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Mottagningskrav och riktlinjer för PFAS-förorenade jordar
Typiska material: Jord och schaktmassor förorenade med PFAS. Observera att PFASföroreningen inte behöver vara den styrande föroreningen för att klassas som PFASförorenad!
Schaktmassor och jordar förorenade med PFAS hanteras på ett annorlunda sätt jämfört med övriga förorenade
massor. Idag saknas riktlinjer för mottagning av PFAS på avfallsanläggningar. PFAS är en stor grupp ämnen där
flertalet PFAS visat sig eller misstänks vara persistenta, bioackumulerbara och toxiska. Detta, tillsammans med
den mycket höga vattenlösligheten hos flertalet PFAS och det faktum att det idag saknas vedertagna metoder att
rena PFAS ur lakvatten, har gjort att HMAB har valt att ställa särskilda krav på PFAS-förorenade massor.
Samtliga PFAS-förorenade massor som mottas övertäcks omedelbart efter att de anlänt för att minska urlakning
av föroreningarna. Alla inkomna PFAS-förorenade massor deponeras på en deponi för farligt avfall.
HMAB gör en individuell bedömning i varje enskilt fall. HMAB har möjlighet att motta och hantera oklassat avfall
på hårdgjord mottagningsyta. Där övertäcks massorna omedelbart vid ankomst provtas och klassas utefter
analys. För mer information, kontakta oss!

Mottagningskrav
Transportdokument, karaktärisering enligt NFS 2004:10 samt analysresultat för halt PFAS (minimum PFAS-11).
Massor till FA-deponi (enligt NFS 2004:10):



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

Riktlinjer för PFAS-11-halt:




Under KM (3 µg/kg TS)
Mellan 3 µg/kg TS och 100 µg/kg TS)
Över100 µg/kg TS

Tas ej emot
FA-deponi
Tas ej emot

Analyser och provtagning ska vara representativa för avfallet och vara aktuella. Ett prov anses generellt sett vara
representativt upp till 500 ton.
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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