Behandling av oavvattnat slam
Vågstationen Må
0660-330 360
vagstation@miva.se

Hjälpmanual för att fylla i blanketten finns på blankettens baksida.
Avfallsproducent
Företagets namn

Organisationsnummer

Adress

E-post

Postnummer och ort

Kontaktperson

Telefon

Avfallskaraktärisering
Avfallskod
Se Avfallsförordning 2011:927, bilaga 4
19 08 01 Rens från gatubrunnar, avloppsledningar
19 08 02 Avfall från sandfång
Annat_____________________________________________________
Avfallsslag och ursprung (slam från gatubrunn, sand etc)
Avfallet kan misstänkas vara farligt avfall
Ja

Nej

Vid Ja ska kompletterande upplysningar om materialet (t.ex. analysrapporter) inlämnas innan avfallet kan tas emot.

Totalt beräknad mängd
Total mängd
__________ton/ år

Uppgiftslämnare
Datum

Namn

Underskrift

Undertecknad ansvarar för att ovanstående deklaration överensstämmer med det avfall som lämnas till Må
avfallsanläggning. Vid avvikelse från ovanstående kommer eventuella uppkomna merkostnader att belasta
ansvarig för deklarationen.

Deklarationen kontrollerad och godkänd av Miva
Datum

_____________

Underskrift

_________________________________

OBS! Läs hjälpmanualen på blankettens baksida.
Deklarationsblanketten ska fyllas i och inlämnas innan avfallet kan tas emot
vid anläggningen. Blanketten skickas till Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB,
att. Vågstationen Må, Box 385, 891 28 Örnsköldsvik alternativt mejlas till
vagstation@miva.se.
Frågor om hur blanketten ska fyllas i besvaras på telefon 0660-330 353
eller 0660-330 360.
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Hjälpmanual
Avfallsproducent
Här ska kunden/den som beställt hämtning av avfallet beskrivas. Kontrollera
att de uppgifter du lämnar är korrekta. Miva behöver rätt uppgifter för det
administrativa arbetet.
Avfallskod
Fyll i aktuell kod. Om ni fyller i Annat och om avfallet är av en typ som vi inte
tar emot idag behöver vi göra en anmälan till miljökontoret innan vi kan ta
emot det. Mer om koder finns att läsa i Avfallsförordning 2011:927, bilaga 4
Avfallsslag och ursprung
Beskriv avfallets egenskaper och ursprung, exempelvis slam från gatubrunnar
etc.
Avfallet kan misstänkas vara farligt avfall
Vi kan endast ta emot icke-farligt avfall. Om avfallet kan misstänkas vara farligt avfall måste analyser utföras på materialet och därefter bedömas.
Totalt beräknad mängd
Gör en uppskattning av hur mycket avfall som kommer att komma in per år.

