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Farligt avfall vid företag
och verksamheter
I de flesta verksamheter skapas något slag av farligt avfall. Farligt avfall ska tas
omhand separat från övrigt avfall, eftersom det kan skada natur och/eller människors
hälsa. Nedanstående information är en kort sammanfattning av de bestämmelser som
finns på området.

När behöver du tillstånd eller anmälan?
Är du verksamhetsutövare måste du kontrollera att din transportör har
länsstyrelsens tillstånd att transportera farligt avfall som uppkommit i din
verksamhet.
Om du som verksamhetsutövare vill transportera ditt eget farliga avfall, är
detta tillåtet efter anmälan till länsstyrelsen (förnyas vart femte år) om den
mängd som transporteras uppgår till högst 100 kg eller 100 liter.
Farligt avfall som innehåller kvicksilver, förutom lysrör och andra ljuskällor,
samt avfall som innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt får du
inte transportera utan tillstånd, oavsett mängd/vikt.
Du måste också som verksamhetsutövare kontrollera att mottagaren av
avfallet har tillstånd för sin verksamhet, exempelvis för mellanlagring eller
behandling av farligt avfall.
En bostadsrättsförening som ordnar en insamlingsmöjlighet för privatpersoners farliga avfall, får själv transportera avfallet utan varken anmälan eller
tillstånd. Detta är möjligt eftersom det inte rör sig om någon yrkesmässig
verksamhet.

Vad är farligt avfall

Vilket slags avfall och vilka
egenskaper hos avfallet som
gör att det klassas som farligt, framgår av bilaga 1 och
4 till avfallsförordningen.
Vägledning om klassificering
av farligt avfall finns på
Naturvårdsverkets hemsida.
Farligt avfall är bland annat:
• Spillolja
• Oljefilter
• Glykol
• Avfettningsbad
• Batterier
• Glödlampor, lysrör och
lågenergilampor
• Lösningsmedelsavfall
• Kasserade kemikalier
• Bekämpningsmedel
• Avfall från oljeavskiljare
och tvättrännor.

Upprätta transportdokument
Ett transportdokument ska upprättas för varje transport av farligt avfall. Dokumentet ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag, avfallsmängd, organisationsnummer och kommunkod.
Transportdokumentet ska undertecknas av avsändaren och vid mottagandet av mottagaren. Det är avsändarens
skyldighet att se till att transportdokument upprättas för varje transport.

Anteckna vilket avfall som uppkommer
Anteckningar om det farliga avfallet ska göras årligen och det ska innehålla uppgifter om:
• den mängd avfall som uppkommer årligen
• de slag av avfall som uppkommer i verksamheten
• de anläggningar som olika slag av avfall transporteras till.
Anteckningarna ska sparas i minst tre år.

Förvara avfallet säkert

Förvara farligt avfall så att eventuellt spill eller läckage inte riskerar att förorena mark och vatten eller kan
rinna ned i spill- eller dagvattenbrunnar.
Märk emballage som innehåller farligt avfall med respektive avfallsslag. Blanda inte farligt avfall med annat
farligt avfall, eller med andra slag av avfall. Om blandning ändå har skett ska de olika slagen av avfall separeras från varandra om det behövs ur miljösynpunkt och om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vad händer om du inte följer bestämmelserna?

Miljösanktionsavgift är en administrativ sanktionsavgift, som efter beslut av tillsynsmyndigheten, ska betalas till staten av den som inte följer vissa bestämmelser som meddelats med stöd av miljöbalken. Följs inte
kravet på att upprätta transportdokument för transport av farligt avfall innebär det en miljösanktionsavgift
på 5 000 kr.
I 29 kap. miljöbalken anges vilka påföljder som det kan medföra om man inte följer gällande bestämmelser.
Exempelvis kan man dömas för otillåten miljöverksamhet om man bryter mot skyldigheten att
• anlita transportör av farligt avfall som har särskilt transporttillstånd eller
• anmäla till länsstyrelsen om transport av farligt avfall som har uppkommit i yrkesmässig verksamhet och som inte kräver transporttillstånd.

För mer information
Falu kommun, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Tel: 023-830 00, myndighetsnamnden@falun.se, www.falun.se
Länsstyrelsen
www.lansstyrelsen.se/dalarna
Naturvårdsverket
www.naturvardsverket.se
Lagstiftning

Lagstiftning som är tillämplig vid hantering av farligt avfall är bland annat:
Miljöbalken (1998:808)
Avfallsförordningen (2011:927)
Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Förordning (2008:35) om producentansvar för batterier
Förordning (2007:19) om PCB m.m.
Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
Förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer
Lagtexter finns på www.notisum.se
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