Datum:

Enkel deklaration för massor till konstruktion och sluttäckning
Massornas ursprung
Fastighetsbeteckning, kommun

Fastighetsägare

Orsak till schaktning eller bortförsel

Uppskattad mängd (ton), antal lass (st)

Avfallsproducent, transportör
Avfallslämnare

Org nr

Postadress

Kontaktperson

Tel nr

Transportör

Kontaktperson

Tel nr

Uppgifter om avfallet
Ansvarskod
17 05 04 Jord och sten som inte innehåller farliga ämnen

Annan…………………………………………..

Typ av massor
Morän

Matjord

Lera, silt

Fyllnadsmassor

Sand

Annat…………………………………………………………………………..

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

Ja

Nej

F. Har några olyckor inträffat på platsen, t.ex. spill eller brand?

Ja

Nej

G. Har massorna avvikande lukt eller färg?

Ja

Nej

H. Finns någon annan misstanke om att massorna kan vara förorenade?

Ja

Nej

Om ni svarat ja på någon av frågorna A-H ska en kortfattad utredning inkl. analyser med kommentarer och
utvärderingar, bifogas som bekräftar att massorna kan användas utan risk för miljöstörningar. Är massorna förorenade
krävs grundläggande karakterisering och mer omfattande analyser.
Följande utredningar är bilagda:
Kortfattad miljöutredning, inkl. analyser
Annat………………………………………………………………

Ansvarsförbindelse
Undertecknad (avfallslämnaren)ansvarar för att ovanstående deklaration överensstämmer med det avfall som lämnas
till Månsemyrs avfallsanläggning. Bedömning om jord- och schaktmassor bedöms vara rena eller ej utgår i huvudsak
från bakgrundshalterna i området. Stickprov kan tas på de avlämnade massorna. Vid avvikelse från ovanstående
kommer en eventuell merkostnad att debiteras avfallslämnaren t.ex. felsorteringsavgift, administrativ kostnad eller
bortforslingskostnad.
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Där inte annat anges avser hänvisningar Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden
för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall (NFS 2004:10)

Mottagningskontroll och intern administration, ifylles av Renhållningen, Orust kommun
Renhållningens noteringar:

Kan avfallet tas emot vid Månsemyrs Avfallsanläggning enligt deklaration?
Ja
Nej
Signatur:
Planerad användning
Material för konstruktion under tätskiktet

Datum:
Material för sluttäckning över tätskiktet

Plats för nyttiggörande/lagring av massor

Där inte annat anges avser hänvisningar Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden
för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall (NFS 2004:10)

