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Bodens kommun
Brändkläppens
avfallsanläggning

Blankett för karaktärisering av avfall
till deponi
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Deponering av avfall berörs av många lagar och förordningar. Dessa
innebär förpliktelser och skyldigheter för avfallsproducenter, transportörer
och för oss som bedriver verksamhet på Brändkläppens
avfallsanläggning.
Syftet med kraven är att säkra en långsiktig miljöriktig hantering av
avfallet samt att stimulera till återvinning.
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) som trädde i kraft år 2005
medför bl.a. att den som producerar ett avfall som ska lämnas till
deponering måste göra en grundläggande karaktärisering av detta avfall,
i vilket menas en noggrann beskrivning av avfallsslaget och dess
egenskaper.
Ifylld blankett ska lämnas för varje avfallsslag som lämnas för deponering
på Brändkläppen. Avfall som lämnas med stöd av detta dokument ska
uppfylla reglerna om deponeringsförbud nedan. I annat fall avvisas
avfallet.
På Brändkläppens avfallsanläggning råder förbud mot att deponera:

Ej förbehandlat avfall

Farligt avfall

Okända kemiska ämnen

Riskavfall t.ex. smittsamt avfall från sjukhus

Flytande avfall

Explosivt, frätande, oxiderande eller brandfarligt avfall

Brännbart avfall

Organiskt avfall

Elektronik och elektroniska produkter

Begagnade däck

Frågor avseende karaktärisering av avfall besvaras på tel. 0921-624
34 eller via e-post
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Tekniska förvaltningen

Karaktärisering av avfall som ska deponeras
Avfallsproducent och avfallets ursprung
Datum

Avfallsproducent

Adress
Kontaktperson

Telefonnummer

Organisationsnummer

e-post

Avfallets ursprung (ange typ av industri, sorteringsanläggning etc.)
Avfallsslag (t ex jord, sediment, gips, slam etc.)
Fysikalisk form (fast, trögflytande, flytande)
Lukt

Färg

Vilken/vilka processer har givit upphov till avfallet?

Karaktäriseringen avser
Ett avfall som genereras regelbundet (ex avfall som kontinuerligt genereras i en process i
en industri). Årlig mängd, ca
ton.
Ett avfall som inte genereras regelbundet, t ex ett specifikt uppdrag (ex en rivning, ett
speciellt behandlingsprogram för förorenad jord). Beräknad mängd, ca
ton.
Ovanstående avfallsproducent hänvisar till denna avfallsbeskrivning (karaktärisering) när avfall
levereras in till Brändkläppens avfallsanläggning och vägs in på följande kombination:
Avsändare:

Kundnummer hos renhållningen Boden

Avfallskod:

= EWC-kod

Beskrivning av avfallsslaget
Har avfallet kontrollerats utifrån om det kan
Materialutnyttjas

Ja

Nej

Återvinnas

Ja

Nej

Vilken behandling har avfallet genomgått?

Observera att flera alternativ kan väljas.

Sortering
Fysikaliskt (t ex solidifiering); ange hur
Termiskt; ange hur
Kemiskt (t ex stabilisering); ange hur
Biologiskt (t ex kompostering); ange hur
Annat, ange hur
Ingen behandling nödvändig, motivering

Avfallet är
homogent
heterogent
monolitiskt

Volymvikt
analyserad
uppskattad

ton/m3
ton/m3

TS-halt
analyserad
uppskattad

TOC
%
%

< 10 vikt-%

Brännbar andel
<10 vikt-%
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Utlakningsegenskaper
Är provade, resultat bifogas i bilaga

Utlakningstest krävs ej

Är avfallet enligt Avfallsförordningen farligt avfall (har EWC-koden en asterisk*)
Ja

Nej

Deponiklass (flera alternativ kan väljas)
Avfallet kan deponeras på
deponi för inert avfall
deponi för icke farligt avfall
deponi för specialavfall (asbest)
Information om ev. extraåtgärder som behöver vidtas vid deponering (risk för dammspridning, lukt mm)
Tidsintervall för överensstämmelseprovning (gäller endast avfall som levereras regelbundet)
En gång per år (minimikrav)

Annat intervall

Transporter
Avfallet kommer att levereras till avfallsanläggningen av transport som har nödvändigt tillstånd.

Underskrift
För uppgifternas riktighet svarar

……………………………………………………………………………………………
Namnteckning

……………………………………………………………………………………………
Namnförtydligande

