Miljötillsyn

ANMÄLAN OM ÅTERVINNING AV BETONG- ELLER TEGELAVFALL I MARKBYGGNAD

1. Platsen för återvinningen
Fastighetsinnehavaren / -ägaren:

Fastighetsnummer RN:r:

Fastighetens adress:
Anmälarens namn:

Telefon:

Adress:

2. Avfallets ursprung och överlåtare
Avfallet återvinns där det uppstår
Avfallet kommer annanstans ifrån, varifrån

Överlåtarens namn, adress och telefonnummer (om avfallet återvinns på ett annat ställe än där det har uppstått)

3. Uppgifter om avfallet
Avfallssort

Mängd (ton)

Kvalitet (sortering, renhet)

Betong
Tegel

4. Sättet för återvinningen
(placering, användningsändamål, täckande av avfall, avstånd till vattendrag, grundvattenområde eller hushållsvattenbrunn)

5. Bilagor:
-

Ritning för placeringen av avfallet på fastigheten
Vid behov analysresultat om substansernas renhet

6. Underskrift och datum:

Returnering: Pargas stad, Miljötillsyn, Strandvägen 28, 21600 Pargas
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Bestämmelser och anvisningar för återvinning av betong- och tegelavfall
Det är förbjudet att gräva ned tegel- och betongavfall i marken annat än i återvinningssyfte. Vid mark- och
anläggningsarbeten i mindre skala (inte vid yrkesmässig eller storskalig markbyggnad) kan rena partier av jord- och stenavfall
samt av tegel- och betongavfall användas i syfte att ersätta naturens jordämnen förutsatt att
- materialet inte innehåller några miljöskadliga eller hälsofarliga ämnen
- materialet inte innehåller armeringsstål (betongavfall)
- materialet har krossats för att vara lämpligt att användas (betong- och tegelavfall).
Verksamhetsidkaren skall försäkra sig om att avfallspartier som han deponerat är rena och oskadliga.
Ifall avfallet placeras i jordmånen på ett annat sätt än det som beskrivs ovan skall man meddela stadens miljövårdsmyndighet
om placeringen av avfallet minst 14 dagar i förväg så att miljövårdsmyndigheten får erforderliga uppgifter som behövs för
tillsynen och kan bedöma behovet av miljötillstånd.
Överskottsjord samt tegel- och betongavfall som inte återvinns skall föras till en allmän mottagningspunkt för avfall eller
mottagare av avfall som har beviljats miljötillstånd som har godkänts av miljövårdsmyndigheten.
Motiveringar
Avfallet får inte övergivas eller behandlas obehärskat, och markgrunden får ej förorenas med avfall; avfallslagen 13 §.

FÖR ÅTERVINNING AV BETONG- OCH TEGELAVFALL I MARKBYGGNAD BÖR EN ANMÄLAN TILL MILJÖVÅRDSBYRÅN
GÖRAS, så att förutsättningarna för återvinningen kan kontrolleras, samt miljöaspekterna och eventuellt behovet
av miljötillstånd!

Saker som skall beaktas vid återvinningen av avfall
Att gräva ner avfall i marken utan syfte med återvinning är inte tillåtet. Återvinning som kan tillåtas kan handla t.ex. om att
bygga grund för hus, privat väg, parkering eller gårdsområde.
Den största tillåtna mängden betong- och tegelavfall som ännu kan anses vara ”användning i liten skala” är 1000 ton (ca 600
m3). Om man har för avsikt att återvinna mera, skall ett miljötillstånd sökas, eller en anmälan göras till NTM-centralen, ifall
det är fråga om återvinning som regleras genom Statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad
(591/2006).
Det går att återvinna endast sorterat och rent betong- eller tegelavfall. Till exempel bränsle- eller oljekontaminerad
golvbetong eller sotiga skorstenstegel lämpar inte sig för markbyggnad. Avfallet skall före användningen i regel krossas till
bitstorlek max 150 mm. På grundvattenområden är det inte tillåtet att använda avfallsmassor i markbyggnad, ej heller
närmare än 30 meter från hushållsvattenbrunnar. Avfallsfyllnaden får ej komma i kontakt med grundvatten. Till slut måste
konstruktionen byggd med avfall täckas in så att avfallet inte förblir synligt. Nedskräpning och annan fara för miljöförorening
får inte ske.
Vid återvinning av betong- och tegelavfall skall man fästa uppmärksamhet vid material som klassas som farligt avfall och som
kan förekomma i avfallsmaterialet, t.ex. asbest samt fogmassor som använts i elementhus (närmast 1950-70 talen), som kan
innehålla PCB och bly-föreningar. Farligt avfall skall förvaras åtskilt från annat avfall och det skall föras till en
mottagningsplats som har ett miljötillstånd för mottagning av det farliga avfallet.
Tillsynsmyndigheten kan på basen av anmälan förutsätta, att innan betong- och tegelavfall återvinns, skall en utredning över
avfallets återvinningslämplighet på den sökta platsen presenteras av en opartisk sakkunnig. Analysresultaten skall då bifogas
utredningen.
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