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AB Nybrogrus 
Runtorp 502, 388 99 Påryd 

Tel växel: 0480-388 80 

Blankett: Införsel av externa massor Brånahult 
Anmälan ska göras till AB Nybrogrus innan avfall förs in till anläggningen. Läs noga igenom 

instruktioner på sida 2. 

1. Uppgifter avlämnare 
Huvudman (Ansvarig avfallslämnare/leverantör) 
 
 

Organisationsnummer 

Gatuadress 
 

Postnummer och ort 
 
 

Kontaktperson 
 

Telefon/Mobiltelefon 
 
 

  

2. Uppgifter om objektet 
Kommun, adress/fastighetsbeteckning 
 

Fastighetsägare 
 
 

Nuvarande fastighetsanvändning 
 

Uppdragsgivare 
 
 

Orsak till schaktning eller bortförsel av massor 
 
 

 

3. Uppgifter om avfall 
Typ av massor (betong, asfalt, schaktmassor etc.) 
 

 
Vilken känd verksamhet har bedrivits på platsen 

 
Har någon typ av miljöfarlig verksamhet befunnits på platsen? 
 

 

Vid misstanke om förorening ska en miljöteknisk bedömning eller annan förklaring bifogas som 

bekräftar att massorna är utan risk.  

4. Underskrift av avlämnare 
Datum 
 
 

Underskrift 

Namnförtydligande och befattning 
 
 

Blanketten skickas till info@nybrogrus.se eller nedan angiven adress.  

 

mailto:info@nybrogrus.se
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AB Nybrogrus 
Runtorp 502, 388 99 Påryd 

Tel växel: 0480-388 80 

Instruktioner och information för införsel av massor till Brånahult 

Bergtäkt 
Syftet med mottagna massor är att dessa genom bearbetning såsom sortering eller krossning skall 

återvinnas och bli en användbar produkt. En grundförutsättning är därför att de uppfyller vissa 

tekniska krav samt ej innehåller miljöföroreningar.   

Flertalet lagar, förordningar och även villkor i det tillstånd som Nybrogrus har för verksamheten, 

reglerar mottagning, mellanlagring och återvinning av externa massor för att i så stor utsträckning 

som möjligt värna om miljön. Det kräver således att vi som verksamhetsutövare har kunskap om 

materialets innehåll och ursprung. Vi behöver därför hjälp av dig som kund då massorna avlämnas. 

Generellt gäller att följande uppgifter ska ha lämnats via blankett eller till vågpersonal innan 

materialet får tippas. 

Avfallslämnare (Den som ansvarar för massorna) 

- Namn på bolag  
- Namn på ansvarig person   
- Kontaktuppgift till ansvarig 

 

Specifikation av massor/objekt 

- Typ av avfall (ex asfalt, betong, vegetationsmassor, schaktmassor etc.) 
- Varifrån avfallet kommer (Ex Gatuadress, fastighetsbeteckning etc.) 
- Jord- och schaktmassor: Information om vilken typ av verksamhet som bedrivits på platsen 

(kan platsen vara potentiellt förorenad)  
 

Nedan anges de materialklassificeringar som kan tas emot i Brånahult under 

förutsättning att de är sorterade vid arbetsplatsen. 
 

Uppriven asfalt ska inte innehålla jord, betongkantsten, rötter och andra kontaminerande ämnen. 

Asfalten får ej vara baserad på stenkolstjära, dvs vara PAH-haltig. Vägar belagda 1975 och tidigare 

kan ha belagts med asfalt av stenkolstjära och kan således innehålla PAH. Denna typ av asfalt skall 

enligt krav gå till destruktion och får inte tas emot i Brånahult. Kontroll av inlämnad asfalt kan 

komma att ske.  

Betong och tegel, armeringsfri utan innehåll av jord, järn. Högst 60x60 cm 

Betong armerad Armerad ren betong fri från jord och annat material. Högst 60x60 cm stora bitar. 

Armering max 60 cm långa.  

Betong övrig Armeringsfri ren betong fri från jord och annat >60 cm 

Sten- och bergmassor, krossbara <60cm (Stenar mindre än 60 cm i diameter) Utan innehåll av jord 

och annat material 

Sten- och bergmassor, storblockig >60cm (Stenar större än 60 cm i diameter) 

Schaktmassor, grus/morän 
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AB Nybrogrus 
Runtorp 502, 388 99 Påryd 

Tel växel: 0480-388 80 

Schaktmassor jord/vegetationsmassor 

Gällande jord- och schaktmassor som tas emot på anläggningen, ska samtliga vara utan risk för 

negativ miljöpåverkan. Massor med föroreningshalter lägre än Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark vid känslig markanvändning (KM) kan som regel tas emot.  

Lera, ris och stubbar kan inte tas emot. Ej heller brännbara eller komposterbara massor.  

 

Alla massor som lämnas hos oss ska vara grovsorterade vid arbetsplatsen samt vägas in vid 

avlämning. Är ni osäkra på vad som ligger i lasset ska Nybrogrus kontaktas innan avlämning sker. Tel: 

0480-388 80 

Vid invägning erhålles en vågsedel som kvittens på att avlämning skett till godkänd mottagare.  

 

Avlämnaren ansvarar för samt garanterar massornas renhet i ovanstående avseenden.  

Massor som inte uppfyller kraven enligt ovanstående borttransporteras till godkänd 

mottagningsplats på avlämnarens bekostnad. 

 


