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Anläggning

Blankett mottagen (datum)

Signatur

Anmälan om införsel av inert avfall (tex jord- och schaktmassor)
Anmälan skall göras till ansvarig på Märsta Förenade Åkeriföretag AB innan avfallet förs in till
anläggningen. För instruktioner, se sida 3. Läs noga igenom blanketten innan den fylls i.
1. Uppgifter om huvudman samt transportör och mängd
Huvudman/Avsändare

Organisationsnummer

Gatuadress

Postnummer, Ort

Kontaktperson

Telefon

Transportör

Mängd (ton)

Kontaktperson (transportör)

ev. Reg.nr (transportör)

2. Uppgifter om objektet
Kommun, Adress, fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Nuvarande fastighetsanvändning

Uppdragsgivare

Orsak till schaktning/bortförsel

3. Karaktärisering av massorna (kryssa för rätt alternativ)
Blanketten avser:

Ett avfall som genereras regelbundet

Ett avfall som INTE genereras regelbundet

EWC-kod (se sid 4 för de avfall som tas emot):
Hur har avfallet/massorna uppstått?

Avfallets lukt, färg och fysisk form:
Behövs säkerhetsåtgärder vidtas vid mottagningen?

Ja

Nej

Om ja, ange vad:
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Avfallet/massorna får tas emot på följande typ av deponi (flera alternativ kan vara aktuellt):
Inert deponi

Deponi för icke-farligt avfall

Deponi för farligt avfall

4. Avfallets sammansättning och utlakningsegenskaper
a) Typ av massor:

Morän

Silt/Lera

Sand

Matjord

Fyllnadsmassor (makadam, grus, sand, blandade jordmassor)
Annat (ange):
b) Vilken känd verksamhet har bedrivits på platsen? Redogör nedan

c) Har någon form av miljöfarlig verksamhet funnits på platsen eller har någon händelse inträffat som
kan ge upphov till miljöstörning?
Ja

Nej

d) Har massorna tydlig/distinkt lukt eller färg jämfört med andra massor på fastigheten?
Ja

Nej

Vet ej

e) Har massorna uppstått vid schaktning av vägbank, bangård eller banvallar?
Ja

Nej

Vet ej

Om ni svarat ja/vet ej på någon av ovanstående frågor (c-e) skall massorna/avfallet provas genom
laktest av metaller och salter samt analys av totalhalter av organiska ämnen (enligt NFS 2004:10).
Bifoga provtagningsresultat från ackrediterat analyslaboratorium.
Avfall som undantas provning listas i 24 §, NFS 2004:10.
Analysresultat på laktest/skaktest (enligt 22 § NFS 2004:10) bifogas
Ja

Nej

Analysresultat på organiska ämnen (enligt 23 § NFS 2004:10) bifogas
Ja

Nej

5. Underskrift av Huvudman
Datum

Underskrift

Befattning

Namnförtydligande
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Instruktion för införsel av inert avfall, t ex jord- och
schaktmassor
Anmälan
Anmälan ska göras till ansvarig på Märsta Förenade Åkeriföretag AB innan jord- och schaktmassorna
förs in.
Den som ger upphov till massorna ska göra den första karaktäriseringen av jord- och
schaktmassor och fylla i blanketten ”Anmälan om införsel av inert avfall” (sid 1+2).
Om kunskap saknas får leverantören skaffa sig den kunskap som behövs eller ge någon uppdrag att
utföra karaktäriseringen.
Kunskap om innehåll i schaktmassor
Samtliga jord- och schaktmassor som tas emot på anläggningen ska vara utan risk för negativ
miljöpåverkan. Om schaktmassorna misstänks vara förorenade ska prov tas för att fastställa att
massorna inte innebär någon risk för negativ miljöpåverkan.
Kunskap om fastigheten
Massornas ursprung, samt vilken typ av verksamhet som bedrivits på platsen måste klargöras.
Massor som exempelvis kommer ifrån stadsmiljö, väg- eller järnvägsbankar eller andra potentiellt
förorenade områden måste misstänkas vara förorenade och behöver därför provtas. Analysresultatet
skall jämföras mot halter (lakbara samt i torrsubstans) i NFS 2004:10.
Miljöteknisk bedömning
Provtagning skall utföras av kontrollant med tidigare erfarenhet av liknande miljökontroller.
Provtagning bör utföras kontinuerligt under arbetets gång. Eventuella avvikelser i analysresultat från
tidigare avlämnade uppgifter skall omedelbart meddelas Märsta Förenade Åkeriföretag AB.
Bifoga den miljötekniska bedömningen till anmälan
Märsta Förenade utför stickprov på de avlämnade massorna. Avlämnade massor som visar sig vara
förorenade kommer att avvisas och skickas till godkänd deponi på leverantörens bekostnad.
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Följande massor tas emot på Västerbytorp
EWC-kod Kategori
Fylls i på sid 1

Hantering

17 01 01

Betong

17 05 04

Jord och sten som ej innehåller farliga ämnen

17 03 02

Bitumenblandningar (asfalt) som ej innehåller stenkolstjära

17 05 08

Spårballast som ej innehåller farliga ämnen
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