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Anläggningsspecifika krav vid införsel av avfall – 
Stenungsund  
Avfallstyper 
Anläggningen har tillstånd till att ta emot nedanstående avfallsslag vilka omfattas 
av krav på karaktärisering. 
 

 Asfalt  (avfallskod 17 03 02) 
 Betong  (avfallskod 17 01 01) 

 
Anmälan 
Betong och tegel ska vara ren från trä, plast, cellplast och annat 
isoleringsmaterial, samt från tapetrester och tjärpapp. Anläggningen tar inte 
emot målad betong. 
 
Betong och tegel får ej innehålla spår av PCB-fogar, blåbetong, asbest eller annan 
förorening. Vid rivning av byggnad ska rivningsanmälan/rivningslov biläggas 
blanketten ”Grundläggande karaktärisering avfall”, tillsammans med resultat 
från eventuell materialinventering. 
 
För rivningsbetong som kommer från konstruktioner uppförda innan 2002 ska 
prov på totalhalten krom understiga de generella riktvärdena för känslig 
markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverkets handbok 5976 (reviderade 1 juli 
2016) för att tas emot på anläggningen utan utförda laktest. 
 
För totalhalten överskridande KM för krom kan betongen tas emot under 
förutsättning att de är laktestade och understiger gränsvärdena för L/S 10 enligt 
22§ i NFS 2004:10. 
 
Asfalt 
Asfalt och bundna bärlager som är anlagda på 1970-talet kan innehålla 
stenkolstjära som är förorenad med PAH (polyaromatiska kolväten). Asfalt som 
tas emot på anläggningen ska vara fri från stenkolstjära och ha en halt av summa 
PAH-16 underskridande 70 ppm. Om det finns osäkerhet om asfaltbeläggningens 
ålder och ursprung, eller om asfalten är äldre än från 1980 ska laboratorieanalys 
av PAH-16 göras och bifogas blanketten ”Grundläggande karaktärisering av 
avfall”. 
 
Krav på provtagningen 
Provtagning skall utföras av miljökontrollant med erfarenhet av liknande 
miljökontroller. Provtagning bör utföras kontinuerligt under arbetets gång. 
Eventuella avvikelser i analysresultat från tidigare avlämnade uppgifter skall 
omedelbart meddelas NCC Industry AB.  
 
På volymer upp till 2 000 m3 bör minst fem prover tas. För volymer därutöver tas 
minst ett prov per ytterligare 1 000 m3.  
Laktester tas lämpligen som ett eller flera samlingsprov för det aktuella projektet. 
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Stickprov och kostnad för lämnande av felaktiga uppgifter 
NCC Industry AB utför stickprov på de avlämnade massorna. Avlämnade massor 
som visar sig vara förorenade kommer att avvisas och skickas till godkänd deponi 
på leverantörens bekostnad. Samtliga kostnader som uppstår för NCC Industry AB 
avseende dessa massor ska bekostas av avfallslämnaren. Om massorna inte 
överensstämmer med vad som intygats utgår en avgift på 15 000 kr som även ska 
täcka de administrativa merkostnader som uppkommer. 
 


