av dessa.  

 

Med den kunskap vi har i skrivande stund (våren 2017) anser vi att denna vägledning är 

tillräckligt bra för att ge förslag på handläggningsrutiner för goda resultat.  

 

Bakgrund 
 

Miljösamverkan Norrbottens delprojekt benämns fokusområden. Kommunernas, och i viss 

mån Länsstyrelsens, behov har varit vägledande vid val av fokusområden. Fokusområdena 

har tagits fram genom förslag från kommunerna där man fått föreslå de arbetsområden som 

man sett mest behov av. 
 

Fokusområdena Förorenad mark och Avfall för anläggningsändamål samt schaktmassor/bygg- och 

rivningsavfall ansågs av styrgruppen för Miljösamverkan Norrbotten lämpliga att slås 

samman till ett gemensamt fokusområde. Under arbetsgruppens första möte då gruppens 

inriktning och arbetsinnehåll processades fram och beslutades visade det sig att det främst 

var inom området Avfall för anläggningsändamål där man som handläggare hade störst behov 

av vägledning. Den tid arbetsgruppen hade till förfogande gjorde också att arbetet fick den 

inriktning och avgränsning som resulterat i denna rapport. 

 

Då ärendehantering och bedömningar av avfallsmaterialen skiljer sig åt har vi valt att ge 

varje material ett eget kapitel. Varje kapitel är indelat i följande rubriker: 

 

• Allmänt 

• Möjliga användningsområden 

• Bedömning av prövningsnivån 

• Provtagning/ Klassificering avfall 

• Beslut 

• Källor 
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Gemensamt vid återvinning av avfall för anläggningsändamål 
 

Vid handläggning av ärenden om återvinning av avfall för anläggningsändamål finns ett 

antal frågor som man som handläggare initialt behöver hitta svar på i ärendets handlingar. 

Några av dessa är gemensamma för alla avfallsslag och beskrivs kursivt nedan. Övriga 

frågor beskrivs under varje avfallsslags eget kapitel.   

Är materialet ett avfall?  

Definitionen på avfall anges i miljöbalken 15 kap 1§: ”Med avfall avses i detta kapitel varje 

ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av 

med.” Här är det viktigt att notera att det är endast icke-farligt avfall som kan återvinnas för 

anläggningsändamål, inte alla avfall. Avfallet får alltså inte ha farliga egenskaper, mer 

information om detta finns i avfallsförordningen (2011:927) 11b – 13 b §§.  

Återvinns avfallet för ett anläggningsändamål?  

Syftet med anläggningen är en central fråga. Om avfall ska användas är det ett 

återvinningsförfarande där avfallet ersätter traditionellt anläggningsmaterial. Det ska även 

finnas ett så tydligt syfte med anläggningen att anläggningen skulle ha utförts även om 

avfallet inte fanns tillgängligt. 

Att bara fylla ut ett område utan något tydligt syfte betraktas inte som återvinning utan 

tolkas i stället som ett bortskaffande av avfall. Åtgärden skulle i så fall kunna ses som en 

deponering, vilket är tillståndspliktigt. 

Är åtgärden (anläggningsändamålet) rimlig med avseende på planering, storlek och 

innehåll? 

Syftet med anläggningen och avfallets funktion som konstruktionsmaterial är, som nämnts 

ovan, avgörande för om verksamheten kan betraktas som användning för anläggnings-

ändamål. Om en anläggning utformas så att onödigt mycket avfall används och avfallet inte 

fyller någon funktion kan det vara fråga om bortskaffande av avfall. 

Anläggningen bör dessutom färdigställas inom rimlig tid. Om tillgången på avfall är så 

begränsad att det tar mycket lång tid för anläggningen att bli uppförd kan det ifrågasättas 

om anläggningen verkligen fyller en funktion. Vad som är rimlig tid måste avgöras från fall 

till fall och är beroende av typ av anläggning. 

Oavsett om ett material är avfall eller ej (t ex för att det är en biprodukt) gäller de allmänna 

hänsynsreglerna i 2 kapitlet miljöbalken vid t ex lagring och användning. 

Vilken prövningsnivå gäller? 

En oklarhet i samband med återvinning av avfall är om verksamheten ska betraktas som 

anmälningspliktig respektive tillståndspliktig, eller om verksamheten inte behöver anmälas 

alls enligt miljöbalkens 9 kap och miljöprövningsförordningen. Det som avgör om det krävs 
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en anmälan, tillstånd eller inget alls är risken för förorening på platsen för anläggningen 

samt att det avfall som man avser att återvinna är klassat som icke-farligt avfall. 

Föroreningsrisken beror på föroreningsinnehåll och lakningsegenskaper. En stor volym 

avfall eller en stor anläggning ökar föroreningsrisken.  

Det finns ett handläggarstöd med titeln Bedömning av prövningsnivån framtaget av 

Miljösamverkan Sverige, läs mer på www.miljosamverkansverige.se. 

Vilken lagstiftning berörs?  

Förutom miljöprövningsförordningen och andra kapitlet miljöbalken kan flera olika 

bestämmelser vara aktuella, ex vis bygglov- och strandskyddsbestämmelser. För mer detaljer 

se Naturvårdsverkets handbok 2010:1 ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten”. 

Exempel på anläggningsändamål kan vara användning av material i buller- och skjutvallar, 

parkeringsytor samt för förstärkning av markytor som vägar och tomtmark samt i ytskikt för 

vägar, motionsspår och ridvägar. 

Vi vill hänvisa till Naturvårdsverkets handbok 2010:1 ”Återvinning av avfall i 

anläggningsarbeten” för ytterligare definitioner, detaljer och exempel. Observera att den 

gavs ut i februari 2010 och efter det har viss lagstiftning ändras.  
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Asfalt och tjärasfalt 

 

Allmänt 

 

Asfalt är ett material som består av en blandning mellan krossat stenmaterial och ett 

bindemedel (bitumen). Asfalt används bland annat som vägbeläggning. Tjärasfalt är ett ord 

på asfalt vars bindemedel innehåller stenkolstjära. Denna asfalt innehåller PAH där flera av 

dessa är cancerogena. Asfalt som innehåller stenkolstjära var vanlig före 1974. 

 
Möjliga användningsområden 

 

Asfalt kan återvinnas genom krossning och användas vid nytillverkning av asfalt. 

Inblandning kan ske med 5-30 %. Eftersom det finns mer uppbruten asfalt än vad som kan 

blandas in vid nytillverkning uppstår ett överskott. Krossad asfalt är tekniskt sett ett bra 

konstruktionsmaterial och kan beroende på föroreningsinnehållet vara lämpligt för 

användning till exempel som bärlager i vägar eller som ytbeläggning på cykelvägar och 

lättare trafikerade vägar. Asfalt är dock ur miljösynpunkt ofta olämpligt som fyllnads- och 

konstruktionsmaterial till exempel för att bygga upp vägar eller liknande. 

 

Undersökningar har gjorts kring vägar som har en tjärbeläggning utan att man har kunnat se 

någon tydlig påverkan på omgivningen. Så länge tjärlagren ligger kvar i en vägkonstruktion 

är det oftast inget problem. Något saneringsbehov föreligger inte. Utlakningsstudier på 

laboratorier visar dock att det finns anledning till en reglerad hantering när den påträffas i 

hög halt. För Trafikverkets vägar finns liggare (dokumentation) om när asfaltering skett. 

Många kommuner har liknande uppgifter om det kommunala vägnätet. Det är den som är 

ansvarig för projektet där asfalten ska brytas upp som är ansvarig för att kunskap inhämtas. 

Det är mindre troligt att frästa vägbeläggningar innehåller stenkolstjära eftersom fräsningen 

vanligen utförs av ytliga lager som är lagda på senare tid, efter 1974. Verksamhetsutövaren 

ska dock alltid kunna visa om den frästa asfalten kan innehålla stenkolstjära. Viss 

återvinning kan göras direkt på vägen och räknas då inte som avfall, eftersom det inte är 

något man gör sig av med. 

 

Asfalt 

Asfalt ska i största möjliga mån återanvändas till nytillverkning av asfalt. Om det finns ett 

överskott ska asfalten återvinnas till exempel som bärlager i vägar, ytbeläggning på 

cykelvägar eller lättare trafikerade vägar. Asfalten bör inte användas så att den kommer i 

kontinuerlig kontakt med grundvatten eftersom utlakning av ämnen kan ske. Även ny asfalt 

innehåller PAH:er, lägre halter än stenkolstjära, och bör därför inte komma i kontinuerlig 

kontakt med vatten. Syftet och asfaltens funktion i anläggningen måste bedömas. Hur ska 

asfalten användas, i ”block” eller krossad? Påverkar detta utlakning av eventuella ämnen?  

Ersätter asfalten traditionella material som annars skulle ha använts i anläggningen?  

 

Tjärasfalt 

Lagring av tjärasfalt (krossad eller okrossad) ska ske täckt med ett material som inte tillåter 

vatten att infiltrera materialet. Täckningsmaterialet kan med fördel också ha en sådan 
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konstruktion att det inte lätt går sönder av vind (ett dåligt alternativ är en vanlig presenning/ 

lättviktspresenning). 

 

Eftersom tjärasfalt förekommer längre ner i vägens konstruktion finns det en risk att de olika 

typerna blandas vid fräsning av vägen.  Eftersom farligt avfall inte får blandas med annat 

avfall ska massor hanteras åtskilt. Detta kan göras genom kallfräsning av slitlagret och att 

man sedan gräver bort den underliggande tjärasfalten.  

 

Tjärasfalt som klassats som farligt avfall får inte blandas ut för att möjliggöra återanvänd-

ning. Om tjärasfalt ska återanvändas ska materialet, på grund av risk för utlakning, 

användas på en tillräckligt god nivå över grundvattenytan i asfaltkonstruktionen, och under 

ett tätt ytlager. Tjärasfalt bör inte återanvändas på känslig mark, som inom vattenskydds-

områden eller liknande. Om tjärasfalten ska ”återvinnas” i t ex en bullervall anger Trafik-

verket att man ska ha ett tätskikt för att förhindra att vatten kommer i kontakt med avfallet 

för att minska utlakningen av ämnen. Det krävs alltså skyddsåtgärder, vilket tyder på att 

risken är mer än ringa. Anläggningen i sig ger alltså inte tillräckligt skydd.   

 

Bedömning av prövningsnivån 

 

Eftersom vi anser att asfalt inte är lämpligt att användas i andra konstruktioner än vägar är 

det svårt att ange en prövningsnivå. Generellt kan sägas att om det krävs skyddsåtgärder 

talar användningen för att det är tillståndspliktigt. Man bör även göra en långsiktig 

bedömning om användandet av asfalten på platsen är hållbar utifrån platsens känslighet, 

skyddsvärde, exponering och bakgrundshalter. Om verksamhetsutövaren är osäker på 

vilken prövningsnivå som gäller bör de samråda med oss.  

 

Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad (kallas här SGM) har tagit fram egna 

riktlinjer för när asfalt kan återanvändas i trafikprojekt. Nedan presenteras en jämförelse 

mellan olika riktlinjer och ställningstaganden, se tabellen på nästa sida. Den rekommen-

derade prövningsnivån baseras på de riktlinjer som SGM har tagit fram. 
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Gräns 

16-

PAH 

Natur-

vårds-

verkets 

vägled-

ning om 

klassning 

av avfall 

Riktlinjer enligt SGM 

Miljösamverkan 

Norrbottens 

rekommendationer 

Rekommen-

derad 

prövningsnivå 

för att återvinna 

icke-farligt 

avfall för 

anläggnings-

ändamål 

Över 

1000 

ppm 

Farligt 

avfall 

Ska inte återanvändas, 

måste tas om hand 

Ska inte återanvändas, 

måste tas om hand 

Tillståndspliktigt 

300-

1000 

ppm 

Farligt 

avfall 

Återanvända i 

vägkonstruktionen 

inom trafikprojekt som 

bundet eller obundet 

bärlager/ 

förstärkningslager 

under ny asfaltsbelägg-

ning, ovan 

grundvattenytan. 

Verksamhetsutövaren 

måste kunna bevisa för 

tillsynsmyndigheten att 

användningen inte 

kommer att medföra 

ökade risker för miljön. 

Risk finns att avfallet 

har farliga egenskaper 

och ska klassas som 

farligt avfall. VU ska 

kunna redovisa hur 

avfallet är klassat. Är 

det farligt avfall är det 

tillstånds-pliktigt.  

Tillståndspliktigt 

eller anmälnings-

pliktigt 

70 – 

300 

ppm 

Generellt 

kan anses 

som icke-

farligt 

avfall.   

Återanvändning i 

vägkonstruktionen 

inom trafikprojekt som 

bundet eller obundet 

bärlager/ förstärknings-

lager under ny asfalts-

beläggning, ovan 

grundvattenytan. 

Samma som tidigare, 

risk finns för att avfallet 

har farliga egenskaper 

och ska klassas som 

farligt avfall.  

Anmälnings-

pliktigt 

Under 

70 

ppm 

Generellt 

kan anses 

som icke-

farligt 

avfall.   

Fri användning inom 

trafikprojekt, alltså 

även i slitlager. 

Restriktioner kan 

förekomma i känsliga 

områden (t ex vatten-

skyddsområden). 

Även här kan det finnas 

en risk att avfallet har 

farliga egenskaper och 

därför ska klassas som 

farligt avfall.  

Anmälnings-

pliktigt 

alternativt 

samråd med 

tillsyns-

myndigheten 

 

För att veta vilken prövningsnivå som gäller bör man ha utrett hur avfallet har klassats samt 

vilken risk för miljön avfallet medför. Detta gäller eftersom det endast är icke-farligt avfall 

som är aktuellt vid återvinning av avfall för anläggningsändamål. 
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Listan för haltnivåer i Naturvårdsverkets handbok 2010:1 är olämplig att använda på 

bundna material. Exempel på sådan användning är där avfall blandas in i en asfalt-

beläggning, till exempel vid återvinning av gammal asfalt i tillverkning av ny asfalt. Vid 

sådan tillämpning är det inte lämpligt att använda nivåerna för mindre än ringa risk eller för 

deponitäckning. De förutsättningar och den miljömässiga bedömningen som ligger till grund 

för nivåerna avser ett obundet material. För ett bundet material blir den miljömässiga 

bedömningen och förutsättningarna annorlunda. I vissa fall kan det vara svårt att definiera 

vad som är ett bundet material, men en utgångspunkt bör vara att bundet material har en 

viss beständighet mot mekanisk och kemisk påverkan. Naturvårdsverket anger i handbok 

2010:1 att bundet material är en fysisk eller kemisk bindning av ett material, t ex asfalt och 

betong. 

 

Provtagning/ Klassificering avfall 

 

Asfalt delas in i någon av följande avfallskoder 17 03 01* eller 17 03 02. Notera att 17 03 01* 

har en referens till 13 b § Avfallsförordningen.  Innehavaren av avfallet är skyldig att klassa 

det. För att kunna använda punkten ”återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål” 

måste avfallet först ha klassats. Se Avfallsförordningen 11b §, 13a – 13b §§. 

 

Test i fält av asfalten kan genomföras genom användning av PAH-markör (sprayfärg) i 

kombination med användning av UV-lampa. Detta ger en grov uppfattning om provet 

innehåller mer än 100 ppm av 16 PAH. 

 

Enligt Naturvårdsverkets vägledning om klassning av avfall anges att bitumenblandningar 

som innehåller stenkolstjära normalt sett kan anses som icke-farligt avfall, om halten i 

avfallet av indikatorsubstanserna USEPA 16 PAH är mindre än 300 ppm eller halten av 

USEPA 7 PAH är mindre än 100 ppm (de cancerframkallande egenskaperna (HP 7) antas 

vara mer avgörande för klassningen än de ekotoxiska/ miljöfarliga egenskaperna (HP 14)). 

 

Följande vägledning kommer från Storbritanniens motsvarighet till Naturvårdsverket:  

Generellt om avfall som innehåller stenkolstjära: 

Stenkolstjära och många destillat av stenkolstjära innehåller potentiellt cancerframkallande 

ämnen. Om koncentrationen av ett sådant ämne är lika med eller över 0,1 % (1000 ppm) 

skulle avfallet erhålla den farliga egenskapen HP 7 cancerframkallande. Stenkolstjäran är en 

komplex blandning av kolväteföreningar som måste adderas för att bestämma 

koncentrationen av stenkolstjäran. Därför måste den 0,1 % koncentrationen appliceras på alla 

fraktioner av stenkolstjäran.  

 

Om koncentrationen av stenkolstjära är känd, använder CLP-tabellen 3.1; benso(a)pyren 

(BaP) som en markörförening för cancerframkallande egenskaper. Om koncentrationen av 

BaP är mindre än 0,005 % (5 ppm) av stenkolstjärans koncentration (i stället för i avfallet som 

helhet) är stenkolstjära inte cancerframkallande och behöver inte beaktas för HP 7. 

 

Asfalt (vägyta) som avfall: 

Om koncentrationen av benso(a)pyren är lika med eller över 50 ppm i asfalten (exklusive 

annat material), bör mängden stenkolstjära anses vara tillräcklig (0,1 % eller mer) för att 

materialet är farligt (cancerframkallande) och får därför avfallskoden 17 03 01 *. Vid varje 
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provtagning av asfalten behöver man säkerställa att asfaltslager med olika koncentrationer 

av benso(a)pyren identifieras och testas. 

 

Verksamhetsutövaren ska kunna redovisa för tillsynsmyndigheten hur hen har klassificerat 

avfallet. Av redovisningen bör det till exempel framgå hur avfallets farliga egenskaper har 

bedömts, notera att avfallet kan behöva beaktas för fler farliga egenskaper än HP 7.  

 

Beslut 

 

Exempel på försiktighetsmått kan vara krav på hur asfalt mellanlagras så att inte farliga 

ämnen sprids till omgivningen. Detta kan ske genom att asfalten täcks med presenning med 

sådan konstruktion att det inte går sönder av vind eller liknande.  

 

Våga fatta ”negativa” beslut trots påtryckningar från verksamhetsutövaren.   
 

 

Källor 

 

Från Naturvårdsverkets vägledning ”Klassa farligt avfall – det här är farligt avfall”.  

Vägverkets publikation 2004:90 

Hantering av schaktmassor 2010 – Miljösamverkan Västra Götaland 

UK EA: Natural Resources Waste, Scottish Environment Protection Agency (SEPA), 

Northern Ireland Environment Agency (NIEA), Environment Agency (2015):  Waste 

Classification – Guidance on the classification and assessment of waste (1st edition 2015) Technical 

Guidance WM3 

Faktablad – Hantera asfalt och tjärasfalt 2015, Miljöförvaltningen Göteborgs stad  
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Betong 

 

Allmänt 

 

Det som skrivs gällande betong här i dokumentet gäller i princip för tegel också. Viss hänsyn 

bör tas till att tegel kan vara porösare än betong och därför lättare förorenas.  

 

Betong 

Det finns olika typer av betong som kan återvinnas för anläggningsändamål. 

 

Spillbetong är överbliven betong som fått hårdna och sedan krossas för användning som 

ballast i ny betong eller som fyllnadsmaterial.  

 

Restbetong innehåller normalt inga andra ämnen än de som kommer från cement och ballast.  

 

Rivningsbetong är kasserad betong som krossats och som sedan kan användas som ballast i 

ny betong eller som fyllnadsmaterial. Rivningsbetongen kan, förutom de ämnen som finns i 

själva betongen också innehålla rester av annat rivningsavfall (armering, brandskydd, 

värmeisolering, skumplast, elinstallationer, fogmassor, rör etc). Dessa måste sorteras bort 

innan användning för anläggningsändamål.  

 

Blåbetong 

Lättbetong och gasbetong kallas även blåbetong p g a att materialet har en blågrå/blå färg.  

Blåbetong består av alunskiffer innehållande uran som avger gammastrålning och radon. 

Materialet har använts främst som mellanväggar, men även som bjälklag och bjälklags-

fyllning i hus byggda mellan 1929-1975. 

 

Fogmassor 

Om det finns fogmassor i byggnader som innehåller PCB eller utbytta fogmassor som kan ha 

blivit förorenade av PCB från angränsande material, så ska det saneras om de blir berörda av 

rivningen.  

 

Vår utgångspunkt är att spillbetong, restbetong och rivningsbetong/tegel ska ses som ett 

avfall. För att betongen ska upphöra att vara ett avfall behöver den genomgå ett 

återvinningsförfarande. Frågan om när avfall upphör att vara avfall är viktig eftersom det 

avgör om det är avfalls- eller produkt-/kemikalielagstiftningen som ska tillämpas. Det är 

verksamhetsutövaren som ska bedöma om ett avfall efter en återvinningsprocess har 

upphört att vara avfall. Naturvårdsverket rekommenderar att verksamhetsutövaren rådgör 

med tillsynsmyndigheten vid denna bedömning. Om tillsynsmyndigheten inte delar 

bedömningen, att avfallet upphört vara ett avfall, kan myndigheten förelägga verksamhets-

utövaren att fortsätta hantera ämnet som ett avfall. Ett sådant beslut kan överklagas. 

Naturvårdsverket anser att det generellt sett inte är en uppgift för tillsynsmyndigheten att 

utfärda beslut om att avfall upphört att vara avfall.  
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Möjliga användningsområden 
 

Betong 

Utsorterad betong som inte är förorenad av olja, PCB m m kan normalt efter en anmälan 

användas för anläggningsändamål. Betong/tegel kan användas som material vid anläggning 

av uppbyggnaden av olika ytor/planer. Syftet ska vara tydligt.  

 

Vid rivning ska all betong tas upp ur marken även betongplattor, om så är rimligt. Vid 

rivning och krossning av byggnader i betong kan krossad betongen användas på plats för att 

fylla upp till befintlig marknivå, om det är lämpligt utifrån planerad markanvändning. 

 

Fogmassor 

Mängden PCB i fogkanten påverkar restprodukthanteringen och hur sanering ska göras i 

samband med rivning. Ofta bör även delar av angränsande material saneras i samband med 

rivning. Om det återstående materialet är betong eller tegel bör det sedan kunna krossas ner 

och användas till exempel för vägbyggnad. 

 

Om fogmassan sitter i en betong- eller tegelvägg, och om fogmassans PCB-halt är exempelvis 

cirka 10 procent, bör cirka 2 centimeter av fogkanterna saneras bort och hanteras som farligt 

avfall enligt rapporten "Spridning av PCB från fogmassor till angränsande material. Rivning 

och sanering vid rivning". 

 

Lättbetongprover har visat sig innehålla högre PCB-halter längre in i materialet än betong- 

och tegelprover. Det kan innebära att dessa restprodukter måste deponeras även efter en mer 

omfattande sanering. 

 

Bedömning av prövningsnivån 

 

Betong 

Den som vill använda avfall i form av betong och vill återvinna det för anläggningsändamål 

måste ha kontroll på varifrån betongen kommer. Normalt bedöms betong kunna återvinnas 

för anläggningsändamål och risken bedöms som ringa/mindre än ringa. Om det inte finns 

någon provtagning av betongen ska denna bedömas som att risken är ringa, aldrig mindre 

än ringa. Dessutom finns ofta annat avfall i rivningsbetong, ibland kabel, rester av elavfall, 

armeringsjärn, isolering o s v. I det fall någon vill undvika anmälningsplikten för krossad 

betong behövs provtagning som visar att den klarar nivån för ringa risk i Naturvårdsverkets 

handbok 2010:1. Har betongen redan återvunnits en gång kan det kanske finnas föroreningar 

i den. Vid bedömningen av om betong kan återvinnas i anläggningsändamål bör även 

störningar i form av nedskräpning, grumling, damning och buller beaktas.  

Blåbetong 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har rekommendationer rörande återanvändning av 

blåbetong och restmaterial från äldre industriprocesser. Blåbetong är väldigt olämpligt att 

återanvända på platser som ska användas för bostadsändamål då det kan innehålla 

radioaktiva ämnen.   

 

Blåbetong ska inte återanvändas till nya byggnader. Det föreligger dock inga hinder ur 
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miljösynpunkt att utnyttja den som fyllnadsmaterial på platser som inte ska bebyggas t ex i 

bullervallar och cykelbanor. Blåbetong klassas inte som farligt avfall.  

 

Fogmassor 

Fogmassor från perioden 1956 - 1973 hanteras vid rivning som farligt avfall om de visat sig 

innehålla PCB. Om de innehåller mer än 50 mg PCB/kg är de alltid farligt avfall enligt 

avfallsförordningen (SFS 2011:927). Om fogmassorna är polysulfidmassor som är fria från 

PCB innehåller de oftast bly och hanteras enligt de regler som gäller för avfall med bly. För 

att bedöma blyhalten och få veta om det är farligt avfall kan en analys göras med avseende 

på bly. 

 

Provtagning/ Klassificering avfall 

 

Det behövs troligtvis inte ske provtagning på restbetong från betongtillverkning då den 

anses vara opåverkad och inte förorenad av andra ämnen än vad betong ska innehålla. När 

det kan finnas skäl att misstänka föroreningar i betongen ska provtagning ske t ex vid 

rivning av industribyggnader och anläggningar som använts för lagring av kemikalier.  

 

Verksamhetsutövaren ska kunna redogöra för föroreningsinnehållet. Det kan göras genom 

exempelvis en beskrivning av hur byggnaden/platsen där betongen ligger tidigare har 

använts, om betongen är återvunnen sedan tidigare eller om någon slags miljöteknisk 

undersökning gjorts. Har det inte skett hantering av kemikalier i byggnaden, inte 

förekommit någon typ av förorenande verksamhet som till exempel användning av 

bekämpningsmedel på platsen, trafik m m så är det troligt att betongen inte är ska anses vara 

förorenad. Betong från industribyggnader eller verkstäder kan innehålla PAH då det använts 

oljor. Den kan även vara förorenad av PCB som spridits från fogmassa innehållande PCB. 

PCB kan finnas i byggnader som byggdes eller renoverades mellan 1956 och 1974 i fogar 

mellan fasadelement i betong, fönster och glaspartier. I miljöfarliga verksamheter kan även 

finnas föroreningar i form av metaller, CFC från köldmedium eller tillverkning av isolering 

och asbest. En bedömning får göras utifrån beskrivningen som verksamhetsutövaren lämnat 

in. I samband med rivning av byggnader brukar en inventering av material i byggnaden 

göras. Resultatet från inventeringen kan också användas som underlag för bedömningen om 

betongen kan återvinnas. Där framgår vilka typer av farligt avfall som finns i byggnaden/på 

platsen där rivning ska ske.  

 

Vid rivning av betong där betongen är förorenad av olja bör borrkärnor tas ut för att bedöma 

hur långt oljan har trängt in. Vid rivning av byggnader där det funnits PCB ska betongen 

runt de områden som innehållit PCB t ex bilas bort och tas om hand separat. Det är 

verksamhetsutövarens ansvar att ta reda på detta och tillsynsmyndigheten får avgöra från 

fall till fall om detta är ett dokument som behövs för att kunna utöva tillsyn. 

 

Det finns information om provtagning i Avfall Sveriges rapport ”Metodik för provtagning 

och analys av förorenad betong”. I rapporten beskrivs provtagning i form av borrkärnor som 

tas ut och krossas. Både betongdamm och krossad betong ska ingå i provet. När 

borrkärnorna tas ut ska de väljas ut i första hand på de platser där man misstänker störst 

föroreningshalter (t ex om man förvarat förorenade ämnen någonstans). Analys ska ske 

enligt standarder. När det gäller fenoxisyror och klorfenoler i betong är utlakningstest att 
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föredra framför totalhaltsanalyser. Det ger ett mer rättvisande resultat då haltanalys verkar 

underskatta det verkliga innehållet. Vidare framgår i rapporten att PAH utlakar i större grad 

från mindre kornstorlekar.  

 

Beslut 

 

Det är viktigt är att ställa krav på att betongen krossas så att den får samma egenskaper som 

det material den ersätter. Det måste vara tydligt för både verksamhetsutövare och 

myndighet om vad ”krossad betong” innebär. Verksamhetsutövaren ska redovisa i anmälan 

på vilket sätt betongen ska krossas och till vilken fraktion. Om krossningen sker i en 

stenkross blir den krossade betongen renare och i mindre fraktioner än om krossningen sker 

med t ex grävskopa. Den ska också vara fri från ovidkommande avfall som t ex armerings-

järn, trä, isolering, elkablar m m.   

 

Generellt anser vi att betongen ska vara fri från ovidkommande avfall, d v s inga 

procentsatser accepteras i beslutet (i verkligheten är ju detta dock svårt…men ett mål att 

sträva efter).  

 

Källor 

 

Avfall Sveriges rapport ”Metodik för provtagning och analys av förorenad betong”. Rapport 

U2014:08.  

Materialsortering vid rivning, Förekomst – Hantering, Stockholms stad 2006 

Miljökonsultgruppen i Stockholm, Inventering av fogmassor -  se länk nedan: 

www.sanerapcb.nu/web/page.aspx?refid=30 

 

Dokumentation från Naturvårdsverkets avfallsdagar i maj 2017 – se länk nedan: 

www.naturvardsverket.se/Kalendarium/Dokumentation-fran-seminarier/Dokumentation-

fran-Avfallsdag-i-Stockholm/ 

 

  

http://www.sanerapcb.nu/web/page.aspx?refid=30
http://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/Dokumentation-fran-seminarier/Dokumentation-fran-Avfallsdag-i-Stockholm/
http://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/Dokumentation-fran-seminarier/Dokumentation-fran-Avfallsdag-i-Stockholm/
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Bioaska  
 

Allmänt 

 

Biobränslen och dess askor som tas upp i detta kapitel är träflis/pellets (träaska), torv 

(torvaska) och träavfallsflis (träavfallsaska). 

 

Aska är restprodukten från förbränning där föroreningsinnehållet varierar beroende på 

förbränningstemperatur, bränsle och anläggningstyp. Aska från förbränning delas upp som 

flygaska och bottenaska, där flygaskan oftast är en finare fraktion än bottenaskan. 

 

Enligt Askhandboken innehåller träaska till största delen Ca, K, Mg och P. Spårelement 

består av As, Ba, B, Cd, Cu, Cr, Hg, Mo, Ni, V och Zn. Träavfallsaska innehåller oftast högre 

halter av As, Cd, Cr och Cu än träaska eftersom träavfall kan innehålla impregnerat och 

behandlat trä.  

 

Torvaska skiljer sig från träaska och träavfallsaska genom att generellt innehålla mer Fe och 

mindre Mn och K. Vid förbränning av torv har svavel en tendens att binda sig i askan, vid 

samförbränning med träbränslen ökar dessa svavelbindningar. Halten tungmetaller kan 

variera mycket men är oftast svårlakade. Under vissa förutsättningar kan dock torvaska ge 

upphov till lakvatten som innehåller mellan 10 till 200 gånger högre halt tungmetaller än vad 

den naturliga bakgrundshalten för ytvattendrag är.  

 

Torvaska kan ha ett pH-intervall från ca 7 upp till 12, träaska och träavfallsaska är i regel 

alltid mycket basisk (pH 10-13) där flygaskan generellt är mer basisk än bottenaskan. 

Det kan förekomma radioaktiva föroreningar i träaskor och speciellt i torvaska. 

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av kontaminerad aska (SSMFS 2012:3) 

kan vara tillämpliga vad gäller cesium-137. 

 

Färsk träaska och träavfallsaska är mycket frätande och lakar till en början. Detta innebär att 

askan bör lagras för att karbonatiseras innan återvinning. Allt eftersom pH sänkts ökar dock 

lakbarheten av tungmetaller vilket kan behöva beaktas vid återvinning. Träavfallsaska kan 

behöva genomgå sortering för att få bort eventuella metaller.   

 

Vår utgångspunkt är att aska är ett avfall. För att askan ska upphöra att vara ett avfall 

behöver den genomgå ett återvinningsförfarande. Frågan om när avfall upphör att vara 

avfall är viktig eftersom det avgör om det är avfalls- eller produkt-/kemikalielagstiftningen 

som ska tillämpas. Det är verksamhetsutövaren som ska bedöma om ett avfall efter en 

återvinningsprocess har upphört att vara ett avfall. Naturvårdsverket rekommenderar att 

verksamhetsutövaren rådgör med tillsynsmyndigheten vid denna bedömning. Om 

tillsynsmyndigheten inte delar bedömningen, att avfallet upphört att vara avfall, kan 

myndigheten förelägga verksamhetsutövaren att fortsätta hantera ämnet som ett avfall. Ett 
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sådant beslut kan överklagas. Naturvårdsverket anser att det generellt sett inte är en uppgift 

för tillsynsmyndigheten att utfärda beslut om att avfall upphört att vara avfall.  

Vi anser att aska inte upphör att vara ett avfall bara för att det blandas in i olika produkter. 

 

Möjliga användningsområden 

 

Används som syntetiskt grus eller obehandlat som fyllnadsmaterial i vägbyggen och 

hårdgjorda ytor. Uppvisar god tjältålighet vilket passar bra i till exempel skogsvägar. 

Flygaska kan blandas in med cement för att skapa cementliknande produkter, dock är 

kolaskor att klart föredra framför andra askor.  

 

Träaska och träavfallsaska kan återföras till skogsmark och åkermark. Då näringsämnena i 

torvaska oftast är bundna i mineralform är dess växttillgänglighet låg eller icke-existerande 

och torvaskor är därför inte lämpliga att spridas som växtförbättringsmedel.  

 

Bedömning av prövningsnivån 

 

Spridning av aska på skogsmark eller åkermark omfattas inte av miljöprövnings-

förordningen bestämmelser om användning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål. 

Vid spridning av aska på skogsmark ska samråd hållas med Skogsstyrelsen och för 

spridning på jordbruksmark ska Jordbruksverkets krav och gränsvärden efterlevas. 

Information från Skogsstyrelsen och Jordbruksverket om spridning av aska finns under 

”källor” nedan. 

 

Om Naturvårdsverkets riktlinjer för mindre än ringa risk uppfylls omfattas inte 

återvinningen av anmälningsplikt. Det görs dock troligt att träaska, träavfallsaska och 

torvaska generellt uppnår föroreningshalter som innebär ringa risk. 

 

Flygaska från förbränning av träavfall kan klassas som farligt avfall beroende på vad för typ 

av träavfall som har förbränts, detta gäller särskilt vid förbränning av träavfall i 

samförbränningsanläggningar. Om askan klassas som farligt avfall är risken att använda 

avfallet att betrakta som mer än ringa och då ska frågan om användningens tillåtlighet 

lämnas över till Länsstyrelsen för prövning. 

 

Provtagning/ Klassificering avfall 

 

Askans föroreningsinnehåll kan variera från gång till gång även från samma verksamhet, 

detta gäller speciellt då träavfall förbränns. Det innebär att förbränningsanläggningen inte 

kan nöja sig med en provtagning och klassa all aska från den pannan enligt den enda 

provtagningen.  

 

Som nämnts under rubriken ”allmänt” är det främst metaller som förekommer i träaska och 

träavfallsaska. Provtagning kan ske på färsk aska, men provtagning bör även ske då askan 
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har genomgått eventuell behandling som till exempel karbonatisering eftersom detta kan 

påverkar föroreningshalten och lakbarheten. I övrigt tas provtagning upp i Askhandboken.  

 

Beslut 

 

Vid förbränning av träavfall kan metallavfall i form av till exempel spik följa med. Om 

metallavfall förekommer i askan bör dessa sorteras ut. 

 

Aska bör inte användas som slitlager i vägar och på hårdgjorda ytor. Slitlagret bör bestå av 

annat material. Om aska ingår i slitlagret bör det underhållas och kontrolleras under vägens 

eller ytans drifttid för att säkerställa att damning av aska inte sker. Aska bör även användas 

ovanför högsta grundvattennivån för att minska risken för utlakning. 

 

Aska får inte blandas ut med annat material för att minska dess föroreningsnivå, om aska 

blandas för konstruktionens syfte bör verksamhetsutövaren utreda hur det kan påverka 

askans lakbarhet. Även för utblandad aska gäller det att den inte bör användas som slitlager 

eller under högsta grundvattennivån. 

 

Mängden aska som återvinns ska stå i proportion till anläggningens behov, verksamhets-

utövaren bör ha en skiss av anläggningen där information om höjd och bredd finns med. 

Gällande vägar bör det framgå hur lång vägsträcka som kommer att innehålla aska. 

 

För både hårdgjorda ytor och vägar ska det finnas ett syfte med anläggningen. En skogsväg 

som går ut till ”ingenstans” där inte heller avverkning av skog ska ske, kan tyda på att det 

egentligen handlar om deponering av aska.  

 

Om konstruktionen upphör bör det meddelas till miljökontoret så att det säkerställs att 

askan inte sprids vidare till ett olämpligt ställe.  

 

I övrigt måste villkor eller försiktighetsmått som angetts i förbränningsverksamhetens 

tillstånd eller godkännande beaktas.   

 

Källor 

 

Spridning av aska på åkermark: 

http://www.jordbruksverket.se/download/18.649d0f5715a031b915b63b4/1486116150881/Anv

%C3%A4ndning+av+aska+som+g%C3%B6dselmedel.pdf 

Spridning av aska i skog: https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/bruka-

skog/godsling/rekommendationer-avverkningsrester-och-askaterforing.pdf 

Askhandboken:  

http://www.energiaskor.se/pdf-dokument/overgripande%20rapporter/askhandb.pdf 

Att använda askor rätt: 

http://www.energiaskor.se/pdf-dokument/Askhandboken-webbversion.pdf 

 

http://www.jordbruksverket.se/download/18.649d0f5715a031b915b63b4/1486116150881/Anv%C3%A4ndning+av+aska+som+g%C3%B6dselmedel.pdf
http://www.jordbruksverket.se/download/18.649d0f5715a031b915b63b4/1486116150881/Anv%C3%A4ndning+av+aska+som+g%C3%B6dselmedel.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/bruka-skog/godsling/rekommendationer-avverkningsrester-och-askaterforing.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/bruka-skog/godsling/rekommendationer-avverkningsrester-och-askaterforing.pdf
http://www.energiaskor.se/pdf-dokument/overgripande%20rapporter/askhandb.pdf
http://www.energiaskor.se/pdf-dokument/Askhandboken-webbversion.pdf
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Gummiklipp 

 

Allmänt 

 

Gummiklipp har samma sammansättning av ingående komponenter som råvaran bildäck. 

Ett genomsnittligt europeiskt sommardäck består, baserat på vikt, av cirka 83 % gummi,      

12 % stålkord (en vävd stomme av metall i däcket) och 5 % textila material. 

 

Möjliga användningsområden 

 

Gummiklipp kan fungera bra i vissa anläggningar då det är tjälisolerande, dränerande, har 

låg vikt etc. Det är därför lämpligt att använda för t ex parkeringsytor som ska vara släta, 

som bullerisolering i vägar då det fungerar både dämpande och dränerande. Det är 

emellertid inte lämpligt att använda det då det finns annat material som fungerar lika bra, till 

exempel i bullervallar som fyllnadsmaterial. 

 

Det finns producentansvar för däck som regleras i förordning (1994:1236) om producent-

ansvar för däck. Att återvinna dem för anläggningsändamål bedöms vara godtagbart.  I 

förordningen framgår att en producent ska ta emot däck som tjänat ut och se till att däcken 

återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt 

godtagbart sätt. 

 

Bedömning av prövningsnivån 

 

Vid varje projekt med gummiklipp bör en anmälan till kommunens nämnd för miljö- och 

hälsoskydd upprättas. Som underlagsmaterial bör dels bakgrundsinformation om 

materialets egenskaper och en platsspecifik bedömning av föroreningsrisken lämnas. Det bör 

även framgå varför gummi ska använda istället för traditionellt anläggningsmaterial.  

 

Lakvatten från gummiklipp påverkar organismer negativt i laboratoriestudier, men har inte 

visat sig ha en negativ påverkan ute i miljön. Nyare däckmaterial har en mer negativ 

påverkan på organismer än äldre däck. Om konstruktionen inte placeras under 

grundvattenytan eller i ett vattendrag är potentialen för föroreningsspridning generellt sett 

låg. 

 

Vid en bedömning av föroreningsrisken bör zink, järn, fenoler och PAH uppmärksammas. 

Halterna som lakar ut är generellt sett låga och avtar med tiden. Försök visar att metaller 

lakar ut vid låga pH-värden och organiska föroreningar och zink vid höga pH-värden.  I 

jämförelse med de lakningskriterier som finns för klassificering av avfall för deponering är 

gummiklipp att betrakta som inert. 

 

En viktig faktor för lakning är också kontakttiden mellan perklorerande vatten och 

gummiklippet. Permeabiliteten i gummiklipp är hög vilket innebär att kontakttiden med 

vatten är kort om vattnet tillåts dränera. Av de föreningar som väntas laka ut är zink och 

fenoler lättlösliga och förväntas därför kunna transporteras ut i små mängder ut ur 

konstruktionen. Läckaget av fenoler är lägre än för till exempel en motsvarande 
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träflisfyllning.  PAH exempelvis, är svårlösliga i vatten och adsorberas lätt på jord och andra 

ytor och kommer därmed att ha en låg spridningspotential. 

 

Då järn och mangan är vanligt förekommande i lakvatten, och har visats laka ut från 

gummiklipp, behöver järn- och manganhydroxidkomplex beaktas då lakning från en 

konstruktion ska bedömas. Dessa komplex kan binda metalljoner och om de upplöses avge 

desamma från lakvattnet.  

 
Provtagning/ Klassificering avfall 

 

Generellt bedöms att provtagning inte behövs vid återvinning av däckklipp. Enligt det som 

skrivits om gummi verkar det ännu finnas en del oklarheter gällande utsläpp av andra 

ämnen än PAH, fenoler och metaller. Nyare däck verkar orsaka mer negativa toxikologiska 

effekter än gamla. I studier av lakning från gummi/gummiklipp har man främst använt sig 

av skakförsök (L/S 10).  

 

Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för provtagningen och ska inkomma med förslag 

på hur provtagning ska genomföras.  

 
Beslut 

 

Konstruktiv utformning 

Av brandsäkerhetsskäl begränsas tjockleken på fyllningar med gummiklipp till maximalt      

4 meter och gummiklippet får inte vara förorenat av annat organiskt material eller skrot.  

 

Minsta lagertjocklek som rekommenderas för utnyttjande av gummiklippets egenskaper är 

0,3 m för att garantera den dränerande funktionen. För dräneringsapplikationer är det viktigt 

att använda materialavskiljande geotextil för att förhindra att omgivande material tränger in 

i gummiklippsfyllningen och därmed minskar den dränerande förmågan. Den höga 

porositeten innebär risk för att omgivande material kan migrera in i gummiklippsfyllningen 

genom perkolation, vid tjälningsprocesser eller vid dynamisk belastning. För att undvika 

detta rekommenderas att använda materialavskiljande geotextilier mellan gummiklipps-

fyllningen och omgivande lager. 

 

Försiktighetsåtgärder 

Av försiktighetsskäl för miljön ska det sörjas för en god dränering från konstruktionen för att 

undvika långvarig kontakt. Av samma skäl bör inte däckklipp placeras i lågpunkter som kan 

bilda vattenansamlingar. Av miljöskäl bör heller inte en gummiklippskonstruktion 

överlagras av pH-höjande material eller dränera bort basiskt vatten (här pH > 7,5) utan att en 

särskild miljöbedömning genomförs eftersom det ökar utlakningen av organiska föreningar. 

 

En konstruktion med gummiklipp bör inte anläggas inom ett vattenskyddsområde eller i 

direkt anslutning till en enskild brunn även om sannolikheten för förorening är liten. 

 

Krav i beslut 

I beslut vid anmälan bör anges hur stora fraktioner gummit ska klippas till. I Boden har 

myndigheten krävt att gummiklippen ska vara 50-300 mm.  De gummiklipp som ingått i en 
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studie gjord av Tommy Edeskär, LTU, är 10 x 300 mm2 och resultaten redovisas i rapporten 

”Gummiklipp som konstruktionsmaterial i mark- och anläggningstekniska tillämpningar”.  Det bör 

även framgå att annat material och fälgar ska bort. Hela däck, gummimattor eller liknande 

får inte användas. Placeringen av gummiklippet ska ske ovan högsta grundvattennivå för att 

minska utlakningen. Det bör också framgå att gummiklippet ska separeras från annat 

material med geotextil (för att behålla sin egenskap som dränerande och tjälisolerande).   

 

I beslutet bör också framgå att gummit ska tas bort om anläggningen där det används 

avvecklas. Har det t ex används i uppbyggnaden av en parkeringsyta som inte kommer 

nyttjas ska det plockas upp. 

 
Källor 

 

Vägledning för bedömning finns i dom MÖD 2010:7 meddelad 2010-03-24  

Informationsblad från Svenska Byggbranschens utvecklingsfond SBUF nr 5:20,  

SGI:s handbok om gummiklipp 18:7  

Rapport ”Livscykelanalys på återvinning av däck” (IVL nr U3891), Edeskär. (2004).  

Rapport ”Gummiklipp som konstruktionsmaterial i mark- och anläggningstekniska 

tillämpningar.” Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad 
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Mesa/mesakalk 

 

Allmänt 

 

Mesa är en restprodukt från pappersmassatillverkning och är en bränd kalk som omvandlas 

till mesa (kalciumkarbonat) vid kausticeringen. Den består av kalciumkarbonat (CaCO3) och 

kalciumhydroxid (CaOH2). Mesan bildas i sulfatprocessen och är mycket finkornig och 

liknar kalkstensmjöl. Mesa är basiskt (pH 11-12) och lättlösligt och kan fungera pH-höjande 

vilket innebär att materialet som sådant kan verka både buffrande och korrosivt.  

 

Mesa innehåller ofta metaller och många gånger tungmetaller som bly och kadmium. 

Innehållet varierar mycket från bruk till bruk och sats till sats, varför även ursprunget har 

betydelse. Gemensamt för alla satser är att mesan har jordförbättrande egenskaper eftersom 

mesa har ett innehåll av 1 % fosfor och 1,1 % magnesium.   

 

Vår utgångspunkt är att mesa är ett avfall. För att mesan ska upphöra att vara ett avfall 

behöver den genomgå ett återvinningsförfarande. Frågan om när avfall upphör att vara 

avfall är viktig eftersom det avgör om det är avfalls- eller produkt-/kemikalielagstiftningen 

som ska tillämpas. Det är verksamhetsutövaren som ska bedöma om ett avfall efter en 

återvinningsprocess har upphört att vara ett avfall. Naturvårdsverket rekommenderar att 

verksamhetsutövaren rådgör med tillsynsmyndigheten vid denna bedömning. Om 

tillsynsmyndigheten inte delar bedömningen, att avfallet upphört att vara ett avfall, kan 

myndigheten förelägga verksamhetsutövaren att fortsätta hantera ämnet som ett avfall. Ett 

sådant beslut kan överklagas. Naturvårdsverket anser att det generellt inte är en uppgift för 

tillsynsmyndigheten att utfärda beslut om att avfall upphört att vara avfall.  

 

Att endast blanda mesa med exempelvis bergkross bör, enligt oss, inte anses vara ett 

återvinningsförfarande. 

 

Billerud har ett produktdatablad där det framkommer under rubriken avfall, att mesan inte 

är ett farligt avfall och att avfall hanteras bäst genom deponering. I produktdatabladet 

framkommer bl a att damm kan irritera luftvägarna, kan vara irriterande och uttorkande vid 

hudkontakt, ligger pH 8-9 och kan angripa aluminium. 

 

Möjliga användningsområden 

 

Mesa kan användas som kalkningsmedel i jordbruket, vid deponitäckning och som 

inblandning i bergkross till grusvägar där finfraktionen är för liten. Luleå kommun har fått 

klagomål om att mesan fräter på bilar. 

 

Bedömning av prövningsnivån 

 

Mesa kan innehålla en del metaller. Metallinnehållet liksom dess pH bör undersökas för att 

säkerställa att användningen sker på lämpligt sätt och för att bedöma prövningsnivå. 

 

Verksamhetsutövaren ska kunna visa att avfallet är ett icke-farligt avfall samt innehåll och 

lakning avseende metaller jämfört med Naturvårdsverkets handbok 2010:1. Vid blandning 



21 
 

med annat avfall eller material ska mesans egna egenskaper samt eventuella ändrade 

egenskaper vid inblandningen kunna visas. 

 

Generellt anses, om det inte finns provtagning som visar på mindre än ringa risk, att 

användning av mesa i anläggningsarbeten är anmälningspliktigt. Eventuell påverkan på 

aktuell plats ska redovisas med anledning av mesans basiska egenskaper. 

 

Provtagning/ Klassificering avfall 

 

Verksamhetsutövaren ska kunna visa klassning enligt avfallsförordningen, metallinnehåll, 

pH och hur verksamheten kommit fram till att risken är ringa. 

 

Beslut 

 

Mesa bör ses som ett avfall som kan ha metallhalter över nivån för mindre än ringa risk. 

Detta ändras inte bara för att den blandas in i en krossprodukt. Det är tänkbart att mesa kan 

anses vara en produkt men utgångspunkten är att det är ett avfall om inte annat kan visas. 

Det finns en dom från Mark- och miljödomstolen (M 899-16) där det framkommer att mesa 

klassificeras enligt bilaga 4 i avfallsförordningen (2011:927) som kalkslamsavfall med 

avfallskoden 030309. Där framkommer även att det ofta förekommer krav på analyser vid 

införsel till täkt och inblandning i ”produkt”. Miljööverdomstolen har i dom den 10 maj 2005 

(mål nr M 8553-03) slagit fast att Billeruds mesa ska förvaras i deponi. 

 
Källor 

 

Andreas Bergström 2016, Mesakalk – ett miljövänligt material eller skadligt avfall, Karlstads 

Universitet 

 

MEWAB Mesakalk, http://www.mewab.se/affarsområden/mesakalk , hämtad 2017-03-28 

 

Miljösamverkan Västerbotten 2014, Att använda avfall för anläggningsändamål,  

Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare  

 

Naturvårdsverket 2010, Handbok 2010:1, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. 

 

  

http://www.mewab.se/affarsområden/mesakalk
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Organiskt material 

 

Allmänt 

 

Organiskt material är sådant material som innehåller organiskt kol. Det kan alltså vara allt 

från plast till trä. Detta kapitel kommer endast att handla om organiskt material i form av 

bark, spån, flis och när massor innehåller organiskt material. Massor som innehåller 

organiskt material är massor som kommer från ytor där man har grävt bort det översta lagret 

jord och som därför innehåller en blandning av rötter, stubbar, små buskar o s v. Dessa 

massor uppstår när ny mark tas i anspråk för t ex byggnader, vägar och järnvägar. Det kan 

också vara massor som grävts upp och blandats med organiskt material, t ex plast och annat 

avfall. Övriga material behandlas inte här.  

 

Bark, spån och flis bryts ner med tiden. Denna nedbrytning gör att materialet omvandlas och 

dess struktur förändras. Det organiska materialet blir med tiden åter jord. Organiskt material 

kan bidra till övergödning i områden eftersom näringsämnen som finns bundet i materialet 

frigörs under nedbrytningen.  

 

Möjliga användningsområden 

 

Att använda organiskt material i en anläggning bedöms inte lämpligt. Först måste syftet med 

användningen i anläggningens konkretiseras. Vad har det organiska materialet för syfte i 

konstruktionen? Vi bedömer att det oftast inte finns något relevant syfte. Man bör också ha i 

åtanke att dessa material kommer att brytas ner med tiden och kan därför riskera 

anläggningens konstruktion. Nedbrytning av organiskt material kan leda till ökade halter 

löst organiskt material i lakvatten, vilket kan öka rörligheten av vissa metaller, till exempel 

kadmium och koppar. Anledningen till detta är, bland annat, att humusämnen reagerar med 

metaller i marken och när metallerna binder till sig löst organiskt material ökar 

spridningsrisken.  

 

Om en verksamhetsutövare anmäler att den avser att använda organiskt material i en 

konstruktion (t ex utfyllnad för parkeringsyta) gör vi bedömningen att materialet inte 

besitter de egenskaper som behövs för konstruktionens syften (bland annat hållfasthet). 

Användningen tyder istället på att man vill göra sig av med materialet. Därför är det att 

betrakta som ett bortskaffande av avfall /deponering, vilket kräver tillstånd. Åtgärden ska 

därför förbjudas.  

 

Bark, spån och flis kan istället användas för att framställa till exempel fjärrvärme eller 

användas som råvara i tillverkningsindustrier. 

 

Bark kan också användas som underlag på motionsspår. Att använda mer bark än vad som 

behövs på motionsspåret bör undvikas, eftersom det då kan anses vara kvittblivning av 

avfall. En bedömning från fall till fall får göras om den mängd som används är rimlig eller 

inte. 

 

  



23 
 

Bedömning av prövningsnivån 

 

Risken att använda organiskt material i anläggningsändamål bedöms som mindre än ringa 

risk, men på grund av dess egenskaper bör den inte användas i en anläggning. Stort fokus 

bör ligga på hur verksamhetsutövaren motiverar användningen av det organiska materialet. 

Detta bör avgöra om man kan godta åtgärden eller inte. 

 

Provtagning/ Klassificering avfall 

 

Bark, spån och flis bör betraktas som ett icke-farligt avfall, om det inte har använts för att 

samla upp eller valla in till exempel oljor eller liknande kemikalier. Vid misstanke om 

förorening ska prover tas. Provtagning av ren bark, spån eller flis bedöms inte nödvändig.  

 

Massor som innehåller organiskt material bör också betraktas som icke-farligt avfall eftersom 

de ofta består av opåverkad mark. Det kan dock finnas undantag där marken kan vara 

förorenad av miljöfarliga verksamheter (till exempel kemikaliehantering).  

 

Beslut 

 

Om bark, spån eller flis ska användas i en anläggning ska verksamhetsutövaren tydligt 

motivera varför detta material behövs, vilken egenskap det har och hur nedbrytningen av 

det organiska materialet kommer att påverka anläggningen. Kan inte verksamhetsutövaren 

motivera på ett godtagbart sätt bör åtgärden förbjudas.  

 

Massor som innehåller organiskt material ska sorteras, i syfte att avlägsna det organiska 

materialet, innan användning. Stubbar kan energiåtervinnas och organiskt material kan till 

exempel komposteras. Vi godtar inte att massorna blandas ut eller att stubbar vänds ner i 

marken på platsen för åtgärderna. Anledningen till detta är bland annat att minska 

förutsättningarna för sättningar i konstruktionen samt ta vara på närings- och 

energiinnehållet i avfallet. Liknande resonemang gäller vid användande av icke-stabiliserat 

(har inte behandlats genom kompostering eller rötning) organiskt material i konstruktioner. 

Generellt kan det accepteras en mängd på 5-10% organiskt material i massor som ska 

återvinnas för anläggningsändamål. Dock är utgångspunkten att allt ska sorteras ut.  

 

Källor 

 

Naturvårdsverket 2010, Handbok 2010:1, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten 

Miljösamverkan Västra Götaland Hantering av schaktmassor, 2010 
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Schaktmassor 
 
Allmänt 

 

Schaktmassor är inte något definierat begrepp i miljöbalken utan kan innefatta en mängd 

olika typer av avfall.  

 

Massorna kan komma från ett schaktarbete i ett industriområde eller från ett område där det 

tidigare funnits en industriell aktivitet. De kan komma från jordbruksmark eller från mark 

inom eller utanför tätort som är opåverkad. Det kan vara naturlig jord eller fyllnadsmassor 

med varierande mängd organiskt material och olika minerogena fraktioner, från morän med 

olika grad av lerinnehåll till mer homogena massor där en fraktion dominerar.  

 

Massorna kan alltså vara av olika kvalitet när det gäller tekniska egenskaper och innehåll av 

föroreningar.  

 

Schaktmassor omfattar även ”sulfidjordar ” (se särskilt avsnitt i denna vägledning). Vi bör 

därmed vara observanta på om schaktning sker i ett område med jordar inom det vida 

begreppet ”sulfidjordar”. Utöver bedömning av föroreningsnivå bör även bedömning 

avseende detta beaktas för ”jungfruliga” schaktmassor. 

 

Möjliga användningsområden 

 

Schaktmassor är i princip alltid ett avfall och som vid rätt förutsättningar kan återvinnas för 

anläggningsändamål. Rätt förutsättningar innebär att föroreningar inte i onödan 

transporteras från en plats till en annan, späds ut eller i övrigt hanteras så att kunskapen om 

schaktmassornas ursprung och beskaffenhet går förlorad. Platsen för anläggningen ska vara 

lämplig med tanke på avfallets beskaffenhet. 

 

Schaktmassor utan misstanke om förorening utgör inte ett avfall om det ska användas i 

direkt anslutning till platsen där de har grävts upp, t ex på samma fastighet, inom samma 

bostadsområde eller industriområde.  

 

I vissa fall kan beslutet behöva skrivas in i fastighetsregistret. 

 

Vinsten med att återvinna schaktmassor är att de minskar uttag av jungfruliga material, 

vilket är önskvärt. Enligt avfallshierarkin ska avfall i första hand återanvändas, och om det 

inte är möjligt, återvinnas. Hänsyn måste dock tas så att inte avfall med oönskade 

föroreningar sprids på oförorenad mark. 

 

Bedömning av prövningsnivån 

 

Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål är ett återvinningsförfarande, 

oavsett om verksamheten är anmälningspliktig eller inte. Om det inte finns något 

anläggningsändamål är det ett bortskaffningsförfarande (deponering) att lägga upp 

schaktmassor (avfall) permanent på en upplagsplats, oavsett om massorna innehåller några 
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föroreningar eller inte. Det är alltså ofta av avgörande betydelse om användningen anses 

vara ”anläggningsändamål” eller inte.  

 

Om återvinningsförfarandet väsentligt kan påverka eller ändra naturmiljön ska en anmälan 

för samråd göras enligt 12 kap. 6 § Miljöbalken (12:6-samråd). En sådan anmälan ska göras 

till den myndighet som utövar tillsynen över verksamheten. 

 

Samråd kan behövas avseende prövningsnivå, då vi kan göra en annan bedömning än 

verksamhetsutövaren (VU). Därför är det alltid bra att meddela om massor som innehåller 

förorening ska användas, då vi kan göra en annan bedömning än VU avseende 

anmälningsplikt. Det finns även en upplysningsskyldighet. 

 

Provtagning/ Klassificering avfall 

 

För att ta reda på om massorna behöver provtas och i vilken utsträckning, kan frågorna 

nedan vara till hjälp. Om svaret är ja på någon fråga kan man misstänka förorening: 

  

1. Kommer massorna från en fastighet där saneringsarbete pågår eller har genomförts?  

2. Kan fastigheten ha fyllts ut med förorenade massor?  

3. Kommer massorna från en fastighet där det bedrivs/ har bedrivits industriverksamhet?  

4. Finns det eller har det funnits avfallsupplag, lager av kemikalier, cisterner/tankar eller 

oljeavskiljare på fastigheten som kan misstänkas ha förorenat marken?  

5. Kommer massorna från schaktning av vägbankar, bangårdar eller banvallar?  

6. Har tankning av olja, bensin eller diesel etc. förekommit på platsen?  

7. Har några olyckor inträffat på platsen t.ex. spill eller brand?  

8. Finns någon annan misstanke om att massorna kan vara förorenade? 

9. Finns risk för annan påverkan, ex vis förekomst av ”sulfidjordar”?  

 

Med avseende på bedömningen av hur många prov som ska tas bör hänsyn tas till hur 

homogent avfallet är. Ett mer homogent avfall kräver inte lika många prov. I Avfall Sveriges 

deponihandbok (rapport D2012:2) finns bra vägledning för hur man ska tänka vid 

provtagning, där anges även att de två enklaste och mest tillämpade metoderna är 

slumpmässig provtagning och systematisk provtagning, samt kombinationer av dessa. 

 

Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för provtagningen och ska inkomma med förslag 

på provtagningsplan, antal prover etc. Det är inte myndighetens uppgift att agera konsult.  

Provtagningen ska genomföras av person med rätt kompetens och analysmetoden ska vara 

ackrediterad.  

 

Metoder 

Behöver provtagning genomföras kan följande användas som vägledning: Vid volymer på 

cirka 200 m3 bör minst ett samlingsprov tas ut och analyseras. På volymer upp till 2 000 m3 

bör minst fem prover tas. För volymer därutöver tas minst ett prov per ytterligare 1 000 m3. 

Rör det sig om ett långt ledningsschakt för till exempel fjärrvärmejobb kan prov tas var 50:e 

meter. Finns misstanke om förorening utefter begränsad sträcka ska provtagning ske så att 

prov tas före, efter och vid den misstänkta föroreningen. Är det fråga om större ytor bör 

särskild provtagningsplan upprättas.  
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Vid provtagningar av högar är det inte realistiskt att ta prov på ett totalt slumpmässigt sätt. 

Däremot kan uttag av samlingsprover med ett stort antal delprover på olika ställen i högen 

täcka in den variation av halter som kan finnas. Proverna bör tas ut från olika delar av högen 

och inte endast från ytan eftersom vissa typer av partiklar eller partikelstorlekar då kan bli 

under- eller överrepresenterade i proverna. 

 

En del laboratorier maler ner proven innan analys (gäller prover innehållande metaller) 

medan andra inte gör det. Hanteringen påverkar analysresultaten vilket kan vara bra att 

känna till vid jämförelse av olika analysprotokoll. 

 

Ingen misstanke om förorening 

Om det inte finns någon anledning att misstänka föroreningar i materialet t ex när det gäller 

massor från landsbygden, åkermark etc. som dokumenterat inte påverkats av någon 

industriell aktivitet, bör provtagning inte vara nödvändig. Om massorna ska användas i ett 

känsligt område kan det däremot vara viktigt att ta prover. Var även uppmärksam på om 

området där massorna grävts upp kan innehålla ”sulfidjordar”. 

 

Provtagning bör alltid ske inför schaktning och avfallshantering av markområde/schakt-

massor från område inom centrum/tätbebyggt område. 

 

Vid misstanke om förorening 

Förorenade massor kan endast i vissa fall och på vissa platser återvinnas för anläggnings-

ändamål efter anmälan eller tillståndsprocess. Farligt avfall kan aldrig återvinnas i 

anläggningsändamål. 

 

Vid misstanke om förorening är det omöjligt att ange att ett visst antal prov per volymenhet 

ska tas ut för analys av den anledningen att det är många faktorer som avgör. Det är inte 

enbart volymen som ska bestämma antalet prov, utan en sammanvägd bedömning av bland 

annat:  

- Ursprung 

- Typ av massor t ex fyllnadsmassor  

- Föroreningstyper  

- Hur ämnena kan vara fördelade i jorden  

- Om det är prioriterade riskminskningsämnen eller utfasningsämnen  

  (se vidare www.kemi.se/prio). 

- Vad massorna ska användas till  

 

Det är verksamhetsutövaren som ska redogöra för sina val och motivera hur man har 

kommit fram till antal prov o s v.  
 

Vid större projekt, eller mer komplex föroreningsbild, bör en provtagningsplan upprättas 

och eventuellt kommuniceras med tillsynsmyndigheten. Om massorna är heterogena eller 

om misstanken är extra stor att det kan finnas föroreningar bör provtätheten öka, exempelvis 

vid slumpmässigt spridda föroreningar i fyllnadsmassor. Om föroreningar hittas i marken 

ska detta alltid meddelas till tillsynsmyndigheten.  
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Provtagningstätheten bör öka om:  

1. föroreningarna förekommer slumpmässigt,  

a. det rör sig om utfasningsämnen (se vidare www.kemi.se/prio).  

b. svårnedbrytbara organiska föroreningar; bl a dioxiner, PAH, PCB, tungmetaller 

bl a bly, kadmium, kvicksilver  

c. det rör sig om POPs - långlivade organiska föroreningar  

2. det rör sig om prioriterade riskminskningsämnen (se vidare www.kemi.se/prio).  

3. det är uppenbart att det kan finnas förhöjda halter av olika näringsämnen, ex vis 

fosfor, kväve m fl,  

4. det saknas information om avfallet,  

5. det saknas information om processen som gett upphov till avfallet. 

 

Fler prov innebär säkrare bedömning av föroreningssituationen och högre kostnad, men 

medför också att risken blir mindre att avfallet klassas fel och används på ett felaktigt sätt.  

För muddermassor gäller att kompletterande provtagning måste ske då massorna läggs upp 

på land. Det krävs ofta mer omfattande provtagning då massorna ska användas på land än 

då massorna ligger i vattnet.  

 

Beslut 

 

Verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med vad verksamhetsutövaren har angivit i 

anmälan, eller i övrigt uppgivit eller åtagit sig i ärendet, samt i enlighet med vad som följer 

av nedanstående punkter. 

 

Det är viktigt att inget annat ovidkommande material finns inblandat i massorna som t ex 

bygg- och rivningsavfall och/eller betong. 

 

Massor som innehåller organiskt material ska sorteras, i syfte att avlägsna det organiska 

materialet, innan användning. Syftet är bland annat att minska förutsättningarna för 

sättningar i konstruktionen samt ta vara på närings- och energiinnehållet i avfallet. Liknande 

resonemang gäller vid användande av icke-stabiliserat (material som inte har behandlats 

genom kompostering eller rötning) organiskt material i konstruktioner. Generellt kan det 

accepteras en mängd på 5-10 % organiskt material i massor som ska återvinnas för 

anläggningsändamål. Dock är utgångspunkten att allt ska sorteras ut. 

 

Källor 

Avfall Sveriges deponihandbok, rapport D2012:02 

Länsstyrelsen 2010, Information om schaktmassor, Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Länsstyrelsen 2014, Information om hantering och provtagning av massor, TVL-info 2014:15, 

Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne 

Miljöbalken 

Miljösamverkan Västerbotten jan-dec 2013, Att använda avfall som anläggningsmaterial 

Miljösamverkan Skåne 2013, Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt  

Naturvårdsverket 2010, Handbok 2010:1, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten 
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Läs mer 

 

Här nedan ges några tips på dokument i form av vägledningar eller information som 

sammanställts om schaktmassor som avfall i anläggningsändamål. Dessa är framtagna av 

andra Miljösamverkan i landet och de har inte prövats av arbetsgruppen i Miljösamverkan 

Norrbotten, men de ger vid snabb genomläsning intryck av att kunna komplettera vår 

handläggarvägledning. Observera att de är skrivna före januari 2017, d v s innan den nya 

Miljöprövningsförordningen trädde i kraft. 

 

• Miljösamverkan Sverige – dessa dokument är framtagna under åren 2015-2016.  
http://www.miljosamverkansverige.se/Sv/projekt-och-rapporter-

/avfall/hantmassor/Sidor/default.aspx 

OBS! Texterna är inte uppdaterade efter ändringarna i miljöprövningsförordningen 

december 2016 (90:130 och 90:140 är nu 90:131 och 90:141). 

 

Handläggarstöden som hittas på Miljösamverkan Sverige är: 

Bedömning av prövningsnivån - Vad avgör om ett ärende ska hanteras som 

anmälningsärende eller ej? När ska användning av schaktmassor i anläggningsändamål 

prövas? Här finns stöd i dessa resonemang. Vi har gjort en tolkning av tabell 2 i 

Naturvårdsverkets handbok.  

 

Bedömning av anmälningsärende - Detta är ett stöd för hur du bedömer en anmälan om 

användning av schaktmassor (avfall) i anläggningsändamål.   

 

Vad bör en anmälan för användning av avfall i anläggningsändamål innehålla? - 

Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit fram ett utförligt stöd för vilka uppgifter 

tillsynsmyndigheten bör ha tillgång till för att korrekt hantera ett anmälningsärende enligt 

verksamhetskod 90.140. 

 

Checklista för uppsökande verksamhet - Här finns en checklista att ta med vid operativ 

tillsyn. Vad ska du tänka på vid kontroll av hantering av schaktmassor? 

Dessutom finns här andra dokument med domar, ordlista och volymer. 

 

• Miljösamverkan Västra Götaland har tagit fram en checklista. OBS att denna är 

framtagen i oktober 2016 och att texterna inte är uppdaterade efter ändringarna i 

miljöprövningsförordningen december 2016: 

”Att tänka på vid handläggning av användning av avfall för anläggningsändamål” 
http://www.miljosamverkanvg.se/Sv/projekt-och-

rapporter/avfall/Documents/Att%20t%C3%A4nka%20p%C3%A5%20lista.pdf 

 

• Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne:  

TVL-info 2014:15 - Information om hantering och provtagning av massor. OBS att denna är 

framtagen under 2014 och inte uppdaterad. 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-

miljopaverkan/Tillsynsv%C3%A4gledning%20enligt%20milj%C3%B6balken/Rapporter/TVL%20Hant

ering%20o%20provtagning%20av%20massor.pdf 

  

http://www.miljosamverkansverige.se/Sv/projekt-och-rapporter-/avfall/hantmassor/Sidor/default.aspx
http://www.miljosamverkansverige.se/Sv/projekt-och-rapporter-/avfall/hantmassor/Sidor/default.aspx
http://www.miljosamverkanvg.se/Sv/projekt-och-rapporter/avfall/Documents/Att%20t%C3%A4nka%20p%C3%A5%20lista.pdf
http://www.miljosamverkanvg.se/Sv/projekt-och-rapporter/avfall/Documents/Att%20t%C3%A4nka%20p%C3%A5%20lista.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/Tillsynsv%C3%A4gledning%20enligt%20milj%C3%B6balken/Rapporter/TVL%20Hantering%20o%20provtagning%20av%20massor.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/Tillsynsv%C3%A4gledning%20enligt%20milj%C3%B6balken/Rapporter/TVL%20Hantering%20o%20provtagning%20av%20massor.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/Tillsynsv%C3%A4gledning%20enligt%20milj%C3%B6balken/Rapporter/TVL%20Hantering%20o%20provtagning%20av%20massor.pdf
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Sulfidjordar (sura sulfatjordar) 

 

Allmänt 

 

Sulfidhaltiga sediment förekommer naturligt bland annat längs norrlandskusten. De 

bildades på Littorinahavets botten för ca 7000 till 4000 år sedan och därefter. Havet var då 

näringsrikt och klimatet gynnsamt för hög bioproduktion. När sedimenten kommer i kontakt 

med luftens syre oxiderar järnsulfiderna och det bildas svavelsyra (H2SO4). Det leder till att 

pH-värdet i jorden kan sjunka så lågt som till 3. De sura förhållandena medför att metaller 

frigörs från jordens mineral och orsakar förhöjda metallhalter i dräneringsvattnet. Studier 

visar att sulfidjord inte har noterbart högre koncentrationer av tungmetaller än andra 

jämförbara finkorniga sediment (Pettersson 2016).  

 

Det förekommer en rad olika benämningar och definitioner kopplat till sulfidhaltiga jordar 

(Länsstyrelsen 2017). Av praktiska skäl kommer benämningarna sulfidjord och sur sulfatjord 

att användas i detta dokument. 

• Sulfidjord1 kan även benämnas som potentiellt sur sulfatjord2. Ostörd potentiellt sur 

sulfatjord har normalt sett nära neutralt pH, som ska kunna sjunka under 4 vid 

fullständig oxidation. Även benämningen svartmocka förekommer. Svartmocka är 

sulfidhaltiga sediment med innehåll av järnmonosulfid (FeS). Ibland helt svart, men 

kan även vara svartstrimmig eller upplevas som gråblå om strimmorna är smala. 

Oavsett hur den svarta färgen uppträder är svartmocka i de flesta fall en potentiellt sur 

sulfatjord. Det bör noteras att potentiellt sura sulfatjordar i många fall är ofärgade. 

• Övergångszon3 är en delvis oxiderad potentiellt sur sulfatjord som ännu inte nått pH 

under 4, men som gör det vid fullständig oxidation. Den bidrar till urlakning av syror 

och metaller, samtidigt som den har potential att ge ännu starkare effekt vid fortsatt 

oxidation. 

• Faktiskt sur sulfatjord4 är kraftigt försurade sulfathaltiga sediment. Tekniskt sett har 

jorden både högt innehåll av lättrörliga metaller och ett pH under 4. 

 

Sulfidjordar kan orsaka försurningsproblem. De negativa effekter som uppstår när en ostörd 

sulfidjord grävs upp är egentligen en konsekvens av den försurning som kan uppstå med 

tiden och medföra att växter skadas och vattendrag försuras. Metalljoner kan tas upp och 

anrikas i växter, fiskar och djur och slutligen påverka människans födoämnen. De lösta 

järnjonerna kan fällas ut som hydroxider exempelvis i dräneringsledningar och orsaka stopp 

och fuktskador. Försurat grundvatten kan även orsaka angrepp på olika konstruktioner av    

t ex järn och betong i jorden. Eftersom sulfidjord innehåller reaktiva järnsulfider har riskerna 

i vissa fall jämförts med sulfidhaltigt gruvavfall (MÖD 2014).  

 

Provets färg används ibland för att okulärt bedöma sulfidjord. Färgen är dock inte egentligen 

kopplad till svavelhalten. Sulfidjord kan även vara bandad (varvig), finnas i skikt (med olika 

                                                        
1 Sediment med innehåll av sulfid. Begreppet syftar endast på icke-försurat material. Därför behöver 

begreppet sulfidjord alltid särskiljas från övergångszon och faktiskt sur sulfatjord. 
2 Internationellt accepterad benämning för sulfidhaltiga sediment som försuras kraftigt vid oxidering.  
3 Svensk benämning på delvis oxiderad potentiellt sur sulfatjord. 
4 Internationellt accepterad benämning för oxiderade och kraftigt försurade sulfidhaltiga sediment. 
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tjocklek och regelbundenhet, oregelbundna mönster (flammig) och fläckig. Det är dock 

vanligt att anaerob sulfidjord är svart. I markprofilen ovanför anaerob sulfidjord finns ofta 

en torrskorpa som består av oxiderad sulfidjord. Den är ofta gråbrunfärgad och innehåller 

rostutfällningar. I södra Sverige utgörs de sulfidhaltiga sedimenten av gyttjelera och 

kännetecknas ofta av sin grågröna färg. 

 

Möjliga användningsområden 

 

Det kan finnas möjlighet att hitta användning för sulfidjordar i anläggningsändamål, d v s att 

hitta syften för detta. Jordarnas lämplighet och riskerna vid användning kan variera 

betydande för olika anläggningsändamål. Det generella begreppet sulfidjord omfattar 

flertalet jordarter med varierande innehåll, struktur etc och kan därför reagera på olika sätt 

när deras kemiska jämvikt rubbas (Pettersson 2016). 

 

Sulfidjordar har hög vattenhalt och hög organisk halt vilket gör den sättningsbenägen. 

Jorden är lös och har dålig bärighet. För att den ska kunna användas måste stabiliteten 

förbättras, t ex genom pålning eller genom att tillsätta något annat material. Alternativet är 

att massorna grävs upp och används på annan plats eller deponeras. Vår inställning är att 

uppkomsten av avfallet om möjligt bör begränsas. 

 

Studier indikerar att anaerob sulfidjord inte behöver slutförvaras direkt. Det finns tid att 

hantera den på ett miljöriktigt sätt utan en omfattande försurning och utlakning. En längre 

tidsfrist ger bättre förutsättningar att på plats och på mottagningsanläggningar hantera 

sulfidjord mer resurseffektivt. För att undvika negativa effekter på närmiljön och 

mobilisering av metaller och svavel bör uppschaktad sulfidjord med pH <6 hanteras inom 24 

timmar (Pettersson 2016). 

 

När det gäller sulfidjord är deponering under grundvattenytan bäst för att uppnå syrefria 

förhållanden. Ett möjligt alternativ är deponering med täckning av ett skikt som hindrar 

nedträngning av syre.  För mycket starkt försurande sulfidjord bedöms 1 m vara en rimlig 

tjocklek (Vägverket 2007).  

 

Kalkning kan minska effekten av försurning, men medför att oxiderad sulfidjord inte kan 

återgå till ett anaerobt tillstånd. Kalkning påskyndar oxidationen av jordens återstående 

sulfider och därmed utlakningen av sulfat. Kalkning kan vara ett alternativ för redan 

oxiderad sulfidjord (pH <6), men bör inte användas för anaerob sulfidjord (Vägverket 2007). 

Enligt Pettersson (2016) bör uppschaktad oxiderad sulfidjord (pH <6) som ej kan återgå till 

reducerat tillstånd behandlas med buffrande material för att motverka kraftig mobilisering 

av metaller.  

 

Bedömning av prövningsnivån 

 

Föroreningsrisken vid återvinning av sulfidjord för anläggningsändamål bedöms generellt 

vara ”mer än ringa”, d v s åtgärden är tillståndspliktig. Anledningen är att avfallet har 

specifika egenskaper som kan påverka miljön/vattenmiljöer negativt, samt att det för 

åtgärderna generellt krävs försiktighetsmått, t ex täckning och kontrollprogram. Deponering 

av sulfidjordar är alltid tillståndspliktigt. 
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Det är viktigt att det i en eventuell anmälan tydligt beskrivs om det handlar om ostörd 

sulfidjord eller sur sulfatjord, eftersom det ligger till grund för såväl vår bedömning av 

möjliga användningsområden som bedömning av prövningsnivån.  

 

Bevisbördan ligger alltid på verksamhetsutövaren (VU). Om VU bedömer att verksamheten 

är anmälningspliktig är det upp till VU att motivera detta väl och eventuellt bifoga en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i anmälningsärendet. 

 

Enligt 11 § 3 pkt avfallsförordningen ska förordningen inte tillämpas på icke-förorenad jord 

och annat naturligt material som har grävts ut i samband med en byggverksamhet, om det är 

säkerställt att materialet kommer att användas för byggnation i sitt naturliga tillstånd på den 

plats där utgrävningen utfördes och den användningen inte skadar eller innebär någon 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. Sulfidjordar innehåller svavel som vid fel 

hantering kan förorsaka försurning via utlakning. Vid alla grävarbeten i områden med 

sulfidjord krävs därmed att det vidtas byggnadsteknisk och miljöteknisk hänsyn. Även om 

det är frågan om naturliga jordar medför hanteringen av massorna risk för utlakning och 

därmed en potentiell risk för miljön. Undantaget i 11 § 3 pkt kan därmed inte tillämpas 

(MÖD 2014). 

 

Provtagning/ Klassificering avfall 

 

Det behöver vara tydligt hur avfallet klassas enligt avfallsförordningen, endast icke-farligt 

avfall får återvinnas för anläggningsändamål. 

 

Det krävs ingående provtagning för att klassificera avfallet och för att kunna bedöma risken 

vid användning på en specifik plats. Det finns olika metoder att klassificera en sulfidjord 

avseende dess försurande egenskaper. Valet av metod och hur de kommit fram till sina 

slutsatser måste motiveras väl i anmälan. 

 

En metod är lakförsök enligt MRM-metoden där försurningshastigheten bedöms utifrån hur 

många laksteg som behövs innan pH blir mindre än 4 (LTU 2007). Det är en provokativ 

metod där provet utsätts för sämsta möjliga förutsättningar (”worst case scenario”), vilket 

skulle kunna innebära att försurningspotential, försurningseffekt och försurningshastighet 

överskattas (Pettersson 2016). 

 

Beslut 

 

Om åtgärden ska kunna vara anmälningspliktig måste VU visa att det finns ett tydligt syfte 

med anläggningen samt motivera varför avfallet behövs och vilken funktion det har i 

konstruktionen. Det bör finnas ett planeringsunderlag som visar att det finns ett verkligt 

behov av anläggningen. Anläggningen bör dessutom färdigställas inom rimlig tid.  

 

VU måste genom provtagning och motivering tydligt visa att avfallet endast innebär ”ringa 

risk” på den plats där det ska användas. Det behövs därmed även uppgifter om platsens 

känslighet etc. 
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Det är viktigt att beakta risken för negativ påverkan på grundvatten och närliggande 

ytvatten. Åtgärden får inte bidra till att en miljökvalitetsnorm överträds eller försämras.  

 

Endast skyddsåtgärder som är en del av den normala konstruktionen får beaktas vid 

bedömning av risken. Behövs andra skyddsåtgärder bedöms åtgärden generellt vara 

tillståndspliktig. Om det krävs ett kontrollprogram bedöms åtgärden generellt vara 

tillståndspliktig. Om väldigt stora mängder sulfidjordar ska hanteras bedöms åtgärden 

generellt som tillståndspliktig.  

 

Källor 

 

LTU 2007, Teknisk rapport 2007:13, Råd och rekommendationer för hantering av sulfidjordsmassor, 

Luleå tekniska universitet, Kerstin Pousette. 

Länsstyrelsen 2017, Miljöproblemet sura sulfatjordar – Ett kunskapsunderlag och en beskrivning av 

Länsstyrelsen Västerbottens och Länsstyrelsen Norrbottens strategiska arbete. Länsstyrelsen 

Västerbotten, 2017-03-20. 

Miljösamverkan Västerbotten 2014, Att använda avfall som anläggningsmaterial. 

Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till 

verksamhetsutövare. 

MÖD 2014, Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-01-14 i mål nr M 6274-13. 

Sulfidjordmassor som grävts upp i samband med anläggande av en väg har ansetts 

utgöra avfall och terrängmodulering med massorna bedömts som en anläggning för 

deponi.  

Naturvårdsverket 2010, Handbok 2010:1, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. 

Pettersson 2016, Sulfidjord – Metod för hållbar hantering av uppschaktad sulfidjord. Redoxprocesser 

och försurningshastighet, Examensarbete, Johannes Pettersson, Luleå tekniska 

universitet. 

SGI 2007, Varia 572, Sammanställning av material och användningsområden. Underlag i 

Naturvårdsverkets regeringsuppdrag "Återvinning av avfall i anläggningsarbeten" . 

Vägverket 2007, Publikation 2007:100, Råd och rekommendationer för hantering av 

sulfidjordsmassor. 

 


