
    MTK-DE5 
    1–2022 

Ersätter 1–2021 
Sida 1 av 2 

 

Adress Telefon E-post Organisationsnr 

Hässleholm Miljö AB 

Box 104 

281 22 Hässleholm 

0451-26 66 00 HKC@hassleholm.se 55 65 55-0349 

 Hemsida  

 www.hassleholmmiljo.se  

 

 

Mottagningskrav för mottagning av asbesthaltigt avfall till deponi 

Typiska avfall: Eternitskivor, brandrester, ventilationsrör, golvmattor och annat avfall som innehåller 

asbest. 

För att kunna mottas på en deponi ställs stora krav på avfallet. Det är avfallsproducenten som är ansvarig för att 

kontrollera att avfallet uppfyller ställda krav. Se dokumentet ”Krav för avfall till deponi”, som sammanfattar de krav 

som ställs. 

HMAB har möjlighet att hantera asbesthaltigt avfall som deponimaterial i särskild asbestcell. Avfallet ska 

inkomma förpackat eller i slutna containers som skall vara stängda fram till dess att chauffören ankommer till 

anvisad deponicell. I de fall asbesthaltigt avfall inkommer utan att säkerhetsåtgärder vidtagits kommer det att 

avvisas.  

HMAB har inte möjlighet att mellanlagra asbesthaltigt avfall, kontakta oss därför innan leverans om ni är osäkra 

på vilken dokumentation som ska medfölja avfallet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HMAB har möjlighet att ta emot asbesthaltigt avfall som har TOC överstigande 10% eller som är brandskadat. 

Dessa fraktioner tas emot inom ramen för ett undantag, detta innebär att vi har en begränsad årsmängd på dessa 

fraktioner. Kontakta oss därför i god tid innan din leverans för att säkerställa att vi har utrymme kvar i vår kvot för 

att ta emot ert avfall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottagningskrav 

Mottagningskraven utgår från DF 2001:512, NFS 2004:10 samt NFS 2004:4 

Asbest 

• Avfallet ska ha genomgått grundläggande karakterisering och uppfylla 

kraven för avfall som ska deponeras på IFA-deponi 

• Avfallet får inte vara flytande eller avge vätska 

• TOC:   max 10 viktprocent 

• Brännbart innehåll: max 10 volymprocent 

• Avfallet måste i de allra flesta fall ha genomgått någon form av 

behandling innan det deponeras, t.ex. sortering från annat avfall 

• Transportdokument för farligt avfall 

• Avfallet måste transporteras förpackat eller i slutna containers 
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Analyser och provtagning ska vara representativa för avfallet och vara aktuella. För avfall som ska deponeras ska 

provtagning ske enligt en upprättad provtagningsplan, se vidare i NFS 2004:10, 20§. Avfallsproducenten ska, vid 

förfrågan, kunna uppvisa denna provtagningsplan för HMAB. Regelbundet genererat avfall ska ha en 

uppdaterad karakterisering varje år samt en ifylld tilläggsblankett.  

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 avfallsklassificering av avfallet. För avfall som ska deponeras ska en grundläggande karakterisering fyllas 

i, i enlighet med 5§ NFS 2004:10. Se vidare i ”Krav för avfall till deponi”.  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. 

 

Mottagningskrav 

Mottagningskraven utgår från DF 2001:512, NFS 2004:10 samt NFS 2004:4 

Asbest över 10% TOC 

• Avfallet ska ha genomgått grundläggande karakterisering där det 

tydligt anges att TOC är överstigande 10%. Detta avfall deponeras 

inom ramen för ett undantag som HMAB har. 

• Avfallet får inte vara flytande eller avge vätska 

• TOC:   Överstigande 10 viktprocent 

• Brännbart innehåll:  Överstigande 10 volymprocent 

• Avfallet måste i de allra flesta fall ha genomgått någon form av 

behandling innan det deponeras, t.ex. sortering från annat avfall 

• Transportdokument för farligt avfall 

Asbest brandskadad 

• Avfallet ska ha genomgått grundläggande karakterisering där det 

tydligt anges att avfallet är brandskadat. Detta avfall deponeras 

inom ramen för ett undantag som HMAB har. 

• Avfallet får inte vara flytande eller avge vätska 

• TOC:   Överstigande 10 viktprocent 

• Brännbart innehåll:  Överstigande 10 volymprocent 

• Avfallet måste i de allra flesta fall ha genomgått någon form av 

behandling innan det deponeras, t.ex. sortering från annat avfall 

• Transportdokument för farligt avfall 
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