REVIDERAD Grundläggande karaktärisering av avfall
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden vid mottagning av avfall vid anläggningar för
deponering av avfall.
1.

Avfallets ursprung och karaktärisering

Kommun

Fastighetsbeteckning

Adress

Nuvarande fastighetsanvändning

Kontaktperson

Telefon

Avfallets regelbundenhet:
Avfallet genereras regelbundet ☐
Avfallet genereras inte regelbundet ☐
Karaktäriseringen avser:
Endast denna leverans ☐
Flera leveranser ☐

Postnummer

Ort

Projektnummer

Mängd, ton
--------------------

Avfallet kan komma att kunna återvinnas eller materialutnyttjas.
☐ Avfallet kan återvinnas eller materialutnyttjas
☐ Avfallet kan EJ återvinnas eller materialutnyttjas. Ange förklaring:________________________
Avfallskod enligt avfallsförordningen
☐ Schaktmassor, sten, lera och liknande (17 05 04)
☐ Tegel (17 01 02)
☐ Betong (17 01 01)
☐ Asfalt (17 03 02)
☐ Jord (17 05 04)
☐ Annat___________________

Massorna kommer från schaktning stadsområde/industriområde
Massorna kommer från schaktning i jungfruligt område
Innehåller massorna byggavfall som trä, tegel betong eller rivningsrester
Massorna från rivning av byggnad
Innehåller massorna giftiga eller invasiva arter*?

Ja
☐
☐
☐
☐
☐

Nej
☐
☐
☐
☐
☐

*Med invasiva arter menas någon av följande:
Gudaträd, Ailanthus altissima
Gul skunkkalla, Lysichiton americanus
Jättebalsamin, Impatiens glandulifera
Jätteloka, Heracleum mantegazzianum
Sidenört, Asclepias syriaca
Tromsöloka, Heracleum persicum
Parklide, Reynoutria japonica
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Bifogas analysresultat
☐ Analys från provtagning av materialet
☐ Miljöteknisk markundersökning
☐ Ingen analys bifogas då avfallet kommer från jungfruligt område
Om analyserna visar på att halterna överstiger halterna för KM, enligt Naturvårdsverkets
riktvärden för förorenad mark, SKA även ett laktest bifogas.
Asfalt tas emot som har halter understigande 50 ppm PAH.
Lämnade massor kan tas emot på deponi för inert avfall Ja ☐ Nej ☐

2. Beskrivning av transportör och fakturamottagare
Kontaktperson för leveransen
Telefonnummer

Fakturamottagare

Adress

Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefonnummer

Littra

Transportör

Adress

Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefonnummer

Littra
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