
KARAKTERISERING
Avfall undantaget provtagning

1 Avfallets källa och ursprung
Avfallsproducent (se bilaga)* Organisationsnummer*

Adress* Postnummer* Ort*

Kontaktperson* Telefon* Projektnummer: Hämtställe*

Kontaktperson Affärsverken: Telefon: Affärsverkens artikelnummer material:

2 Beskrivning av process/behandling som givit upphov till avfallet

Ange prosessbehandling som givit upphov till avfallet:*

Om annan ange*

Ange eventuella föroreningar i avfallet samt orsak till deras uppkomst:

3 Avfallets sammansättning och utlakningsegenskaper

Ange  avfallets sammansättning samt uppskatta halten organiskt eller brännbart i %om möjligt*

Om variation, ange halt i intervall (t.ex. 10-15%) För lista av inerta avfall, se bilaga

                 Inert material (volym):______%       Annat ange (volym):______%

Om heterogent, beskriv vilka material avfallet utgörs av samt ungefärliga förhållanden*

Ange lakningsegenskaper om sådana är kända

Ange eventuella variationer i avfallet

4 Avfallets fysikaliska egenskaper
Färg* Lukt* Fukthalt* Övrigt*

Fysikalisk form*

Ange variationer i fysikaliska egenskaper

Avfallet kan  komma att återvinnas eller maerialutnyttjas

5 Klassificering av avfall, aktuell deponiklass
Avfallskod* Benämning

Ange på vilka deponier avfallet kan deponeras*

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

Avfallsproducenten - som är införstådd med att Affärsverken i sin verksamhet kommer att förlita sig på de uppgifter som avfallsproducenten

lämnat på denna blankett - intygar att uppgifterna i denna blankett är fullständiga och korrekta. Felaktiga uppgifter kan föranleda 

skadeståndsskyldighet. Om det senare sker ändringar eller framkommer att uppgifterna i denna blankett är felaktig, måste avfallsproducenten

anmäla detta till Affärsverken.

Datum* Underskrift/Namnförtydligande*

*obligatoriska fält

Deponirest från sorteringsanläggning

Avfall från rivningsarbete

Deponirest från sortering vid industri

Avfall från saneringsarbete

Deponirest från sortering vid hushåll

Annan

Homogent Material TOC 

(vikt av TS):_______%

Hetrogent material Andel 

brännbart (volym):_______%

Jord

Slam

Lera

Sediment

Asfalt

Sten

Hetrogent enligt 

beskrivning punkt 3

Övrigt fast granulärt Om övrigt, 

ange:___________________________________________________

Övrigt fast monolitiskt

Avfallet kan återvinnas eller matrialutnyttjas Ange förklaring: __________________________________________________________________

Avfallet kan EJ återvinnas eller 

Deponi för inert avfall Deponi för icke farligt avfall



För mer information eller andra frågor gällande avfallshantering och våra tjänster, kontakta Affärsverken på telefon  0455-78375



Deponirest från sortering vid hushåll


