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EGENERKLÆRINGSSKJEMA for levering av masser til Råde Massedeponi 
 
Kontaktopplysninger: 

Firmanavn: Organisasjonsnummer: 

Kontaktperson: Telefon: 

E-post: 

 
Informasjon om massene som ønskes levert: 

Type masse: Jord                 Sand                       Leire   Prosjektert mengde: 

                     Bløte masser               Uønskede arter  

Adressen massene stammer fra: 

Er det mulig å gjenvinne massene på en enkel måte:    Ja          Nei 

Prosjektnr./-navn: Tiltakshaver: 

Foreligger analyseresultater:           Ja          Nei Er disse vedlagt: :                         Ja          Nei 

Hvis nei, hvorfor ikke? 

Eventuell annen dokumentasjon:  

 

Det bekreftes med dette at massene leveres som ikke-forurensede masser etter 
akseptkriterier gitt av Miljødirektoratet.  
 
Med ikke-forurenset, menes masser der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer ikke overstiger fastsatte 
normverdier for forurenset grunn i forurensningsforskriften kapittel 2, vedlegg 1.  
  
Med jord- og steinmasser menes naturlige mineralske masser bestående av nedbrutt    berggrunn og knust fjell, slik som 
leire, silt, sand, grus, pukk og annen stein. I tillegg menes slike mineralske masser som også inneholder omdannet 
organisk materiale, slik som matjord, myrjord og liknende.  
 
Grunn som danner syre eller andre stoffer som kan medføre forurensning i kontakt med vann og/eller luft, regnes som 
forurenset grunn og er ikke omfattet av denne tillatelsen.  
 
Det tillates IKKE deponering av jord- og steinmasser som er iblandet andre avfallsfraksjoner som f.eks. bygg- og 
rivningsavfall.  
Jord- og steinmassene skal heller ikke inneholde plast, sprengtråder og sprengmatter.  
 
Bearbeidet materiale som betong, jern, glass, tegl etc., skal klassifiseres som forurensede masser, og skal avvises. Det 
samme gjelder røtter og trevirke. 

 
 
 
 
Dato:_______________Underskrift:_____________________________________________________ 

 
Utfylt skjema sendes via e-post til post@skolt.no, eller leveres deponioperatør. 
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