
 
 

Grundläggande karaktärisering av avfall till deponi 

 

Beskriv lukt Beskriv färg Beskrivning av fysikalisk form 
   

Övriga fysikaliska egenskaper (ex. variationer i avfallet, det dammar eller andra egenskaper som kan kräva särskild hantering)
 

 

 
 

Kan avfallet materialutnyttjas eller återvinnas? Nej, bifoga ev. underlag Ja, ange nedan varför avfallet ska deponeras
 
 

Ange behandling som avfallet har genomgått (som syftat till att minska dess mängd och/eller farlighet) 
 
 

 
 A

Avfallet kan utan kemisk provtagning deponeras på deponi för icke farligt avfall  Ja  Nej
 

Avfallets kemiska egenskaper 
Provtagningar  bifogas  har lämnats  kommer att lämnas 
Avfallet är laktestat  Ja   Nej 
Provtagning har visat att avfallet kan deponeras på  deponi för icke farligt avfall  deponi för farligt avfall 
 

Ange föroreningar som avfallet misstänks innehålla eller innehåller
 
 
 

Extra säkerhetsåtgärder behöver vidtas hos mottagaren Ja, ange nedan eller bifoga information Nej
 

 

Leverantör (avfallsproducent) Fakturaadress  Samma som leverantörens
Företag  Företag 
   

Adress  Adress 
   

   

Organisationsnummer  Organisationsnummer 
   

Kontaktperson Telefonnummer  Märkning på faktura, littranummer eller dylikt 
    

E-post 
  Transportör 

Kundens märkning, littranummer eller dylikt   
   
 
 

Om felaktiga uppgifter om avfallets beskaffenhet har uppgivits påförs en hanteringsavgift om 2500 kr samt sker omklassning av avfallet till 
korrekt taxa. Undertecknad ansvarar för att uppgifterna i denna deklaration överrensstämmer med de massor som kommer in till Miljöhantering i 
Jönköpings anläggning. 
     

Ort och datum  Underskrift (avfallsproducent)                   Namnförtydligande 
 

Typ av avfall (från vilken eller vilka processer)  Avfallets ursprung (företag/fastighet) 
   

Beskrivning av avfallets fysikaliska egenskaper
Avfallet är 

 homogent  heterogent   fast  ett slam (ange TS-halt) 

Ange TOC-halt (andel organiskt material) Ange TS-halt (andelen uppmätt torrsubstans) 
% TOC  uppskattad  mätt % TS 

Avfallskod  Uppskattad mängd Avfallet genereras regelbundet
     Ja  Nej 

Beräknat ankomstdatum för första transporten Transportslag, containertyp, emballage etc. 
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