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Läsanvisning till blankett ”Grundläggande karakterisering av avfall 
som ska deponeras” 
 
 

1. Avfallsproducent och avfallets ursprung 
 
Avfallsproducent: T.ex. företagsnamn. 
 
Plats där avfallet uppstått: T.ex. där container är placerad. 
 
Karakteriseringen avser: Ange om karakteriseringen gäller för en eller flera leveranser. 
 
Kontaktperson: T.ex. person som finns på plats på hämtstället. 
 

2. Uppgifter om avfallet kan materialutnyttjas 
 
Fyll i om avfallet kan återvinnas eller materialutnyttjas eller endast deponeras. Punkten syftar till att 
uppmärksamma avfallsproducenten på att i första hand kontrollera andra behandlingsmöjligheter än 
deponering. 
 
Här finns också möjlighet att kommentera valet av behandling (t.ex. kan det handla om ett avfall som är 
återvinningsbart men där det u dagsläget saknas en metod för det). 
 

3. Process där avfallet uppstått 
 
T.ex. tillverkning, rivning, sortering m.fl. 
 

4. Avfallet har genomgått följande behandling 
 
Allt avfall som ska deponeras måste ha genomgått en förbehandling. En vanlig förbehandling är 
sortering, men det kan också vara fysikalisk (t.ex. avvattning), biologisk (t.ex. kompostering) m.fl. 
 
Om behandling inte gjorts, skall detta fyllas i samt motiveras. 
 

5. Avfallets sammansättning och egenskaper 
 
Färg: T.ex. blandning av brun, grå färg för t.ex. en siktrest. 
 
Lukt: T.ex. svag doft av trä. 
 
Fysikalisk form: T.ex. flytande form, pulverform, fast form. 
 
TOC-halt:  D.v.s. organisk andel får ej överstiga 10 % TOC (analyserad halt för homogena avfall och 
uppskattad mängd för heterogena avfall). För askor gäller istället 18%. 
 
Homogent avfall: Ett avfall som är alltigenom lika och där det inte går att urskilja olika beståndsdelar, 
t.ex. ett slam, en aska, ett lass med enbart gips. 
 
Heterogent avfall: Ett avfall med märkbar variation i sammansättningen, t.ex. en sorteringsrest 
bestående av betong, kakel, glasfiber, glas. 
 
Monolitiskt avfall: Ett avfall i ett enda stort, fast stycke med homogena egenskaper. 
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6. Avfallskod och benämning: 
 
Hämtas från bilaga 4 i Avfallsförordning (2011:927). Koderna är indelade efter vilken typ av verksamhet 
som gett upphov till avfallet, t.ex. avfall från termiska processer, bygg- och rivningsavfall, kommunalt 
avfall m.m. 
 
Typ av deponi skall fyllas i. 
 
Dubbla ingångar: Ett avfall som kan klassas som både icke farligt samt farligt, beroende på 
föroreningsinnehåll, har s.k. dubbla ingångar. 
 
Exempel på avfall med dubbla ingångar: 
 
12 01 16* Blästringsmaterial som innehåller farliga ämnen och ska anses vara farligt avfall. 
12 01 17 Annat blästringsmaterial än det som anges i 12 01 16*. 
 
17 01 06* Blandningar eller separata fraktioner av betong, tegel, klinker och keramik som innehåller 
farliga ämnen och som ska anses vara farligt avfall. 
17 01 07 Andra blandningar av betong, tegel, klinker och keramik än de som anges i 17 01 06. 
 
17 05 03* Jord och sten som innehåller farliga ämnen och som ska anses vara farligt avfall. 
17 05 04 Annan jord och sten än den som anges i 17 05 03. 
 
17 06 03* Andra isolermaterial som består av eller som innehåller farliga ämnen och som ska anses vara 
farligt avfall. 
17 06 04 Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och 17 06 03. 
 
17 08 01* Gipsbaserade byggmaterial som är förorenade med farliga ämnen och som ska anses vara 
farligt avfall. 
17 08 02 Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01. 
 
19 01 11* Bottenaska och slagg som innehåller farliga ämnen och som ska anses vara farligt avfall. 
19 01 12 Annan bottenaska och slagg än den som anges i 19 01 11. 
 
19 01 13* Flygaska som innehåller farliga ämnen och som ska anses vara farligt avfall. 
19 01 14 Annan flygaska än den som anges i 19 01 13. 
 
För avfall med dubbel ingång som klassificerats som icke farligt avfall krävs en motivering till 
klassificeringen. I vissa fall kan analyser krävas för att styrka avfallets klassificering. 
 

7. Säkerhetsåtgärder vid deponering 
 
Om extra säkerhetsåtgärder behöver vidtas vid deponeringen, t.ex. om avfallet är dammande eller om 
risk för skärskador föreliggar, så ska detta beskrivas. Åtgärder kan i dess fall vara att t.ex. använda 
handskar och/eller munskydd, att avfallet omedelbart skall täckas eller annan försiktighet vid 
hanteringen. 
 

8. Övrig information och bilagor 
 
Finns övrig information av vikt så skall den anges här samt om bilagor bifogas, t.ex. analysprotokoll. 
Exempelvis skall farligt avfall alltid analyseras innan det får deponeras. 
 

9. Underskrift 
 
Underskrift av ansvarig person hos avfallsproducenten samt underskrift av person på mottagande 
avfallsanläggning. 
 

 
 


