MTK-ÖV2
Januari 2019

Kvalitetskrav för mottagning av IFA-klassad isolering som
konstruktionsmaterial
HMAB har för närvarande möjlighet att motta IFA-klassad isolering som konstruktionsmaterial. Priset blir då lägre
jämfört med om vi tar in det som ett deponimaterial. Observera att avfallet ska genomgå grundläggande
karakterisering.
För konstruktionsmaterial gäller följande generella krav: Avfallets fysiska egenskaper lämpar sig för
anläggningsarbete och att anläggningen har ett behov av materialet till anläggningsarbete vid eller i nära
anslutning till inleveransen av avfallet. För att uppfylla dessa krav har HMAB valt att ställa följande specificerade
krav (se ruta). HMAB förbehåller sig rätten att omklassa avfall vid inleverans om avfallet inte bedöms uppfylla de
ställda kraven. Vid osäkerhet, kontakta oss för rådgivning i god tid innan inleverans.

Mottagningskrav (gäller både deponi- och konstruktionsmaterial)
Mottagningskraven utgår från NFS 2004:10



Grundläggande karaktärisering som intygar IFA klassning
TOC eller brännbart innehåll:
max 10%

För konstruktionsmaterial gäller även att:





Isoleringen får inte vara emballerad på något sätt
Isoleringen får som regel inte innehålla plast eller andra
ovidkommande föremål som kan flyga iväg med vinden och sprida
sig på anläggningen
Undantag från ovanstående kan göras om avfallet endast innehåller
små mängder ovidkommande material. HMAB förbehåller sig rätten
att göra bedömningen vid inleverans av avfallet om oklarheter
föreligger

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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