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Masshantering i samband med
schaktarbeten
Detta samverkansförslag har lämnats av Stockholms stad. Förslaget har därefter godkänts av
styrgruppen för Miljösamverkan Stockholms län.
Du som vill samverka kring detta område anmäler dig via miljosamverkanstockholm.se.

Syftet med samverkan?
Det har visat sig att förorenade massor återanvänds för anläggningsändamål. Utgångspunkten är
att schaktmassor bör återanvändas så långt det är möjligt och därmed ersätta jungfruligt
material, men det är viktigt att återvinningen inte medför att föroreningar sprids och att massor
hamnar på platser som inte är ämnade för ändamålet.
Genom en samverkan i länet kan uppgifter och kunskapsbrister om uppgrävda massors
transportkedja och destination kartläggas.

Mål med samverkan?
Säkerställa att förorenade massor och föroreningar inte sprids och att massor inte hamnar på
platser som inte är ämnade för ändamålet.
En samsyn i länet hur vi arbetar i dessa frågor.

Hur levereras resultatet?
Rapport, beskriven arbetsmetod samt mätning/ statistik.

Metod och avgränsning
Del 1: Uppföljning av uppgrävda massors transportkedja och destination.
Med destination menas plats för eventuell användning om avfallet är användningsbart, uppgifter
om var, när och genom vilka metoder avfallet upphörde att vara ett avfall om avfallet är
användningsbart, samt plats för slutlig deponering om avfallet ej är återanvändningsbart eller
återvinningsbart.
Eftersom antalet ärenden varierar i kommunerna, utförs del 1 under hösten 2015. Valfritt antal.
Del 2: Provtagning av massor på mottagaranläggning under en specifik dag för kontroll av
massor på 3-4 ställen som uppges vara rena massor för anläggningsändamål eller mellanlagring.
Exempel är mellanlagringsområde, försäljare av anläggningsjord, jord som används i ett
marklov/bygglov eller utanför detaljplan utan anmälan.

Samverkansgruppens bemanning
De kommuner som önskar delta är välkomna.
Deltagare kan anmäla sig till del 1 eller del 2 eller båda delarna.

Projektledare för samverkan
Emma Sundling, Sundbybergs stad. Kontaktuppgifter till projektledaren: e-post
emma.sundling@sundbyberg.se , telefon 08-706 82 71.

Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929.
E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se.

Tidsinsats för deltagare i samverkan
Del 1: A) Samordningsmöte för att dra upp gemensamma riktlinjer för projektet och hur
sammanställningen ska göras. B) Uppföljning av ett antal massors väg till slutdestination
alternativt återkoppling av återanvända massors härkomst. Fritt antal ärenden per kommun. C)
Sammanställning av inkomna resultat i en mindre arbetsgrupp.
Del 2. A) Samordningsmöte i mindre arbetsgrupp om ca 4-5 deltagare för att ta fram checklistor
och frågeformulär vid tillsynstillfället, upphandla lab, ordna med provburkar och skriva
provtagnings- och inlämningsanvisningar. B) Provtagning utförd av handläggare i varje
kommun på 3-4 anläggningar eller anläggningsområden under en dag. C) Sammanställning av
inkomna resultat i rapport i mindre arbetsgrupp om ca 4-5 deltagare.

Start för samverkan och tidsplan
Förberedande startmöte senast april 2015.
Del 1 hösten 2015.
Slutrapport del 2 under våren 2016
Del 2 under 2016
Slutrapport under våren 2017

Ekonomi
Finansiering sökes för provtagningsmaterial och analyskostnader för del 2 av projektet.
Deltagande kommuner bidrar med handläggartid. Finansiering sökes för screeninganalys för att
kunna upptäcka blandade föroreningar för ca 3 - 4 samlingsprover per deltagande kommun.

Implementering
Kommunicering av projektresultatet ges till kommunerna i Stockholms län via MSL:s nätverk
för förorenade områden. Rapporterna presenteras i respektive nämnd och skickas till
Länsstyrelsen i Stockholms län och Hållbar sanering inom Naturvårdsverket. De skickas också
till dem som har intresse att ta del av innehållet. Målet med kommunicering av resultatet är
framförallt att få mer likriktade krav inom länet på entreprenörernas och transportörernas
egenkontroll vid arbete i misstänkt och verifierade förorenade massor.

Utvärdering
Projektet utvärderas inom samverkansgruppen med fokus på vilka slutsatser vi har dragit och
vilka nya kunskaper vi har fått. Gruppen tar också ställning till om projektet behöver fortsätta i
någon form.

Har en sökning gjorts av befintligt material, projekt eller utbildning?
Ja.

Samverkansförslaget lämnat av
Lovisa Ahlsten och Victoria Beckman, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, Stockholms stad.
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