Farligt avfall
för verksamheter

Farligt avfall har egenskaper som gör att människors hälsa och miljön kan ta skada. Därför är det
viktigt att du som verksamhetsutövare har kunskap
om ditt avfall och hanterar det på rätt sätt.

Vad är farligt avfall?
Farligt avfall är sådant avfall som är markerat med
en asterisk (*) i bilaga 4 till avfallsförordningen (SFS
2011:927).
Det är du som verksamhetsutövare som är ansvarig för att klassificera ditt avfall.

Exempel på farligt avfall:
• Förbrukade oljor (t.ex. hydrauloljor, motoroljor,
smörjoljor)
• Avfall från oljeavskiljare (slam och fast avfall)
• Absorbermedel (t.ex. spån, absol), filtermaterial
etc. som är förorenade med farliga ämnen
• Färg- och lackavfall som innehåller lösningsmedel
• Batterier (Pb-batterier, NiCd-batterier, Hg-batterier)
• Lysrör
• Uttjänta fordon
• Lösningsmedelsavfall
• Köldmedia (CFC, HCFC och HFC)
• Impregnerat trä (i vissa fall)
• El-avfall som kan innehålla farliga komponenter.

Hur ska avfallet förvaras
och märkas?

För anteckningar över
avfallet

Eftersom avfallet innehåller farliga ämnen är det
viktigt att det förvaras på rätt sätt. Följande kan
vara bra att tänka på:

Den som utövar verksamhet där farligt avfall uppkommer ska föra anteckningar om:

• Emballaget ska vara i bra skick
• Spill eller läckage ska inte kunna nå avlopp,
dagvattennät, vattenrecipient eller genomsläpplig mark
• Absorptionsmedel eller annan utrustning för att
samla upp spill eller läckage ska finnas
• Avfallet ska vara märkt t.ex. med texten ”farligt
avfall” samt avfallets typ t.ex. ”spillolja”
• Om det finns risk för påkörning ska skydd anordnas
• Om avfallet kan frysa ska lagring ske frostfritt
• Förvara inte kemikalier/avfall som kan reagera
med varandra tillsammans
• Farligt avfall får inte blandas med varandra
utom då en blandning har positiv effekt på säkerheten.

• Mängd farligt avfall som uppkommer per år
(kg)
• Vilka olika avfallsslag som uppkommer (kod
enligt bilagan till avfallsförordningen)
• Vilka anläggningar som olika avfall transporteras till
Anteckningarna ska sparas i minst 3 år.

Kontrollera tillstånd
Lämnar du farligt avfall till någon annan för transport eller annan hantering ska du kontrollera ett den
som tar emot avfallet har de tillstånd som krävs.

Transportdokument

Det krävs tillstånd för att få transportera farligt avfall yrkesmässigt eller farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet. Det finns möjlighet att transportera mindre mängder farligt avfall och hela ljuskällor efter att en
anmälan gjorts. Tillstånd och anmälan för transport av avfall hanteras av länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan kontaktas på tfn. 010-223 60 00, e-tjänst för transporter finns på
www.lansstyrelsen.se/jonkoping.

När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att transporteras inom Sverige
ska den som lämnar avfallet (lämnaren)
och den som tar emot avfallet (mottagaren)
se till att det upprättas ett transportdokument.
Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd
samt vem som är lämnare och vem som är
mottagare. Transportdokumentet ska vara
undertecknat av lämnaren.

Tillstånd Anmälan
Avfall
<100 kg eller <100 l. per kalenderår

X

>100 kg eller >100 l. per kalenderår

X

Hela lysrör eller andra ljuskällor

X

Innehåller kvicksilver (inte hela lysrör eller andra
ljuskällor)

X

Innehåller cyanid, kadmium eller PCB-produkt

X
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