Mottagning av massor till JPABs anläggningar
Avfallsproducent:
Förtag/namn
Arbetsplats/Ursprung

LITTRA

Transport/Reg.nr

Fastighetsbeteckning

Tidigare verksamhet på området

Mängd (ton)

Typ av massor:
SCHAKTMASSOR FRÅN STADSPLANERAT/FÖRORENAT OMRÅDE
Avfallskod 17 05 04. Ska provas.

Provtagning:
Laktest

KM

Analys-ID:

RENA SCHAKTMASSOR FRÅN JUNGFRULIG MARK UTANFÖR STADSPLANERAT OMRÅDE
Ej från förorenat område! Avfallskod 17 05 04. Behöver ej provas.

RENA SCHAKTMASSOR FRÅN TRÄDGÅRDS-/PARKOMRÅDEN
Ej från förorenat område! Avfallskod 17 05 04. Behöver ej provas.

Övrigt/kommentar:

Jag som leverantör/avfällslämnare är införstådd med de bestämmelser som gäller vid
avlämnande av schaktmassor och försäkrar att massornas innehåll uppfyller
mottagningsanläggningens krav samt är medveten om och godkänner de åtgärder som
vidtas vid felaktiga lämnade uppgifter eller att schaktmassorna inte uppfyller kraven.
Leverantör (t.ex. markägare/byggherre/entreprenör) = den som gräver
Underskrift Leverantör/avfallslämnare
Namnförtydligande

Datum

Telefon
Mail

JPAB
Vitsåvägen 41
137 91 Västerhaninge
Kontor: 08-580 80 980 alt. 0708-999 128 Johan: 0708-999 108
www.jpatervinning.se info@jpatervinning.se

Instruktioner och regler för införsel av avfall till JPABs anläggningar
Syftet med gällande regler för mottagning av avfall är att skydda miljön genom krav på
kunskap och dokumentation om avfallets sammansättning och egenskaper.
Föreskrifterna ställer krav på att allt avfall som tas emot ska vara karaktäriserat. Med det
menas att den som ger uppkomst till avfallet (avfallsproducent) ska känna till avfallets
egenskaper och innehåll av olika ämnen och dess eventuella utlakning när materialet
behandlas, lagras eller sorteras. Också ursprunget till avfallet ska klargöras och det ska
framgå vilken verksamhet som bedrivits på platsen där avfallet har uppkommit.
Ansvaret för karakteriseringen och dess innehåll ligger på avfallsproducenten.

Karakterisering av massor görs genom att fylla i mottagningsblanketten!
JPABs blankett innehåller flera fält och rutor. Meningen med frågorna i rutorna och fälten
är för att säkerställa att massorna uppfyller kraven för mottagning. Det finns i NFS 2004:10
dock undantag för vissa massor som kan tas emot utan provtagning, det gäller vissa
material samt vilken verksamhet som har bedrivits på platsen.
Om det vid schakten eller i mottagningskontrollen uppkommer misstanke om föroreningar
ska detta utredas omgående.
Om det saknas kunskap om avfallet och dess karaktär så är det avfallslämnarens ansvar att
inhämta detta. Dock kan JPAB vara behjälpliga med detta. Personalen vid anläggningen
finns tillgängliga om det finns frågor rörande mottagningskontrollen, blanketten eller
ifyllnad av avfallsdeklarationen.

Vid tveksamhet eller frågor, tveka inte att kontakta JPAB!
Kontoret: 08-580 80 980
Maskinist: 073-443 75 33
Johan Westermark: 070-899 91 08

miljo@jpatervinning.se

