
Vi värnar om din integritet, läs mer på rambo.se om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Grundläggande karakterisering för 
asbesthaltigt avfall (D1) 
Blanketten används för avfall som ska deponeras. 

Blanketten ska fyllas i och skickas till Rambos Vågadministratör (vagen@rambo.se) och sedan även godkännas 
av Rambo, innan avfallet transportras till Rambos anläggningar 

1. Avfallsproducent
/kund

Företag Organisationsnummer 

Kontaktperson Telefonnummer 

e-post 

2. Transportör Företag Telefonnummer 

3. Avfallets 
ursprung

Vilken typ av verksamhet har genererat 
avfallet 

 Sanering 
 Rivning 
 Schaktning 
 Annat: 

Fastighetsbeteckning, kommun 

Avfallskod 1 
 17 06 01*  

Isolermaterial som innehåller asbest  
 17 06 05*  

Byggmaterial som innehåller asbest 
  Annan avfallskod: 

Vad består avfallet av? 
  Eternitskivor 
  Rörisolering 
  Annat: 

4. Avfallets 
fysikaliska form

 Fast  Löst  Annat: 

5. Behöver avfallet
provas

Finns misstanke om att andra föroreningar kan förekomma? 
Ex förekomst av mjukfog med PCB? 
Vid asbest i jordmassor, kan andra föroreningar förekomma? 

  Nej  
  Ja, ange vad:   

Finns risk för föroreningar ska bedömning och/eller provtagningsresultat bifogas:  
Följande bifogas:  

  Miljöteknisk markundersökning          Övrig analys eller provtagning  
  Miljöundersökning inför rivning   Laktest 

6. Behövs extra
säkerhetsåtgärder
vid deponering (ex 
dammande avfall)

2

 Nej 
 Ja, ange vad:  

7. Genereras avfallet
regelbundet?

3
 Nej, endast denna leverans  

 Ja, fyll i punkt 8. 

8. Regelbundet
genererat avfall

4
Kommer avfallets sammansättning av variera? 

 Nej, obetydligt   Ja, beskriv hur:  

Om ja: Behöver avfallet överensstämmelseprovtas? 
 Nej   Ja, ange nyckelparametrar: 

Behöver provtagning göras oftare än en gång per år? 
 Nej                 Ja, ange frekvens: 

9. Underskrift Undertecknad ansvarar för att ovanstående deklaration överensstämmer med det avfall som lämnas till Rambo 
och är medveten om att felaktiga uppgifter kan medföra extra kostnader. 

Ort och datum Namnteckning 

Namnförtydligande 

Deklaration giltig t.o.m: 

Löpnummer: 

Transaktionsnummer: 

Taxa: 

Rambos Noteringar 

mailto:vagen@rambo.se


 

Vi värnar om din integritet, läs mer på rambo.se om hur vi behandlar dina personuppgifter. 
 

 

Anvisningar till blankett 
1 Avfallskod enligt avfallsförordningen (2011:927), bilaga 4. 
2 Information om extra säkerhetsåtgärder vid deponin (t ex omedelbar övertäckning) ska, vid behov, specificeras (NFS 

2004:10, 5 § punkt 8). 
3 Ett avfall som inte genereras regelbundet kan t ex vara ett avfall som uppkommer vid ett specifikt uppdrag såsom vid en 

rivning eller ett speciellt behandlingsuppdrag av förorenad mark. 
4 För avfall som genereras regelbundet ska avfallsproducenten göra en överrensstämmelseprovning minst en gång per år. 

Provningen görs för att verifiera att lakningsegenskaperna enligt den grundläggande karakteriseringen fortfarande är 
korrekta. De avfallstyper som är undantagna från provningskravet för grundläggande karakterisering är, med undantag för 
punkt 3 (i anvisning nr 3 ovan), också undantagna från kravet på överrensstämmelseprovning (NFS 2004:10, 18 §). 
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