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FARLIGT AVFALL 

Säker förvaring 

Du som hanterar farligt avfall (FA) är skyldig att följa reglerna i miljöbalken och 
avfallsförordningen. För att följa de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken krävs att du har 
den kunskap som behövs för att hantera det farliga avfallet på ett säkert sätt. 
 
Tänk på att: 

• Avfallsslag får inte blandas.  

• Varje avfallsslag ska märkas med typ av avfall. 

• Förvaringen ska ske på ytor som är ogenomsläppliga för det avfall som hanteras. 

• Det bör finnas absorptionsmedel till hands för att snabbt kunna suga upp eventuella spill 
och läckage. Det ska sen tas omhand som farligt avfall. 

• Förse lagringsplats utomhus med invallning och nederbördsskydd samt se till att 
obehöriga inte har tillträde. En invallning ska normalt rymma största behållarens volym + 
10 % av summan av övriga behållares volym. 

Anteckningar 

Du som har en verksamhet där farligt avfall uppkommer ska föra anteckningar om avfallet. 
Anteckningarna ska innehålla uppgifter om avfallsslag och årlig mängd och vart avfallet 
transporterats och sparas i tre år så att de kan visas för tillsynsmyndigheten.  

Transporter 

Beroende på avfallsslag transporteras avfallet till anläggningar för deponi, återvinning eller 
destruktion. Du som företagare får bara anlita transportörer som har giltigt 
transporttillstånd att köra aktuell typ av avfall. Länsstyrelsen utfärdar dessa tillstånd. 
Kontrollera att avfallet går till en mottagare med tillstånd för mellanlagring eller 
behandling. 

Transportdokument 

När du lämnar över avfallet för borttransport ska du som avsändare upprätta ett 
transportdokument. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag (EWC-
kod), avfallsmängd, avsändare, transportör och mottagare. Både avsändaren och 
mottagaren ska underteckna dokumentet, en bekräftelse ska skickas från mottagaren efter 
det att avfallet har tagits emot på slutdestinationen.  
 
Dokumenten som visar att avfallet har tagits omhand på ett godkänt sätt ska sparas i tre år. 
Farligt avfall klassas ofta också som farligt gods. Kontakta Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap eller läs mer på deras hemsida, www.msb.se.  

Egentransport  

Undantag för transporttillstånd gäller för avfall som uppkommit i egen anläggning. Om du 
anmäler egentransport till länsstyrelsen får du själv årligen transportera upp till 100 kg eller 
100 liter farligt avfall. För att transportera avfall som innehåller PCB, cyanid eller kadmium 
krävs särskilt tillstånd från länsstyrelsen. Det samma gäller för avfall som innehåller 
kvicksilver, om avfallet utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor. Se länsstyrelsens 
hemsida www.lansstyrelsen.se/stockholm 
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Minska mängderna 

Arbeta för att minska mängderna farligt avfall. Välj om möjligt produkter utan eller med 
en mindre andel farliga ämnen. Det kan t ex vara att välja ett lösningsmedel utan 
aromatiska kolväten. Kan produktionen eller hanteringssättet ändras så att uppkomsten av 
farligt avfall undviks? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har även information och länkar på vår hemsida: www.danderyd.se.  
 
Vid frågor kontakta våra miljöinspektörer på telefon 08-568 910 00 eller via e-post till 
miljo.stadsbyggnad@danderyd.se. 
 

 

 

 

Vad är farligt avfall? 

Vad som är farligt avfall regleras i 
avfallsförordningen (SFS 2011:927). 
Avfallsslagen är förtecknade med 
sexsiffriga koder (EWC) och farligt avfall 
är markerade med asterisk *. En tumregel 
är att de varor som innehåller miljö- eller 
hälsoskadliga ämnen blir farligt avfall när 
det kasseras.  
 
Några exempel på farligt avfall är: 

• Oljor, oljefilter, drivmedel, glykol 

• Lösningsmedel lacknafta, thinner 
mm 

• Färg-, lack-, och limrester 

• Syror och baser  

•


