
LABIO Oy

Siirtoasiakirja (eläinsivutuoteasetuksen mukainen)

(tämä lomake toimii myös Sovitut Erät -lomakkeena)

Lähettäjä (eli kohde)

Yhtiön nimi ________________________________________________________

Osoite ________________________________________________________

Hyväksyntänro ________________________________________________________

pvm. ________________________________________________________

Maksaja

Scalex vaakaohjelman asiakasnro / tilaajan kustannuspaikka________________/__________________

Yhtiön nimi ________________________________________________________

Osoite ________________________________________________________

Jätteen kuvaus

aineksen sisältö, määrä, kuvaus

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

_____________________________

Ryhmittely

1021 Biojäte LK3*
1023 Biojäte teollisuus
1024 Biojäte eläinperäinen teoll., LK3*

1025 Biojäte kauppa, LK3*
1032 Tuhottavat erät, LK3*

muu
*ei ihmisravinnoksi

Kuljetusliike

Nimi ________________________________________________

Osoite ________________________________________________

puhnro/sähköposti ________________________________________________

Auton rekisterinumero ________________________________________________

Kuljettajan nimi ja allekirjoitus, pvm ________________________________________________

Vastaanottaja

Labio Oy
Sapelikatu 7 15160 Lahti
Y-1860042-6
Ympäristölupa: 86/2014/1 ESAVI/179/04.08/2012
Laitoshyväksyntä: FIC3-002/762/2004
päivitetty 16.1.2019

Purkupaikkojen opastus ja purkuapu: Jätekeskuksen vaaka-asema tai LABIO päivystys 044 3579367



Täyttöohje:

Lähettäjä täyttää kohdat: lähettäjä, maksaja ja jätteen kuvaus ja printtaa tätä siirtokirjaa netistä 3
kappaletta. (voit myös printata ja täyttää 3 kpl käsin)
Yksi jää lähettäjälle, kaksi annetaan (=lähetetään) kuljetusliikkeelle, joka täyttää kohdan
kuljetusliike ja jättää yhden kappaleen vastaanottavalle laitokselle (=vaa’alle). Ja pitää yhden itse.
Siirtoasiakirjoja tulee säilyttää 2 vuotta.
Voit myös käyttää vastaavat tiedot sisältävää vastaavaa siirtoasiakirjaa, kuten kuormakirja,
rahtikirja tai lähetyslista.

Lähettäjä on jätteen tuottaja eli se laitos, tukkukauppa, kauppa, varasto tms., jossa jäte (tuote tai
sivutuote) syntyy.
Hyväksyntänumero vain elintarviketeollisuuden jätteille, ei tarvitse kaupoilta eikä tukkukaupoilta.

Maksaja: kenelle lasku jätteen käsittelystä lähetetään. Maksaja voi olla Lähettäjä tai Kuljetusliike
Jos maksaja haluaa laskun omalle kustannuspaikkanumerolleen, täytyy vaakaohjelmasta ottaa
maksajalle oma asiakasnumero. Tällöin asiakas saa oman laskun / kustannuspaikka. Sovi tästä
etukäteen.

Jätteen kuvaus
Voimme käsitellä eläinsivutuoteasetuksen Luokan 3 (LK3) jätteitä ja Luokan 2 (LK2) jätteistä
ruuansulatuskanavan sisältöä. Kaupan raa’at lihat ja kalat, kasvisperäiset biojätteet sekä muu
ruokajäte voidaan toimittaa sekaisin samassa kuormassa ja myös pakattuna.

1032 Tuhottavat erät: Trukkilavoilla saapuvat, pakatut entiset elintarvikkeet, lasi -ja 
metallipurkkeja sisältävät tai muuten käsityötä vaativat erikoiserät. Esim. pakattu maito, 
tuhoustodistuksen vaativat erät jne.  

Tullihävitettävät erät käsitellään aina tapauskohtaisesti ja otetaan vastaan koodilla 1027.

Esimerkkejä:

Ryhmittely aineksen sisältö, määrä
	 	 	 	 	 	  kaupan ja asukkaiden biojätteitä 4tn
	 	 	 	 	 	  taikinaa, melassia, viljaa; 5tn

ruuaksi hyväksyttyjä ruhonosia 2tn

ruokajätteitä, entisiä elintarvikkeita 5tn  

pakattuja elintarvikkeita 15tn

1021 Biojäte LK3*

1023 Biojäte teollisuus

1024 Biojäte eläinperäinen teoll., LK 3*

1025 Biojäte kauppa, LK3*

1032 Tuhottavat erät, LK3*
muu 

Hevosen lantaa, LK2 2tn
*ei ihmisravinnoksi

Kuljetusliike

Täytetään kysytyt tiedot, kuljettajan allekirjoitus ja nimen selvennös

Lisätietoja antaa:

p. 050 366 0048
p. 050 3247 415

Labio Oy
tuotantopäällikkö Niko Wassholm
toimitusjohtaja Ari Savolainen

www.labio.fi
sähköposti: etunimi.sukunimi@labio.fi
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