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Användning av schaktmassor
för anläggningsändamål
Att använda schaktmassor är positivt ur
miljö- och resurssynpunkt, men innan
du gör det är det är viktigt att ta reda
på vad de innehåller. Föroreningar i
massorna kan påverka miljön negativt
och du kan behöva hantera dem på olika
sätt beroende på vilka och hur mycket
föroreningar de innehåller.
Återanvändning av schaktmassor för anläggningsändamål gör att vi kan utnyttja våra naturresurser effektivare. Det innebär att schaktmassor, som enligt miljöbalken klassas som
avfall, i större utsträckning kan användas vid nya
anläggningsarbeten.
Exempel på användbara schaktmassor är grus,
jord, sten, betong och tegel. För att kunna återanvända dem ska det finnas ett riktigt syfte med
anläggningen. En tumregel är att om inte avfallet
funnits att tillgå, hade annat naturligt material
använts.
Exempel på vanliga användningsområden är
grundläggning för byggnader, utfyllnader för

planerade verksamhetsytor, vägbyggen och
bullervallar
Schaktmassor som ska användas får inte vara
förorenade av oljespill, tjära eller PCB och
liknande. Massorna måste vara utsorterade,
fria från armeringsjärn, plast, gummi eller annat
som ger ett skräpigt intryck. Materialet får inte
heller öka föroreningsbelastningen på den nya
platsen och ska vara lämpligt för ändamålet.

Välkommen att kontakta oss
I många fall kan det vara svårt att själv väga
in alla miljöaspekter och bedöma hur stor
föroreningsrisken är. Det kan också vara
klurigt att veta vilka tillstånd och beslut du
behöver för att få använda schaktmassor och
göra det på rätt sätt.
Om du är osäker på vad som gäller just i
ditt fall, är det därför klokt att kontakta
miljö- och hälsoskydd i god tid innan du ska
genomföra åtgärden för att få hjälp och råd
att göra rätt!

DITT ANSVAR ENLIGT MILJÖBALKEN
När du ska använda schaktmassor för anläggningsändamål kan du vara skyldig att göra en
anmälan till miljö- och bygglovsnämnden i Härryda kommun eller till miljönämnden i Mölndals
stad, eller söka tillstånd hos länsstyrelsen. Det
som avgör om du behöver göra en anmälan eller
ansöka om tillstånd är risken för förorening av
mark, vattenområde eller grundvatten. Risken
bedöms utifrån massornas innehåll och egenskaper samt platsen för ändamålet.
Den som har producerat schaktmassorna ska
skaffa sig nödvändig kunskap om avfallets möjliga
innehåll av föroreningar. Den som ska använda
avfallet är i sin tur är skyldig att bedöma lämpligheten på den plats som massorna ska användas.
Om föroreningsrisken anses som ringa ska en
anmälan göras till miljö- och bygglovsnämnden
i Härryda kommun eller till miljönämnden i

Mölndals stad. Om den bedöms vara mer än
ringa krävs tillstånd av länsstyrelsen. Om risken
för föroreningar bedöms som, mindre än ringa,
behöver du varken anmäla eller ansöka om
tillstånd. Däremot kan det vara aktuellt med
samråd med länsstyrelsen eller kommunens
miljö- och hälsoskyddskontor enligt 12 kapitlet
6§ miljöbalken. Du kan även behöva dispens från
strandskyddet och/eller marklov.

Marklov
Inom detaljplanelagt område kan du behöva
marklov om åtgärden du gör medför en förändring av markytans nivå. Ansökan om marklov
skickar du till miljö- och bygglovsnämnden
i Härryda kommun eller till byggnadsnämnden
i Mölndals stad. Nämnden gör en bedömning i
varje enskilt fall om marklov krävs eller inte.
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Strandskydd

Asfalt

I Sverige finns bestämmelser om strandskydd
som stärker allemansrätten vid vatten och som
också hjälper växter och djur att överleva.
Strandskyddet gäller generellt 100 meter runt
om sjöar, vattendrag och hav, men ibland även
längre.

Asfalt ska inte användas för att fylla ut mark,
men kan användas vid konstruktion av till exempel en väg eller en parkering där man anlägger
tätskikt. Observera att tjärasfalt kan innehålla
höga halter av föroreningar. Tjärasfalt kan
finnas i beläggningar från 1975 eller tidigare och
innehåller höga halter av cancerogena ämnen.

Inom ett strandskyddsområde är det inte tillåtet
med till exempel markberedning eller byggnation. I vissa fall kan du få dispens från strandskyddet. Dispensen söker du hos miljö- och
bygglovsnämnden i Härryda kommun eller hos
byggnadsnämnden i Mölndals stad.

Om tjärasfalt påträffas eller vid misstanke om
att tjärasfalt finns ska miljö- och hälsoskydd
alltid kontaktas för diskussion om lämplig
hantering.

KONTAKTUPPGIFTER TILL HÄRRYDA KOMMUN
Bygglov: 031-724 61 00 (växel)
Miljö- och hälsoskydd: 031-724 61 00 (växel)
miljo.halso@harryda.se
Härryda kommun
Miljö- och bygglovsnämnden
435 80 Mölnlycke

Blankett för anmälan om användning av schaktmassor/avfall för anläggningsändamål finns på
harryda.se/schaktmassor och hos miljö- och
hälsoskyddskontoret
www.harryda.se

KONTAKTUPPGIFTER TILL MÖLNDALS STAD
Miljöförvaltningen:
031-315 10 00 (växel)
031-315 17 10 (servicetelefon)
miljo@molndal.se
Bygglovsavdelningen:
031-315 10 00 (växel)

Miljönämnden/Byggnadsnämnden
Göteborgsvägen 11–17
431 82 Mölndal
Blankett för anmälan om användning av schaktmassor/avfall för anläggningsändamål finns på
molndal.se under rubriken Självservice och hos
miljöförvaltningen.
www.molndal.se

För mer information: www.naturvardsverket.se, www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

