
   MTK-ÖV1 
   1–2022 

Ersätter 1–2021 
Sida 1 av 1 

 
 

Adress Telefon E-post Organisationsnr 

Hässleholm Miljö AB 

Box 104 

281 22 Hässleholm 

0451-26 66 00 HKC@hassleholm.se 55 65 55-0349 

 Hemsida  

 www.hassleholmmiljo.se  

 

Mottagningskrav för inert avfall  
 

Typiska material: Inert avfall, t. ex tegel, betong, keramik. För förorenat avfall ska halterna understiga 

naturvårdsverkets riktvärde för MKM, och i övrigt uppfylla kraven för att betraktas som inert avfall. Asfalt, plast 

med mera får inte förekomma. Avfallet får inte damma eller bestå av pulver. Detta avfall måste i stället deponeras. 

Ett inert avfall är avfall som: 

 

   1. inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar, löses upp, brinner eller 

reagerar fysikaliskt eller kemiskt på något annat sätt. 

   2. inte bryts ned biologiskt eller inverkar på andra material som det kommer i kontakt med på ett sätt som kan 

orsaka skador på miljön eller människors hälsa, och 

   3. har en total lakbarhet, ett totalt föroreningsinnehåll och en ekotoxicitet hos lakvattnet som är obetydlig och 

inte äventyrar kvaliteten på yt- eller grundvatten. 

Inert avfall sorteras, krossas och siktas på anläggningen. Metallfraktionen materialåtervinns medan eventuell 

brännbar fraktion går till förbränning. Den inerta fraktionen återvinns på anläggningen för anläggningsändamål. 

Det är alltid vi som verksamhetsutövare som bedömer om vi kan använda avfallet för anläggningsändamål på vår 

anläggning. 

 

 

 

 

 

 

HMAB utför regelbundna stickprov på inkommande leveranser för att säkerställa att mottagningskraven uppfylls. 

Merkostnad kan tillkomma för extra behandlingsåtgärder om kvalitetskraven på inkommande material överskrids. 

Övrigt 

Avfallslämnaren är i samtliga fall ansvarig för att känna till avfallets art, struktur och ursprung samt att göra en 

korrekt avfallsklassificering av avfallet. Avfallslämnaren har också deklarationsskyldighet, vilket innebär att denne 

ansvarar för det levererade avfallet till avfallsanläggningen. Detta betyder att avfallslämnaren är ansvarig för de 

konsekvenser som kan uppstå inne på avfallsanläggningen på grund av att felaktig uppgift lämnats för 

avfallsklassningen. Se vidare i de Allmänna villkoren. För avfall som inte följer HMAB’s sorteringsanvisningar, 

eller är felaktigt deklarerat, debiteras ett pristillägg för hela leveransen enligt gällande prislista. Notera att hela 

eller delar av leveransen kan komma att klassas om och därmed tillfalla en annan avfallskategori och taxa.  

 

 

 

Mottagningskrav 

• Avfallet innehåller inte ovidkommande avfallsslag 

• Avfallet är inert (se definition ovan)  

• Andel brännbart/organiskt understiger 3 vikt-% 

• Eventuella föroreningshalter understiger naturvårdsverkets 

riktvärde för MKM, analyser måste uppvisas vid projekt 

över 500 ton. 
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