
BLANKETT NR: 067
VERSION:04

ANSVARIG FÖR BLANKETTEN: Försäljningsenheten

Avfallskarakterisering för privatpersoner som 
lämnar avfall till deponi

Kontaktuppgifter

Adress där avfallet hämtats Postnummer Ort

Namn på person som lämnar avfallet

TelefonnummerE-post

Avfallsdeklaration

Avfallets sammansättning Hur har avfallet uppkommit? Hur har avfallet förbehandlats?

Fysikalisk form Färg Lukt Avfallskod Sysavs produktnummer

Klassas avfallet som farligt avfall?

Behöver avfallet prövas i den grundläggande karakteriseringen?

Kan avfallet återvinnas eller materialutnyttjas?

Försiktighetsåtgärder som måste vidtas när avfallet lossas hos Sysav:

Ja         Nej

Ja         Nej

Ja         Nej

Kryssa i det påstående som bäst beskriver ert avfall: 

Underskrift       

Jag ansvarar för att denna avfallsdeklaration överensstämmer med det avfall som nu lämnas till sysav:

Datum Underskrift Namnförtydligande  

Om avfallet avviker från avfallsdeklarationen kommer en omklassningsavgift att belasta den som lämnar avfallet.

Allt asbesthaltigt avfall ska vara emballerat för att undvika damning.

Information hur det karakteriserade deponiavfallet tas emot på Sysav:

Spillepeng avfallsanläggning i deponi för farligt avfall.
Adress: Spillepengsgatan 13, i Malmö
Så här fungerar det: Deponiavfall  kan lämnas helgfria vardagar 06:30-15:30. Ifylld blankett lämnats till vågpersonal 
som bistår med vidare färdbeskrivning. Väg därefter in fordonet. Följ sedan vägen rakt fram, kör över bron och sväng 
vänster. Följ skyltning: Deponi farligt avfall. Betalning sker med betalkort efter utvägning.

Hedeskoga avfallsanläggning i deponi för icke farligt avfall med tillstånd att deponera asbesthaltigt avfall.
Adress: Blåsborgsvägen 161, norr om Ystad.
Så här fungerar det:  Deponiavfall kan lämnas helgfria vardagar 07.00-15.30. Ifylld blankett lämnats till vågpersonal 
som bistår med vidare färdbeskrivning. Vänta på maskinförare vid bommen in till deponin. Betalning sker med betalkort 
efter utvägning.

För att administrera din beställning/anmälan eller förfrågan krävs att vi hanterar dina personuppgifter..  
Läs mer om dina rättigheter och hur Sysav hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy på www.sysav.se/dataskydd.
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