Mottagningsblankett – Avfall för mellanlagring
Uppgifter om avfallslämnaren
Avfallslämnare:

Org. Nr:

Kontaktperson:

Telefon:

Referens:

Telefon:

E-Post:

Arbetsplats:

Karakteriseringen avser:

Mängd (ton):

Objektinformation
Kommun:

Adress:

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsägare:

Nuvarande fastighetsanvändning:

Jord- och schaktmassor
1) Utgörs massorna av fyllnadsmassor, dvs. av
☐Ja
☐Nej
☐Osäkert
massor som tidigare tillförts till platsen?
2) Kommer massorna från en fastighet där
☐Ja
☐Nej
☐Osäkert
industriverksamhet eller saneringsarbeten
förekommit, eller där det historiskt sett förekommit
någon form av utsläpp?
3) Finns det, eller har det funnits, avfallsupplag,
☐Ja
☐Nej
☐Osäkert
kemikalielagring, cisterner/tankar, oljeavskiljare,
eller ledningar i mark som kan ha förorenat
massorna?
4) Innehåller massorna byggavfall eller trä (betong,
☐Ja
☐Nej
☐Osäkert
tegel, stubbar, mm) och/eller har avvikande lukt/
färg?
5) Har ma ssorna uppstått vid schaktning av vägdiken ☐Ja
☐Nej
☐Osäkert
eller banvallar?
Om ja/ osäkert på någon av frågorna skall markteknisk undersökning eller analysresultat från provtagning,
som bekräftar att avfallet kan klassas som icke-farligt bifogas.
☐Markteknisk undersökning

☐Kemisk analys

Rivningsavfall (betong & tegel)
1) Kommer avfallet från rivning av någon typ av
☐Ja
☐Nej
☐Osäkert
byggnad eller annan form av anläggning?
2) Finns det-, eller har det funnits
industriverksamhet, kemikaliehantering, cisterner,
☐Ja
☐Nej
☐Osäkert
tankar, oljeavskiljare, eller ledningar som kan ha
påverkat avfallet?
3) Finns det en risk för att bygg och rivningsavfallet
innehåller trä, plast, cellplast, eller annat
☒Ja
☐Nej
☐Osäkert
isoleringsmaterial, tapetrester, tjärpapp, färg,
fogrester, blåbetong, asbest, eller annan förorening?
Om ja/ osäkert på någon av frågorna skall rivningslov/ startbesked för rivningsanmälan eller kemisk analys av
avfallet bifogas:
☐Rivningslov/startbesked

☐Kemisk analys

Asfalt
1) Finns det en avvikande doft hos massorna?
2) Existerar misstanke om att massorna innehåller
asfalt som lades innan 1980?

☐Ja

☐Nej

☐Osäkert

☐Ja

☐Nej

☐Osäkert

Asfalt som tas emot på anläggningen skall vara fri från stenkolstjära och ha en halt på <70mg/kg PAH -16.
Om ja/ osäkert på ovanstående frågor skall analysresultat bifogas.
☐Analysresultat PAH-16

Avfallslämnarens underskrift
Datum:

Namnförtydligande

Underskrift

