Bingsa Gjenvinning AS
Til våre deponikunder
Usikker på hva du kan levere se nederst i dokumentet
I forbindelse med levering av deponiavfall så minner vi på at skjema for basiskarakterisering må være
utfylt på forhånd før levering på Bingsa. Det skal leveres inn nytt skjema For Kalenderåret
Leverer du samme fraksjon ofte kan du kopiere denne
 Det må fylles ut ett skjema per fraksjon
 Kopi av skjemaet skal følge transportør inn til vårt anlegg ved hvert lass (fylles ut en gang så
kopierer dere denne)
 Skjema leveres i vekta eller sendes i forkant av leveransen til bingsa@bingsa-gjenvinning.no

Deponiets åpningstider
Våre åpningstider på Deponiet vil være mandag-fredag 07:50-15:00
Deponiet vil være stengt for leveranser etter kl: 15:00
(Stengt på Helligdager, og dager med redusert åpningstid på anlegget,)
Deponiet vil bli fysisk avstengt klokka: 1530 og alle leverandører må da ha avsluttet sin leveranse.
Levering utenfor fastsatte tider kun etter avtale/prissetting
Ved spørsmål send mail til: Bingsa@bingsa-gjenvinning.no

Regelverk
Avfallsforskrift kapittel 9,vedlegg II gir plikt til basiskarakterisering av avfall til deponi.
Det er avfallsprodusentens plikt å gjennomføre basiskarakteriseringen. Dette skal ikke overlates til
transportør av avfallet.
Skjemaet skal gi et sammendrag av opplysningene som fremkommer ved basiskarakterisering av
avfall til deponi. Avfallsforskriftens kapittel 9, vedlegg II gir plikt til basiskarakterisering av avfall som
deponeres.
Skjemaet skal fylles ut på forhånd og leveres sammen med avfallet til deponi. Det anbefales å
kontakte deponiet på forhånd og avklare om skjemaet og avfallet er i henhold til mottakskravene til
dette deponiet.
Avfallsprodusent har plikt til å vurdere om avfallet kan medføre miljøfare og om avfallet kan
gjenvinnes.
Deponiets plikter
Avfallsforskrift kapittel 9 vedlegg II gir plikt til mottakskontroll på deponiet. Formålet er å sikre at
deponiene bare mottar slikt avfall som de har lov til gjennom forskriften og utslippstillatelsen

Prosedyre Mottak
Viser til gjeldende prosedyre:

Lass kan bli avvist i vekt ved manglende Basiskaraterisering med følgende mulige utfall
Avfallet avvises i sin helhet: Rapporteres til Fylkesmann for videre oppfølging.
Avfallet avvises i påvente av korrekt basiskarakterisering.
Avfallet omgjøres til avfall til sortering.

Bingsa Gjenvinning AS
Kravspesifikasjoner
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Skjema Basiskaraterisering Avfall til Deponi
Skjema Basiskaraterisering

Hva kan du levere i deponiet
Ordinært avfall
•Avfall som ikke er klassifisert som farlig avfall og som ikke overskrider grenseverdiene for
utlekkingspotensial for ordinært avfall (se Avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II, pkt. 2.3.1).
•Stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall med utlekkingsegenskaper tilsvarende de ordinære avfallstypene.
Dette farlige avfallet skal ikke deponeres sammen med biologisk nedbrytbart avfall.
•Lett forurensede masser tilsvarende tilstandsklasser 2-4 . For eksempel jord- og gravemasser,
betong, bunnaske. Innholdet av organisk karbon (TOC) kan ikke overstige 10%, men det er likevel
tillatt å deponere følgende: Gateoppsop
Forbudt å deponere ihht. Avfallsforskriften, kapittel 9, §9.4:
a) Biologisk nedbrytbar avfall
b) Flytende avfall
c) Avfall som er eksplosivt, radioaktivt, brannfarlig eller reaktivt
d) Smittefarlig
e) Kasserte dekk (hele eller kvernede)
f) Enhver annen type avfall som ikke oppfyller kriteriene for mottak av avfall, jf. vedlegg II til dette
kapittelet

Asbest
Skal være deklarert på avfallsdeklarering.no før innkomst,
Vi kan deklarere avfallet, dette krever fullmakt i avfallsdeklarering og avtale med oss
Skal leveres på Farligavfallsmottak
Asbest skal være pakket inn i to lag med bygningsplast og skal være tydelig merket med `` ASBEST``
Asbestinfisert masse kan kun leveres etter avtale
 Mannskapspris vil påløpe da det er egne rutiner for mottak av infisert masse

