
Blankett för deklaration av massor                                               

   

Mottagarplats: __________________________________________ 

 

Projektets namn: _____________________Littera: _______________ 
 
1. Uppgifter om avfallslämnaren 
Platsen där avfallet uppkommit 

 
Företag Organisationsnummer 

  
Adress Postnummer Postort 

   
Kontaktperson E-post Telefonnummer 

   
 

2. Mängd 
Uppskattad mängd 

 

 
3. Massornas beskaffenhet 
Beskriv massornas tekniska egenskaper (blöta, leriga, fasta, etc.) Massornas egenskaper (ev. flera) 

  Lera  

  Sand 

  Morän 

  Fyllnadsmaterial 

  Inslag av inert mtrl (betong od.) 

  Blöta massor 

 

4. Massornas ursprung 
Beskriv massornas ursprung (ex. fd. verksamhet på platsen etc.) Ursprung 

  Naturmark (skog, äng etc.)  

  Jordbruksmark  

  Bebyggt bostadsområde 

  Vägområden  

  Utfyllnadsområde 

  Industrimark  

  Övrig mark 

  Återvinningsanläggning 

 

5. Massornas förorening 

Är massorna provtagna?  NEJ*  JA** 

*Om nej ovan, varför antas massorna rena? 
 

 

 

**Om ja ovan:  -- BIFOGA ANALYS! --  

Provtagare (företag): Provtagare (namn): 

  
Motivering till val av analysparametrar: 

 

 

 

 

 



Blankett för deklaration av massor                                               

   

Mottagarplats: __________________________________________ 

 
6. Kan massorna vara förorenade? 
 
Före arbetet påbörjas ska en bedömning ha gjorts om det finns risk för att föroreningar påträffats. 
 

Kommer massorna från en 
fastighet där saneringsarbeten 
pågår eller har genomförts? Eller 
kan fastigheten ha fyllts ut med 
förorenade massor? 

 NEJ*  JA** 

 

Kommer massorna från en 
fastighet där det bedrivs/har 
bedrivits industriverksamhet? 

 NEJ*  JA** 

 

Finns det eller har det funnits 
avfallsupplag, lager av kemikalier, 
cisterner/tankar eller oljeavskiljare 
på fastigheten som kan misstänkas 
ha förorenat marken? 

 NEJ*  JA** 

 

Kommer massorna från schaktning 
av vägbankar, bangårdar eller 
banvallar? 

 NEJ*  JA** 

 

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

 NEJ*  JA** 

 

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

 NEJ*  JA** 

 

Finns någon annan misstanke om 
att massorna kan vara förorenade? 

 NEJ*  JA** 

 
Om svaret på någon av frågorna är ja bör provtagning ske. Vid osäkerhet om massorna är förorenade bör dock alltid 
provtagning ske.  

 
Behöver provtagning genomföras kan man som vägledning använda följande: 
Vid volymer på ca 200 m3 bör minst ett samlingsprov tas ut och analyseras. På volymer upp till 2000 m3 bör minst fem prover 
tas. För volymer därutöver tas minst ett prov per ytterligare 1000 m3. Rör det sig om ett långt ledningsschakt för t.ex. 
fjärrvärmejobb kan prov tas var 50:e meter. Finns misstanke om förorening utefter en begränsad sträcka bör provtagning ske så 
att prov tas före, efter och vid den misstänkta föroreningen. Är det fråga om större ytor bör en särkskild provtagningsplan 
upprättas 

 
 
7. Underskrift av den som lämnar massor 
Ort och datum 

 

 

 

Namnteckning Namnförtydligande 
 
 

 
Deklaration lämnas till Åkericentralen i Alingsås AB Sävelundsgatan 10B 441 38 Alingsås 0322-159 20. www.akericentralen.com 

 

http://www.akericentralen.com/

