Pulkabacke av återvunna schaktmassor, uppförd i samarbete med förskolepersonal i Alsike, Knivsta kommun.

Att använda massor för anläggningsändamål
Att återanvända och återvinna schaktmassor, asfalt, betong och annat liknande avfall
är förstås positivt ur miljösynpunkt. Åtgärden kan dock kräva beslut enligt både miljöbalken och plan- och bygglagen.
Vad är avfall?
Enligt 15 kap miljöbalken (SFS 1998:808) räknas som avfall
”varje föremål eller ämne som en innehavare gör sig av
med”. Detta gäller oavsett om föremålet har ett ekonomiskt värde eller inte och innebär alltså att ett material är
att betrakta som avfall så fort någon vill göra sig av med
det. Det innebär vidare att användning av schaktmassor
som är att betrakta som avfall, t.ex. för markutfyllnad eller
byggande av en bullervall, räknas som användning av avfall
för anläggningsändamål, varvid hela hanteringen då omfattas av ett antal lagar och regler.
Du räknas som verksamhetsutövare
Den som använder avfall i anläggningsarbeten ses som
verksamhetsutövare och har därmed enligt lagstiftningen
ett ansvar att känna till avfallets egenskaper och eventuella
föroreningsinnehåll samt att sörja för att avfallet, på den
nya platsen där det placeras, inte påverkar miljön negativt.
Kan kräva beslut eller tillstånd
Att använda schaktmassor och annat avfall som byggnadsmaterial, t.ex. i vägbankar, bullervallar eller som markutfyllnad, kan kräva beslut eller tillstånd från kommun eller länsstyrelse. Vad som avgör om en anmälan eller ansökan ska
lämnas in är avfallets innehåll av föroreningar och platsen
där det ska placeras.
Avfallet får endast användas i anläggningssyfte. Det ska
ersätta andra traditionella byggmaterial och anläggningen
ska fylla en funktion. Anläggningen får alltså inte endast
vara ett sätt att bli av med avfallet. I sådana fall bedöms det
hela som bortskaffning av avfall, t.ex. deponering, vilket i
sin tur kräver en omfattande prövning.

Schaktmassor för anläggningsändamål kan
kräva anmälan till myndigheterna.

Vad är förorenat?
För att avgöra vilken prövning som krävs utifrån materialets
föroreningsinnehåll har Naturvårdsverket tagit fram en
vägledning, där det framgår vilka ämnen som bör analyseras och vilka föroreningsnivåer som leder till att verksamheten måste anmälas eller inte. Tänk dock på att ett avfall,
trots låga föroreningshalter, kan riskera att påverka naturmiljön väsentligt på platser med höga naturvärden (t.ex.
våtmarker och raviner). I dessa fall kan det krävas att man
samråder med länsstyrelsen, trots att verksamheten inte
behöver vare sig anmälan eller tillstånd.
Titta också framåt: finns det information om vad platsen
kommer att användas till i framtiden? En planerad bostadsbebyggelse kräver sannolikt större försiktighetsåtgärder än
ett område för industribyggnader eller hamnverksamhet.
Vid osäkerhet om hur just ditt material ska bedömas — ta
kontakt med kommunens miljökontor. Det är bättre att
vara proaktiv från början än att riskera problem i efterhand.
Bygglov, marklov och strandskydd
Tänk även på att användning av schaktmassor eller annat
avfall kan kräva både bygglov och marklov. Ta kontakt med
byggnadsnämnden i din kommun för att ta reda på om det
som just du vill uppföra kräver bygg- eller marklov.
Arbeten som utförs inom 100 meter från en strand kräver
vanligtvis dispens från strandskyddsbestämmelserna.
Hör gärna av er till er kontaktperson på Skanska om ni har
några frågor eller funderingar! Skanska kan även hjälpa till
med provtagning och analys av materialet (för kostnadsuppgifter, ta kontakt med ansvarig kontaktperson).

Exempel I: Pulkabacke och konstgräsplan i Knivsta kommun
Istället för att hugga ur och avverka träd för att skapa plats för en pulkabacke använde Skanska, tillsammans med Alsike
fastighetsbolag, schaktmassor som blivit över från tidigare gatu- och avloppsjobb i kommunen. Skanska kompletterade även
med återvunnet material från sin egen anläggning i Olunda utanför Knivsta.
Konstgräsplanen nedan till höger är uppbyggd av schaktmassor under fyra års tid (2005-2009). Även grusplanen i bakgrunden är uppbyggd av schaktmassor.

Exempel II: Skyddsvallar i Kristianstad kommun
Kristianstad har under århundraden hotas av översvämningar. Staden ligger endast ett par meter från havet och omfattande
åtgärder med hjälp av en skyddsvall var nödvändigt—då ryckte Skanska in!
Skyddsvallen består av avbaningsmassor och morän från Skanskas anläggning i Önnestad utanför Kristianstad och byggdes i
samarbete med Skanska Väg och Anläggning samt Kristianstad kommun. Totalt levererades 30 000 ton material.
Projektet pågick under ett års tid (2012-2013), och vallarna kommer nu att skydda staden under en lång tid framöver. Idag är
skyddsvallen också ett populärt promenadstråk för Kristianstadsborna.

