FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG
Information och tips

BYGG- OCH MILJÖKONTORET

Information för dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet
I avfallsförordningen (SFS 2011:927) klassas och beskrivs vad som är farligt
avfall. Där regleras hur det farliga avfallet ska hanteras. Syftet med förordningen
är att säkerställa att farligt avfall hanteras på rätt sätt i alla led.
Ansvar
Du som driver en verksamhet där farligt
avfall uppkommer ska:
•

skaffa dig kunskap om ditt farliga avfall,

•

skaffa dig kunskap om hur ditt farliga
avfall kan påverka hälsa och miljö,

•

förebygga och minimera att farlig avfall
uppkommer i din verksamhet,

•

känna till reglerna om hantering och
klassning av farligt avfall,

•

anteckna mängd och typ av allt farligt
avfall som finns i verksamheten,
ta reda på att de som transporterar och
tar emot farligt avfall har nödvändiga
tillstånd.

•

Du ska föra anteckningar över farligt
avfall som uppkommer i verksamheten
Du bör upprätta anteckningarna minst en gång
per kvartal och sammanställa dem en gång om
året. Anteckningarna ska sparas i tre år och
kunna visas om tillsynsmyndigheten begär
det. Följande ska finnas i anteckningarna:
•
•

•
•

vilka typer av farligt avfall som uppkommer
i din verksamhet,
vilken mängd som uppkommer per
avfallstyp och år. Både lagrat och det som
transporteras bort,
vilken anläggning som tar emot avfallet,
vem som transporterar det.

Klassificera farligt avfall med hjälp av
avfallskoder
Avfallskoder finns för att göra det lättare att
klassa in och ta hand om farligt avfall på ett
riktigt sätt.
Använd avfallsförordningen (SFS 2011:927)
med bilaga 1 och 4 för att hitta rätt avfallskod.
De typer av avfall som betecknas som
farligt avfall i bilaga 4 och avfall med farliga
egenskaper i bilaga 1 är markerade med
asterisk(*).
Bilaga 4 är uppdelad i 20 kapitel som börjar
med ”Att identifiera ett avfall till en viss
avfallstyp” och en anvisning om hur du ska
använda listan vid klassningen. I varje kapitel
beskrivs olika typer av avfall utifrån den källa
som gett upphov till avfallet. Avfallet får en
sexsiffrig avfallskod (f.d. EWC-kod).
Du ska själv bedöma och kunna visa om
avfallet ska klassas som farligt avfall eller inte.
Bedömningen ska göras enligt bilaga 1. Det
kan innebära att du behöver ta prover, göra
utredningar och analyser eller anlita expertis
inom avfallsområdet.
Hantera och förvara ditt farliga avfall rätt
Du får aldrig späda ut eller blanda farligt
avfall med annat avfall. Inte heller med annat
farligt avfall, utom för de undantag som finns
angivna i avfallsförordningen 18-19 §§.
Farligt avfall ska förvaras på tätt underlag,
i välventilerat utrymme under tak. Utrymmet
ska utformas så att obehöriga inte kan komma

Farligt avfall är ibland farligt gods

Farligt avfall klassas i vissa fall också som farligt gods. Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap har bestämmelser, som finns på www.msb.se. För många slag av farligt
gods krävs att du som avsändare har tillgång till en säkerhetsrådgivare.

åt avfallet. Är avfallet flytande ska det förvaras
invallat. Se till så att olika slags avfall som vid
läckage kan reagera med varandra, förvaras inom
olika invallningar.
Förvaring av farligt avfall i den verksamhet där
avfallet uppkommer kräver inga särskilda tillstånd
eller anmälningar.
Tillstånd eller anmälan krävs däremot för
mellanlagring på annan anläggning än den där
det farliga avfallet uppstår. Samma krav gäller vid
återvinning eller bortskaffande. Bestämmelserna
finns i förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (SFS 1998:899).
De kärl som används vid lagring och transport
ska vara lämpliga och hållas i gott skick. Varje kärl
ska vara tydligt märkt med vad det innehåller.
Absorptionsmedel ska alltid finnas nära och lätt
tillgängligt och passa för det avfall som hanteras.
Transport av farligt avfall
Du transporterar ditt farliga avfall själv

•

Du ska anmäla till länsstyrelsen om du avser att
transportera högst 100 kg eller 100 liter eget
farligt avfall per år. Till exempel spillolja, lysrör
eller bilbatterier.

•

Du måste söka tillstånd hos länsstyrelsen om du
avser att transportera farligt avfall överstigande
100 kg eller 100 liter per år.

•

•
•
•

Tillstånd krävs oavsett mängd, om avfallet
innehåller kvicksilver, cyanid, kadmium eller
PCB.
Du ska alltid kontrollera att mottagaren har
tillstånd att ta emot ditt farliga avfall.
Du ska anteckna mängd, avfallskod och
mottagare för varje avfallsslag.
Du ska spara dokumentationen i minst ett år
enligt avfallsförordningen 57 §.

Du anlitar en annan transportör

•

Du ska alltid kontrollera att transportören
har nödvändiga tillstånd. Begär en kopia av
transporttillståndet.

•
•

•
•
•

Du ska alltid upprätta ett transportdokument innan avfallet skickas iväg.
Du ska alltid kontrollera att det farliga
avfallet hamnar på rätt ställe. Den som
tar emot avfallet är skyldig att skicka dig
en bekräftelse på att det farliga avfallet har
tagits emot.
Du ska alltid kontrollera att mottagaren har
tillstånd att ta emot ditt farliga avfall.
Du ska anteckna mängd, avfallskod och
mottagare för varje transport.
Du ska spara dokumentationen i minst ett
år enligt avfallsförordningen 57 §.

Transportdokument
När du skickar iväg farligt avfall ska du
upprätta ett transportdokument som följer
med transporten. Dokumentet ska innehålla
uppgifter om avsändare, mottagare, datum för
transport, transportör, avfallsslag med angiven
avfallskod och mängd. Du ska underteckna
dokumentet.
Transportdokument krävs inte för transport
av eget farligt avfall. Men du ska anteckna
mängd, avfallskod och mottagare för varje avfall.
Undantag enligt avfallsförordningen
Transport av vissa typer av farligt avfall är
undantagna från tillståndskravet men ska
anmälas till länsstyrelsen. Undantagen finns i
avfallsförordningen 37 §.
Kom ihåg att du ska anteckna mängd, typ
och mottagare samt kontrollera att mottagaren
har nödvändiga tillstånd att ta emot avfallet.

Observera
Avfall som innehåller PCB, kadmium,
cyanid och kvicksilver (med undantag
för hela ljusrör och andra ljuskällor) får
bara transporteras av transportör som
har särskilt tillstånd.

”Alla som bedriver en verksamhet ... ska undvika att använda eller sälja sådana
kemiska produkter ... som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller
miljön, om de kan ersättas med sådana produkter ... som kan antas vara mindre
farliga.”
Minska ditt farliga avfall och spara både
pengar och miljö
Det är lönar sig att minska mängden
farligt avfall i verksamheten. Se över din
produktion. Kan du ändra den eller din
hantering? Kan du använda miljöanpassade
produkter? Vad kostar avfallshanteringen?
Vad kostar transporterna?
Du kan få hjälp och vägledning om du
läser i dina produkters säkerhetsdatablad.
I punkt 13 finns uppgifter ifall produkten
eller dess rester klassas som farligt avfall.
På Kemikalieinspektionen www.kemi.se
kan du hitta mer information.
Elektriska och elektroniska produkter
Alla elektriska och elektroniska produkter
som innehåller farliga ämnen räknas som
farligt avfall. Eftersom det är omöjligt att
se på produkten om den innehåller farliga
ämnen bör allt elskrot räknas som farligt
avfall. Detta gäller även glödlampor.
De ﬂesta el-produketer som företagen
använder omfattas av producentansvaret.
Det betyder att när du köper en ny vara,
har du rätt att kostnadsfritt lämna in
motsvarande elskrot hos försäljaren eller
på anvisad plats. Detta enligt principen
”gammal för ny”.
Vill du bli av med större mängder elskrot
utan att köpa nya produkter, kontaktar
du ett återvinningsföretag och betalar
kostnaderna.
På Elkretsen www.el-kretsen.se finns
mer information om producentansvar och
mottagningsplatser. Du kan också fråga den
som har renhållningsansvar på kommunen
www.norrkoping.se/avfall.

Miljösanktionsavgift
Tillsynsmyndigheten är skyldig att besluta om
miljösanktionsavgift vid bland annat följande
överträdelser:
• Avfall skickas iväg utan transportdokument.
Avgift: 5000 kr
Bestämmelserna finns i förordningen om
miljösanktionsavgifter (SFS 2012:259).
Författningar och föreskrifter
Avfallsförordningen (SFS 2011:927)
Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av
avfall (NFS 2005:3)
Handboken 2003:8 om farligt avfall
Allmänna råd om farligt avfall (AR 2004:14)
Förordningen om producentansvar för batterier
(SFS 2008:834)
Förordningen om PCB (SFS 2007:19)
Förordningen om producentansvar för elektriska
och elektroniska produkter (SFS 2005:209)
Förordningen om producentansvar för
glödlampor och vissa belysningsarmaturer
(SFS 2000:208)
Förordningen om miljösanktionsavgifter
(SFS 2012:259)
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (SFS 1998:899)

Länkar
www.notisum.se,
www.naturvardsverket.se
www.norrkoping.se/miljohalsa
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