
Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall 

Administrativa uppgifter 
Hämställe/företag: Adress: 

Kontaktperson: Tel 
Transportör Adress: 

Kontaktperson: Tel 
Avfallsentreprenör: Adress: 

Kontaktperson: Tel 

Faktureras:  Hämtställe □  Transportör □ Avfallsentreprenör □
Organsiationsnr på betalare:               Märkning/littranr: 

Grundläggande karaktärisering 

Avfallsproducent:      Hämtställe □ Transportör □ Avfallsentreprenör □
Ange hur avfallet har uppkommit: 
1Har avfallet förbehandlats?  

Nej □ Sortering □ □ Annan     Om annan, ange vad:
Avfallets sammansättning. Vad består avfallet av? 

Färg: Fysikalisk form:     Fast □         Flytande □        Homogen □
Lukt: Hetererogen  □    Annan □     Om annan, ange vad:
2EWC - kod: Icke farligt avfall □   Farligt avfall □
3Avfallet kan tas emot på deponi för:  Inert avfall □      Icke farligt avfall □   Farligt avfall □
Behövs  extra säkerhetsåtgärder vidtas vid hantering/deponering?  

Nej □    Ja □     Om ja, ange vilka?
Kan avfallet materialutnyttjas eller återvinnas? 

Nej □   Ja □            Ange förklaring
4Andel organisk material i avfallet (vikt%) 
(max 10% i avfallet)

4Andel brännbart material i avfallet (volym%) 
(max 10% i avfallet)

För avfall som genereras regelbundet 
Variation i avfallets sammansättning: 

Ansvarsförbindelse 
Undertecknad ansvarar för att ovanstående deklaration överensstämmer med det avfall som 
lämnas till Mosserud. Vid avvikelse från det ovanstående kommer eventuell 
felsorteringsavgift, administrativ kostnad eller bortforslingskostnad att belasta 
avfallslämnaren. 

Datum Ansvarig för deklarationen/underskrift              Namnförtydligande 

………………….           …………………………………….               ……………………… 

Ifylls av Mosserud 
Mosserud löpnummer: Datum:              
Behandlat av (sign):  

Skickas till faxnr: 0586-750198 eller epost: mosserud@karlskogaenergi.se



Mottagningskontroll och intern administration 
Mosseruds noteringar vid okulärbesiktning: 

Överensstämmer avfallet med deklarationen?  

Nej □                                       Ja □ Sign: 
Kan avfallet deponeras vid Mosserud? 

Nej □                                       Ja □  Sign:
Vid avvisning, har tillsynsmyndighet meddelats? 

Nej □                                       Ja □ Sign:
Mosseruds avfallskod: Taxa 
Omhändertagande på Mosserud 

Granskning av specialavfall (ifylles av Mosserud) 
Granskare av avfallet inom Karlskoga Miljö AB: 

Datum för granskning: Har beslut har tagits av renhållningschef? Nej □ Ja □
Har EWC-koden dubbla ingångar?   Nej □ Ja □ Farligt avfall □ Icke-farligt avfall □
Har resonemang förts med avfallslämnare om föroreningar kan finnas? Nej □ Ja □
Finns analysresultat för föroreningsinnehåll? Nej □ Ja □
Definition av avfallet enligt rapporterna RVF 02:09, Avfall Sverige 2007:01 
Naturvårdsverket 4638, 4889, och ”Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten”. 

Farligt avfall:        Nej □  Ja □ Icke-farligt avfall:   Nej □  Ja □
Uppfyller MKM:  Nej □  Ja □ Uppfyller Naturvårdsverkets kriterier:   Nej □  Ja □
Finns analysresultat för lakningsegenskaper?   Nej □ Ja □
Perkolationstest, c0 (L/S = 0,1 l/kg (mg/l) □      Skaktest, L/S = 10 l/kg (mg/kg TS) □
Farligt avfall – med dispens □      Farligt avfall □      Icke-farligt avfall □       Inert avfall □
Har samråd hållits med tillsynsmyndigheten, då bolaget ej själva får besluta om mottagande? 

Nej □                Ja, får mottagas □                    Ja, får ej mottagas □
Mottagande: Avfallet avvisas □ Deponering icke-farligt avfall □ Deponering farligt avfall □
Konstruktionsmaterial □ Sluttäckningsmaterial □ Annat □:

Blanketten grundar sig på NFS 2004:10 (Naturvårdsverkets föreskrifter  om deponering, kriterier, och 
förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall), NFS 2004:4 
(Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall) 
samt Avfallsförordningen (2001:1063) 
1 enligt 14§ förordning om deponering av avfall (2001:512) 
2 EWC – kod, sexsiffrig kod enligt avfallsförordningen (2001:1063). Avfallsförordningen avgör om 
avfallet klassas som farligt eller icke farligt avfall. 
3 Kriterier för vilket avfall som får tas emot i de olika deponiklasserna redogörs i NFS 2004:10, 21 – 35§ 
4 Andelen organiskt material får inte överstiga 10% av vikten i ett homogent avfall och inte mer än 10% 
av volymen i ett heterogent avfall enligt NFS 2004:4. 

Ifylls av Mosserud 
Mosserud löpnummer: Datum:           
Vikt:     
Behandlat av (sign):

Skickas till faxnr: 0586-750198 eller epost: mosserud@karlskogaenergi.se
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