Mottagningsblankett – Anmälan gällande schaktade massor
Provtagning och karakterisering ska vara gjord innan införsel, om detta saknas kan DKLBC hjälpa till
med detta mot avgift. Provtagningsprotokoll ska bifogas blanketten. Fält med * ska fyllas i

Avfallsproducent: *
Företag/Namn: *

Referens/ littra:

Arbetsplats/Ursprung: *

Fastighetsbeteckning:

Tidigare verksamhet på området: *

Beräknad mängd (ton): *

Typ av schaktade massor*
SCHAKTADE MASSOR FRÅN STADSPLANERAT/FÖRORENAT OMRÅDE.
Avfallskod 17 05 04. Ska provas.
Provtagning:

Laktest

KM

Analys-ID:

SCHAKTADE MASSOR FRÅN JUNGFRULIG MARK UTANFÖR STADSPLANERAT OMRÅDE.
Ej från förorenat område! Avfallskod 17 05 04. Behöver ej provas
SCHAKTADE MASSOR FRÅN TRÄDGÅRDS-/PARKOMRÅDEN
Ej från förorenat område! Avfallskod 20 02 02. Behöver ej provas.
ASFALT MED PAH-16 UNDER 70 MG/KG (Beläggning gjord efter 1973)
Avfallskod 17 03 02. Behöver ej provas.
Övrigt/kommentar:

Jag som leverantör/avfallslämnare är införstådd med de bestämmelser som gäller vid
avlämnande av schaktmassor och försäkrar att massornas innehåll uppfyller DKLBC krav,
samt är medveten om och godkänner de åtgärder som vidtas vid felaktiga lämnade uppgifter
eller att schaktmassorna inte uppfyller föroreningskraven.
Leverantör * (t.ex. markägare/byggherre/entreprenör = den som gräver)
Underskrift Leverantör/Avfallslämnare: *

Datum: *

Mail:

Namnförtydligande: *

DKBLC Anläggning:

Telefon: *

Malmen

Rydbo

Sika

Trolldalen

Mottaget av:

______________________________

Datum:

DKLBC kund & kund nr:

______________________________

Följesedel: ________________________

Dokumentansvarig
Jessica Uddén

Giltig från
2017-06-01

________________________
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Instruktion och regler för införsel av massor till DKLBC anläggningar.
Syftet med gällande regler för mottagning av schaktade massor är att skydda miljön genom
krav på kunskap och dokumentation om avfallets sammansättning och egenskaper.
Föreskrifterna ställer krav på att massor som tas emot ska vara karakteriserat.
Med det menas att den som ger uppkomst till massorna (avfallsproducenten) ska känna till
egenskaper och säkerhetsställa föroreningsinnehållet, det skall även framgå vilken verksamhet
som bedrivits på platsen där massorna uppkommit. Ansvaret för karakteriseringen och dess
innehåll är avfallsproducentens.

Grundläggande karakterisering av schaktade massor görs genom att fylla i
mottagningsblankettens samtliga fält märkta med *

Schaktade massor från stadsplanerade/förorenade områden samt massor från misstänkt
förorenade områden kräver provtagning eller annan utredning för att kunna säkerställa att
avfallet uppfyller DKLBCs kriterier.
Schaktade massor utanför stadsplanerat område, betong, sten och jord från trädgård och park,
rå berg, utan misstanke om föroreningar, samt asfalt med PAH-16 under 70 mg/kg tas emot
förutsatt att mottagningsblanketten är ifylld.
För provtagning kontakta ett ackrediterat laboratorium, DKLBC kan vara behjälplig att
förmedla kontakt.
DKLBC tar emot:

* Rena schaktade massor
* Lera
* Asfalt

Vid frågor kontakta DKBLC
Jonas Östgren, Trapezia, Miljösamordnare
DKLBC Malmen
E-post Platschef

Dokumentansvarig
Jessica Uddén

Giltig från
2017-06-01

* Blöta schaktade massor
* Jord
* Betong

08-87 27 39, jonas@trapezia.se
0175-621 20
allan.trenter@dklbc.se
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