VAD ÄR FARLIGT AVFALLOCH HUR SKA DET OMHÄNDERTAS?
Vissa avfall anses vara så pass farliga för miljö eller
hälsa att de klassas som farligt avfall. För dessa avfall
gäller speciella regler.

INFORMATIONSSERIEN

Nr 1
Vad är farligt
avfall – och hur
ska det
omhändertas?
Nr 2
Lagring av
kemikalier och
farligt avfall.

Farligt avfall

Förvaring och märkning

I avfallsförordningen* anges de
avfallsslag som definieras som farligt
avfall. Där beskrivs även vilka
egenskaper som gör att avfall klassas
som farligt.

Farligt avfall ska samlas upp och tas
omhand. Det ska förvaras i tätslutande emballage som inte påverkas av
innehållet. Det är inte tillåtet att låta
exempelvis lösningsmedel dunsta av.
I regel får inte olika typer av farligt
avfall blandas.

* Avfallsförordningen (SFS 2011:927)

Några exempel på farligt avfall
















Oljeavfall, spillolja, oljefilter
Lösningsmedelsavfall
Färg- och lackavfall
Limavfall
Starkt surt eller alkaliskt avfall
Avfall som innehåller kvicksilver
eller kadmium, t.ex. lysrör
Avfall som innehåller antimon,
arsenik, bly, koppar, silver, tenn,
zink eller cyanid, t.ex.
blybatterier
Avfall som innehåller PCB
Bekämpningsmedelsavfall
Laboratorieavfall
Förorenade jordmassor
Innehåll från oljeavskiljare
Förpackningar förorenade med
något av ovanstående

Farligt avfall ska förvaras i särskilt
utrymme eller på särskild iordningställd plats där eventuellt spill eller
läckage inte kan nå avlopp, dagvattennät, vattenrecipient eller mark.
Behållare ska vara märkta med
uppgifter om innehåll.
Förvaringskrav, se vidare Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningens faktablad
nr 2 om lagring av kemikalier och
farligt avfall.

Exempel på bra förvaring av
kemikalier. Spill och läckage
kan lätt samlas upp.

Dokumentation

Egen transport av farligt avfall

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

Företagare som gjort anmälan till
länsstyrelsen får själva transportera farligt
avfall, om den sammanlagda mängden
avfall under ett kalenderår inte överstiger
100 kg eller 100 liter och om avfallet inte
innehåller kvicksilver (lysrör undantaget),
cyanid, kadmium eller en PCB-produkt.

1. De avfallsslag som uppkommer i
verksamheten och mängden av vart och ett
av dessa.
2. De anläggningar som avfallet transporteras
till
Anteckningarna ska bevaras i minst tre år och
hållas tillgängliga för tillsynsmyndigheten.

Kontrollera vart avfallet går!
Den som utövar en verksamhet där farligt avfall
uppkommer är dessutom skyldig
-

att kontrollera att transportör och mottagare
av farligt avfall har de tillstånd som krävs,
samt

-

att upprätta ett transportdokument.

Dokumentet ska innehålla uppgifter om
lämnare, mottagare, avfallsmängd, avfallsslag
samt undertecknas av lämnaren.
Sedan 1/1 2010 tar inte VIVAB emot farligt
avfall från företag på sina anläggningar.

Transport
Farligt avfall får endast transporteras
yrkesmässigt av den som har särskilt tillstånd.
Tillstånd krävs också för att transportera farligt
avfall som uppkommit i yrkesmässig
verksamhet om transporterna under ett
kalenderår sammanlagt avser mer än 100 kg
eller 100 liter farligt avfall eller om avfallet
innehåller kvicksilver (lysrör undantaget),
cyanid, kadmium eller PCB-produkt.

Om mängderna överstiger ovanstående
eller om avfallet innehåller något av det
ovan nämnda krävs tillstånd av
länsstyrelsen.
En anmälan gäller i 5 år. Ansökan om
anmälan kostar 250 kronor 2012.
För egna transporter enligt ovan krävs inte
upprättande av transportdokument.
Anteckningsskyldigheten som beskrivs i
motstående kolumn gäller dock alltid.
Blanketter för ansökan och information
finns på länsstyrelsens hemsida
http://www.lansstyrelsen.se/halland/Blanke
tter/Miljö/

Mellanlagring och slutbehandling
Den som mellanlagrar eller slutligen tar
hand om farligt avfall ska vara anmäld
eller ha tillstånd för denna verksamhet.
Tillfällig förvaring av farligt avfall som
uppkommit i den egna verksamheten
räknas inte som mellanlagring.

Undantag gäller för transport av jordbrukskemikalier, aska från oljeförbränning, smittförande avfall, asbestinnehållande avfall samt
avfall från förbränning av vissa typer av avfall.
I dessa fall krävs dock en anmälan enligt nedan.
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