
 
 

Deklaration för schaktmassor 
 

Massornas ursprung (fastighet, adress)  Uppskattad mängd (ton eller m3) 
   
 

Massorna innehåller föroreningar  Ja   Nej  Vet ej 
 

Att förorening finns i massorna eller ej, har bedömts genom: 
 massorna är jungfruliga, alternativt att ingen verksamhet/aktivitet kan ha orsakat förorening  
 kännedom om vad som har kontaminerat massorna, exempelvis ett läckage 
 att det har bedrivits verksamhet/aktiviteter på platsen som kan ha orsakat kontaminering 
 provtagning (lämnas om det finns)  annat (ex. lukt, färg), ange nedan 

 

Ange föroreningar som massorna misstänks innehålla eller innehåller 
 
 

Beskriv övriga beskaffenheter (vatteninnehåll, växtlighet, steninnehåll, lukt, färg). Ange om möjligt TOC-halt 
 

 
 

Provtagningar, saneringsutredningar, annat  Bifogas  Har lämnats  Kommer att lämnas 
 

Efter provtagning har massorna klassats enligt följande 
 KM   MKM   Icke farligt avfall  Farligt avfall  Ej klassat 

 

Är massorna laktestade  Ja   Nej 
 

Avfallskod  Beräknat ankomstdatum för 1:a intransporten 
   
 

Extra säkerhetsåtgärder behöver vidtas hos mottagaren  Ja, ange nedan  Nej 
 
 

Leverantör (avfallsproducent)  Fakturaadress  Samma som leverantörens 
Företag  Företag 
   

Adress  Adress 
   

   

Organisationsnummer  Organisationsnummer 
   
 

Entreprenör (ansvarig arbetsledare eller dyl.)  Kundens märkning, littranummer eller dylikt 
Företag   
   

Kontaktperson Telefonnummer   
   Mottagarens anteckningar 

E-post  Artikel Uppdragsnr. Leveransplats 
     

 

Transportör  Godkänd av 
   

 

Miljöhantering i Jönköping har rätt att kontrollera att schaktmassornas beskaffenhet överrensstämmer med vad som uppges i denna 
deklaration. Om felaktiga uppgifter har uppgivits påförs en hanteringsavgift om 2500 kr, eventuella provtagningskostnader samt sker 
omklassning av avfallet till korrekt taxa. Undertecknad ansvarar för att uppgifterna i denna deklaration överrensstämmer med de massor 
som kommer in till Miljöhantering i Jönköping. 
     

Ort och datum  Underskrift (betalningsansvarig)  Namnförtydligande 
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