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Inert avfall – mindre än ringa risk

MinBas uppdrag till SGU;

Positive List för Restmaterial: 

Inventering av befintlig analyser av bergarter.

EU:s direktiv om avfall från utvinningsindustri 

(2006)
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Slutrapport: Positive List för Restmaterial. Inventering av befintligt material.

Slutsats: analyser görs på representativt material från 

aktiva täkter.



Nivå för mindre än ringa risk

Arsenik 10 g/t

Bly 20 g/t

Kadmium 0,2 g/t

Koppar 40 g/t

Krom 40 g/t

Kvicksilver 0,1 g/t

Nickel 35 g/t

Zink 120 g/t

Svavel 0,1 %

från ”Naturvårdsverkets handbok 2009:xx för återvinning av 

avfall i anläggningsarbeten, utkast
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Totalt väljs 500 täkter ut

Bergmaterialtäkter 400 prov

Naturstenstäkter 60 prov

Industrimineraltäkter 40 prov



500 analyser:

Li-metaborate - ICP-AES

Li-metaborate - ICP-MS

Aqua regia - ICP-MS

four acid - ICP-AES
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Branschorganisationerna bestämmer vilka täkter som ska provtas

Täktansvariga utför och ansvarar för att ”rätt” material provtas.

Proven skickas till SGU f.v.b. till analyslaboratorium

SGU svarar för kvalitetskontroll av analyserna

Analysresultaten tillhör MinBas
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Indikationer på icke inert berg?







• Tidsplan? Instruktioner sänds ut …Före jul. Prover analyseras ALS-

Cemex, Vinter-Våren?.    Info till täktägare via MinBaS,  

Sammanställning, rapportskrivning Vår-sommar

• Kan man säga att materialet är säkert om man underskrider 

gränsvärdet? Skapar ett nationellt/regionalt underlag anger 

förhållandena för branschen och visar på skillnaderna mot 

gruvindustrin.

• Övriga täkter? MinBaS 3 / Skicka in prover till SGU (Uppdrag)

• Namnet postiv lista? Vissa bergarter håller inte vissa kemdata. 

Indididuella värden för varje bergart. Namnet missvisande. Vissa 

generella drag men stor spridning

• Representativitet för en hel täkt? Nej, ngt att börja med.

• Friskriver man en täkt med ett prov? Nej! Projektet ger ett underlag 

som idag saknas.

• Övriga täkter? MinBaS3?


