
Avfallsbeskrivning
Grundläggande karakterisering

Datum

Nr

Företag

Postadress

Kontaktperson

Avfallets ursprung 
(ange typ av industri, sorteringsanläggning etc.)

................................................................................................................

1. Avfallsproducent och avfallets ursprung (5§ punkt 1)
Organisationsnr.

Telefonnr.

E-post

Avfallet genereras regelbundet

Avfallet har uppkommit vid ett specifikt uppdrag

2. Process som givit upphov till avfallet (5§ punkt 2)

Deponirest från sorteringsanläggning

Avfall från rivningsarbete

Ange process som givit upphov till avfall

Annan, ange process .................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Deponirest från sortering vid industri

Avfall från sanering

3. Vilken behandling avfallet genomgått enligt 14§ förordningen (2001:512) 
    om deponering av avfall (5§ punkt 3)

Behandling som avfallet genomgått. (OBS! Flera alternativ kan väljas). 
Med behandling avses enligt 14§ i deponeringsförodningen användning av fysikaliska, termiska, kemiska eller 
biologiska metoder, inklusive sortering som ändrar avfallets egenskaper så att dess mängd eller farlighet minskas, 
hanteringen underlättas eller återvinning gynnas.

Termisk, ange hur ................................................................................................................................................................

Sortering

Biologisk (t ex kompostering), ange hur ..............................................................................................................................

Fysikalisk (t ex solidifiering), ange hur ................................................................................................................................

Kemisk (t ex stabilisering), ange hur ...................................................................................................................................

Annat, ange hur ...................................................................................................................................................................

4. Avfallets sammansättning och dess utlakningsegenskaper (5§ punkt 4)

Homogent

Heterogent

OBS! Avfallets lakningsegenskaper behöver inte redovisas för deponering av icke farligt avfall.

Monolitiskt

Avfallet är

Avfallet består av (t ex jord, sediment, gips, slam, trä, etc.)

Analyserad............ton/m3

Uppskattad............ton/m3

Volymvikt
Analyserad............%

Uppskattad............%

TS-halt



5. Avfallets lukt, färg och fysikaliska form (5§ punkt 5)

Analyserad.......................% (ts)

Inte aktuell

TCO-halt

Lukt Färg Fysikaliska form (fast, trögflytande, flytande)

Uppmätt...............................% (volym)

Uppskattad..........................% (volym)

Brännbar andel

Uppskattad..........................% (volym)

6. Avfallskoden enligt avfallsförordningen (2001:1063) och om avfallet utgör farligt 
    avfall (5§ punkt 6)

Aktuell avfallskod (sex siffror) Farligt avfall - markera med *
Icke farligt avfall

7. Vilken eller vilka deponier (deponi för inert, icke farligt eller farligt avfall) 
    där avfallet kan tas emot (5§ punkt 7)

Deponi för inert avfall (ej nedbrytbart)
Deponiklass

Deponi för icke farligt avfall Deponi för farligt avfall

8. Information, vid behov, om att extra säkerhetsåtgärder bör vidtas vid mottagning 
    av avfallet vid deponin (5§ punkt 8)

Extra åtgärder (t ex omedelbar övertäckning, risk för kraftiga luktstötar mm)

9. Kan avfallet materialutnyttjas eller återvinnas (5§ andra stycket)

Om Ja, på vilket sätt................................................................................................................................................................

Nej Ja

10. Avfallets variation och nyckelparametrar - gäller endast för avfall som 
     genereras regelbundet (6§)

Avfallets variation i sammansättning samt de karakteristiska egenskapernas variation

Underskrift
För dessa uppgifters riktighet svarar

................................................................................. 
Underskrift

................................................................................. 
Namnförtydligande


