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Seminarium - Återanvändning av avfall i anläggningsarbeten
Seminariet på NSR i Helsingborg började med att Magnus Lindsjö hälsade alla 42 deltagare
välkomna.
Seminariet handlade om Naturvårdsverkets rapport 2010:1 Återvinning av avfall i
anläggningsarbeten. Rapporten är vägledande och ej juridiskt bindande och omfattar massor
som ska återvinnas för anläggningsändamål.
Anders Hedenstedt, Sweco, pratade om att innan rapporten kom användes enskilda
bedömningar från plats till plats. Det är många deponier som skall sluttäckas och
bedömningarna för vilken typ av eventuell föroreningsgrad som kunde accepteras grundades
många gånger på de generella riktvärdena för känslig markanvändning eller mindre känslig
markanvändning i brist på annat.
Handboken har tagits fram för att vara vägledande och för att få en likartad syn på hur massor
skall kunna återanvändas oberoende av var i Sverige det är.
I rapporten redovisas olika riktvärden som totalhalt och halter vid lakning. Totalt sett redovisas
riktvärden för 13 olika parametrar och huvudsakligen oorganiska. Både totalhalt och laktest
rekommenderas.
Flera av riktvärdena är under riktvärdena för känslig markanvändning vilket bl.a. grundas på att
större andel av marklevande organismer skall skyddas i dessa riktvärden jämfört med för känslig
markanvändning.
På många deponier i Sverige har riktvärde för mindre känslig markanvändning använts för
täckmassor medan de nya riktvärdena är lägre.
Peter Flyhammar, Avfall Sverige, pratade om sluttäckning av deponier. Riktvärden för mindre
känslig markanvändning är ej framtaget för sluttäckning. Det riktvärdet innebär att markens
användning måste begränsas och kan även kräva ett ansvar av verksamhetsutövaren.
De nya riktvärdena ger ett högre skydd i markmiljö samt intag av växter jämfört med riktvärdena
för mindre känslig markanvändning.
Olika domar i Sverige har medfört att massor som uppfyller riktvärde för mindre känslig
markanvändning har använts med hänsyn till resurshushållning och även kostnader.
Susanne Svegerud, NCC, pratade om vad rapporten kan komma att innebära för
markentreprenörer. Även om rapporten inte är juridiskt bindande kan det skapas en praxis på
vilka riktvärden som gäller vid återanvändning av massor.
Vidare finns det definitioner på avfall som medför det svårt att använda riktvärdena fullt ut, t.ex.
så gäller de nya riktvärdena ej för bundet material. Är uppriven asfalt ett bundet material? En

annan frågeställning var att prover inte behöver uttas inom opåverkat område, hur definieras
det?
I ett projekt som visar sig uppfylla kraven för känslig markanvändning, är det i normalfallet ingen
anmälningsplikt. Eventuella överskottsmassor från detta projekt kan trots det inte återanvändas
på ett annat projekt om halterna är över de nya riktvärdena.
Föredragshållarna avtackades med var sin tavla med Renare Mark-tema.

