Hantering av avfall för dig
som företagare
Faktablad Miljökontoret

Hur ska avfall hanteras?
Målen för Sveriges avfallshantering är att mängden
avfall och deras farlighet ska minska och att krets
lopp ska uppnås så långt det är möjligt. För att
uppnå det måste produktionen av varor bli resurs
snåla och avfallet som ändå uppkommer ska
sorteras och hanteras efter sina egenskaper.
Det finns några tumregler för hur det uppkomna
avfallet ska hanteras. Först ska det farliga avfallet
sorteras ut och oskadliggöras (dras undan från
kretsloppet). Resterande avfall ska i första hand
återanvändas, i andra hand återvinnas (avfall det
råder producentansvar på, metaller, organiskt
avfall), i tredje hand energiutvinnas (brännbart
avfall) och i sista hand deponeras.

Vad är avfall?
Farligt avfall är farligt för människors hälsa och
miljön. Farligt avfall kan till exempel vara spillolja,
emulsion, oljeförorenat material (hydraulslangar,
använt absorberingsmedel, trasor etc.) bekämp
ningsmedelsrester, batterier, lysrör, glykol, smitt
förande avfall (inklusive skärande och stickande
avfall som kan vara smittförande), färgrester och
lösningsmedel samt förorenade förpackningar
(förpackningar som inte är dropptorra eller för
packningar som innehållit giftiga ämnen).
Elektronikskrot kan också vara farligt avfall
beroende bland annat på om de innehållerfarliga
komponenter. För att vara säker på att elektronik
avfall hanteras rätt bör det hanteras som farligt
avfall. En komplett förteckning över farligt avfall
återfinns i avfallsförordningen.

Sorterings- och förvaringskrav
Det farliga avfallet ska sorteras ut och hållas
separerat från andra avfallstyper. Du får inte
blanda olika typer av farligt avfall.
Förvaringen ska ske inomhus i låst utrymme.
Flytande farligt avfall ska förvaras invallat så att
spill och läckage inte kan förorena mark eller
vatten.
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Särskilda krav för spillolja
och oljeavskiljare
Särskilda krav gäller för spillolja. Spillolja ska
samlas in och förvaras skild från annat avfall.
Isoleroljor ska hållas åtskilda från varandra.
Olika spilloljetyper bör inte blandas. Smörj- och
hydraulolja bör gå till regenerering när det är
möjligt, det vill säga oljan ska renas för att sedan
kunna användas som ren oljeprodukt igen. Av
fallsmottagare som erbjuder denna tjänst ska
därför väljas i första hand.

egen verksamhet. Anmälan ska återupprepasefter
fem år. De avfallstyper och mängder man själv
kan få transportera efter anmälan är till exempel
följande:
1. avfall som innehåller farliga jordbruks
kemikalier
2. smittförande avfall
3. flygaska/pannaska
4. asbest
5. sammanlagt 100 kg övrigt farligt avfall
per år

Oljeavskiljare ska tömmas på slam och avskild olja
så ofta att den alltid fyller avsedd funktion, dock
minst en gång per år.

Avfall enligt punkt 1-5 får dock inte innehålla PCB,
kvicksilver (om det inte rör hela lysrör. De räknas
in under punkt 5), cyanid eller kadmium.

Krav på anteckningar

Transportdokument

Anteckningar ska föras över vilka avfallstyper
som uppkommer under året, mängd och till vilka
anläggningar det farliga avfallet levereras till.
Anteckningarna ska sparas i tre år.

Du som lämnar farligt avfall till en extern trans
portör ska upprätta ett transportdokument. I detta
ska det framgå vem som är avfallslämnare, trans
portör och mottagare, när avfallet hämtats, vad
som hämtats och vilka mängder. Dokumentet ska
skrivas under av dig och avfallsmottagaren. Du ska
spara en kopia av dokumentet, lämpligen i fem år.

Bortforsling
Farligt avfall ska transporteras bort minst en gång
per år till en mottagare med tillstånd enligt miljö
balken för att ta emot farligt avfall. Det farliga av
fallet ska i normalfallet transporteras bort av
transportör med tillstånd enligt avfallsförord
ningen. Du som avfallslämnare ska kontrollera
att transportören och mottagaren har tillstånd.
Transportörer hittar du till exempel i Gula Sidorna.
Transportören kommer till din verksamhet och
hämtar det farliga avfallet på plats.

Mellanlagring
Om du tar emot farligt avfall från andra än dig
själv för lagring räknas det som mellanlagring av
farligt avfall. Det är antingen anmälnings- eller
tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Anmälan
lämnas till miljökontoret. Tillstånd söks hos
länsstyrelsen.

Om du gör anmälan till länsstyrelsen kan du i
vissa fall få transportera bort farligt avfall från din

Har du frågor, ring gärna 016-710 10 00
och fråga efter en miljöinspektör på miljöskydd.

