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Mottagningskrav för ren jord och sten
Typiska material: Jord och sten från av människan opåverkade områden (jungfruliga
massor). Massor från förorenade eller misstänkt förorenade områden ska uppvisa
halter understigande MRR för att tas emot som ren jord och sten.
Ren jord och sten behandlas genom krossning och siktning till ett material som kan användas i
anläggningsändamål.
För ren jord och sten ställer vi höga krav på massornas historik. Massorna ska vara opåverkade av människan
och det ska inte ha funnits till exempel byggnader eller bedrivits jordbruk på platsen tidigare.
Exempel på platser som kan anses jungfruliga: Skogsmark som inte varit bebyggd tidigare, annan mark som
inte är påverkad av människan. Analysresultat behövs som regel inte.
Exempel på områden som inte automatiskt tas in som ren jord och sten: Villatomter, industrifastigheter,
fyllnadsmassor (jord som grävts upp och lagts tillbaka igen), jordbruksmark. Analysresultat kan behövas.

Mottagningskrav
Innan inleverans: Att massorna kommer från opåverkade områden ska kunna styrkas med till
exempel historik om området.
Vid leverans: Transportdokument som intygar att massorna är från, av människan, opåverkade
områden
För massor från förorenade områden ska även analysresultat som intygar MRR-klassning delges
innan inleverans

HMAB utför regelbundna stickprov på inkommande leveranser för att säkerställa att mottagningskraven uppfylls.
Merkostnad kan tillkomma för extra behandlingsåtgärder om kvalitetskraven på inkommande material överskrids.
Mallar för transportdokument finns på vår hemsida www.hassleholmmiljo.se.

Övrigt
Avfallslämnaren är i samtliga fall ansvarig för att känna till avfallets art, struktur och ursprung samt att göra en
korrekt klassning av avfallet. Avfallslämnaren har också deklarationsskyldighet, vilket innebär att denne ansvarar
för det levererade avfallet till avfallsanläggningen. Detta betyder att avfallslämnaren är ansvarig för de konsekvenser
som kan uppstå inne på avfallsanläggningen på grund av att felaktig uppgift lämnats för avfallsklassningen. Se
vidare i de Allmänna villkoren.
För avfall som inte följer HMAB’s sorteringsanvisningar, eller är felaktigt deklarerat, debiteras ett pristillägg för hela
leveransen enligt gällande prislista. Notera att hela eller delar av leveransen kan komma att klassas om och därmed
tillfalla en annan avfallskategori och taxa. HMAB förbehåller sig även rätten att neka material.
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