
 

Avfallsdeklaration 
Rena konstruktionsmassor och schaktmassor 
 
Denna blankett ska fyllas i och skickas med e-post till Rambos vågadministratör (vagen@rambo.se) innan 
massor vägs in på någon av Rambos anläggningar.  
 

1. Avfallsproducent 
/kund 

Företag 

 
Organisationsnummer 

 
Kontaktperson 

 
Telefonnummer 

 
E-post 
 

   

2. Transportör Företag 

 
Telefonnummer 

 
   

3. Avfallets 
ursprung 

Vilken typ av verksamhet har genererat 
massorna? 
 
 

Fastighetsbeteckning, kommun 

Beskrivning av massorna 
 
 

Uppskattad mängd, ton 
 

   

4. Uppgifter om 
avfallet 

 
 
 
 
 

 

Avfall 
Betong 
Tegel 
Klinker och keramik 
Annat: ……………….... 

 

Avfallskod 
17 01 01 
17 01 02 
17 01 03 
…………………. 

 

 
 
 
 

 
 

Avfall 
Ren asfalt 
Jord och sten 
Lera 
 

 

Avfallskod 
17 03 02 
17 05 04 
17 05 04 
 

 

   

5. Typ av massor     Morän         

    Matjord    

    Lera, silt         

    Fyllnadsmassor 
   Sand           

  Annat: …………………………………. 
   

6. Behöver avfallet 
provas 

A. Kommer massorna från en fastighet där saneringsarbeten pågår/ har genomförts 
tidigare?  

  Ja     Nej 

B. Kommer massorna från en fastighet där det bedrivs/ har bedrivits industriverksamhet?   Ja     Nej 
C. Finns det eller har det funnits avfallsupplag, lager av kemikalier, cisterner/tankar eller 
oljeavskiljare på fastigheten som kan misstänkas ha förorenat mark, byggnad eller annat 
material som ni avser transportera till Rambo? 

  Ja     Nej 

D. Kommer massorna från schaktning av vägbankar, bangårdar, bullervallar eller banvallar?    Ja     Nej 
E. Har tankning av olja, bensin eller diesel etc. förekommit på platsen?   Ja     Nej 
F. Har några olyckor inträffat på platsen t.ex spill eller brand?   Ja     Nej 
G. Har massorna avvikande lukt eller färg?    Ja     Nej 
H. Finns någon annan misstanke om att massorna kan vara förorenade?    Ja     Nej 
I. Växer invasiva växtarter på platsen exempelvis parkslide och björnloka?   Ja     Nej 

Om Ni svarat ja på någon av frågorna A-I ska en kortfattad utredning, inkl analyser med kommentarer och 
utvärderingar, bifogas som bekräftar att massorna kan användas utan risk för miljöstörningar. Är massorna 
förorenade krävs grundläggande karakterisering och mer omfattande analyser. 

Följande utredningar är bilagda: 
  Miljöteknisk markundersökning                                   Övrig analys eller provtagning  
  Kortfattad miljöutredning inkl analyser                Miljöinventering inför rivning 
  Annat; ……………………. 

   

7. Plats för 
avlämning 

Avfallsproducentens/transportörens önskan om anläggning för avlämning 

 Tyft     Hogenäs      Hästesked    Sivik 
 

    

8. Underskrift Undertecknad ansvarar för att ovanstående deklaration överensstämmer med det avfall som lämnas till Rambo. 
Vid felaktiga uppgifter kommer detta medföra extra kostnader samt få rättsliga konsekvenser. 
 
 
 
Ort och datum 

 
 
 
Namnteckning 
 
 
Namnförtydligande 

 
Vi värnar om din integritet, läs mer på rambo.se om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Deklaration giltig t.o.m:  
Löpnummer:  
Transaktionsnummer:  
Taxa:  
Avfallsanläggning:  

Rambos Noteringar 
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