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Uppgifter märkta med * måste vara ifyllda.

Avfallsproducent 
* Avfallslämnare *Personnummer

*Adress

*Postnummer *Postort

*Telefon *E-post

*Adress avfallets hämtställe

*Postnummer hämtställe *Postort hämtställe

Beskrivning av avfallet
Karakteriseringen avser
☒ Avfall som inte genereras regelbundet1

*Beräknad mängd, ca  ton

*Typ av avfall och dess huvudbeståndsdelar

*EWC-kod (avfallskod)
☐ 17 06 01* Isolermaterial som innehåller asbest
☐ 17 06 05* Byggmaterial som innehåller asbest

Beskrivning av avfallet
Klassas avfallet som farligt avfall?    ☒ Ja ☐ Nej
Behöver avfallet prövas i den grundläggande karakteriseringen? ☐ Ja ☒ Nej
Kan avfallet tas emot på en deponi för icke-farligt avfall?2    ☒ Ja ☐ Nej
Kan avfallet återvinnas eller materialutnyttjas?3      ☐ Ja ☒ Nej

Process där avfallet uppstått
Renovering/rivning

Förbehandling4

Sortering

Fysikalisk form5

Fast
Färg
Grå/röd 

Lukt
Ingen

Information om behov av säkerhetsåtgärder6

Asbestmaterialet ska vara inplastat och tätt förslutet så att damning inte kan ske. 

Datum och underskrift
Jag intygar att uppgifterna i den grundläggande karakteriseringen är korrekta

*Datum: …………………………… *Underskrift ……………………………………………….

*Namnförtydligande…………………………………………………………



Grundläggande karakterisering - Asbest privatpersoner INFOKLASS:  Publik

BLA3000, 1.0

Borås Energi och Miljö AB Besöksadress Västerlångg. 10 (kontor), Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor)    Postadress Box 1713, 501 17 Borås   
Växel 033 35 81 00    Kundcenter 020 97 13 00    Fax 033 35 71 61    E-post kund@borasem.se    Org nr 556527-5590    Ingår i Borås Stadshus AB

www.borasem.se

Godkänd av ansvarig på Borås Energi och Miljö AB

*Datum: …………………………… *Underskrift ………………………………………………….

*Namnförtydligande…………………………………………….

Anvisningar till blankett för grundläggande karakterisering gällande 
asbest som lämnas av privatperson
Blanketten innehåller förifyllda uppgifter för att underlätta för avfallslämnaren och innebär att gällande 
krav för grundläggande karakterisering av asbestavfall vid deponering uppfylls. 

1. 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.

2. Avfallstyper som, enligt NFS 2004:10, får tas emot vid följande deponiklasser:
 Deponi för inert avfall:

- Avfallet får inte överskrida gränsvärdena för utlakning i 22 § och totalhalten av organiska
parametrar i 23 §.

 Deponi för icke-farligt avfall:
- Avfall som enligt avfallsförordning (2001:1063) inte klassificeras som farligt avfall.

 Specialfall:
1) Samdeponering av icke-farligt avfall med gipsavfall om gränsvärdena i 26 § ej överskrids,
2) Stabilt, icke-reaktivt farligt avfall om de kriterierna som anges i 29-30 § är
uppfyllda och
3) Stabilt, icke-reaktivt asbestavfall som inte innehåller andra farliga ämnen än bunden asbest.

 Deponi för farligt avfall:
- Avfall som inte överskrider gränsvärdena för utlakning enligt 34 § och TOC-halt samt

glödförlust i 35 §.

3. Den grundläggande karakteriseringen ska innefatta en kontroll av huruvida avfallet kan
materialutnyttjas eller återvinnas (NFS 2004:10, 5 §).

4. 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.

5. Flytande avfall får inte deponeras enligt 8 § förordning (2001:512) om deponering av avfall.

6. Information om extra säkerhetsåtgärder vid deponin (t ex omedelbar övertäckning) ska, vid behov,
specificeras (NFS 2004:10, 5 § punkt 8).
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