
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Hultsfred – Högsby 

Avfall för användning som täckmassor 
på Kolsrums avfallsanläggning 

Ren betong, tegel, klinker, keramik 

 Senast uppdaterad 21-11-16 

Uppgifterna avser: 
 Enstaka leverans 

 Flera leveranser Antal: Uppskattad mängd: 

Avfallsproducent 
Företagsnamn ID-nummer 

Företagets postadress 

Kontaktperson 

Telefonnummer E-post

Hämtställe 

Transportör (om ej samma som ovan)
Företagsnamn ID-nummer 

Företagets postadress 

Process där avfallet uppstått
 Renovering/byggnation 
 Rivning 

 Annat, VAD: 

Avfallets egenskaper och sammansättning 
Färg: 

   Lukt: 

Fysikalisk form: Avfallet är: 
 Fast form  Homogent (ett avfallsslag) 
 Pulverform  Heterogent (flera avfallsslag) 
 Annan, VILKEN:  Monolitiskt (i ett enda stycke) 

Klassificering – Vad består avfallet av? 
Välj en av nedanstående Avfallskod 

 Betong (med armeringsjärn) från bygg- och rivningsarbeten  170101 

 Betong (utan armeringsjärn) från bygg- och rivningsarbeten 170101 

 Tegel från bygg- och rivningsarbeten 170102 

 Klinker, keramik, porslin från bygg- och rivningsarbeten 170103 

 Blandning av betong, tegel, klinker, keramik och porslin från 
bygg- och rivningsarbeten 

170107 



 Senast uppdaterad 21-11-16

Intygande 

Jag intygar att detta avfall kommer från en plats utan risk för förorening samt att 
allt eventuellt annat material (metall, plast, organiskt material, trä, gummi etc) har 
sorterats bort i samband med bygg- och rivningsarbetena 

Beskriv platsen/byggnaden som avfallet kommer från och vilken eventuell verksamhet 
som förekommit där: 

Undertecknad intygar att ovanstående uppgifter är korrekta 

Datum: 

Underskrift: 

Namnförtydligande: 

Övriga leveransvillkor: 
• Storlek på sten, betongbitar etc får inte överstiga 40x40x40 cm.
• Eventuella armeringsjärn ska vara borttagna eller avklippta så att inga armeringsjärn sticker ut.
• Om risk föreligger att massorna är förorenade får de i normalfallet inte lämnas på Kolsrum

– Kontakta renhållningsingenjör på ÖSK för information.

Ifylls av ÖSK: 

Datum Mottagning godkänd - Signatur 

Hämtställe nr Ev uppdrag nr 

Anledningen till denna blankett att förbättra ÖSK:s kontroll och spårbarhet av de täckmassor 
som levereras till Kolsrums avfallsanläggning. ÖSK är skyldig att säkerställa att de massor som 
tas emot är lämpliga och inte innehåller föroreningar av något slag. 

Kontakt: 
Renhållningsingenjör Eva Karlsson, tfn 0495-241514, e-post eva.karlsson@osk.hultsfred.se, 
postadress Östra Smålands Kommunalteknikförbund, Box 507, 577 26 Hultsfred 
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