Norrtälje kommuns anteckningar

Deklarationsnummer | | | | | | | | | |
Datum: _____________________________
Signatur:_____________________________

Avfallsdeklaration
Blanketten avser endast icke farligt avfall som skall 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).

Var god texta

1. Avfallsproducentens
Identitet
NFS (Naturvårdsverkets
författningssamling) 2004:10 § 5 punkt 1

Företag

Organisationsnummer

Adress, postnummer och ort

Kontaktperson

Telefonnummer

E-post

2. Avfallets ursprung

3. Avfallskod

NFS 2004:10 § 5 punkt 1

NFS 2004: 10 § punkt 6

EWC kod

| | | | |

4. Avfallets sammansättning
Vad består avfallet av ?
NFS 2004:10 § 5 punkt 4

5. Andel organiskt/
brännbart avfall

☐ Fast, heterogent avfall. Andel organiskt/
Brännbart avfall___________________

☐ TOC____________________________

6. Hur har avfallet
uppkommit

Homogent avfall – andel

NFS 2004:10 § 12

7. Vilken behandling
har avfallet genomgått
NFS 2004:10 § 5 punkt 3

9. Avfallets fysiska
form
NFS 2004:10 § 5 punkt 5

☐

Sortering

☐

Annat_____________________

☐

Fast form

☐

Slam

Nfs 2004:10 § 5 punkt 2

8. Hur har avfallet
uppkommit
Nfs 2004:10 § 5 punkt 5

10. Kan avfallet
materialutnyttjas
eller återvinnas

☐ Genom bygg- och rivningsarbete

☐Annat_____________________
☐ Genom bygg- och rivningsarbete

☐Annat_____________________
☐ Nej
men avfallet ska ändå
☐Ja,
deponeras
Anledning:

Nfs 2004:10 § 5

11.Behövs några extra
säkerhetsåtgärder vid
deponin

☐
☐

Nej

Ja, följande:__________________

12.Genereras
avfallet
regelbundet ?

____________________________

☐

Ja

☐

Nej

NFS 2004:10 § 5 punkt 8

Fråga 13 ifylls endast i om avfallet genereras regelbundet
13. Hur kommer
avfallets sammansättning att variera
NFS 2004:10 § 6 punkt 1 och 2

Var lämnar jag blanketten ? Blanketten postas till Norrtälje kommun/renhållningsavdelningen
Box 802, 761 28 Norrtälje eller faxas till 0176 713 00, minst en vecka i förväg. Du får besked om
avfallet är godkänt för deponering samt ett deklarationsnummer som skall anges vid intransport.
Kom ihåg att skriva under blanketten

Avfallsproducentens
Underskrift

Undertecknad ansvarar för att ovanstående deklaration överensstämmer med det avfall som lämnas till Norrtälje kommun och är
medveten om att felaktiga uppgifter kan medföra extra kostnader.
____________________________________________________________________________________________________
Ort och datum
Namnteckning

___________________________________________________________
Namnförtydligande

