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  Anläggning   Gillinge   

   Hakunge  

Anmälan om införsel av jord och schaktmassor. 
Anmälan skall göras till Åkersberga LBC innan massorna förs in till anläggningen. 

För instruktioner se sida 2. Läs noga igenom denna innan Ni fyller i blanketten. 

1. Uppgifter om huvudman samt transportör och mängd 

Huvudman/Kund (avfallslämnare) Organisationsnummer 

Gatuadress Postnummer och ort 

Kontaktperson Telefon/mobiltelefon 

2. Uppgifter om objektet 

Kommun, adress/fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Nuvarande fastighetsanvändning Uppdragsgivare 

Orsak till bortförsel av massor 

3. Karaktärisering av massorna (kryssa för rätt alternativ) 

 

a) Typ av massor: Morän , Silt/lera , Sand , Fyllnadsmassor  (makadam, grus, sand, blandade jordmassor), Matjord      


Annat*  :___________________________________________________ 
*Om anmälan avser intippning av returasfalt, gå direkt till fråga f nedan. 

b) Vilken känd verksamhet har bedrivits på platsen? Redogörelse bifogas 

Ja          Nej  

c) Har någon form av miljöfarlig verksamhet funnits på platsen eller har någon händelse inträffat som kan ge 
upphov till miljöstörning?  

 

Ja          Nej          Vet ej  

d) Har massorna tydlig/distinkt avvikande lukt eller färg jämfört med andra massor på fastigheten? Ja          Nej          Vet ej  

e) Har massorna uppstått vid schaktning av vägbank,bangård eller banvallar? 
 

Ja          Nej          Vet ej  

f) Innehåller returasfalten stenkolstjära? Observera att Åkersberga LBC endast tar emot asfalt som inte 
innehåller stenkolstjära (avfallskod 17 03 02) 

Ja          Nej          Vet ej  
 

Om ni svarat ja/vet ej på någon av ovanstående frågor (c-f) skall en miljöteknisk bedömning eller annan förklaring bifogas som bekräftar att 
massorna är utan risk för negativ miljöpåverkan. 

4. Underskrift av ansvarig för schakten 

Datum 
 
 

Underskrift 

Namnförtydligande och befattning 

 
Kvittens på mottagna massor skickas till (e-post) 

 

Transportör Mängd per objekt (ton) 

Kontaktperson Bil reg. nr 

Order/transportsedelnummer: 

Vågkvittonummer: 

Mottaget av: 

(Avfallslämnare)
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 Gillingekrossen o/e 

Hakungekrossen 

 

 

Instruktion för införsel av schaktmassor 

Anmälan ska göras till ansvarig på Åkersberga LBC innan massor körs till anläggningen. 

Stefan Zaar 070 266 77 04. 

Blankett om schaktmassor skall vara ifylld vid ankomst, bedömning av massorna ska göras i 

schaktområdet tillsammans med ansvarig eller maskinist innan tippning sker. Dessa bedömer 

även vilken typ av massor lasset består av. 

Alla massor som körs till anläggningen ska vara rena (inerta), dvs. inte ha någon negativ 

miljöpåverkan. 

Om massorna misstänks vara förorenade ska de provtagits och protokoll medfölja innan de 

kommer till anläggningen för att säkerställa att de inte påverkar miljön negativt. 

Massor från industriområden, väg och järnvägsbankar samt andra potentiella riskområden 

måste misstänkas vara förorenade och därför behöver prov tas så inget förorenat material 

förs in till anläggningen. 

Provtagning skall ha utförts av kontrollant med erfarenhet av miljökontroller. 

Provtagningen bör utföras löpande under arbetets gång på arbetsplatsen. 

Miljöteknisk bedömning ska bifogas anmälan om införsel av schaktmassor. 

Åkersberga LBC kommer att utföra stickprovskontroller på intippade massor. 

Intippade massor som visar sig vara förorenade kommer att lastas upp och transporteras till 

godkänd deponi på leverantörens bekostnad. 
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