Massornas ursprung
Fastighetsbeteckning, kommun

Fastighetsägare

Nuvarande verksamhet på platsen

Tidigare verksamhet på platsen

Beräknat datum för leverans

Uppgifter om avfallslämnaren
Namn

Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Postort

Kontaktperson

E-post

Telefonnummer

Transportör

Fylls i leveransdagen

Reg. nr

Fakturamottagare om annan än avfallslämnaren

Fylls i leveransdagen

Datum

Fylls i leveransdagen

Adress

Uppskattad mängd, antal kubik

Typ av massor
Lera

Jord

Blöta Massor

Blandade massor. Sten, jord, lera

A.

Kommer massorna från en fastighet där saneringsarbeten pågår/har genomförts tidigare?

Ja

Nej

B.

Kommer massorna från en fastighet där det bedrivs/har bedrivits industriverksamhet?

Ja

Nej

C.

Finns det eller har det funnits avfallsupplag, lager av kemikalier, cisterner/tankar eller oljeavskiljare på
fastigheten som kan misstänkas ha förorenat marken?

Ja

Nej

D.

Kommer massorna från schaktning av vägbankar, bangårdar, bullervallar eller banvallar?

Ja

Nej

E.

Kommer massorna från stadsmiljö?

Ja

Nej

F.

Har tankning av olja, bensin eller diesel etc. förekommit på platsen?

Ja

Nej

G.

Har massorna avvikande lukt eller färg?

Ja

Nej

H.

Finns någon annan misstanke om att massorna kan vara förorenade?

Ja

Nej

I.

Finns det förekomst av främmande föremål t.ex. asfalt, betong, plast, isolering?

Ja

Nej

Om ni svarat ja på någon av frågorna A-I kan det misstänkas att massorna är förorenade. Då behöver prov tas innan leverans till
återvinningsanläggningen. Överstiger värdet Naturvårdverkets riktvärde för KM (känslig markanvändning) kan vi inte ta emot massorna.
Analys på massorna är bilagda

Ja

Nej

Inga främmande föremål såsom plast, trä mm får finnas i massorna.
Ansvarsförbindelse
Undertecknad (avfallslämnaren) ansvarar för att ovanstående deklaration överensstämmer med det avfall som lämnas i Järlöv, Veddige
avfallsanläggning. Massorna får inte överstiga riktvärdena för KM (känslig markanvändning) enligt Naturvårdsverket rapport 5976,
Generella riktvärden för förorenad mark. Stickprov kan tas på de avlämnade massorna. Vid avvikelse från ovanstående kommer
merkostnad att debiteras avfallslämnaren t.ex. felsorteringsavgift, administrativ kostnad och bortforslingskostnad.
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

