Avfallsdeklaration – karakterisering av deponiavfall

Deponiavfall är avfall som inte kan återvinnas eller förbrännas. Deklarationen gäller inte farligt avfall eftersom
det inte deponeras på Sofielund (med undantag för asbest). Blanketten ska alltid fyllas i av avfallslämnaren om
avfallet ska slutförvaras på Sofielund. De rutor som är markerade med * måste vara ifyllda innan avfallet och
den här blanketten lämnas på Sofielund i vågstationen.

1. Avfallslämnare

Kontaktuppgifter om den som
gett upphov till och vill lämna
avfallet.
* Obligatorisk uppgift

Företagsnamn*

Organisationsnummer*

Kontaktperson

Adress*

Postnr.*

Postort*

E-post

Telefonnummer*

2. Avfallets ursprung,
var kommer avfallet
ifrån?*

Rest från sorteringsanläggning

Rest från sortering vid industri

Avfall från rivningsarbete

Annat, ange process:

3. Avfallets behandling

Nej, det har inte förbehandlats och
behöver inte behandlas ytterligare.

Ja, avfallet har förbehandlats genom
sortering

Ja, avfallet har förbehandlats på annat sätt nämligen:
4. Avfallets hämtadress
5. Avfallets sammansättning

Betong

Tegel

Jord

Sten

Sediment (avlagring, slam, bottensats)

Gips

Isoleringsmaterial

Asbest

Utlakning

Annat, nämligen:

Beskriv avfallets utseende genom t.ex. lukt, färg och fysikaliska form (fast, trögflytande,
flytande).*

EWC-kod (den 6-siffriga kod som beskriver avfallet)*

6. Säkerhetsåtgärder

Kan avfallet klassas som icke
farligt avfall? *

7. Anser du att avfallet
varierar i innehåll?
8. Datum
och underskrift

* Se baksidan för hjälp

Nej

Ja

Behöver vi vidta extra säkerhetsåtgärder på Sofielunds återvinningsanläggning?*
Nej

Ja, risk för lukt

Ja, omedelbar täckning

Ja, nämligen:

Besvaras om ditt avfall genereras regelbundet och du använder samma blankett vid flera tillfällen .

Nej

Ja, nämligen:

Vanliga EWC-koder

Avfallstyp

EWC-kod (enligt SFS 2011:927)

Kommentar

Bitumenblandning som inte
innehåller stenkolstjära

170302

Exempelvis asfalt

Jord (även uppgrävda från
170504
förorenade områden), sten och
muddermassor

Schaktmassor från rena och
lindrigt förorenade jordar.
Om massorna misstänks vara
förorenade ska de föranmälas tillsammans med redovisning av analysresultat över
föroreningar.

Byggmaterial som innehåller
asbest

170605*

Exempelvis eternit

Bygg- och rivningsavfall

170904

Blandat bygg- och rivningsmaterial, får ej innehålla farligt
avfall.

* Farligt avfall. På vår hemsida www.srvatervinning.se hittar du ytterligare avfallskoder.
Information och hjälp vid karakterisering av deponiavfall
För den som lämnar avfall som ska slutförvaras på en deponi gäller lagkrav enligt NFS 2004:10 om att beskriva avfallet. För
att avlämnandet av deponiavfall ska vara enkelt för kund och transportör ser vi gärna att avfallsdeklarationen skickas till vår
vågstation i förväg, innan lasset anländer. För mer information och hjälp, kontakta oss på telefon 0200-26 46 00 eller via mejl
till vagen@srvatervinning.se för mer information.
Blanketten skickas per post eller e-post till:
SRV återvinning AB
Att: Vågen
Box 1173
141 24 HUDDINGE
vagen@srvatervinning.se

