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Föreskrifter från Naturvårdsverket avseende deponering och mottagning
av avfall till deponi.
Regler för mottagningskriterierna (NFS 2004:10) gäller from 1 januari år 2005. Dessa finns
att läsa på Naturvårdsverkets hemsida under lag & rätt. Reglerna gäller för avfallsproducenter
samt deponiägare.
Reglerna gäller för avfallsproducenten
En avfallsproducent är den som ger upphov till avfall eller den som ändrar dess
sammansättning (ex sorteringsanläggning). Avfallsproducenten ansvarar för att allt avfall som
körs in till en avfallsanläggning för deponering måste vara karakteriserat. I de nya reglerna
finns också kriterier som avgör om avfallet får placeras i en deponi för inert avfall, icke farligt
avfall eller farligt avfall.
På Häringetorp deponeras icke farligt och farligt avfall (endast asbest)
Beskrivningen av vad en karakterisering ska innehålla för uppgifter är beroende av avfallets
sammansättning. Asbest t ex är ett farligt avfall men får tas emot vid deponier för icke farligt
avfall.
Endast material som ska deponeras behöver karakteriseras.
Det här ska karakteriseringen innehålla
En grundläggande karakterisering av icke farligt avfall samt asbest ska innehålla uppgift om:
1. avfallets ursprung och avfallsproducentens identitet
2. vilken eller vilka processer som givit upphov till avfallet
3. vilken behandling avfallet har genomgått
4. avfallets sammansättning (här räcker det med en beskrivning av vad avfallet
innehåller, inga analyser behövs för icke farligt avfall)
5. avfallets lukt, färg och fysikaliska form
6. den sexsiffriga avfallskoden (EWC-koden) och om avfallet är farligt avfall
7. vilken eller vilka deponiklasser som kan ta emot avfallet
8. information om vilka extra säkerhetsåtgärder som behöver vidtas vid deponin. Dessa
åtgärder skall avse såväl den yttre miljön som arbetsmiljön.
9. samt kontroll om materialet kan materialutnyttjas eller återvinnas
För ett avfall som uppkommer regelbundet t ex i en sorteringsanläggning kan en
karakterisering gälla allt avfall från denna anläggning. En gång per år ska det sedan
kontrolleras om avfallet fortfarande stämmer överens med det som står i karakteriseringen.
Den sexsiffriga avfallskoden (EWC-koden) finns att hämta i avfallsförordningen (2001:1063).
De vanligaste avfallsslagen finns också på baksidan av blanketten.
Alla uppgifter enligt karakteriseringen ska finnas skriftligt och överlämnas till mottagande
deponianläggning. Lämna ifylld blankett i kundmottagningen vid deponin på Häringetorp.
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