
AVLÄMNINGSBLANKETT FÖR MASSOR I TÄKT

Täkt: Norsskogen Sonstorp

Litteranummer: __________________

Avlämnare:
Företag/Namn:

Transportör/Reg.nr:

Arbetsplats/Ursprung:

Anledning till massornas uppkomst:

Typ av massor: Mängd:

Provtagningsresultat: Bifogat resultat: Analys ID.NR:
Ja Nej Ja Nej

Vid svaret nej, se karaktärisering nedan
Utförd provning:

Kolväten Tungmetaller Salt Annat   ........................................................................... 
Provtagning utförd av:

Karaktärisering av jord- och schaktmassor (ska alltid fyllas i)
Kommer massorna från en fastighet där det historiskt sett förekommit form av utsläpp, Ja Nej 
gammal industriverkamhet eller saneringsarbete?
Finns det eller har det funnits avfallsupplag, cisterner, oljeavskiljare, kemikalieupplag Ja Nej 
eller ledningar i mark som kan ha förorenat mark och grundvatten?
Finns förekomst av invasiva arter? ex. parkslide, björnloka, blomsterlupin. Ja Nej 
Har massorna ev avikande lukt eller färg? Ja Nej 
Har massorna uppstått vid schaktning av vägbank, bangård eller banvallar? Ja Nej 
Har tankning av petroleumprodukter skett på platsen? Ja Nej 
Har några olyckor inträffat på fastigheten ex. spill, brand, explosion? Ja Nej 
Har bekämpningsmedel använts på platsen? Ja Nej 
Finns någon annan misstanke om att massorna kan vara förorenade, t.ex. tidigare Ja Nej 
utfyllnad av området?
Om ni svarat ja på någon av ovanstående frågor krävs en miljöteknisk provtagning eller bedömning som
bekräftar att massorna är utan risk för negativ miljöpåverkan.

Karaktärisering av entreprenadberg
Finns det risk för att bergarterna innehåller höga halter av metaller? Ja Nej 
Är entreprenadberget otvättat och inte varit utsatt för nederbörd? Ja Nej 
Finns någon misstanke om att bergmassorna kan vara förorenade? Ja Nej 
Om ni svarat ja på någon av ovanstående frågor krävs en petrografisk analys eller annan bedömning som
bekräftar att berget är utan risk för negativ miljöpåverkan.



Karaktärisering av fräst/riven asfalt
Har asfalten en avikande lukt eller färg? Ja Nej 
Finns någon annan misstanke om att asfalten innehåller stenkolstjära? Ja Nej 
Finns någon annan misstanke om att asfalten kan vara förorenade, t.ex. ursprung Ja Nej 
från bensinstation eller annat?
Om ni svarat ja på någon av ovanstående frågor krävs en miljöteknisk provtagning eller bedömning
som bekräftar att asfalten är utan risk för negativ miljöpåverkan.
Utför provning angående stenkolstjära:
Lukt Färg analys Kemisk analys

Jag/avfallslämnaren är införstådd med de bestämmelser som gäller vid avlämnande av mineraliska
massor och försäkrar att massornas innehåll uppfyller specificerade krav samt är medveten om och 
godkänner de åtgärder som vidtas vid felaktiga uppgifter i denna blankett eller felaktigt innehåll i
massorna.

Skulle förorenade massor tippas i täkten debiteras kunden kostnader för transport till godkänd 
avfallsmottagare, tippavgift och nedlagd arbetstid plus ett vite på 10 000 kr.

Avlämnare:

Underskrift Avlämnare: Datum:

Namnförtydligande:

Mottagare:

Underskrift Mottagare: Godkännande för avläming efter okulär

Namnförtydligande: besiktning: Ja Nej 


