Grundläggande karakterisering
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10)
Blanketten gäller för icke farligt avfall undantaget provning

Transportör:

Löpnummer: (ifylls av Renhållningen)

1 Källa och ursprung
Avfallsproducent :

Projektnr:

Hämtställe:

Adress:

Postnr:

Ort:

Kontaktperson:

Tel:

Organisationsnr:

2 Beskrivning av process/behandling som givit upphov till avfallet
Ange process som givit upphov till avfallet (t.ex. sortering blästring, ytbehandling, rivning):

Ange vilken behandling avfallet genomgått innan deponering:

3 Avfallets sammansättning och dess utlakningsegenskaper
Beskriv vad avfallet består av (ex. jord, sediment, gips, slam, trä, metall etc.)

Ange lakningsegenskaper om sådana är kända:

Uppskatta halten brännbart och organist i % om möjlig

Brännbart

Organiskt:

Om variation, ange halt i intervall (t.ex. 10-15%)

4 Fysikaliska egenskaper
Färg:

Lukt:

Övrigt:

Ange fysikalisk form (fast, trögflytande, pulverform etc.)

Ange eventuella variationer i fysikaliska egenskaper

5 Klassificering av avfall samt aktuell deponiklass
Avfallskod (EWC-kod)

Benämning:

Är avfallet att beteckna som ickefarligt avfall
Ja

6 Säkerhetsåtgärder vid deponering
Ange eventuella säkerhetsåtgärder som måste vidtas vid deponering av avfallet:

Underskrift:

Namnförtydligande:

Ort, datum

Blanketten är kontrollerad av Renhållningen:

Ort, datum

Namnförtydligande:

Blanketten grundar sig på NFS 2004:10 (Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och
förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall)
För mer information hänvisas till Länsstyrelsen i Västra Götalands hemsida (www.o.lst.se).

Grundläggande karakterisering
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10)
Blanketten gäller för icke farligt avfall undantaget provning

Grundläggande karakterisering Ur NFS 2004:10
4 § Avfall som deponeras skall ha genomgått en grundläggande karakterisering.
Avfallsproducenten skall se till att den grundläggande karakteriseringen görs och att uppgifterna i
dokumentationen är korrekta.
5 § Den grundläggande karakteriseringen skall innehålla uppgifter om
1. avfallets ursprung och avfallsproducentens identitet, eller om det är fråga om hushållsavfall som
transporteras bort genom kommunens försorg, avfallstransportörens identitet,
2. vilken eller vilka processer som givit upphov till avfallet,
3. vilken behandling avfallet genomgått enligt 14 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall,
4. avfallets sammansättning och dess utlakningsegenskaper,
5. avfallets lukt, färg och fysikaliska form,
6. den sexsiffriga avfallskoden enligt avfallsförordningen (2001:1063) och om avfallet utgör farligt avfall,
7. vilken eller vilka deponier (deponi för inert, icke-farligt eller farligt avfall) där avfallet kan tas emot och
8. vid behov, information om extra säkerhetsåtgärder bör vidtas vid deponin.
Den grundläggande karakteriseringen skall vidare innefatta en kontroll av huruvida avfallet kan materialutnyttjas
eller återvinnas. I den grundläggande karakteriseringen måste hänsyn tas till att egenskaperna hos blandat avfall
kan variera kraftigt. Uppgifterna skall dokumenteras skriftligt och skall sparas i 10 år.
Avfallsproducent: var och en som bedriver en verksamhet som ger upphov till avfall (ursprunglig producent)
eller var och en som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller
sammansättning.
Avfall som inte får deponeras Ur Förordningen för deponering av avfall 2001:512
8 § Följande avfall får inte deponeras:
1. flytande avfall,
2. avfall som är explosivt, frätande, oxiderande, brandfarligt eller mycket brandfarligt enligt definitionen i bilaga 3
till avfallsförordningen (2001:1063),
3. sjukvårdsavfall och annat kliniskt avfall från medicinska eller veterinärmedicinska verksamheter som är
smittförande enligt definitionen i bilaga 3 till avfallsförordningen (2001:1063),
4. avfall som utgörs av kemiska ämnen från forskning och utveckling eller undervisning (laboratorierester) och
som inte är identifierade eller vilkas effekt på hälsan eller miljön är okända,
5. hela begagnade däck som inte är cykeldäck och som har en diameter mindre än 1400 millimeter. Förordning
(2001:1078).
9 § Utsorterat brännbart avfall får inte deponeras.
10 § Organiskt avfall får inte deponeras.
11 § Avfall får inte deponeras, om det inte uppfyller de förutsättningar som följer av14 och 15 §§.
12 § Bestämmelser med förbud mot att deponera avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska
produkter finns i 24 § avfallsförordningen (2001:1063). Förordning (2001:1078).
13 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från förbud enligt 9 och 10 §§. Länsstyrelsen får i det
enskilda fallet medge dispens från förbud enligt 9 och 10 §§. Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om
sådan dispens

Undantag: Enligt förordningen om deponering av avfall (SFS 2001:512) råder förbud att deponera brännbart eller
organiskt avfall. Dock finns undantag från deponiförbud i § 12 i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om
hantering av brännbart avfall och organiskt avfall (NFS 2004:4) som säger:



avfall med heterogen sammansättning får max innehålla 10 volymprocent brännbart avfall
avfall med homogen sammansättning får max innehålla 10 viktprocent TOC räknat på torr vikt och
bestämd enligt 14 §

Blanketten grundar sig på NFS 2004:10 (Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och
förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall)
För mer information hänvisas till Länsstyrelsen i Västra Götalands hemsida (www.o.lst.se).

