2022-02-10

Angående mottagning av massor
Nedan följer information kring regler och rutiner för att få leverera in massor till Gotlands
Åkericentral AB anläggning i Gotlands kommun samt en avlämningsblankett som ska fyllas i
och lämnas vid avlämning av massorna.

Allmän information
För att leverera in material till Bro och Etelhems återvinning måste massorna alla gånger klara
Naturvårdsverkets kriterier för känslig markanvändning, så kallad KM-nivå.
Materialen som kan mottas på anläggningarna är i huvudsak schaktmassor samt asfalt. Även
andra materialslag kan vara möjliga att ta emot på våra anläggningar efter dialog med
verksamhetsansvarige, denne nås på tele 0498 – 282800.
Karakteriseringsblanketter som fylls i och lämnas in skall innehålla uppgifter om företaget,
massornas ursprung, ungefärlig mängd i ton samt om eventuell provtagning utförts (vid utförd
provtagning skall tillhörande analysrapport bifogas oss). Det är obligatoriskt att ÅC ansvarige
delges denna karakterisering före påbörjad transport per lämnad produkt.
Saknas karakteriseringsblankett vid avlämnings tillfälle kommer intransporten nekas.

Det är avlämnarens ansvar att tillse att inkörda massor är fria från föroreningar.
Vid de fallen avlämnade massor visar sig inte överensstämma med inlämnad karakterisering
eller är förorenade så att de inte kan användas utan risk för negativ miljöpåverkan debiteras
avfallslämnaren kostnaden för upplastning och borttransport till godkänd mottagare, tippavgift
och därtill övriga nedlagda kostnader plus en fast kostnad om 10 000kr.
Tippning och intransport av massor får endast ske under verksamhetens normala öppettider.
Helgfria vardagar, måndag – fredag kl. 06:45 – 15:45
Vid de fall osäkerhet föreligger kring massornas föroreningsgrad så kommer de inte att lämnas
in på anläggningarna. Vi kan hjälpa till att hitta en lämplig lösning för de massor som ej uppfyller
kraven.

Sänd till E-post adress : massor@gotlandsakericentral.se
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Karakteriseringsblankett för massor
(En i fylld blankett per projekt innan avlämning skickas till nedanstående mailadress)

Avlämnare
Huvudman/Företag (avfallslämnare)*:

Fastighetsbeteckning*:
Littra/märkning*:
Kontaktperson*:
Telefon*:

E-post*:

Transportör*:
Telefon:
Reg.nr:
Uppskattad mängd (ton)*:
Bilagor skall bifogas lasset*:
* = Dessa fält måste fyllas i.
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Karaktärisering av mottagna massor
Den som avlämnar massorna ska se till att nedanstående 10 frågor är utredda. Med
”fastighet” avses den fastighet som massorna kommer ifrån.
Kan massorna vara förorenade?

Åtgärd

1

Kommer massorna från en fastighet där det historiskt
sett förekommit någon form av utsläpp, gammal
industriverksamhet eller saneringsarbete?

Ja

Nej

2

Har massorna en avvikande lukt eller färg?

Ja

Nej

3

Har bekämpningsmedel använts på platsen?

Ja

Nej

4

Finns det avfallsupplag, kemikalielagar,
cisterner/tankar, eller oljeavskiljare på fastigheten
som kan misstänkas ha förorenat marken?

Ja

Nej

5

Kommer massorna från schaktning av vägbankar,
bangårdar eller banvallar?

Ja

Nej

6

Har tankning av olja, diesel, bensin förekommit på
platsen?

Ja

Nej

7

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

Ja

Nej

8

Finns någon annan misstanke om att massorna kan
vara förorenade, t.ex. tidigare utfyllnad av området?

Ja

Nej

9

Finns någon misstanke om att massorna kan
innehålla invasiva arter?

Ja

Nej

10

Finns redan analysrapport för massorna ska dessa
biläggas.

Ja

Nej

Vid JA på minst en av frågorna:
Provtagning av massorna ska ske
eller bedömning som bekräftar att
massorna är utan risk för negativ
miljöpåverkan.
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Karaktärisering av fräst-/riven asfalt
Vid analysresultat ska asfalten kunna uppvisa följande halter för att kunna mottas inom
anläggningen, se tabell 1.
Tabell 1. Gränsvärden för icke förorenad asfalt.
Betraktas som ”vanlig asfalt”. Kan återanvändas till ny asfalt eller bärlager i
trafikyta.

<70 ppm PAH-16/kg asfalt

Kan asfalten vara förorenad?

Åtgärd

1

Har asfalten en avvikande lukt eller färg?

Ja

Nej

2

Finns det någon annan misstanke om att asfalten
innehåller stenkolstjära?

Ja

Nej

3

Finns det någon annan misstanke om att asfalten
kan vara förorenad, t.ex. ursprung från tankstation
eller liknande?

Ja

Nej

Vid JA på minst en av frågorna: Krävs
en miljöteknisk provtagning eller
bedömning som bekräftar att
asfalten är utan risk för negativ
miljöpåverkan.
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