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Ni som driver en verksamhet där farligt avfall 
uppkommer är ansvariga för att hanteringen föl-
jer de lagar och regler som finns. Avfallshantering 
är en viktig del av egenkontrollen och en korrekt 
hantering leder till en renare miljö. 

Vad är farligt avfall?
Avfall är alla föremål, ämnen eller substanser som 
samlas in, bortskaffas eller återvinns. Ägaren till 
avfallet kan göra sig av med det frivilligt, men kan 
även vara skyldig att göra sig av med avfallet. Till 
farligt avfall räknas avfall som kan medföra risker 
för människors hälsa och miljön. 

Vilka föremål och ämnen som är farligt avfall 
finns angivet i avfallsförordningen 2011:927. Det 
kan exempelvis vara avfall som är frätande, giftigt 
eller framkallar cancer. Andra egenskaper som gör 
ett avfall farligt är om det är skadligt, smittspri-
dande, irriterande för huden, explosivt eller gif-
tigt för levande varelser i naturen. 

Exempel på farligt avfall
•	 Slam från oljeavskiljare 
•	 Motor-, transmissions- och smörjoljor 
•	 Färg- och lackavfall som innehåller lösnings-

medel
•	 Batterier
•	 Lågenergilampor och lysrör
•	 Elektronisk utrustning som innehåller farliga 

komponeneter till exempel kvicksilverbrytare.
•	 Förpackningar som innehållit kemikalier som 

är giftiga, mycket giftiga, miljöfarliga eller 
starkt frätande. 

Många bäckar små...
Även små mängder farligt avfall kan orsaka stora
skador, både på miljön och på människors hälsa. 

Det handlar om farligt avfall

Därför är det viktigt att hantera allt farligt avfall 
på rätt sätt. 

Egenkontroll
Uppkommer det farligt avfall i er verksamhet är ni  
skyldiga att föra anteckningar över:
•	 Mängden avfall som uppstår under året.
•	 Vilken sorts avfall det handlar om.
•	 Vart avfallet transporteras och omhändertas.

Uppgifterna ska ni spara i minst tre år och hålla 
tillgängliga för tillsynsmyndigheten. 

Säker förvaring
Avfall ska helst förvaras inomhus i utrymmen 
utan golvavlopp. Om avfallet förvaras utomhus 
ska det förvaras i täckta och anpassade kärl. Ut-
rymmena eller kärlen måste gå att låsa. Allt farligt 
avfall ska märkas med hänsyn till dess hälso- och 
miljöfarliga effekter. 

Godkänd transportör
När ni lämnar bort ert avfall är ni skyldiga att:
•	 Upprätta ett transportdokument.
•	 kontrollera att både transportören och mot-

tagaren har giltigt tillstånd från länsstyrelsen. 

Ett transportdokument ska innehålla:
•	 Avsändare
•	 Mottagare
•	 Transportör
•	 Vilken sorts avfall det är
•	 Avfallsmängd

Till sist ska dokumentet undertecknas av både er 
och den som är mottagare av avfallet.
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Undantag 
I verksamheter där det uppkommer en mindre 
mängd farligt avfall kan ni själva få köra det till en 
avfalls- och återvinningsanläggning, men då krävs 
det att ni anmäler det till länsstyrelsen. Avfallet 
ska ni lämna hos en mottagare som har tillstånd 
att ta emot avfallet. Begär kvitto på att ni har läm-
nat avfall. Kvittot ska sparas i minst tre år. Anmäl-
ningsblanketten finns på länsstyrelsens hemsida, 
www.lansstyrelsen.se/skane eller på telefon 040-
25 20 00/ 044-25 20 00. 

För att ovanstående ska gälla får mängden farligt 
avfall inte vara mer än 100 kilo eller 100 liter per 
kalenderår. 

PCB, kvicksilver (med undantag för hela lysrör el-
ler andra ljuskällor), cyanid eller kadmium får ni 
aldrig transportera utan särskilt tillstånd. 

Skrotning av stora maskiner 
Vid skrotning av stora maskiner måste ni tänka 
på att hela maskinen klassas som farligt avfall. För 
att inte behöva omhänderta allt som farligt avfall 
kan ett förbehandlingsföretag anlitas. Det är vik-
tigt att kontrollera att företaget har tillstånd för 
att arbeta med demontering. I Sverige finns ett 
20-tal förbehandlingsföretag som har tillstånd att 
demontera elektronikavfall. Dessa går att hitta på 
Gula sidorna. 

Farligt avfall får inte blandas
Farligt avfall måste hållas åtskilt från annat avfall och 
får inte heller blandas med andra typer av farligt 
avfall. 

Miljösanktionsavgift 
De företag som bryter mot miljöbalkens regler 
måste betala en miljösanktionsavgift. De överträ-
delser som leder till miljösanktionsavgifter finns 

angivna i förordningen om miljösanktionsavgifter 
i miljöbalken. 

Exempel på avgifter:
•	 Avsändare av farligt avfall har inte upprättat 

transportdokument, 5 000 kronor. 

Tillsynsmyndigheternas roll
Tillsynsmyndigheternas uppgift är att se till att 
miljöbalkens bestämmelser följs. När det gäller 
farligt avfall kommer ni främst i kontakt med 
miljönämnden och länsstyrelsen. På miljöförvalt-
ningen svarar vi på frågor, tar emot anmälningar, 
utför inspektioner och kan begära in uppgifter 
om till exempel en transporterad mängd farligt 
avfall. Till länsstyrelsen vänder ni er för att bland 
annat anmäla egen transport av avfall. 

Närmaste avfallsanläggning i Helsingborg
I Helsingborg finns en avfallsanläggning och det 
är NSRs anläggning på Filborna. På anläggningen 
kan ni lämna all slags avfall, allt från byggavfall 
till spillolja. Observera att ni som företag ska ta 
vägen in via vågen. Där får ni ett kvitto på vad ni 
lämnat och att avfallet är lämnat till en godkänd 
mottagare. 

Lysrör utgör ett undantag och kan lämnas på åter-
vinningsgården. Glöm inte att begära kvitto. Mer 
infomation finns på NSRs hemsida, www.nsr.se. 

 
För mer information
Kontakta gärna miljöförvaltningen.
E-post: miljoforvaltningen@helsingborg.se
Tel: 042-10 77 50 Fax: 042-10 50 44
Carl Krooks gata 10, 251 89 Helsingborg
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