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Förordning (2008:722) om utvinningsavfall och dess
tillämpning avseende avfall från täktverksamhet – en
vägledning
Europaparlamentet och rådet antog den 15 mars 2006 ett direktiv om hantering av avfall från utvinningsindustrin (2006/21/EG). Direktivet har genomförts i svensk lagstiftning genom förordning (2008:722) om utvinningsavfall. Förordningen trädde ikraft den
1 september 2008.
Du som är verksamhetsutövare vid täktverksamhet behöver tänka på följande med anledning av den nya förordningen:

Vad räknas som utvinningsavfall vid täktverksamhet?
Följande fraktioner från täktverksamhet utgör utvinningsavfall:
Reststen från blockstensindustrin som inte omhändertas för vidare produktion
av ballastprodukter eller dylikt.
Stenmjöl som sedimenterat i sedimentationsdamm och som inte återförs till
produktionsprocessen.
Borrkax som inte används vid senare efterbehandling av täkten.
Avbaningsmassor som inte används vid efterbehandling eller andra
anläggningsändamål. I normalfallet uppkommer inte denna situation.
Ofyndiga massor som läggs i upplag, men som inte används för
efterbehandling eller andra anläggningsändamål. I normalfallet uppkommer
inte denna situation.

Vad räknas inte som utvinningsavfall vid täktverksamhet?
Följande fraktioner från täktverksamhet utgör inte utvinningsavfall:
Reststen som omhändertas för vidare produktion av ballastprodukter eller
dylikt.
Stenmjöl som sedimenterat i sedimentationsdamm och som snarast återförs till
produktionsprocessen..
Borrkax som läggs i upplag för senare användning i samband med
efterbehandling av täkten.
Avbaningsmassor som används vid efterbehandling av täkten.
Ofyndiga massor – t.ex. lermassor i grustäkt – som läggs i upplag för senare
användning i samband med efterbehandling av täkten.
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Vad räknas som en avfallsanläggning i täktverksamhet?
Följande anläggningar i täktverksamhet utgör avfallsanläggningar:
Reststensupplag för reststen samt andra otjänliga massor som inte kan
användas i efterbehandlingen och som läggs i upplag för en period längre än tre
år förutsatt att materialet uppfyller kriterier för inert avfall.
Dammar som tar emot sediment som är att bedöma som avfall. Om sedimenten
snarast återförs till produktionsprocessen är de inte att bedöma som avfall.
För det fall sedimentationsdammen töms helt med kortare intervall än tre år bör det
finnas starka argument för att sedimentationsdammen inte är att betrakta som en
avfallsanläggning mot bakgrund av vad som framgår av 5 och 13 §§ förordningen om
utvinningsavfall. Ett klargörande i denna fråga kommer sannolikt först när detta prövats
i praxis.

Vad behöver göras och när?
Avfallshanteringsplan
Vid tillståndsprövning av täktverksamhet ska avfallshanteringsplanen utgöra en del av
ansökningshandlingen vid tillståndsprövningen av täkten. Om utvinningsavfall
uppkommer i täktverksamheten innebär detta att du som söker tillstånd till
täktverksamhet måste bifoga en avfallshanteringsplan till din ansökan.
En mall för hur en avfallshanteringsplan kan se ut bifogas som bilaga 3.
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Anpassningsplan
Om det i din befintliga täktverksamhet finns en avfallsanläggning som var i drift den 1
september 2008 eller som omfattas av tillstånd enligt 9 eller 11 kap MB gäller att du
senast den 1 september 2010 måste redovisa en anpassningsplan innehållande bl.a. en
avfallshanteringsplan enligt ovan. En mall för hur en anpassningsplan kan se ut bifogas
som bilaga 2. Verksamheten ska vara anpassad till kraven senast den 30 april 2012.
Viktigt att komma ihåg!
Det är viktigt att i samband med att tillstånd söks för täktverksamheten noggrant redogöra för hur samtliga fraktioner uppstår i täkten skall användas samt för om dessa fraktioner uppstår avsiktligt under produktionsprocessen. Det har betydelse för om fraktionen är att betrakta som produkt eller som en restprodukt. Om syftet är att exempelvis
använda vissa fraktioner för efterbehandling bör detta framgå tydligt. Det bör också
framgå om det finpartikulära materialet som hamnar i sedimentationsdammarna snarast
skall återföras till produktionsprocessen. Det är sökanden som skall visa att aktuella
fraktioner utgör produkter, vidare hur restprodukter kommer till användning och därmed kan anses som biprodukter och inte avfall. Det är också viktigt att komma ihåg att
om en biprodukt i praktiken bortskaffas såsom ett avfall är den att betrakta som avfall.

