
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 

1. MASSORNAS URSPRUNG
Uppge vilken fastighet eller adress 
som massorna har schaktats bort 
från.

3. FÖRORENING? 
Allt som inte är jord eller naturligt 
förkommande i jord räknas här som 
förorening, en nedsmutsning av nå-
got slag. Det kan vara synligt eller 
bestämt genom provtagning.

4. BEDÖMNING 
Kryssa i hur bedömning har gjorts. 
Det är viktigt att lämna upplysningar 
om eventuella osäkerheter. 

Om det under schakten visar sig 
finnas andra föroreningar än vad 
som har uppgivts på denna blankett 
ska Miljöhantering i Jönköping kon-
taktas om detta innan leverans. 

Ju mer information Miljöhantering 
i Jönköping får in om massorna 
desto snabbare kan rådgivning och 
prissättning till kund ske.

Så fyller du i 
blanketten:
För mer info kontakta 
miljonjkpg.tk@jonkoping.se

1.

2. UPPSKATTAD MÄNGD 
Gör en uppskattning på hur mycket 
schakt som kommer att levereras till 
Miljöhantering i Jönköping.

3.

2.

4.

5. VILKA FÖRORENINGAR 
Om massorna är provtagna ange 
de eventuella föroreningar som 
förekommer i förhöjda halter. Om 
massorna exempelvis misstänks 
innehålla oljeförorening ska detta 
anges detta här. Likaså om det 
innehåller synliga föroreningar av 
exempelvis papper eller plast.

6.

5.

7.

6. MASSORNAS STRUKTUR, TOC-HALT 
Gör en beskrivning av schaktmassornas struktur. Om massorna 
är blöta har det betydelse för hanteringen vid mottagning. Det 
är i vissa fall viktigt för Miljöhantering i Jönköping att få reda 
på innehållet av organiska ämnen. Beskriv mängden synligt 
innehåll av löv, torv, grenar eller annat organiskt material. Om 
massor från en sanering har bedömts vara deponiavfall men 
innehåller för höga halter av organiskt material, kan eventuell 
avskiljning av det organiska materialet vara nödvändig innan 
deponering.

Halten TOC är ett mått på innehåll av organiska ämnen i mate-
rialet.

Följande gäller för deponering hos Miljöhantering i Jönköping: 
Heterogent avfall som ska gå till deponin för icke farligt av-
fall får inte innehålla mer än 5 volymprocent brännbart avfall. 
Homogent avfall som ska gå till deponin för icke farligt avfall får 
inte innehålla mer än 5 viktprocent TOC. Avfall som ska gå till 
deponin för farligt avfall får inte inne¬hålla mer än 6 viktprocent 
TOC (måste alltid analyseras innan deponering på deponi för 
farligt avfall).

7. BIFOGA BEF. ANALYSER
Ju mer information Miljöhantering 
i Jönköping får in om massorna 
desto snabbare kan rådgivning och 
prissättning till kund ske. Lämna 
därför analysresultat och samman-
ställningar om det finns tillgängligt.
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9.
10. 11.

12.

8. KLASSNING 
Kryssa i hur massorna har klas-
sats. Miljöhantering i Jönköping 
kan vara rådgivande när det gäller 
denna bedömning. Om schaktmas-
sor från en marksanering har flera 
olika klassningar lämnas en de-
klarationsblankett för varje klass. 
Chauffören ska veta vilken klass-
ning lasset har vid intransporten. 

KM = känslig markanvändning
MKM = mindre känslig mark-
användning

9. OM LAKTEST 
Oftast klassas jordmassor utifrån 
totalhaltsanalyser. Ibland analy-
seras även massorna med hjälp 
av laktester. Krav på laktest finns 
om massorna utgör ett farligt avfall 
som är godkänt att gå till deponi. 
Då ska istället en blankett för 
”grundläggande karaktärisering av 
avfall till deponi” fyllas i för mas-
sorna.

10. AVFALLSKOD 
Sexsiffriga avfallskoder finns i bilaga 4 till avfalls-
förordningen (2011:927). Koderna är indelade efter 
vilken typ av verksamhet som har gett upphov till 
avfallet. En asterisk (*) innebär att avfallet klassas 
som farligt avfall. Schaktmassor hittas under kapitel 
17. Här är ett utdrag från förordningen från den 7 
december 2011.

17 05 Jord (även uppgrävda massor från förorenade 
områden), 
sten och muddermassor:
17 05 03* Jord och sten som innehåller farliga ämnen.
17 05 04 Annan jord och sten än den som anges i 17 05 
03.
17 05 05* Muddermassor som innehåller farliga ämnen.
17 05 06 Andra muddermassor än de som anges i 17 05 
05.
17 05 07* Spårballast som innehåller farliga ämnen.
17 05 08 Annan spårballast än den som anges i 17 05 07.

8.

11. BERÄKNAD ANKOMST
Ange om möjligt tidpunkt för första 
intransporten av ditt avfall. 
Detta ger oss möjlighet att planera 
på anläggningen så att avlastning 
kan ske så snabbt och enkelt som 
möjligt.

12. SÄKERHETSÅTGÄRDER
Vissa avfall innebär hälsorisker 
vid hantering. Ange i dessa fall 
hur avfallet bör hanteras. Det kan 
exempelvis vara dammande avfall. 
Att ange sådant ger personalen möj-
lighet att an¬vända rätt utrustning, 
t ex handskar, andningsskydd. Det 
kan också innebära åtgärder som 
omedelbar täckning eller bevattning.
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13.

14.

15. 16.

18.

19.

17.

13. LEVERANTÖR 
Uppge här vem som är leverantör 
(avfallsproducent). Det är uppdrags-
givaren. Uppdragsgivaren anlitar 
kanske i sin tur en entreprenör som 
utför schakten, se ruta längre ner.

12. ADRESS FÖR FAKTURA
Här ska du uppge den adress som 
fakturan ska skickas till.

16. KUNDENS MÄRKNING
Här uppges de uppgifter som 
betalningsmottagaren behöver ha 
för att veta vilket arbete fakturan 
gäller samt som Miljöhantering i 
Jönköping ska kunna använda vid 
eventuella frågor till kunden. Kun-
dens märkning som uppges i detta 
fält ska kunna kopplas till varje 
inkommande transport i vågen, 
därför är det viktigt att varje chauf-
för kan uppge denna märkning. 

17. TRANSPORTÖR
Ange transportör. Om transporterna 
utförs av flera transportörer skriv 
”Flera” eller ange huvudsaklig trans-
portör m.fl.

18. FYLLER VI I
Fylls i av personal på Miljöhantering 
i Jönköping.

19. UNDERSKRIFT
Blanketten ska skrivas under av 
den som är ansvarig för betalningen 
för att vara giltig.

15. KONTAKTPERSON 
Uppge kontaktuppgifter till kontakt-
person som ansvarar för schakten 
och som kan svara på frågor gäl-
lande inkommande lass.


