
Mottagningsanläggning     

 

 

 

 

 

 

Grundläggande karaktärisering av avfall 

Blankett skall vara godkänt av Såcab:s personal innan införsel.  

Massorna skall vara inerta enligt NFS 2004:10 

1. Uppgifter in avfallslämnare, transportör och mängd 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uppgifter om objektet 

 

 

 

 

3. Klassificering 

 

 

 

 

4. Process där avfallet uppstått 

 

 

 

 

5. Avfallets sammansättning och egenskaper* 

 

 

 

Avfallslämnare:     Org. Nr: 

Kontaktperson:   Telefon:  Epost: 

Kund:   Telefon: 

Littera/Objektnummer: 

Karaktäriseringen avser: 

⃝ Endast denna leverans  ⃝ Flera leveranser Ca mängd (ton): 

Kommun:    Adress: 

Fastighetsbeteckning:   Fastighetsägare: 

Nuvarande fastighetsanvändning: 

Typ och avfallskod enligt avfallsförordningen (2011:927) 

⃝ Rena schaktmassor från jungfrulig mark utanför stadsplanerat område.  Avfallskod 17 05 04. 

⃝ Rena schaktmassor från trädgårds-/parkområden.    Avfallskod 20 02 02. 

⃝ Schaktmassor från stadsplanerat/förorenat område*.    Avfallskod 17 05 04 
* Provtagningsprotokoll skall bifogas denna blankett. 
 

⃝ Renovering / byggnation   ⃝ Rivning 

⃝ Kommunalt insamlat avfall   ⃝ Utsorterat från avfallsanläggning 

⃝ Övrigt, följande:     ⃝ Nyexploatering 

 

 

a) Typ av jord- och schaktmassor  ⃝ Fyllnadsmassor 

   ⃝ Jungfruliga massor 

*Om anmälan avser införsel av rivningsavfall t.ex. betong eller tegel, gå direkt till fråga f) 

FORS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Asfalt (ifylls endast om leverans avser asfalt)* 

 

 

 

 

 

7. Säkerhetsåtgärder vid deponering 

 

 

 

8. Övrig information 

 

 

9. Underskrift av avfallslämnare 
Jag som leverantör / avfallslämnare är införstådd med de bestämmelser som gäller vid avlämnande av 

schaktmassor och försäkrar att massornas innehåll uppfyller de krav på inerta massor som anges i 

NFS 2004:10 samt är medveten om och godkänner de åtgärder som vidtas vid felaktigt lämnade uppgifter 

eller att schaktmassorna inte är inerta. 

b) Kommer massorna från en fastighet där industriverksamhet eller saneringsarbeten ⃝ Ja ⃝ Nej ⃝ Vet ej 
förekommit, eller där det historiskt sätt förekommit någon form av utsläpp? 

c) Finns det eller har det funnits avfallsupplag, kemikalieupplag, cisterner/tankar, ⃝ Ja ⃝ Nej ⃝ Vet ej 
oljeavskiljare eller ledningar i mark som kan ha förorenad mark och grundvatten? 

e) Har massorna uppstått vid schaktning av vägdiken eller banvallar?  ⃝ Ja ⃝ Nej ⃝ Vet ej 

d) Innehåller massorna byggavfall eller trä (betong, tegel, stubbar, trä mm)  ⃝ Ja ⃝ Nej ⃝ Vet ej 
och/eller har avvikande lukt eller färg? 

Om ni svarat ja/vet ej på någon av ovanstående frågor (b-e) skall en miljöteknisk markundersökning eller annan förklaring bifogas som bekräftar att 

massorna är utan risk för negativ miljöpåverkan. 

f) Kommer massorna från rivning av någon typ av byggnad eller annan form av anläggning? ⃝ Ja ⃝ Nej ⃝ Vet ej 

Finns risk för föroreningar ska bedömning och/eller provtagningsresultat bifogas: 

⃝ Miljöteknisk markundersökning  ⃝ Godkänt laktest enligt NFS 2004:10 
⃝ Rivningslov/startbesked rivningsansökan 

 

 

Har massorna avvikande lukt? 

⃝ Ja     ⃝ Nej     ⃝ Vet ej 

Finns risk att massorna innehåller asfalt som lades innan 1980? 

⃝ Ja     ⃝ Nej     ⃝ Vet ej 

Analysresultat bifogas: ⃝ Analysresultat PAH-16 
*Asfalt som tas emot på anläggningen ska vara fri från stenkolstjära och ha en halt <70 mg/kg PAH-16. Om ni svarat  

Ja/Vet ej på ovanstående frågor skall analysresultat bifogas. 

Uppgifter om extra säkerhetsåtgärder behöver vidtas vid deponering (t.ex. flytbenägna lermassor mm) 

⃝ Nej  ⃝ Ja, följande:  

Här finns möjlighet att lämna övrig information som kan vara värdefull för Såcab Åkericentral AB: 

Namnförtydligande: Kvittens på mottagna massor skickas till (Epost) 

Datum: Underskrift: 


