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Norrtälje Vatten och Avfalls anteckningar
Deklarationsnummer:……………………………………..
Datum:…………………… Signatur:……………………..

Avfallsdeklaration
Blanketten avser endast icke farligt avfall som ska deponeras.
Blanketten fylls i av avfallsproducenten (den som bedriver verksamhet som ger upphov till avfall, eller den som genom
förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning).

Avfallsproducentens identitet
NFS (Naturvårdsverkets) författningssamling 2004:10 § 5 punkt 1
Företag

Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Kontaktperson

E-postadress

Ort

Telefon

Uppgifter om avfallet
Avfallets ursprung (NFS 2004:10 § 5 punkt 1)

Avfallskod (NFS 2004:10 § punkt 6

EWC kod:…………………………………....
Avfallets sammansättning, vad består avfallet av? (NFS 2004:10 § 5 punkt 4)

Andel organiskt/brännbart avfall (NFS 2004:10 § 12)

Fast, heterogent avfall. Andel organiskt/brännbart avfall: ……………………………………………………………...………………………..
Homogent avfall – andel TOC:……………………………………………………………...………………………………………………………....
Hur har avfallet uppkommit (NFS 2004:10 § 5 punkt 2)
Genom bygg- och rivningsarbete
Annat, såsom: ……………………………………………………………...……………………………
Vilken behandling har avfallet genomgått (NFS 2004:10 § 5 punkt 3)
Sortering
Annat, såsom: ……………………………………………………………...……………………………………………………….…..
Hur har avfallet uppkommit (NFS 2004:10 § 5 punkt 5)
Genom bygg- och rivningsarbete

Annat, såsom: ……………………………………………………………...……………………………

Avfallets fysiska form (NFS 2004:10 § 5 punkt 5)

Fast form

Slam

Kan avfallet materialutnyttjas eller återvinnas (NFS 2004:10 § 5)

Nej
Ja, men avfallet ska ändå deponeras. Anledning: ……………………………………………...……………………………………..
Behövs några extra säkerhetsåtgärder vid deponin (NFS 2004:10 § 5 punkt 8)
Nej
Ja, följande:……………………………………………………..………………………………………...……………………………………..
Genereras avfallet regelbundet
Nej

Ja

Ifylls endast om avfallet genereras regelbundet – Hur kommer avfallets sammansättning att variera (NFS 2004:10 § 6 punkt 1 och 2)

Avfallsproducentens underskrift
Undertecknad ansvarar för att ovanstående deklaration överensstämmer med det avfall som lämnas till Norrtälje Vatten och
Avfall AB och är medveten om att felaktiga uppgifter kan medföra extra kostnader.

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR (EU) nr 2016/679
Norrtälje kommun inklusive bolag och kommunalförbund behandlar, lagrar och raderar personuppgifter enligt gällande lagstiftning i dataskydd
samt kommunens dokumenthanteringsplaner och reglemente för arkiv. För mer information - kontakta ansvarig nämnd eller besök
www.nvaa.se/personuppgifter
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Lämna in avfallsdeklarationen
Deklarationen ska vara inlämnad minst en vecka innan deponering. Välj ett av alternativen nedan.
Via brevpost – Norrtälje Vatten och Avfall, Box 802, 761 28 Norrtälje
Via e-post – Mejla deklarationen i PDF-format till: info@nvaa.se

Besked om deponering och deklarationsnummer
Du får besked om avfallet är godkänt för deponering samt ett deklarationsnummer som ska anges
vid intransporten.

Har du funderingar - hör gärna av dig!
Norrtälje Vatten och Avfall AB
E-post: info@nvaa.se
Telefon: 0176 - 28 33 00
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Webbplats: www.nvaa.se

Kom ihåg att ange
deklarationsnumret
vid intransport.

