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Mottagningskrav för farligt avfall
Typiska material: Blästersand, produktionsspill, betong, tegel och annat material som
klassificeras som ett farligt avfall enligt Avfallsförordningen (2011:927). Ej förorenade
jordar, se separat dokument.
HMAB har möjlighet att motta dessa typer av avfall som konstruktionsmaterial eller deponimaterial.
Bedömningen utgår från anläggningens behov av konstruktionsmaterial vid tidpunkt för mottagning, samt avfallets
fysiska kvaliteter att användas i anläggningsändamål. Avfall som är dammande eller av andra skäl utgör en risk för
arbetsmiljön måste inkomma förpackade på lämpligt sätt (te.x Big Bag, IBC m.m.)
HMAB har möjlighet att motta och hantera oklassat avfall på hårdgjord mottagningsyta. Där provtas materialet och
klassas utefter analys. För mer information, kontakta oss!
Mottagningskriterier (gäller både deponi- och konstruktionsmaterial)
Mottagningskriterierna utgår från NFS 2004:10




Karaktärisering som intygar FA-klassning
Transportdokument
Laktest som även innehåller TOC och ANC
TOC:
max 6%
GF (alternativ till TOC): max 10%
ANC:
enligt krav
Laktestet skall vara angivet i enheten L/S 10.

Om laktestet överskrider gränsvärdena i NFS 2004:10 kan HMAB inte ta
emot materialet. HMAB kan inte ta emot flytande farligt avfall.
För konstruktionsmaterial gäller även att:



Avfallets fysiska egenskaper lämpar sig för anläggningsarbete
Anläggningen har ett behov av materialet till anläggningsarbete

HMAB kan inte ta emot flytande farligt avfall!

Analyser och provtagning ska vara representativa för avfallet och vara aktuella. Ett prov anses generellt sett vara
representativt upp till 500 ton. Detta gäller både för totalhaltsprov och laktest.
Regelbundet genererat avfall ska ha en uppdaterad karakterisering varje år.
Mallar för karakteriserings- och transportdokument finns på vår hemsida www.hassleholmmiljo.se.

Övrigt
Avfallslämnaren är i samtliga fall ansvarig för att känna till avfallets art, struktur och ursprung samt att göra en
korrekt klassning av avfallet. För avfall som ska deponeras ska en grundläggande karakterisering fyllas i, i enlighet
med 5§ NFS 2004:10. Avfallslämnaren har också deklarationsskyldighet, vilket innebär att denne ansvarar för det
levererade avfallet till avfallsanläggningen. Detta betyder att avfallslämnaren är ansvarig för de konsekvenser som
kan uppstå inne på avfallsanläggningen på grund av att felaktig uppgift lämnats för avfallsklassningen. Se vidare i
de Allmänna villkoren.
För avfall som inte följer HMAB’s sorteringsanvisningar, eller är felaktigt deklarerat, debiteras ett pristillägg för hela
leveransen enligt gällande prislista. Notera att hela eller delar av leveransen kan komma att klassas om och därmed
tillfalla en annan avfallskategori och taxa.
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