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Instruktion och regler för införsel av inert avfall till Dalby Maskins
anläggningar
Syftet med gällande regler för mottagning och deponering av avfall är att skydda miljön
genom krav på kunskap och dokumentation om avfallets sammansättning och egenskaper.
Föreskrifterna ställer krav på att allt avfall som ska deponeras ska vara karakteriserat. Med det
menas att den som ger uppkomst till avfallet (avfallsproducent) ska känna till avfallets
egenskaper och innehåll av olika ämnen och dessas eventuella utlakning när avfallet ligger i
deponin. Också ursprunget till avfallet skall klargöras och det skall framgå vilken verksamhet
som bedrivits på platsen där avfallet uppkommit. Ansvaret för karaktäriseringen och dess
innehåll är avfallsproducenten.


Karakterisering görs genom att fylla i Dalby Maskins blankett

Dalby Maskins blankett innehåller flera fält och rutor. Meningen med frågorna i rutorna och
fälten är bland annat att särskilja sådant avfall som kan tas emot utan provning enligt
undantagen i 24 § NFS 2004:10. Ytterligare syftar blanketten till att klargöra om det bedrivits
någon sådan verksamhet på plats som kan ge upphov till föroreningar. Om man svara ja eller
vet ej i någon av rutorna under punkt 3 så krävs det provtagning eller annan utredning för att
kunna säkerställa att avfallet (schaktmassor etc) uppfyller kriterierna för inert avfall enligt 22
§ och 23 § NFS 2004:10. Vid behov krävs också bifogad redogörelse för avfallets ursprung.
Om det saknas kunskap om avfallet och dess karaktär så är det avfallslämnarens ansvar att
inhämta detta.
Personalen vid varje anläggning är alltid tillgänglig om det skulle förekomma frågor rörande
mottagningskontrollen, blanketter och hur man fyller i dessa. Vid frågor så tveka inte att
kontakta Dalby Maskin.
I en del fall har Dalby Maskin skickat med blanketter till chaufförer. Blanketter finns även
under fliken prislistor på Dalby Maskins hemsida; www.dalbymaskin.se. Det är av största
vikt att dessa blir ifyllda på ett korrekt sätt.
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