Grundläggande karaktärisering för avfall till deponi
samt massor för konstruktion
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10)
4 § Grundläggande karakterisering skall utföras av avfallsproducenten
5 § Gäller alla avfall till deponi
1. Avfallsproducent1:

Trans.nr:

Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefon

E-post

Faktureringsadress

Postnr

Ort

Avfallets ursprung

Adress

Postnummer

Kommun

Fakturamärkning/projektnamn:

Telefon

Transportör:

E-post

Uppskattad avfallsmängd:

Frekvens på avfallet. Regelbundet avfall se punkt 12-14.

☐ Genereras en gång

☐ Genereras under vecka: ________

☐ Genereras under månaderna: ________

Annat:
2.Vilken process eller processer har genererat avfallet?

☐Bygg-och rivning

☐Sortering

☐Schaktning

☐Annat: ______________________________

3

3. Hur har avfallet förbehandlats :

4. Avfallets sammansättning⁴:

☐Homogent (enskild fraktion)
5. Fysikalisk form:

☐Heterogent (Blandade fraktioner) Annat:____________________________________
Färg:

Lukt:

TOC vikt-%⁵

6. Avfallskod (glöm ej ev. asterisk)⁶:

7. Klassas avfallet som farligt avfall:

☐ Ja

☐ Nej

8. Behöver avfallet provas i den grundläggande karaktäriseringen? Om ja, bifoga med analysresultat

☐ Nej

☐ Ja, totalhalt

☐ Ja, laktest och

annan provtagning:______________________________

9. Består avfallet av asbest/eternit som ska deponeras?

☐ Ja

☐ Nej

☐ Asbesten/eterniten är inplastad och ska till asbest/eternit deponin
☐ Asbesten/eterniten är inte inplastad och kan därför inte tas emot på Fågelmyra
10. Ange eventuella säkerhetsåtgärder som måste vidtas vid deponin avseende lukt, damning, inplastning eller täckning:

11. Kontroll har gjorts om avfallet kan materialutnyttjas eller återvinnas⁸:
Kontroll av avfallet?

Ja

☐ Avfallet har kontrollerats och kan INTE materialutnyttjas eller återvinnas

Ja

☐ Avfallet har kontrollerats och kan materialutnyttjas eller återvinnas

6 § Gäller avfall till deponi som genereras regelbundet
12. Variation i avfallets sammansättning:
13. Karakteristiska egenskapernas variation:
Behöver avfallet överensstämmelseprovas³ᵇ?

Nej

☐

Ja

☐

Nej

☐

Ja

☐ Om Ja, ange gånger per år:

14. Ange nyckelparametrar för överensstämmelseprovning:
Behöver provningen göras oftare än en gång per år?:

Ansvarig deklaration
Undertecknad ansvarar för att ovanstående deklaration överensstämmer med det avfall som lämnas till Borlänge Energi, Fågelmyra
avfallsanläggning. Om avfallets deklarerade innehåll skulle avvika från det inlevererade avfallet på ett sådant sätt att det orsakar
merkostnader för AB Borlänge Energi så förbehåller AB Borlänge Energi sig rätten att fakturera avfallsleverantören dessa
merkostnader till fullo.

Datum
_____________

Ansvarig för deklarationen/underskrift

Namnförtydligande

______________________________

______________________________

Ansvarig karaktärisering Borlänge Energi Fågelmyra
Avfallet kan tas emot på deponi enligt naturvårdsverkets föreskrifter⁷ eller som konstruktionsmaterial enligt nedanstående.

☐ Deponi

☐ Asbest/eternit

☐ Förorenade massor

Lev plats:

☐ KM-MKM-massor

Lev plats:

☐ KM/rena massor

Lev plats:

☐ Annat:
Lev plats:
Vågkod:_______________

Pris/ton: ________________ Invägd vikt____________________

Undertecknad Borlänge Energi
Datum Mottagning

_____________

Ansvarig för deklarationen/underskrift

Namnförtydligande

______________________________

______________________________

Rapporterad NV/Datum

Signatur

Reviderad 2020-12-03

Anvisningar blankett
1
Avfallsproducent menas var och en som bedriver verksamhet och ger upphov till avfallet, ursprunglig producent eller var och en som
på något vis förändrar avfallets sammansättning.
3
Tex Bygg/rivningsarbete, sorteringsanläggning eller industriverksamhet. Detta enligt deponiförordningen (2001:512), §14
4
Homogent avfall - Är avfall där det är svårt att urskilja olika beståndsdelar, tex jord ,sand slam eller sorteringsrest från central
sortering med efterföljande krossning och siktning.
Heterogent avfall - Kännetecknas av flera större fraktioner. Ex. Bygg-och rivningsavfall, som inte är praktiskt möjligt att ta prov på
utan ytterligare bearbetning, tex krossning.
5
TOC är ett mått på mängden totalt organiskt kol i avfallet och bestäms genom provning för homogent avfall. (2001:1063) definieras
organiskt avfall som sådant avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis biologiskt avfall och plastavfall.
6
Sexsiffrig avfallskod enligt avfallsförordningen SFS (2011:927) bilaga 4 Tex förorenad jord, icke farligt avfall avfallskod:17 05 04.
7
Kriterier för olika deponiklasser NFS (2004:10) 2de1-35§
8
Enligt NFS (2004:10) 5 § Ska i den grundläggande karaktäriseringen göras en kontroll om avfallet kan materialutnyttjas eller
återvinnas.
³ᵇEnligt NFS (2004:10) 17§ undantag enligt §18

