November 2017

Mottagningskrav för leverans av avfall i småemballage
Avfall levererat i olika emballage, typ CIPAX/IBC, fat eller Big Bag (storsäckar) hanteras mot ett pristillägg. Fasta
avfall, typ slam och oljehaltigt fett får endast lämnas i fat om avfallet finns i innerpåse. Observera att avfallet i
emballaget ska vara klassificerat enligt gällande lagstiftning!
Godkända behållare
Typ

Kommentar

Stålfat

Endast fat med lock (bild 1) är godkända för mottagning. Fat
med skruvkoppling har vi ingen möjlighet att hantera (bild 2).

Plastfat

Fat med klämring eller hela skruvlock accepteras (bild 3)
övriga typer (t ex bild 4) tas ej emot.

IBC/Cipax

Säkerställ att behållare och lock är intakta och täta.

Bild 3

Analyser och provtagning ska vara representativa för avfallet och vara aktuella. Regelbundet genererat avfall ska
Vid leverans
av oljebaserat fett eller slam på fat ska innerpåse
Övrigt karakterisering varje
ha en uppdaterad
år.
användas.
Mallar för karakteriserings- och transportdokument finns på vår hemsida www.hassleholmmiljo.se.
Använd endast hela emballage.

Bild 3
Märkning med innehåll måste vara tydlig och korrekt.

Bild 4

Bild 3

Bild 2

Bild 1

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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