
Renova har lång erfarenhet av att 
arbeta med många av de frågeställ-
ningar som är kopplade till miljöut-
redning inom avfallsbranschen. Med 
dessa specialistkunskaper kan vi 
erbjuda miljökonsulttjänster specifikt 
inom avfall och miljö. 

Målet är att förenkla processen för 
dig som kund. Genom att kunna 
hjälpa till tidigare i processen med 
att hantera ett avfall på ett miljörik-
tigt sätt (redan innan mottagning på 
Renovas anläggningar) hoppas vi 
kunna ge både tidsvinster och ökad 
effektivitet för dig som kund. 

Förhoppningen är även att arbetssät-
tet bidrar till att öka återvinningen 
och flytta avfallet högre upp i avfall-
strappan. 

Renova har erfaren och välutbildad 
personal som genomför tjänsterna 
inom miljökonsultområdet. Våra 
miljöutredare har hög kompetens och 
flera års erfarenhet inom miljö- och 
avfallsområdet, samt är certifierad 
provtagare enligt Nordtests standard, 
NT Envir 008*. De finns tillgängliga 
för att kunna hjälpa dig som kund 
med olika utredningar, utbildningar 
eller provtagningar.

*Certifieringen enligt Nordtests standard, 
NT Envir 008 är individuell och det går 
att bli certifierad för provtagning av jord, 
grundvatten, ytvatten, sediment och fast avfall. 
I standarden ställs krav på hur certifierad 
provtagning skall genomföras, kontrolleras och 
dokumenteras. Certifierad provtagning är ett 
sätt att säkerställa kvaliteten på provtagningen.

UTREDNING, PROVTAGNING
OCH UTBILDNING

MILJÖKONSULTTJÄNSTER INOM AVFALL OCH MILJÖ

? VILL DU VETA MER?
Kontakta din säljare direkt eller mejla 
oss på atervinning.support@renova.se
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På andra sidan av detta blad kan du se ett urval 
av de konsulttjänster och utbildningar som vi 
erbjuder inom miljöutredning. Utöver detta kan 
vi även skapa helt kundanpassade lösningar 
utifrån just era behov. Vi kan ta ett helhetsansvar 
så väl som att bara vara med som bollplank eller 
specialist. Du väljer själv efter dina behov!

VAD KAN VI GÖRA FÖR DIG?
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SÅ HÄR KAN PROCESSEN FÖR MASSHANTERING SE UT 
FRÅN ANALYS TILL RAPPORT

1. Utreda om det finns risk att en fastighet är förorenad (kunskapssammanställning  
och/eller miljöteknisk markundersökning).  

Om fastigheten är förorenad behöver en anmälan lämnas till kommunen.

2. Masshanteringsplan upprättas.

3. Schaktning på fastigheten påbörjas.

4. Schaktning för att möjliggöra återvinning.

5. Löpande miljökontroll under schaktningen.

6. Schaktmassorna och avfall körs till behandling på Renovas anläggningar.

7. Miljörapportering till kommunen och sammanställning av projektet.

TJÄNSTER
UTREDNINGAR MARK OCH MILJÖ

• Helhetslösningar eller stöd vid 
saneringsprojekt.

• Upprätta anmälan samt 
hålla i kommunikation och 
korrespondens med myndigheter.

• Miljökontroll till exempel 
i samband med schaktning 
(kombineras normalt med 
provtagning).

• Miljörapportering av hela 
projektet.

• Markmiljöteknisk utredning.

PROVTAGNING

• Stöd inför provtagning samt hjälp 
med det praktiska runtomkring 
provtagningen.

• Provtagning av mark, 
schaktmassor, bygg- och 
rivningsavfall med mera.

• Laktester för olika typer av 
avfall.

• Provtagning ute hos kund såväl 
som i fält.

UTBILDNINGAR
KLASSIFICERING AV AVFALL

Avfallslämnaren ansvarar bland an-
nat för att klassificera sitt avfall och 
bedöma om det är ett farligt avfall. 
Detta görs genom att välja en lämplig 
avfallskod på avfallet. Vill du lära dig 
mer om klassificering och avfallsko-
der så är detta kursen för dig. 

Tidsåtgång ca 1-3 timmar beroende 
på omfattning och förkunskaper. 

MOTTAGNINGSKONTROLL  
FÖR AVFALL TILL DEPONI

Kraven i lagstiftningen (NFS 
2004:10) för att ta emot avfall till 
deponi är omfattande. För att spara 
tid och pengar är det viktigt att 
tänka igenom provtagningen i ett 
tidigt skede av projektet. Vill du lära 
dig mer om vilka krav som ställs för 
att ta emot avfall så är denna kurs 
ett bra alternativ.

Tidsåtgång ca 2-4 timmar beroende 
på omfattning och förkunskaper.

EGNA UPPLÄGG PÅ UTBILDNINGAR

Avfallsområdet är brett så tveka 
inte att höra av dig om du har egna 
förslag på inriktningar och innehåll 
som kan vara intressanta.

Tidsåtgång och inriktning på 
utbildning tas fram gemensamt.


