
 
 

 

Varför ställer vi frågor om ditt material? 
Hur mottagande, mellanlagring och återvinning av material ska ske regleras både i lagstiftning 
och anläggningsspecifika villkor. För att efterleva dessa bestämmelser behöver Åkerigrus hjälp 
av dig som kund.  

Lagstiftning och villkor 

Att ta emot och mellanlagra och/eller återvinna material 
(schaktmassor, asfalt, betong, berg m.m.) styrs av ett flertal 
lagar och förordningar. Vanligtvis kräver också sådana 
verksamheter anmälan eller ansökan om tillstånd, vilket 
innebär att det således ofta finns specifika villkor som 
respektive anläggning måste leva upp till. 

I avfallsförordningen (SFS 2011:927) 54 § står bl.a. att ” Den 
som bedriver en verksamhet med återvinning eller 
bortskaffande som är tillstånds- eller anmälningspliktig ska för 
varje slag av avfall som hanteras i verksamheten föra 
anteckningar om varifrån avfallet kommer och den mängd 
avfall som återvinns eller bortskaffas årligen.” 

Kunskap om materialet 

Ovanstående innebär alltså att vi på Åkerigrus som tar emot 
material i from av schaktmassor, berg, asfalt, betong m.m. 
måste inhämta kunskap om materialets innehåll, ursprung och 
mängd – allt enligt lagstiftningen och eventuella 
anläggningsspecifika villkor. Det är alltså på grund av detta 
som vi från de kunder som vill lämna material på vår 
anläggning kräver ifyllda avlämningsblanketter, eventuella 
provtagningar etc. 

För att efterleva lagstiftningen behöver Åkerigrus 
information om de avlämnade massorna 

 

 

I ett projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbete 
räknas även beställaren/byggherren som verksamhetsutövare 
och ska således, enligt Miljöbalken och Plan och bygglagen, 
skaffa sig kunskap om platsen där avfallet uppstår samt om 
avfallets innehåll. Det är med andra ord 
byggherrens/beställarens ansvar att, redan innan arbetet 
påbörjats, ta reda på att schaktmassorna, betongen, asfalten 
eller övrigt rivningsavfall kan innehålla några eventuella 
föroreningar. 

Miljö och hälsa 

Genom att styra och undersöka mottagningen av inkommande 
material säkerställer vi också att materialet inte är olämpligt 
att hantera och förvara ur miljö-, hälso- eller 
kvalitetssynpunkt så att våra kunder, vi själva och våra 
efterlevande ska kunna använda sig av materialet och nyttja 
platsen i framtiden. 

Information i god tid 

För att vi ska ha möjlighet att granska informationen om 
massorna, ursprungsplats o dyl. och kanske göra vidare 
efterforskningar, avkräva provsvar eller ta egna prover är det 
av största vikt att informationen om det inkommande 
materialet skickas till anläggningen/produktionschefen i god 
tid innan ni har för avsikt att avlämna materialet.  

Ta gärna kontakt med oss på anläggningen om ni har några 
eventuella frågor ellerfunderingar! 


