
Karaktärisering av ickefarligt avfall1)
 och 

asbest som ska tas emot på deponin vid 
Bredviksbergets Avfallsanläggning  

enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) 

Enligt NFS 2004:10 ska allt avfall som deponeras omfattas av en grundläggande karaktärisering. 
Denna blankett kan användas för avfall som tas emot på deponin vid Bredviksbergets 

avfallsanläggning i Piteå. På Pirevas hemsida www.pireva.se finns blanketten att ladda ned samt 
information och länkar till lagtext. 

Avfallsproducent 2) 
Företagets namn: Organisationsnr: 

Adress: Postnr: Ort:

Kontaktperson: E-post:

Telefonnummer: Mobil: Fax:

Avfallsbeskrivning 
Avfallsslag (egen benämning): Avfallskod (EWC-kod) 3): 

Ursprung/hämtställe 4): 

Vilka processer har givit upphov till avfallet 5): 

Vilken behandling har avfallet genomgått 6): 

Sammansättning 7): 

Lukt: Färg:

Fysikalisk form 8):  ev TS-halt 

% 

Gäller karaktäriseringen uppgrävda massor som kan misstänkas vara förorenade? 9) 
 

 Nej           Ja, miljöteknisk undersökning ej genomförd             Ja, miljöteknisk undersökning genomförd och resultat  
  bifogas 

Besvaras om avfallet är homogent 10) Besvaras om avfallet är heterogent 11)

TOC-halt  vikt-% Andel brännbart avfall volym-% 

 Bestämt med följande metod:  Bestämt med följande metod: 



Avfallsbeskrivning fortsättning… 

Besvaras om avfallet genereras regelbundet/återkommande 12)

Variation i sammansättningen: Variation i egenskaperna: 

Möjlighet till återvinning/återanvändning har kontrollerats 13)

      Ja   Nej (får ej deponeras) 

Ange på vilken typ av deponi avfallet kan tas emot 14) 
På deponi för:         inert avfall    icke-farligt avfall  farligt avfall 

Ange eventuella extra säkerhetsåtgärder som bör vidtas vid deponering av avfallet 15)  

Underskrift / för uppgifternas riktighet svarar 
Datum:

Underskrift: Namnförtydligande:

Skicka blanketten till: Piteå Renhållning & Vatten AB, Box 555, 94328 Öjebyn  

Bekräftelse från Piteå Renhållning och Vatten AB (fylls i av Pireva och skickas åter till Er) 

Denna karaktärisering har granskats av Pireva och fått 
nummer: 

Numret ska anges när Ni lämnar avfall till deponin som hör samman med denna karaktärisering 

Karaktäriseringen ska förnyas för detta avfallsslag senast 
den: 

Vi hälsar dig välkommen till Bredviksbergets avfallsanläggning! 

Underskrift Pireva 

Personuppgifter 
De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha 
information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer 
information om dataskyddsförordningen hittar du på www.pireva.se/personuppgifter 
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