
 

Grundläggande karakterisering (D1) 
Blanketten används för avfall som ska deponeras.  
 
Blanketten ska fyllas i och skickas med e-post 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 
 
 

Hämtställe/Fastighetsbeteckning 

   

4. Avfallstyp Avfallskod 1 
 
___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Typ av avfall Uppskattad mängd 

Klassning av avfallet2 
Inert avfall                         Icke-farligt avfall             farligt avfall 

   

5. Hur har avfallet 
uppkommit 

 Bygg och rivning 
 Sortering 
 Schaktning 
 Industriavfall 
 Hushållsrelaterat avfall 
 Annat:____________________ 

 6. Vilken behandling 
har avfallet 
genomgått?3 

 Sortering 
 Biologisk (tex kompostering) 
 Termisk (tex avdunstning) 
 Kemiskt (tex stabilisering) 
 Fysikalisk (tex kompaktering) 
 Annat: ____________________ 

   

7. Vad består 
avfallet av? 

Beskriv vad avfallet har för sammansättning 
 
 
 

Föroreningar som kan misstänkas 

   

8. Avfallets 
fysikaliska form 

 Fast 
 Pulver 
 Jord 
 Lera 

 Slam 
 Trögflytande4 
 Annat:__________ 

 9. Avfallets lukt och 
färg 

Färg:  
 
Lukt: 
 

 Homogent  Heterogent 
   

10. Avfallets 
organiska innehåll 

 TOC analyserad________________ %TS 
 TOC uppskattas ____________ ___ %TS 
 TOC ej aktuell ____________________ 

 11. Kan avfallet 
återvinnas eller 
materialutnyttjas?5 

 Ja 
 

 Nej 

   

12. Behöver avfallet 
provas 

A. Kommer massorna från en fastighet där saneringsarbeten pågår/ har genomförts 
tidigare?  

  Ja     Nej 

B. Kommer massorna från en fastighet där det bedrivs/ har bedrivits industriverksamhet?   Ja     Nej 
C. Finns det eller har det funnits avfallsupplag, lager av kemikalier, cisterner/tankar eller 
oljeavskiljare på fastigheten som kan misstänkas ha förorenat mark, byggnad eller annat 
material som ni avser transportera till Rambo? 

  Ja     Nej 

D. Kommer massorna från schaktning av vägbankar, bangårdar, bullervallar eller banvallar?    Ja     Nej 
E. Har tankning av olja, bensin eller diesel etc. förekommit på platsen?   Ja     Nej 
F. Har några olyckor inträffat på platsen t.ex spill eller brand?   Ja     Nej 
G. Har massorna avvikande lukt eller färg?    Ja     Nej 
H. Finns någon annan misstanke om att massorna kan vara förorenade?    Ja     Nej 
I. Växer invasiva växtarter på platsen exempelvis parkslide eller björnloka?   Ja     Nej 
Finns risk för föroreningar ska bedömning och/eller provtagningsresultat bifogas. 
Följande bifogas:  

  Miljöteknisk markundersökning                                  Övrig analys eller provtagning  
  Rivningslov/startbesked rivningsanmälan            Laktest 
  Annat: 

   

Löpnummer:   

Deklaration giltig t.o.m:  

Rambos Noteringar 

mailto:vagen@rambo.se


 

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

 Nej 
 Ja, ange vad:  

 
 
 

 14. Genereras 
avfallet 
regelbundet?7 

 Nej, endast denna leverans 
 Ja, fyll i punkt 15. 

 

15. Regelbundet 
genererat avfall8 

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: 

    

16. Underskrift Undertecknad ansvarar för att ovanstående deklaration överensstämmer med det avfall som lämnas till Rambo. 
Vid felaktiga uppgifter kommer detta medföra extra kostnader samt få rättsliga konsekvenser. 
 
 
 
Ort och datum 
 
 
Befattning 

 
 
 
Namnteckning 
 
 
Namnförtydligande 

 
 
Kompletterande information: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Rambos bedömning 

Taxa:  
Hantering på 
anläggningen: 

 R/D-kod:  

Transaktionsnummer:  
 
 
 

Anvisningar till blankett 
1 Avfallskod enligt avfallsförordningen (2020:614), bilaga 3. (EWC-kod) 
2 Avfallstyper som får deponeras på Sivik: inert avfall och Icke-farligt avfall samt asbest 
3 Med behandling avses, enligt 14 § förordning (2001:512) om deponering av avfall, användning av fysikaliska, termiska, 

kemiska eller biologiska metoder, inklusive sortering, som ändrar avfallets egenskaper så att dess mängd eller farlighet 
minskas, hanteringen underlättas eller återvinning gynnas. Kravet på behandling gäller ej för inert avfall där behandling 
inte är tekniskt genomförbar eller annat avfall där behandling inte medför minskade negativa effekter på människors hälsa 
eller miljön. 

4 Flytande avfall får inte deponeras enligt 8 § förordning (2001:512) om deponering av avfall. 
5 Den grundläggande karakteriseringen ska innefatta en kontroll av huruvida avfallet kan materialutnyttjas eller återvinnas 

(NFS 2004:10, 5 §). 
6 Information om extra säkerhetsåtgärder vid deponin (t ex omedelbar övertäckning) ska, vid behov, specificeras (NFS 

2004:10, 5 § punkt 8). 
7 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. 
8 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.  

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

https://www.rambo.se/information-om-personuppgifter/
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