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 Mottagning och klassning av förorenade massor, Löt 
 
Syfte  
Provtagningsplanen ska verka som rutin för upprättande av deklarationer och transportdokument, 
karaktärisering, klassning och provtagning av förorenade massor 
Genomförande  
Suez meddelar vågen vid Löt om nytt projekt/ärende och dess produktnummer, lossningsklass och 
deklarationsnummer innan leverans. Om kunden ej finns i Suez kundregister skall kund uppmanas söka konto 
hos Suez Recycling AB. Sedvanliga kreditupplysningar kan tas. 
Deklaration  
Innan inleverans upprättas deklarationsblankett ”Deklaration av förorenade massor” med tillhörande 
transportdokument. Ifylld blankett tillhandahålls av Suez. Deklarationen ligger till grund för klassning av 
massorna och ska ange produktnummer, lossningsklass och deklarationsnummer mm. Provresultat från analyser 
bifogas och sparas hos Suez. Signerad deklarationsblankett scannas och sänds till Suez 
(namn.efternamn@suez.com alt post).  
Deklaration kan i nödfall fyllas i vid Löt. Kunden skall  då fylla i blanketten själv. Gäller endast kunder som 
tidigare är kända och kreditprövade av Suez. Suez tillhandahåller deklarationsnummer och lossningsplats. 
Suez Recycling AB ansvarar för att deklaration finns för alla inlevererade massor. Deklaration, provresultat och 
klass arkiveras tillsammans. 
Transportdokument  
Transportdokument upprättas av Suez i samband med deklarationsblanketten. Det ska förutom uppgifter enligt 
lagstiftning även innehålla produktnummer, lossningsklass och deklarationsnummer. Transportdokumentet ska 
signeras av avlämnaren och medfölja leverantören vid varje inleverans. Personalen i kundmottagningen vid 
anläggningen arkiverar kopia på transportdokumentet. 
Ankomst  
Chaufför överlämnar transportdokument till kundmottagare före invägning och blir anvisad till lossningsplats. 
Massorna lossas enligt klass och sorterbarhet. Sorterbara massor skiljs i möjligaste mån från leriga massor. I 
undantagsfall är massorna oklassade och vid första leverans märks då tippad jordmassa med deklaration på 
träskylt. Sörabs Kundmottagning anropar entreprenör och informerar om lossningsklass. Entreprenören bedömer 
om massorna är sorterbara eller ej. 
Efter tippning ska fordon passera däckrengöringsanläggningen och vägas för tara-vikt och vågkvitto överlämnas. 
Vågpersonal tar emot transportdokument av chauffören och registrerar leveransen med produktnummer, 
deklarationsnummer, transaktionsnummer, avsändare, vikt, datum, tid och fordonets registreringsnummer. 

 
Om deklaration saknas vid ankomst ska vågpersonalen uppmana chauffören att kontakta sin uppdragsgivare i 
syfte att få deklaration skriven, se punkt Deklaration ovan. 
Vågresultat för inlevererade massor sänds till Suez när leveranser skett. Vågresultat sänds efterföljande 
arbetsdag. Deklarationsnummer måste framgå på vågsedel. 
Klassning  och lossning 
Massorna ska vara, om inte annat överenskommits, provtagna och analyserade samt klassade före leverans till 
Löt. Analysresultat ska ha sänts till Suez. 
Avlämnarens muntliga upplysningar kan i vissa fall ersätta analys efter överenskommelse med Suez. Det gäller 
t.ex. vid saneringar efter petroleumläckage eller vid förekomst av PAH-haltig tjärasfalt. 
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Efter överenskommelse kan Suez provta och klassa massorna efter det att leverantören levererat massor, dessa 
skall då tippas i separat hög som markeras med deklarationsnummer.  
En av följande lossningsklasser ska anges på deklaration och transportdokument:  Inert o Sorterbara = torrt o Ej sorterbara = lera  IFA2 (MKM/2MKM) o Sorterbara = torrt o Ej sorterbara = lera  IFA (Icke Farligt Avfall) o Sorterbara = torrt o Ej sorterbara = lera  FA (Farligt Avfall) o Sorterbara = torrt o Ej sorterbara = lera o BioSan lossas på nedre plattan (behandlingsyta 2).  Asfalt o Hög = halter över 300 ppm o Låg = halter under 300 ppm  Ospec o Lossas i separat hög på övre plattan med skylt (behandlingsyta 1). 
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Styrande förordningar och krav 
Deponiklasser och styrande gränsvärden 
I Naturvårdsverkets förordning NFS 2004:10 finns gränsvärden för deponering i de olika deponiklasserna (tabell 
1), dessa baseras till största del på lakbarheten i materialet samt på totalhalter av bland annat TOC (totalhalt 
organiskt kol). I Avfall Sveriges rapport 2007:01 finns gränsvärden för vad som skall klassas som farligt avfall, 
dessa värden uttrycks som totalhalter och som sammanvägda halter. 
 
Tabell 1. Styrande gränsvärden enligt förordning NFS 2004:10 och gränsvärden enligt Avfall Sveriges Rapport 
2007:01. 

Deponiklass Gränsvärden (NFS 2004:10) Gränsvärden (Avfall Sverige 2007:01) 
Inert avfall  
 

• Lakad mängd: (L/S 0,1 och 10) för 12 
metaller, 3 salter (alt. TS, torrsubstans för 
lösta ämnen) samt fenolindex och DOC  
• TOC  
• Totalhalt BTEX, PCB, Mineralolja (C10-
C40), PAH16 

Haltgräns för metaller; organiska och övriga 
ämnen <FA-gräns 

Icke farligt avfall • TOC Haltgräns för metaller; organiska och övriga 
ämnen <FA-gräns 

Samdeponi för icke 
farligt/farligt avfall 
(stabilt icke-reaktivt 
farligt avfall som klarar 
gränsvärden deponi icke-
farligt avfall) 

• Lakad mängd: (L/S 0,1 och 10) för 12 
metaller, 3 salter (alt TS, torrsubstans för 
lösta ämnen)  
• TOC  
• pH  
• ANC (materialets kapacitet att neutralisera 
syra) ska bedömas men det finns inget 
gränsvärde. 

 

Farligt avfall • Lakad mängd: (L/S 0,1 och 10) för 12 
metaller, 3 salter (alt TS, torrsubstans för 
lösta ämnen) 
• TOC (alt. glödförlust)  
• ANC (materialets kapacitet att neutralisera 
syra) ska bedömas men det finns inget 
gränsvärde. 

POP-förordningens haltgränser 
(PCB, DDT, Dioxin, Hexaklorbensen, 
Aldrin, Klordan, Endin m.fl. 
bekämpningsmedel) 

Krav på analys 
Deponiförordningen (2001:512 14 §): ”Endast avfall som har behandlats får deponeras. Med behandling avses 
användning av fysikaliska, termiska, kemiska eller biologiska metoder, inklusive sortering, som ändrar avfallets 
egenskaper så att dess mängd eller farlighet minskas, hanteringen underlättas eller återvinning gynnas. 
Kravet på behandling gäller inte inert avfall där behandling inte är tekniskt genomförbar eller annat avfall där 
behandling inte medför minskade negativa effekter på människors hälsa eller miljön.” 
I villkor 15 i SÖRABs tillstånd för verksamheten vid löt står: ”Alla förorenade massor ska kontrolleras genom 
okulärbesiktning före och efter lossning vid anläggningen. De förorenade massorna ska vara analyserade före 
behandling. Analys av massorna ska ske efter behandling.” 
 
Provtagningsstrategi  
Kontroll- eller överensprovtagning utförs efter behandling i syfte att säkerställa att tidigare lämnade uppgifter 
överensstämmer med levererad jord. På Löt sker provtagningen kontinuerligt enligt ”Omfattning” nedan. 
Provtagning kan leda till omklassning av provtagen jordmassa. Omklassning dokumenteras i materialbalansen. 
Ett jordprov tas i syfte att representera en viss jordmängd och utförs av utbildad provtagare inom Suez. Vid 
behov kan konsult anlitas. Representativt prov innebär flera delprov som homogeniseras till ett samlingsprov. 10 
stycken delprov bedöms fånga variationen i jordmassan. Utbildad provtagare innebär att personen har deltagit i 
kurs och är medveten provtagare. 



 
 
 

 

Dokumentets namn 
Mottagning och klassning av förorenade jordmassor 

Reg.nr 
RU-1954 

Versionsnr. 5.0 Utskriftsdatum 
2017-10-29 

Sida 
4 ( 6 ) 

Ansvarig 
Håkan Jonsson 

Granskad av 
Jens Mohn 

 

Ett utskrivet dokument är en ostyrd kopia – det giltiga originalet finns alltid i FOKUS 
 

Population Avfall i tillräckligt stor mängd för att föras bort från mottagningsytan 
Typ av prov Samlingsprov 
Karaktäriseringsskala Beror på avfallsklass, se kapitel ”Omfattning” 
Provtagningsmönster Rutmönster i vilket lika stora delprov tas jämnt spridda. Delproven blandas i 

hink. Ett samlingsprov tas. 
Antal delprov per 
samlingsprov 

10 
 

Analyser Beror på avfallsklass och förorening, se kapitel ”Analyser” och 
”Omfattning” 

Provtagningsfrekvens Vid behov 
Provtagningsutrustning Spade alt skruvborr och hink 
Provbehållare Enligt laboratoriets anvisningar 
Provhantering Samlingsprovet märks med provtagningsplats, ev löpnummer och datum. 

Följesedel upprättas för proven som levereras till ackrediterat laboratoriums 
mottagningsplats 

Analysprotokoll Analyssvar sparas, med information om deklarationsnummer, digitalt på 
Suez server. 

Analyser 
Val av analyser vid kontrollprovtagning sker utifrån avfallets grundläggande karaktärisering (se Tabell 1 samt 
avsnitt ”Omfattning”), tidigare utförda analyser och känd typ av förorening, dock ska vid misstanke om 
förekomst av annan förorening, associerad förorening, saknad heltäckande analys eller övriga omständigheter, 
lämpliga analyser alltid utföras på mottagna massor. 
Med analys av totalhalter menas minst analys av tungmetaller, alifater, aromater, PAH och BTEX om inte 
tidigare analyser visar på ingen eller mycket låg förorening av någon/några av ovanstående. Om analyserna för 
ett avfall ändrar karaktäriseringen skall förnyad analys enligt ny avfallsklass genomföras. 
Utrustning  
Skruvborrutrustning, spade/skopa, provbehållare eller provpåse med påseförslutare, trasa, markeringspenna, ev 
kamera. 
Förvaring  
Provbehållare eller provpåsar lagras på skyddad plats, med minimerade risker för kontaminering. Prov ska 
förvaras vid låg temperatur, högst +5 ºC. 
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 Figur 1. Exempel karta över lossningsställen på mottagningsytorna på Löt, fördelningen varierar utifrån 
inkomna massor. 
Omfattning 
Omfattningen av provtagningen skall ses som en riktlinje där fler samlingsprover kan vara nödvändiga för att ge 
önskad säkerhet i provtagningsresultatet, exempelvis gäller detta om provtagningens medelvärde ligger nära 
gränsvärdet. Antalet delprov kan också ökas för att minska osäkerheten. 
Inerta massor 
Ett samlingsprov per 500 ton jord, för analys med avseende på totalhalter, tas från olika delar av massorna så att 
heterogeniteten blir representerad. Samlingsprov för bestämning av lakbarhet tas med en täthet på ett prov per 
2000 ton, här analyseras även TOC. Samlingsprov består av ca 10 delprov. Är avfallet mycket heterogent eller 
skiktat i fast och flytande fas skall proverna placeras i skilda behållare. 
IFA 
Ett samlingsprov per 350 ton jord, för analys med avseende på totalhalter, tas från olika delar av massorna så att 
heterogeniteten blir representerad. TOC analyseras med en frekvens av ett prov per 1500 ton. Samlingsprov 
består av ca 10 delprov. Är avfallet mycket heterogent eller skiktat i fast och flytande fas skall proverna placeras 
i skilda behållare. 
FA, stabilt icke-reaktivt FA 
Ett lakprov samt TOC (glödförlust) per 350 ton. Samlingsprov består av ca 10 delprov. Är avfallet mycket 
heterogent eller skiktat i fast och flytande fas skall proverna placeras i skilda behållare. 
Asfalt, betong och övrigt 
Asfalt analyseras med avseende på innehållet av PAH16, ett samlingsprov per 350 ton. 
 
Utförande  
Kontrollera att provtagningsutrustning är rengjord. Prov tas jämnt fördelat över högen och ned till ett sådant djup 
som det är möjligt att ta prov med handhållna verktyg. Då samlingsprover tas skall mängden delprov vara 
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ungefär lika. Samlingsprov tas i hink där provet homogeniseras och lämplig mängd representativ jord tas ut.  
Provbehållaren märks med deklarationsnummer/ID, datum samt annan relevant information för aktuellt prov. 
Vid behov fotograferas provtagningsstället. Provtagningsutrustningen rengörs efter varje provtagning för att 
eliminera kontaminationer mellan samlingsproverna. 
Skydd  
Handskar, varselklädsel och annan skyddsutrustning efter omständigheterna. Vid kraftig lukt ska andningsmask 
bäras. 


