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Mottagningskrav för förorenade jordar KM-klassade eller MKMklassade
Typiska material: Förorenad jord och schaktmassor från saneringsprojekt i halter
understigande Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM eller KM. För massor
förorenade av PFAS, se separat dokument.
HMAB har möjlighet att motta och hantera oklassade massor på hårdgjord mottagningsyta. Där provtas massorna
och klassas utefter analys. För mer information, kontakta oss!
Mottagningskriterier


Analysunderlag som intygar MKM-klassning eller KMklassning

Vid misstanke om särskilda typer av föroreningar, t. ex PFAS, bekämpningsmedel och lösningsmedel, måste
underlag som intygar koncentrationen delges till HMAB. HMAB förbehåller sig rätten att vid förekomst av speciella
typer av föroreningar neka att motta det som KM- eller MKM-klassad jord, och istället motta det till deponi.
Analyser och provtagning ska vara representativa för avfallet och vara aktuella. Ett prov anses generellt sett vara
representativt upp till 500 ton.
Mall för transportdokument finns på vår hemsida www.hassleholmmiljo.se.
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.

Övrigt
Avfallslämnaren är i samtliga fall ansvarig för att känna till avfallets art, struktur och ursprung samt att göra en
korrekt klassning av avfallet. För avfall som ska deponeras ska en grundläggande karakterisering fyllas i, i enlighet
med 5§ NFS 2004:10. 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.
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