
Farligt avfall

Beställnings/deklarationsblankett för farligt avfall. När blanketten ifylles är
det viktigt både för er och oss att den är riktigt ifylld. Dessa uppgifter ligger
som grund för vår bedömning av transport, hantering, val av
behandlingsmetod och därmed mottagningsavgift. Felaktiga uppgifter innebär
stora risker för personal i alla hanteringsled, samtidigt som ni riskerar att få
betala ett oriktigt pris. Har ni många småförpackningar kan ni bifoga en
förteckning över dessa. En sådan förteckning skickas som bilaga till
deklarationsblanketten. När ni fyllt i blanketten behåll ett exemplar och
återsändes ett till Sysav Industri.

Ni kan få prisuppgift innan vi tar hand om ert avfall. Kontakta oss på
nedanstående telefonnummer. Är det något oklart, ställer vi givetvis gärna
upp med ytterligare information.
Tel. 040-635 18 00.

Med vänlig hälsning
Sysav Industri

Observera! Allmänna bestämmelser på nästa sida.
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Sydskånes avfallsaktiebolag

Postadress Box 503 44, 202 13 Malmö, Sweden
Besöksadress Spillepengsgatan
Bankgiro 415-0041

Telefon 040-635 18 00
Organisationsnummer
12-556187-0410

Innehar F-skattebevis kundservice@sysav.se
www.sysav.se
VAT No. SE556187041001

http://www.sysav.se


1. Tillämplighet
Dessa allmänna leveransvillkor reglerar förhållandet mellan Sysav Industri och avlämnaren/av-
fallsproducenten (kunden) om inget annan skriftlig överenskommelse träffats mellan parterna.

2. Sysav Industris åtagande
I normalfallet hämtar Sysav Industri eller av Sysav Industri anlitad entreprenör det farliga 
avfallet hos kunden. Sysav Industri ansvarar för insamling, transport, mellanlagring, behandling 
och bortskaffning (gemensamt kallat omhändertagande) av det farliga avfallet. Sysav Industri 
ansvarar också för att anlitad entreprenör har tillstånd får sådan verksamhet.
Kunden debiteras samtliga kostnader för avfallets omhändertagande.
Sysav Industri kan efter överenskommelse också åta sig andra uppdrag såsom omemballering, 
sanering, provtagning, teknisk rådgivning (t ex klassificering av avfallet, upprättande av 
deklaration/beskrivning) etc. mot en kostnadsersättning.

3. Deklaration/beskrivning
Allt mottagande av farligt avfall ska föregås av att kunden upprättar en avfallsdeklaration 
Deklaration för farligt avfall eller på annat sätt beskriver avfallet. I deklarationen/beskrivningen 
ska kunden ange avfallets typ, sammansättning, kvantitet, typ av förpackning, kontaktperson och 
ytterligare uppgifter som behövs för avfallets behandling. Kunden svarar för att avfallet har den 
kemiska sammansättning och de övriga fysikaliska egenskaper som angivits i deklarationen/
beskrivningen. Beskrivningen kan utgöras av det transportdokument som krävs enligt gällande 
lagstiftning.

4. Förpackning
Vid leverans av förpackat avfall svarar kunden för att avfallets förpackning vid hämtningen/
avlämningen
a. är av god kvalitet och uppfyller gällande bestämmelser såsom ADR,

b. är tydligt och varaktigt märkt på ett sätt som identifierar avfallsproducent och innehåll samt 
att förpackningen har erforderlig varningstext, etiketter och märkning,

c. följer övriga krav som kan ställas av Sysav Industri för vissa typer av avfall

5. Förpackat avfall
Förpackat avfall ska företrädelsevis levereras i förpackningar eller av Sysav Industri 
tillhandahållna förpackningar. Om inget annat överenskommits är förpackningen en del av 
avfallet och övergår till Sysav Industri ägo vid leveransen. Leverans i annan typ av förpackningar 
såsom kundens egna är endast tillåtna efter överenskommelse med Sysav Industri. 

Allmänna leveransvillkor för avlämning/hämtning 
och omhändertagande av farligt avfall
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6. Avlämning av kund eller av kund anlitad entreprenör
När kunden själv eller av kunden anlitad entreprenör lämnar direkt vid för upprättas ett 
mottagningskvitto utifrån det medföljande transportdokumentet. Mottagningskvittot kan även 
upprättas efter det att avfallet undersökts, bedömts och klassificerats. I vissa fall görs denna 
bedömning av någon av Sysav Industris kemister.

Vid direktleverans i tank som görs av kund anlitad entreprenör upprättas kan ett 
invägningsdokument utifrån det medföljande transportdokumentet upprättas. Även vid denna 
typ av inleverans kan en bedömning och klassificering behöva göras av Sysav Industris kemister.

7. Ansvar för avvikelse
Vid avvikelse från inlämnas avfallsdeklaration/beskrivning av avfallet har Sysav Industri rätt 
att efterdebitera uppkomna kostnader. Sådan avvikelse kan utgöras av att avfallet avviker i sin 
karaktär, förpackning, analyser, prover etc. Detta gäller även för avfall som Sysav Industri lämnar 
särskilda föreskrifter för. Vid allvarliga eller stora avvikelser har Sysav Industri rätt att återsända 
avfallet till avfallsproducenten på dennes bekostnad.

8. Tidigare villkor
Ovanstående allmänna villkor ersätter alla tidigare versioner av allmänna leveransvillkor för 
leverans till anläggningen för farligt avfall som tillkännagivits före den 19 oktober 2017.
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Box 503 44
202 13 Malmö

Telefon
040-635 18 00

Jourtelefon
040-635 25 00

DEKLARATION
Farligt avfall
BESTÄLLNING

Vid återkommande beställning av nedanstående beskrivet 
avfall var vänlig ange erhållet deklarationsnummer.

Ext nr

Avfallsproducent Fakturamottagare/Kund

Hämtningsställe Organisationsnr

Adress Kommunkod Adress

Postnr Ort

Ref Tel

Postnr Ort

Ref Tel

Typ av farligt avfall och dess huvudbeståndsdelar LOW (EWC) Behandlingskod Fakturamottagare om annan än kund

Org.nr.

Adress

Postnr Ort

Typ och halt av föroreningar/Process där avfallet uppkommit

Avfallets innehåll

Vatten

Fluor

Klor

Brom

Jod

Svavel

Natrium

Kalium

Kvicksilver

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Ja Nej

Risker

Giftigt

Hälsoskadligt

Cancerogent

Surt

Alkaliskt

Frätande

Oxiderande

Brandfarligt

Explosivt

Risk för polymerisation

Fysikaliska egenskaper

Flytande

Pastöst

Fast

Konsistens vid + 5°C

Pumpbart

Ej pumpbart

Ph

Densitet kg/l

Värmevärde KJ/kg

Flamp °C

Emballage

1/1 fat

1/2 fat

1/4 fat

liters dunk

liters låda

liters IBC-behållare kg

säckar på pall

småemballage på pall

Antal

PCB-boxar

Beräknad mängd Datum Ansvarig för deklarationen

Underskrift: Namnförtydligande:

Märkning Avfallskod ADR-etikett FARO-nr UN-nr

Transportör Transporttör Org.nr Transportör adress Transportör postort

Godsbeskrivning

Avfall

SYSAV Kemis noteringar

Avlämnad mängd

Behandlingsanl. underskrift Datum Transportörens underskift Datum

Avfallsproducents/Avlämnare Underskrift Datum

Tagit del av och accepterat Allmänna bestämmelser 
för omhändertagande av farligt avfall.

Ifylles av avfallsprod.
Ifylles av Sysav Industri
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