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Egenerklæring ved levering av masser

til mottak for rene masser

Hensikten er å sikre at det er gjort en vurdering av massenes beskaffenhet og tilstand, slik at forurensede
masser leveres

til mottak med tillatelse for dette, samt at avfallsfraksjoner er fjernet.

Tiltakshaver

Prosjektnavn og
ad resse:

Utførende
entreprenør
Kontaktperson og

tlf:

Massebeskrivelse (jord, stein, leire, etc,)

Antatt mengde m3
Er avfallsfraksjoner (eks isolasjon, betong, plast,
byggelement, plastr4r, asfalt) fjernet fra massene?

Beskriv
Er massene vurdert i forhold til aktsomhetskartet
for Trondheim kommune
Foreligger det analyser av massene?
Er det gjort en skriftlig vurdering av om
massene kan være forurenset?
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Hvis det ikke foreligger analyser eller en skriftlig vurdering av massene, må det begrunnes her hvorfor massene
antas å være rene (legg ved eget ark ved behov):

Leverandøren aksepterer og bekrefter å ha forstått at mottaket kan awise massene om egenkontrollen ved
mottaket viser at massene likevel er forurenset. Ekstra kostnader i forbindelse med levering av u-rene masser
vil belastes leverandør:

Dato og navn på leverandør:
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Veiledning til utfylling av skjema

1. Plikt
Det er tiltakshavers ansvar å gjennomføre basiskarateriseringen.
Dette skal ikke overlates til transportør av massene.
Skjemaet skal fylles ut på forhånd og leveres/sendes på epost til aktuelt massemottak.
Det anbefales å kontakte mottaket på forhånd og avklare om deklarasjonen og massene er i
henhold til kravene.
Avfallsforskriftens kapittel 9, vedlegg II gir plikt til basiskarakterisering av avfall som
deponeres og mottakskontroll på deponiet.
Formålet er å sikre at deponiene bare mottar rene masser, slik at vi kan gjennomføre mottaket
i henhold til vår tillatelse for godkjent massemottak.

2. Definisjoner
Med masseprodusent menes det foretaket som generer massene.
Med tiltakshaver menes enkeltperson, institusjon, organisasjon eller foretaket som tiltaket
utføres på vegne av (Byggherre).
Med transportør menes det foretaket som transporterer massene mottak.
3.

Beskaffenhet

Rene masser defineres som:
a. Alle masser som leveres skal tilhøre tilstands klasse 1 - Meget God i henhold

b.

4.

til

Miljødirektoratets veileder Tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-255312009).
I tillegg skal massen være fri for materialer som:
- Diesel, olje og andre petroleumsprodukter.
- Asfalt, betong, teglstein, sprengtstein o.1.
- StåI, plast, isolering, rivningsmasser.
- Annet som ikke hører hjemme i naturlig jord.

Transportør

Transportør har selv ansvaret for å påse at massene blir transportert til rett mottak i forhold
karakteriseringen av massene, og at egenerklæring er sendt til mottakersted.
Mottaket foretar visuell kontroll og evt. fotografering av massene.
Stikkprøver gjennomføres, og ved awik ved leveranse vil mottaket awise massene.

5.

til

Levering

Ingen leveranse kan skje før egenerklæringen er godkjent av mottaket.
Ved levering av masser som ikke tilfredsstiller tilstands klasse 1, som ikke blir oppdaget ved
visuell kontroll,men ved senere kontroll ved mottak, vil massene bli opplastet og transportert
til godkjent mottak og masseprodusenten belastes alle kostnader.

6.

Henvisninger

FOR 2004-06-01 nr. 930: Avfallsforskriften
FOR 2004-06-01 nr. 931: Forskrift om begrensning av forurensning
TA-255312009:. Miljødirektoratets veileder: Tilstandsklasser for forurenset grunn

