Deklarationsblankett för schaktmassor

Vika avfallsanläggning
Tel. 0150-579 52
vika@tekniskaverken.se

Deklarationsnummer (fylls i av Vika):……………………….

Behandling av personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas av Tekniska verken-koncernen. För att du ska förstå hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har
rörande dina personuppgifter rekommenderar vi att du tar del av våra riktlinjer för integritetsskydd som du alltid hittar i den senaste versionen på
https://www.tekniskaverken.se/integritetsskydd/.

Ansvarig för schaktmassorna (markägare/avfallsproducent)
Transportör

Faktureras: Transportör

Avfallsproducent

Organisationsnummer

Företagets fakturaadress

Postnummer och ort

Kontaktperson

Fakturamärkning

Telefonnummer

E-post

Adress där massorna kommer ifrån:
Schaktmassornas ursprung
Industrimark
Väg
Annat:

Villatomt

Vad är det för massor? Lera? Silt? osv

Uppskattad volym [m³]

Efter klassning lämnar vi besked om vi kan ta emot
schaktmassorna eller inte.

Avfallskod Jord och sten, 170504

Provtagning utförd?
Ja
Nej
Om ja, bifoga provtagningsresultat

Schaktmassorna klassas som:
KM

MKM

IFA

Undertecknad ansvarar för att denna deklaration överensstämmer med de schaktmassor som lämnas till
Vika avfallsanläggning. Vid avvikelser från deklarationen kommer kostnader för kontroll, provtagning,
omklassning samt bortforsling att belasta avlämnaren.
Namnteckning
Namnförtydligande (TEXTA)

Datum

Nya regler för mottagning av schaktmassor gäller från 1 mars 2019.
Information om deklaration av schaktmassor Vika avfallsanläggning
i Katrineholm.
Ska du lämna schaktmassor till oss så måste en deklaration alltid fyllas i innan leverans.
I vissa fall krävs provtagning.
Ställ dig dessa frågor:
1. Kommer massorna från en plats där saneringsarbete pågår eller har genomförts?
2. Kan platsen ha fyllts ut med förorenade massor?
3. Kommer massorna från en plats där det funnits eller finns en industriverksamhet?
4. Finns det eller har det funnits avfallsupplag, kemikaliehantering, oljetankar eller
oljeavskiljare på platsen? Kan de i så fall ha förorenat marken?
5. Kommer massorna från schaktning av vägbankar, bangårdar eller banvallar?
6. Har tankning av olja, bensin eller diesel förekommit på platsen?
7. Har några olyckor inträffat på platsen, till exempel utsläpp av kemikalier eller brand?
8. Finns det någon annan misstanke om att massorna kan vara förorenade?
Är svaret på någon av frågorna ja? Då kan du misstänka att det finns en förorening. Då
behöver prov tas för att du ska kunna lämna massorna.
Är massorna förorenade så är det inte säkert att vi kan ta emot dem.
Tänk på att det är du som avfallslämnare som ansvarar för och ska ha kontroll på vilka
massor du hanterar/lämnar.
Bra att veta är också att vi delar upp schaktmassor i följande fyra grupper; fina massor,
grova massor, massor med över 25 % lera och stenar. Mer information finns i våra
mottagningsföreskrifter:

www.tekniskaverken.se/siteassets/tekniska-verken/avfall-och-atervinning/avc/sorterings-ochmottagningsforeskrift-vika.pdf

Kontakt vid frågor:
Vika våghus : 0150-579 52
Affärsenhetschef Anders Lindberg: 0150-579 01

