
Avfall är alla föremål och ämnen som innehavaren gör sig 
av med, planerar att göra sig av med eller är skyldig att 
göra sig av med. 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 till exempel vara 
avfall som är frätande, giftigt, skadligt för hälsan, smitt-
spridande, explosivt eller miljöfarligt. 

Exempel på farligt avfall:
-  slam från oljeavskiljare
-  motor- och smörjoljor
-  lösningsmedel eller produkter som innehåller lösnings-
medel
- batterier
-  lågenergilampor och lysrör
-  elektrisk utrustning som innehåller farliga komponenter, 
till exempel kvicksilverbrytare
-  förpackningar som innehållit kemikalier som är giftiga, 
mycket giftiga, miljöfarliga eller starkt frätande
- tryckimpregnerat trä
- rester av bekämpningsmedel
- förorenade jordmassor
- använt absorberingsmedel (beroende på vad som har 
sanerats)

Om du ska skrota en större maskin är det viktigt att du 
tänker på att hela maskinen klassas som farligt avfall. 
Anlita ett företag som har tillstånd för att arbeta med 
skrotning av maskiner. 

Säker förvaring 
Farligt avfall får inte blandas med annat avfall, och varje 
sorts farligt avfall måste förvaras för sig. Avfallet ska för-
varas i anpassade kärl, helst inomhus i utrymmen utan 
avloppgolv. Om avfallet förvaras utomhus ska kärlen vara 
täckta och låsta. Allt farligt avfall ska märkas noga.  

Skyldighet att anteckna
Du ska föra anteckningar över vilka mängder farligt avfall 
som uppkommer varje år och vem som tar emot avfallet 
för vidare hantering. Uppgifterna ska du spara i minst tre 
år och visa upp för oss på miljöförvaltningen, om vi frågar 
efter det. 

Så här gör du dig av med ditt farliga avfall
Det finns flera företag som transporterar och tar hand om 
farligt avfall. Du är skyldig att kontrollera att både trans-
portören och mottagaren har giltigt tillstånd från länssty-
relsen. Du ska även, tillsammans med mottagaren, se till att 
det finns ett transportdokument, som ska undertecknas av 
dig. 

Du som driver en verksamhet där farligt avfall uppkommer är ansvarig för att 
hanteringen följer de lagar och regler som finns. Avfallshantering är en viktig 
del av egenkontrollen och en korrekt hantering leder till en renare miljö.
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Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avsän-
dare, mottagare, avfallsmängd och vilken sorts avfall det 
rör sig om. Om transportdokumentation saknas kan du bli 
skyldig att betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. 

Egen transport av farligt avfall
Om mängden farligt avfall är maximalt 100 kilogram el-
ler 100 liter per kalenderår så kan du ansöka om tillstånd 
för att själv få transportera det till en godkänd mottagare. 
Blankett för ansökan om tillstånd för egen transport av far-
ligt avfall finns på länsstyrelsens webbplats. 

Varje gång du lämnar farligt avfall ska du få ett kvitto på att 
du har lämnat avfallet, kvittot ska du spara i minst tre år. 

PCB, kvicksilver (med undantag för hela lysrör eller andra 
ljuskällor), cyanid eller kadmium får du aldrig transporte-
ra utan särskilt tillstånd. 

På NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg finns en an-
läggning för farligt avfall som drivs av Ohlssons AB. Anlägg-
ningen tar emot farligt avfall från hushåll och verksamheter 
i hela nordvästra Skåne. Kontakta Ohlssons AB om du har 
frågor kring mottagning, kostnader och regler gällande far-
ligt avfall från verksamheter.

Dessa bestämmelser gäller
Kraven kring hantering av farligt avfall finns i avfallsförord-
ningen (2011:927). Bestämmelser om miljösanktionsavgif-
ter finns i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgif-
ter.
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