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Årsrapport för upplag år 20
Lagring som en del av att samla in icke-farligt avfall

Avser upplag inom fastighet:
Årsrapport skall årligen skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 31 mars med uppgifter för
föregående kalenderår

Administrativa uppgifter
Företag/verksamhet

Organisationsnummer

Utdelningsadress
Besöksadress om annan än ovan
Faktureringsadress (om annan än ovan) inklusive eventuellt referensnummer
Kontaktperson

Telefon

E-post (verksamhetsutövare)

Fastighetsägare (anläggningen)

Ange med ett kryss vilka bilagor som medföljer årsrapporten
Bilaga 1 Mätningar/kontroller/analysprotokoll/rapport
Bilaga 2 Annat, ange vad:

fortsättning nästa sida 
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Produktionsuppgifter
Observera att riktvärdena för KM (känslig markanvändning) och MKM (mindre känslig markanvändning) har tagits
fram för standardiserade scenarion och avser halter som man sanerar ned till. Dessa värden har inte tagits fram i
syfte att användas som kriterier för återanvändning av avfall. Jämförelsevärden från Naturvårdsverkets riktvärden
för förorenad mark respektive Handbok 2010:1 avseende så kallade MRR-värden kan därför skilja sig åt.
Klassning
Mottagen mängd
mottagna massor (ton)

Jungfruliga
massor

Klassning

Omklassade massor (ton)

Utlevererad mängd
(ton)

Klassning

Använts till

ny riskbedömning/klassning
av föroreningsnivå efter provtagning, laktest, okulär
besiktning etc.

RR (ringa risk)
MRR (mindre än ringa risk)
t.ex täktmaterial,
MÄRR (mer än ringa risk)
massor från mark
Farligt avfall
utanför tätbebyggt
Omklassning
område som inte
Kommentar
Ja
Nej
varit föremål för yttre
påverkan

Schaktmassor

med känt ursprung,
t.ex icke förorenade
massor från
markarbeten,
infrastrukturprojekt
etc

Anläggningsändamål
Deponitäckning
Tillståndsprövas
Deponi för farligt avfall
Annat, ange vad:

Total mängd (ton)

Mängd omklassat
material (ton)

Total mängd (ton)

Klassning

Klassning

Använts till

MRR (mindre än ringa risk)
Inert
Omklassning

Ja

Nej

Total mängd (ton)

RR (ringa risk)
MÄRR (mer än ringa risk)
Farligt avfall
Kommentar

Mängd omklassat
material (ton)

Anläggningsändamål
Deponitäckning
Tillståndsprövas
Deponi för farligt avfall
Annat, ange vad:

Total mängd (ton)
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Klassning mottagna Mottagen mängd
massor
(ton)

Förorenade massor

t.ex från vägbankar,
bangårdar, banvallar,
industrifastigheter,
markspill av petroleumprodukter och liknande

Klassning
MRR (mindre än ringa risk)
RR (ringa risk)
KM (känslig markanvändning)
MKM (mindre känslig markanv.)
Farligt avfall
Inert

Omklassade massor (ton)

Utlevererad mängd

Klassning
MRR (mindre än ringa risk)

Använts till:
Anläggningsändamål

(ny riskbedömning/klassning av
(ton)
föroreningsnivå efter provtagning/
laktest/okulär besiktning, annat)

RR (ringa risk)
MÄRR (mer än ringa risk)

Deponitäckning

Farligt avfall

Deponi för farligt avfall

Inert

Annat, ange vad:

Tillståndsprövas

Kommentar

Omklassning

Ja

Nej

Total mängd (ton)

Mängd omklassat material (ton)

Klassning
Förorenade massor Klassning
MRR (mindre än riska risk)
RR (ringa risk)
från saneringsprojekt, brandplats
MÄRR (mer än ringa risk)
RR (ringa risk)
etc
MKM (mindre känslig markanv.)
MÄRR (mer än ringa risk)
Observera att denna
typ av massor alltid
måste provtas.
Företaget är skyldig
att kontrollera att vilka
villkor som gäller för
aktuell lagringsplats

Farligt avfall

Kommentar

Omklassning

Ja

För asfalt lagd före 1975
bör provtagning för
PAH alltid göras

Total mängd (ton)

Anmälan till tillsynsmyndigheten kan
krävas vid återanvändning

Ja

Använts till:
Anläggningsändamål
Deponitäckning
Tillståndsprövas
Deponi för farligt avfall
Annat, ange vad:

Nej

Har kontroll gjorts av stenkolstjära?

Returasfalt

Farligt avfall

Total mängd (ton)

Nej

Ingen misstanke
Spraytest
UV-lampa
Provtagning:

Mängd omklassat material (ton)

Återanvändning inom
mindre känsligt område
Farligt avfall
Annat, ange vad:

Kommentar

Total mängd (ton)
Använts till:
Anläggningsändamål
Deponitäckning
Tillståndsprövas
Deponi för farligt avfall
Annat, ange vad:

Halt 16-PAH mellan
70-300 ppm
Halt 16-PAH mellan
300-1000 ppm
Halt över 1000 ppm
Total mängd (ton)

Mängd omklassat material (ton)

Total mängd (ton)
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Klassning mottagna Mottagen mängd
massor
(ton)

Inert material

ex. sorterat och utvalt
tegel, betong, kakel,
porslin

Bygg- och
rivningsavfall

material möjligt att
återvinna/återanvända,
ex. trä, stål, armering,
plåtreglar

Omklassning

Ja

Ange vad och vilken
klassning föroreningsnivå
Materialtyp(er):
1.

Utlevererad mängd

Kommentar

Använts till:

Nej

Anläggningsändamål
Deponitäckning
Tillståndsprövas
Deponi för farligt avfall
Annat, ange vad:

Total mängd (ton)

Mängd omklassat material (ton) Total mängd (ton)

Om betongrester, har kontroll
gjorts av byggnadens tidigare
användning (industriändamål,
pcb-fogar etc)?

Kommentar

Ja

Nej
Nej

Total mängd (ton)

Mängd omklassat material (ton) Total mängd (ton)

Klassning
MRR (mindre än ringa risk)

Klassning
MRR (mindre än ringa risk)

RR (ringa risk)
KM (känslig markanvändning)
MKM (mindre känslig markanv.)
Inert

3.

Synbara föroreningar

4.

Annat

Klassning
Anläggningsändamål

RR (ringa risk)
MÄRR (mer än ringa risk)

Deponitäckning

Inert

Deponi för farligt avfall

Farligt avfall

2.

Använts till:

Anläggningsändamål
Deponitäckning
Tillståndsprövas
Deponi för farligt avfall
Annat, ange vad:

Omklassning

Ja

Annat

Omklassade massor (ton)

ny riskbedömning/klassning av (ton)
föroreningsnivå efter provtagning/laktest/okulär besiktning,
annat

Tillståndsprövas
Annat, ange vad:

Kommentar

5.
Beroende på anläggningsvillkor kan det vara
trä, stål, trädgårdsavfall
(ej hushållsavfall), sopsand etc.

Omklassning

Ja

Nej

Total mängd (ton)

Mängd omklassat material (ton) Total mängd (ton)

Total mängd material lagrad under året (ton):
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Verksamhetstyp

Åtgärder

Kommentar

Utlevererad mängd (ton)

Krossning, sortering
av berg och betong,
flisning av stubbar
och trärester

Krossning, flisning har
förekommit under året

Kommentar

Krossat material avsett för:
Anläggningsändamål

Ja

Nej

Annat, ange vad:

Radonmätning har utförts på
bergmaterial

Ja

Flismaterial avsett för:
Biobränsle

Nej

Täckmaterial
Annat, ange vad:

Om lätt-/blåbetong, har kontroll
gjorts av radioaktiv strålning?

Ja

Nej

Total mängd (ton)

Total mängd (ton)

Händelser under året
Redovisa betydande förändringar i verksamheten så som ändrade ägarförhållanden, ändrade ansvarsförhållanden,
ombyggnationer, driftstörningar, olyckor eller förändringar av verksamheten som påverkat miljön eller förändrat er
miljöpåverkan samt inkomna klagomål. Redovisa även förbättringar som utförts t.ex avseende riskarbete,
mottagningskontroll, dagvattenhantering, damningsåtgärder, andra förebyggande försiktighetsåtgärder m.m.
Matjordssiktning har förekommit under året:

Ja

Nej

Inga produktionsförändringar har skett under året
Inga driftstörningar, incidenter, olyckor, klagomål har förekommit under året
Händelser under året:
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Mätningar och kontroller
Redovisa de mätningar och kontroller som genomförts under året. Ex. provtagning på mottagna/upplagda
massor, vattenprover, bullermätningar, radioaktiv strålning. Bifoga protokoll/rapport.

Mottagningskontroll
Hur har företaget säkerställt massornas kvalitet?

Deklarationsblankett

Provtagning

Annat, ange vad:

Provtagning (bifoga protokoll/rapport)
Om egna provtagningar/laktester gjorts under året av mottagna externa massor/avfall:
Antal provningar/laktester:

Samlingsprov

Stickprov

Vilka parametrar analyserades?

Screeninganalys. Antal ämnen:
Metaller
PAH
Alifater
Aromater
BTEX

PCB
Bekämpningsmedel
Klorerade lösningsmedel
Dioxiner, furaner
Annat, ange vad:

Har företaget under året begärt karaktärisering av jord-, och schaktmassor, bygg- och rivnings
avfall eller provtagningar/laktester från leverantör?
Nej

Ja. Antal tillfällen:

Resultat av begäran
Leverantören har skaffat mer kunskap och kompletterat med mer information
Leverantören har gjort en miljöteknisk undersökning
Materialet/avfallet avvisades
Annat, ange vad:
Övriga mätningar/kontroller (bifoga protokoll/rapport)
Bullermätning utförd under året
Radonmätning utförd under året
Vattenprovtagning (yt-, grundvatten) utförd under året
Analys av asfalt
Annat, ange vad:
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Övriga uppgifter

Årsrapporten skickas till Samhällsbyggnadsnämnden, Box 4, 81421 Skutskär eller
bygg.miljo@alvkarleby.se

Ort och datum

Namnförtydligande

Underskrift

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Samhällsbyggnadsnämnden,
samhallsbyggnad@alvkarleby.se 026-830 00 (växel).
Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är dataskyddsförordningen artikel
6.1 e (allmänt intresse/myndighetsutövning) och 6.1 c (fullgöra en rättslig förpliktelse). Uppgifterna kommer att lagras
i vårt ärendehanteringsprogram och sparas tills vidare.
Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till dataskyddsombud dataskyddsombud@alvkarleby.se
Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av
dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av
personuppgifterna.
Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen.
Samhällsbyggnadsnämden kan lämna ut personuppgifter och andra uppgifter i olika situationer.
Exempel på när personuppgifter kan komma att lämnas ut:
•
För att kommunicera uppgifterna med en part i ärendet.
•
För att ge part rätt till insyn i ärendet.
•
För att lämna ut uppgifterna med anledning av en begäran om att ta del av en allmän handling.
•
För att lämna information till annan myndighet.
•
För att lämna ut uppgifter för outsourcing av behandling av uppgifterna.
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