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INTRODUKTION

Varför betongkross?
Betongkross är ett ekonomiskt och miljövänligt alternativ till kross av natursten. Tack
vare statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad (843/2017),
även kallad MARA, har förutsättningar skapats för användning av avfallsbetong i form
av betongkross. En ökad användning av betongkross skulle minska behovet av natursten, vilket sparar både på resurser och vår naturliga omgivning. Dessutom är betongkross ett återvunnet material som ofta finns tillgängligt relativt nära konstruktionsplatsen. Detta minskar på koldioxidutsläpp både genom transport samt genom ett
minskat behov att krossa nytt, icke förnybart material.

När gäller MARA för betongkross?
Betong som räknas som avfall (avfallskategorierna 10 13 14 = betongkross från
produktion, 17 01 01 = betong, 17 01 07 = blandning med betong, men inte med tegel,
klinker och keramik som innehåller farliga ämnen) kan återvinnas som betongkross
utan miljötillstånd om det uppfyller de krav som ställs i MARA-förordningen. Uppfylls
kraven behöver endast en registreringsanmälan göras.
MARA gäller inte för betongkross om
markbyggnadsplatsen ligger på ett:

Det tog i medeltal

15 månader för ett miljötillstånd
i västra och inre Finland att godkännas 2015.
Behandlingstiden* för en

registreringsanmälan är ca 1 vecka.
Betongkross får användas i:
- trafik och plankonstruktioner (t.ex.
parkeringar och sportplaner), samt i
- geokonstruktioner för industri- och
lagerbyggnader.

- grundvattenområde i klass 1
eller 2,
- område avsett för boende eller
som lekplats,
- område anvisat för naturskyddsändamål,
- odlingsområde (näringsväxter),
eller på ett
- riskområde för översvämning i
inlandet.

*beräknad från att all information är inlämnad och korrekt
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INTRODUKTION

Hur har förordningen förändrats?
Förordningen 843/2017 trädde i kraft 1.1.2018 och ersatte den tidigare förordningen
591/2006. Utgångspunkten och målen är samma, men en del förändringar har gjorts.
Förändringarna gäller
- valmöjligheter,
o urvalet av avfallsmaterial och tillämpningsområden har ändrats och blivit
bredare,
- gränsvärden,
o nu definieras de enligt återvinningsobjekt (tidigare enligt avfallstyp), och
- kvalitetshanteringskrav,
o på grund av utökade valmöjligheter i förordningen definieras nu också
kvalitetshanteringskrav, såsom
▪ studie av avfallsmaterialet och
▪ dokumentation av avfallets återvinningsinformation.
MARA-asetuksen soveltamisohje 2018, s.2

6 krav som måste uppfyllas när betongkross används
1. Betongkrosslagret får vara max 1,5 m tjockt och krossets kornstorlek får max
vara 90 mm.
2. Betongkrossets urlakning och koncentration av vissa ämnen måste vara lägre än
gränsvärdena (se bilaga 1 - Kvalitetskrav).
3. Kvalitetskontrollen har utförts enligt bilaga 3 i förordningen (se Egen betong).
4. Markbyggnadsprojekt som innehåller betongkross måste täckas eller beläggas.
5. Avståndet mellan betongkrosslagret och
a. den högsta grundvattennivån måste vara minst 1 m.
b. en brunn, hushållsvattenkälla, sjöar, tjärnar, älvar, bäckar och liknande,
samt konstgjorda sjöar, kanaler och motsvarande måste vara minst 30 m.
6. En blandning (betongkross + annat) som förbättrar betongkrossets tekniska
egenskaper måste fortfarande uppfylla kvalitetskraven.
MARA (843/2017) 4 §

TIDSLINJE
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• Bygglov / Åtgärdstillstånd
1

• Meddela önskemål att använda betongkross

• Reservera betongkross
2

• Kvalitetskontroll intyg

• MARA anmälan
3

• Fyll i blanketten och kom ihåg bilagorna
ca. 1 vecka*

• MARA beslut
4

5

6

• Måste fås FÖRE betongkross tas emot

• Införskaffa betongkross
• Bygga
• MARA slutrapport

7

• Viktigt sista moment

*beräknad från att all information är inlämnad och korrekt
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VEM GÖR VAD?

Nedan finns en översikt om vem som sköter vad
Värt att notera
när betongkross ska användas. Det finns
kross = färdig produkt
egentligen två vägar att gå, endera så att betong- pulveriserad = förbehandling för att
kross köps in eller så att återvinningsplatsens
få bort metall före krossning
ägare / byggaren krossar själv. Oberoende vilken
av vägarna som väljs måste det ses till att kvalitetskontrollen är gjord. Kvalitetskontrollen MÅSTE göras av den som krossar betongen.

Bygglov /
Åtgärdstillstånd

Återvinningsplatsens
innehavare

Betongkross

Köps färdig

Krossa själv
(se Egen
betong)

Kvalitetskontroll

Säljaren av
betongkross

Du själv

MARA anmälan

Å-platsens*
innehavare

Annan
(fullmakt)

Å-platsens*
innehavare

MARA beslut

NTM-centralen

MARA slutrapport

Återvinningsplatsens
innehavare

*Återvinningsplatsen

Annan
(fullmakt)
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EGEN BETONG

Detta ska göras av den som överlämnar
betongkrosset om färdig kross införskaffas till
återvinningsplatsen.

För att själv krossa betong måste åtmin- Kvalitetskontrollen består av 2 delar:
stone en bulleranmälan göras och vid
1. Kvalitetssäkringssystem.
storskalig professionell verksamhet
2. Kvalitetskontroller.
behövs ett miljötillstånd. Det färdiga
a. Provtagning.
krosset måste uppfylla alla de kvalitetsb. Analyser av avfall.
krav som finns omnämnda i bilaga 1 och
kvalitetskontrollen ska göras i enlighet
med förordningens bilaga 3.

Den obligatoriska kvalitetskontrollen
Detta ska åtminstone ingå i kvalitetssäkringssystemet:

”kvalitetssäkringssystem[et
finns till] för att ta fram
identifierbara och spårbara
uppgifter /.../ [så] att det
avfall som överlämnas för
återvinning uppfyller de
krav som ställs på det”

1. avfall och avfallskategori,
a. den årliga mängden (endast för produktion
vid en anläggning),
2. kvalitetskontroller (se följande sidor),
3. lagrings-, behandlings- och mottagningsanvisningar,
a. om betong från olika ursprung behandlas på
MARA (843/2017) bilaga 3.
samma ställe,
4. ansvariga personer och deras behörighet,
5. utvärderings- och auditeringsplan, samt
6. uppföljning, rapportering och dokumentering av undersökningsresultaten.
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EGEN BETONG

Kvalitetskontroller görs som tidigare sagt med två metoder – provtagning och analyser
– och de delar som är specifika för betongkross kommer gås igenom nedan.

Provtagningen
Miljödugligheten hos betongkross (samt lättbetongkross och lättklinker) undersöks med
- ett samlingsprov, vars max totalmassa är
10 000 ton, uppgjort av
- åtminstone 20 st. delprov.
Avfallsbetong från produktion vid anläggning:

”Vid planering och genomförande
av provtagningen tillämpas principerna enligt standarden SFS-EN
14899 /.../ och Europeiska standardiseringskommitténs (CEN) tekniska rapporter samt markbyggnadsbranschens egna standarder.”
MARA (843/2017) bilaga 3.

- Regelbunden undersökning på
o den kontinuerliga avfallsströmmen vid anläggningen, eller på
o behandlat avfall som levereras till återvinning.
- För avfallsbetong som levereras till återvinning måste urlakningen och koncentrationen av skadliga ämnen uppfylla kvalitetskraven (se bilaga 1). Detta
bestäms med åtminstone ett samlingsprov.
o Betongen kan behandlas och undersökas igen för att uppfylla kraven.
o Delproverna ska tas så att de representerar hela avfallspartiet.
MARA (843/2017) bilaga 3, punkt 2.1a

Avfallsbetong från bygge eller rivning:
- Undersökning ska göras för varje enskilt bygg- eller rivningsobjekt.
o När betongavfall överlämnas till återvinning ska, genom åtminstone ett
samlingsprov, urlakningen och koncentrationen av skadliga ämnen,
materialfördelningen och mängden föroreningar bestämmas.
- I rivningsobjekt måste betong som går att återvinna identifieras före rivningen
börjar, rivningen ska sedan göras så att sortering är möjlig.
o Urlakning och koncentration av skadliga ämnen, materialfördelning och
mängden föroreningar ska undersökas i det färdiga krosset.
MARA (843/2017) bilaga 3, punkt 2.1b

8

EGEN BETONG

Analyser av avfall
Analyser ska göras för alla de ämnen som finns
uppräknade i bilaga 1 tabell 2. I tabellen nedan
(tabell 1) finns de tester som ska göras och
urvalet av standarder/specifikationer de ska
följa. En lista på ackrediterade laboratorier
hittas i bilaga 2. När resultaten jämförs med
gränsvärdena tas inte mätosäkerheten i
beaktande.
Om betongen är ren och kommer från betongindustrin behöver materialfördelning, föroreningar och flytande föroreningar inte undersökas.

”Analyserna av skadliga ämnen ska
göras vid ett ackrediterat laboratorium
vars ackrediterade kompetensområde
ska omfatta de analysmetoder som
används. Laboratoriet ska ha ackrediterats av ett sådant ackrediteringsorgan vars kompetens fastställts vid
sakkunnigbedömning enligt internationella avtal om erkännande i enlighet
med enhetliga internationella bedömningsgrunder.”
MARA (843/2017) bilaga 3.

Tabell 1. Standarder/Specifikationer för test av skadliga ämnen i betongkross.

Urlakning

Perkolationstest
Tvåstegs skaktest
Lakvatten

Löst organiskt kol (DOC)
Koncentration

Oljekolväten

Standard/Specifikation
CEN/TS 14405
SFS-EN 12457-3
SFS-EN 12506
SFS-EN 13370
SFS-EN 16192
CEN/TS 14429
CEN/TS 14997
SFS-EN 14039 eller
motsvarande

PCB
PAH
Materialfördelning,
föroreningar och flytande
föroreningar

MARA (843/2017) bilaga 3, punkt 2.2

EN-933-11
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FÖRE ANMÄLAN

Notera att önskan att använda betongkross
MÅSTE meddelas redan vid bygglovs- /
åtgärdstillståndsansökan till kommunen.

Bra att ta reda på
MARA-anmälan underlättas och går snabbare
igenom om du är säker på att du har tillgång
till följande information:

”Denna förordning tillämpas på sådan
yrkesmässig återvinning /.../ och på
tillfällig lagring i samband med detta, när
byggandet och den tillfälliga lagringen
baserar sig på en lagstadgad plan, ett
tillstånd eller ett anmälningsförfarande
eller på kommunens byggnadsordning.”
MARA (843/2017) 2 § 1 mom.

 Kontaktuppgifter till:
 Innehavaren av återvinningsplatsen (markbyggnadsplatsen),
 (Innehavaren av den tillfälliga lagringsplatsen,)
 (Uppgiftslämnaren).
 Återvinningsplatsens läge.
 Adress och fastighetsregisternummer.
 Koordinater (ETRS-TM35FIN).
 Information om omgivningen (för närmare information se
MARA ANMÄLAN: Del 3).
 Bevis på att krosset har genomgått en kvalitetskontroll och uppfyller
förordningens krav.
 Kvalitetskontrollsystem.
 Betongkrossets tekniska lämplighet (CE-märkning, varudeklaration,
eller intyg över avfallets tekniska lämplighet).
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MARA ANMÄLAN

MARA anmälan är uppdelad i 8 delar,
- del 1–4: kontaktuppgifter och bakgrundsinformation,
- del 5: information om markbyggnadsobjektet och hur
krosset används,
- del 6: krossets ursprung, och
- del 7–8: tidtabell och underskrift.
En anmälningsblankett som kan editeras kan hittas på Miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst (skanna QR-koden
eller gå in via https://bit.ly/2TAKNdu).

MARA blanketter

Del 1–2

Denna ska ALLTID fyllas i

Del 1 av registreringsanmälan är uppdelad i två, del 1A frågar efter kontaktuppgifterna
till återvinningsplatsens innehavare medan del 1B frågar efter kontaktuppgifterna till
den tillfälliga lagringsplatsen (om den är annan än återvinningsplatsen).

MARA ANMÄLAN
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Del 1B behöver bara fyllas i ifall den tillfälliga lagringen sker på en annan plats än
återvinningen.

Kom ihåg bilagan

Del 2 ska enbart fyllas i om blanketten är ifylld av någon annan än innehavaren av
återvinningsplatsens.
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MARA ANMÄLAN

Del 3

Lantmäteriverket –
Kartplatsen

Kom ihåg bilagan

I del 3 ska återvinningsplatsen läge anges, både med adress
och koordinater. Notera att koordinaterna ska anges enligt
ETRS-TM35FIN och tas som fyra hörnkoordinater, eller för
trafikleder som start- och slutpunkt. Koordinaterna kan tas
med GPS eller på karta (skanna QR-koden eller gå in på
https://bit.ly/2VUkyvh).

Bilagan ska ange
- återvinningsplatsens koordinater,
- grundvattenområden (klassificerade),
vattentäkter och vattendrag.
Dessutom ska information om omgivning anges.
Informationen berör vad området är avsett till och
närheten till vatten. På nästa sida kan de olika
kriterierna ses och det är bara att kryssa av.

“uppgifter om återvinningsplatsens läge angivet med
koordinater på en planritning
eller karta där konstruktionen
har avgränsats samt närliggande grundvattenområden och
deras klasser samt vattentäkter
och vattendrag”
MARA (843/2017) 5 § 1 mom. 2
punkten

Avståndet minst 30 m

Kryss krävs i alla 7 rutor

MARA ANMÄLAN
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Del 4

Krävs för lagring
1–12 månader

Välj en

I del 4 tas den tillfälliga lagringen av betongkrossen upp. Lagringen får inledas tidigast
fyra veckor före återvinningen. Ifall betongen är skyddad kan lagringen inledas upp till
tolv månader före själva återvinningen.

Del 4B ska enbart fyllas i om den tillfälliga lagringen sker på någon annan plats än
återvinningen.
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Kryss krävs i alla 7 rutor

Kom ihåg bilagan

MARA ANMÄLAN

Del 5
I del 5 ska den grundläggande informationen
för markbyggnadsobjektet anges. För betongkross är alternativen för objekt
-

trafikled,
fält (= plankonstruktion),
geokonstruktion industribyggnad, och
geokonstruktion lagerbyggnad.

“täckning skydd av en konstruktion /.../
med ett minst 10 cm tjockt skikt av ickeförorenat naturligt jord- eller stenmaterial
i trafikleds- och plankonstruktioner”
MARA (843/2017) 3 § 1 mom. 4 punkten

“beläggning skydd av en konstruktion
/.../ så att högst 5 procent av regnvattnet
absorberas i konstruktionen”
MARA (843/2017) 3 § 1 mom. 5 punkten
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MARA ANMÄLAN

Kom ihåg bilagan

Del 6
I del 6 ska det anges varifrån man har fått betongkrosset samt information om krosset.
Det enda som behöver fyllas i angående informationen i 6B är den första raden om
avfallskategorier (10 13 14 betongkross från produktion, 17 01 01 = betong, 17 01 07 =
blandning eller sorterade fraktioner av betong, tegel, klinker och keramik som
innehåller farliga ämnen) samt kryss i rutorna.

MÅSTE täckas eller beläggas

Max tjocklek är 1,5 m

Den konstruktionsspecifika maximitjockleken för användning av betongkross är 1,5 m
(Statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad (843/2017) bilaga
2, tabell 2) och krosset måste täckas eller beläggas.

Kom ihåg alla bilagor

MARA ANMÄLAN
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MARA ANMÄLAN
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Del 7–8
Del 7–8 är de avslutande delarna i vilka tidsschemat för användningen av betongkrosset ska anges och blanketten ska skrivas under, samt datumet för ifyllnaden anges.

Nödvändiga bilagor
 Principiellt tvärsnitt av konstruktionen där olika lager har märkts ut.
 Information om det kvalitetskontrollsystem som tillämpats av den som överlämnar betongkrosset.
 Utredning av skadliga ämnen i betongkrosset, samt
o en plan för och beskrivning av provtagningen,
o mätresultaten,
o information om forskningslaboratoriets kompetensområde och de
referensmetoder som använts i undersökningen, samt
o ackreditering av de tillämpade metoderna och deras osäkerhet.
 Utredning av betongens tekniska lämplighet (CE-märkning, varudeklaration,
eller intyg över betongens tekniska lämplighet)
 Vid behov uppgiftslämnarens fullmakt (del 2) och lagringsplatsens läge (del 4B)
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SLUTRAPPORT

Slutrapporten är en obligatorisk del av användningen av
betongkross. Slutrapportsblanketten, som kan editeras, hittas
på Miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst (skanna QRkoden eller gå in via https://bit.ly/2TAKNdu).

Del 1–2
I del 1 av slutrapporten ska kontaktuppgifterna till det företag
som fyller i blanketten anges. Del 2 ska registreringsanmälans
diarienummer fyllas i.

MARA blanketter

Del 3–4
I del 3 meddelas den verkliga mängden betongkross som använts i markbyggnadsobjektet (den beräknade mängden meddelades i MARA anmälan del 6B). I del 4 ska de
verkliga koordinaterna för markbyggnadsobjektet anges (de planerade koordinaterna
meddelades i MARA-anmälan del 3) och en karta bifogas (samma som i anmälan).

SLUTRAPPORT
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Kom ihåg bilagan

Del 5
Del 5 frågar enbart efter datum för ifyllandet av blanketten och underskrift.

ÖVRIGT
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Bygga
Eftersom denna handbok är fokuserad på MARA och vad som krävs av förordningen
gås byggnadstekniska detaljer inte igenom. Mer information om dessa kan hittas via
t.ex. Rudus Oy:s hemsidor (https://www.rudus.fi/tuotteet/kierratys/betonimurske#).

CE-märkning
CE-märkningen är ett certifikat som intygar att en produkt möter EU säkerhets-, hälsooch miljöskyddskrav. Certifikatet gäller produkter som säljs eller marknadsförs inom
EEA, oberoende av ursprungsland. Betongkross ska CE-märkas när det används som
stenmaterial i markbyggnad. Information om CE-märkningen hittas på Europeiska
kommissionens hemsidor
(https://ec.europa.eu/docsroom/documents/12323?locale=en).

När det går fel från början

Bilder: Göran Östberg, VASEK

Att återanvändningen går rätt till är viktigt, eftersom
det i annat fall handlar om lagbrott. Nedan kan bilder
från ett rivningsobjekt ses där betongen inte kan
krossas och återanvändas, eftersom det inte har
sorterats. Var noga med att enbart använda kvalitetskontrollerad betong!

BILAGOR
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Bilaga 1 – Kvalitetskrav
Gränsvärden och andra kvalitetskrav på betongkross enligt Statsrådets förordning om
återvinning av vissa avfall i markbyggnad (843/2017), bilaga 2.
Betongkross får högst innehålla
- 1 vikt-% främmande material som inte flyter i vatten (såsom trä, gummi eller
metall),
- 10 cm3/kg material som flyter i vatten (såsom plast och isoleringsmaterial), och
- 30 vikt-% tegel- och kakelavfall.
Gränsvärden för skadliga ämnen kan ses i tabellen på nästa sida. Undantag från gränsvärdena gäller om
- konstruktionen är högst 0,5 m tjock och är en
o täckt trafikled: barium (Ba) 80, vanadin (V) 3, klorid (Cl-) 3 600, sulfat
(SO42-) 6 000
o belagd trafikled: klorid (CL-) 1 400, sulfat (SO42-) 20 000
o täckt plan: antimon (Sb) 0,4
- och tillämpas inte för klorid (Cl-), sulfat (SO42-) och fluorid (F-) om konstruktionen
uppfyller dessa två krav:
o avstånd till havet är högst 500 m, samt
o vatten som rinner genom konstruktionen rinner mot havet och det inte
finns brunnar för hushållsvatten mellan havet och konstruktionen.
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BILAGOR

Tabell 2. Gränsvärden för skadliga ämnen i betongkross.
Skadliga ämnen

Markbyggnadsprojekt
Trafikled
Plan
Geokonstruktion i industri- och
lagerbyggnad

Koncentration
(mg/kg torrsubstans)

Urlakning
(mg/kg LS* = 10 l/kg)

Täckt

Belagd

Täckt

Belagd

Antimon (Sb)
0.7
Arsenik (As)
1
Barium (Ba)
40
Kadmium (Cd)
0.04
Krom (Cr)
2
Koppar (Cu)
10
Bly (Pb)
0.5
Molybden (Mb)
1.5
Nickel (Ni)
2
Selen (Se)
1
Zink (Zn)
15
Vanadin (V)
2
Kvicksilver (Hg)
0.03
Klorid (Cl )
3200
Sulfat (SO42-)
5900
Fluorid (F-)
50
Löst organiskt kol 500
(DOC)
PAH-föreningar
30

0.7
2
100
0.06
10
10
2
6
2
1
15
3
0.03
11000
18000
150
500

0.3
0.5
20
0.04
0.5
2
0.5
0.5
0.4
0.4
4
2
0.01
800
1200
10
500

0.7
1.5
60
0.06
5
10
2
6
1.2
1
12
3
0.03
2400
10000
50
500

0.7
2
100
0.06
10
10
2
6
2
1
15
3
0.03
11000
18000
150
500

30

30

30

30

Fenol föreningar

10

10

5

10

10

PBC-föreningar

1

1

1

1

1

500

500

500

500

Oljekolväten C10- 500
C40

*urlakning
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BILAGOR

Bilaga 2 – Ackrediterade laboratorier
Notera att denna lista inte är definitiv, utan enbart fungerar som ett hjälpmedel. Det
löns att kontrollera med laboratorierna individuellt om de genomför de analyser som
krävs av MARA förordningen.
- Eurofins Labtium Oy

https://www.labtium.fi

- KVVY Tutkimus Oy

https://kvvy.fi

- ALS Global

https://www.alsglobal.com

- SYNLAB Analytics & Services Finland Oy

https://www.synlab.fi

- SGS Finland Oy

https://www.sgs.fi

- Mitta Oy

https://www.mitta.fi

