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Särskilda villkor för schaktmassor 

Mottagande anläggningar 2022 

Gryta avfallsstation 

• Massor till sluttäckning 
• Massor till terrassering 
• Massor till deponi för icke-farligt avfall 
• Massor till deponi för farligt avfall 

 

Förutsättningar 

Avfallsdeklaration och transportdokument 

• Alla massor som körs in på Vafabmiljös område ska i förväg vara beskrivna i en 
avfallsdeklaration som tillhandahålls av vår Kundservice, kundservice@vafabmiljo.se.  

• För varje projekt, hämtställe, föroreningsgrad och mottagningsanläggning behövs en ifylld och 
registrerad deklaration.  

• Varje leverans ska följas av ett transportdokument baserad på en sådan deklaration enligt våra 
rutiner. Saknas transportdokument vid leveranstillfället förbehåller sig Vafabmiljö rätten att ta 
ut en administrationsavgift per saknat transportdokument. 

Stickprovtagning 

Vid leverans och tippning av massor under FA kan Vafabmiljö begära att chauffören ska ta ut ett prov 
på lasset för stickkontroll. Om stickprovtagning visar på förhöjda halter, så förbehåller sig Vafabmiljö 
rätten att ta ut de prover som behövs för närmare laboratorieanalys av föroreningens art och 
omfattning. Om leveransen därvid avviker från angiven föroreningsgrad i avfallsdeklarationen, så är 
kunden betalningsansvarig för de kostnader som uppkommit. 
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Omklassning 

I de fall då lämnade massor inte stämmer överens med det kunden angett på deklaration/ 
transportdokument, så äger Vafabmiljö rätten att klassa om massorna till en annan taxa och fakturera 
med annan prissättning som följd. 

Orsaker till omklassningen kan vara att en högre föroreningsgrad uppmätts än den angivna, eller att de 
fysikaliska egenskaperna avviker genom förekomst av stora stenar, stora rötter, stubbar, 
rivningsmassor etcetera. Omklassningen dokumenteras genom analysprotokoll respektive bildmaterial. 
Kunden är betalningsansvarig för de omkostnader som uppkommer till följd av omklassningen 
(kostnader för provtagning, analys, mellanlagring, med mera.) 

Nekad mottagning 

Vafabmiljö förbehåller sig att i bland annat följande fall neka mottagning av massor: 
 

• Blöta och leriga massor. Möjligheten att ta emot är avhängig av väderleksvariationer och de 
tillkommande resurser som kan vara nödvändiga för att klara hanteringen. 

• Massor med högre risker. Dit räknar vi bland annat massor som innehåller 
bekämpningsmedel, klorerade organiska ämnen eller andra organiska ämnen, högfluorerade 
ämnen (PFAS, PFOS), cyanider, arsenik och polyklorerade bifenyler (PCB). 

• Massor med högfluorerade ämnen (PFAS/PFOS). Massor med en föroreningsgrad >KM 
avseende dessa parametrar tas inte emot. 

• Om massorna avviker från de överenskomna kriterierna i den ifyllda avfallsdeklarationen eller 
att mottagningskapaciteten av anläggningen är nådd. 

• Om föranmälan till veckoplanering inte lämnats till atervinning@vafabmiljo.se under veckan 
innan leverans ska ske.  

• Deponin kan under vissa perioder vara avstängd. Information kring det läggs ut på 
hemsidan och kunder som tidigare har lämnat massor på deponin får information utskickat till 
sig några dagar innan stängningen. 
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