Miljö- och hälsa informerar

Farligt avfall från ditt företag
Farligt avfall är avfall som innebär risker för människors hälsa
eller för miljön. Varor som innehåller farliga ämnen blir farligt
avfall när de kasseras, och ska sorteras ut från övrigt avfall.
•
•
•
•
•

Farligt avfall ska hållas åtskilt från annat avfall.
Du får inte blanda olika typer av farligt avfall.
Om avfallet är flytande bör du ha det invallat eller i utrymmen utan
avlopp och i kärl anpassade för avfallet. Som exempel måste du
förvara bilbatterier i behållare som tål batterisyra.
Om avfallet förvaras utomhus måste det i de flesta fall vara skyddad
mot nederbörd.
Förvara det farliga avfallet så att ingen obehörig kan komma åt det.

Farligt avfall från din verksamhet ska dokumenteras. Dokumentationen ska
vara ordnad i tidsföljd och innehålla vilka sorters farligt avfall det är, hur
mycket av varje slag och vart den transporteras. Spara dokumentationen i tre
år och ha den lättillgänglig när miljö- och hälsoskyddskontoret kommer på
inspektion.
Transport av farligt avfall
När du lämnar bort farligt avfall för transport ska du se till det finns ett
transportdokument. Kontrollera att transportören har tillstånd att
transportera och att mottagaren har tillstånd att ta emot avfallet. I
transportdokumentet lämnas uppgifter om avfallsslag, mängd avfall samt
vem som är lämnare (du) och vem som är mottagare.
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Egen transport
Mindre företag, med små mängder farligt avfall, som vill köra det själv
måste först göra en anmälan till länsstyrelsen. Om mängden farligt avfall
överstiger 100 kg alternativt 100 liter per år måste du ha länsstyrelsens
tillstånd innan du transporterar det. Avfall som innehåller kvicksilver
(undantaget hela lysrör eller andra ljuskällor), cyanid, kadmium eller PCBprodukt får aldrig transporteras utan tillstånd.
Elektronikavfall inklusive ljuskällor får du lämna till kommunens
återvinningscentraler. Annat farligt avfall måste du lämna hos ett företag
som har tillstånd att ta emot det.
För mer information:
www.naturvardsverket.se
www.avfallsverige.se
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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