Avfallsdeklaration

Avfall Återvinnings noteringar
Id-nummer:
Ankomstdatum:

- karaktärisering av avfall till
soptipp (deponi) på
Gräfsåsens avfallsanläggning

Vid preliminär bedömning överensstämmer avfallet
med uppgifterna i denna deklaration. Avfallet kan därför
tas emot på anläggningen. Sign:
Vid bedömning efter tippning överensstämmer avfallet
inte med uppgifterna i denna deklaration. Sign:

Enligt svensk lagstiftning ansvarar avfallsproducenten för att deponiavfall ska karaktäriseras. Denna blanketts utformning grundar sig på
Naturvårdsverkets föreskrifter och råd samt Avfallsförordningen.

Avfallsproducent

Adress

Postnummer

Kontaktperson

Telefon

E-postadress

Transportör

Adress

Postnummer

Kontaktperson

Telefon

E-postadress

Faktureras
Är ni ny kund hos oss: Ange org nr
Avfallsproducent
Transportör

Postadress

Postadress

Hämtställe

Hur har avfallet uppkommit?
Bygg- och rivning
Schaktning
Sortering
Vilken förbehandling har avfallet genomgått?¹

Annat:

Sortering
Biologisk beh.
Termisk beh.
Vilket/vilka material består avfallet av?

Kemisk beh.

Fysikalisk beh.
Annat:
Ange EWC-kod²

Beskriv avfallet
Avfallets fysikaliska form är:

Fast

Pulver

Trögflytande

Färg:
Lukt:
Luktfritt
Välj ett av alternativen nedan:
Avfallet är homogent och halten totalt organiskt kol;
TOC-halt, understiger tillåtna gränsvärden³

Flytande

Annat:

Annat:

Avfallet är heterogent och andelen plast-pappertextil-trä-gummi-läder (som borde ha gått till
förbränning) understiger 10 volym-%.
Behöver extra säkerhetsåtgärder vidtas vid hantering och deponering?
Nej

Ja. Tänk på att

För avfall som lämnas regelbundet

För avfall som lämnas regelbundet kan samma karaktärisering gälla för
flera lass förutsatt att avfallets sammansättning inte varierar för mycket.

Kommer avfallets sammansättning att variera över tid?
Nej

Vi följer bestämmelserna för överrensstämmelseprovning

Ja:

Avfallsproducenten intygar att ovanstående uppgifter är korrekta och är medveten om att
felaktiga uppgifter kan medföra extra kostnader.
Ort och datum
Namnteckning

Postadress
Östersunds kommun
Avfall Återvinning
831 82 ÖSTERSUND

Namnförtydligande

Besöksadress
Gräfsåsens
avfallsanläggning
Gräfsåsen 405

Telefon

E-postadress

063-14 31 00

avfallatervinning@ostersund.se

Fax
063-10 19 43

www.ostersund.se/foretagssopor

Förklaringar
1. Biologisk behandling kan exempelvis vara kompostering, termisk
behandling kan vara avdunstning eller förbränning, kemisk behandling
kan vara stabilisering och fysikalisk behandling kan vara
komprimering. Enligt svenska lagstiftning får endast behandlat avfall
läggas på soptippen. Behandlingen ska leda till att avfallets mängd
och farlighet minskar samt att hantering och återvinning underlättas.

2. De vanligast förekommande EWC-koderna för våra kunders avfall är:
10 01 03
10 01 17
10 11 03
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 06 01
17 06 04
17 06 05
17 08 02
17 09 04
19 12 09
19 12 12

Flygaska från förbränning av torv och obehandlat trä
Annan flygaska från samförbränning som inte innehåller
farliga ämnen
Glasfiberavfall
Betong
Tegel
Klinker och keramik
Andra blandningar av betong, tegel, klinker och keramik
som inte innehåller farliga ämnen
Isolermaterial som innehåller asbest - miljöfarligt
Andra isolermaterial som inte innehåller farlig ämnen
Byggmaterial som innehåller asbest - miljöfarligt
Andra gipsbaserade byggmaterial som inte innehåller
farliga ämnen
Annat blandat bygg- och rivningsavfall som inte innehåller
farliga ämnen
Mineraler (t.ex. sand, sten)
Annat avfall (även blandningar av material) från mekanisk
behandling av avfall som inte innehåller farliga ämnen.

3. Halten totalt organiskt kol; TOC-halten för homogent avfall får inte
överstiga 10 vikt-%. För bottenaska, flygaska samt rökgasreningsslam
får TOC-halten inte överstiga 18 vikt-%.
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