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Hantera och transportera farligt avfall på rätt sätt
Farligt avfall som uppstår i din verksamhet ska förvaras så att det inte
förorenar mark eller vatten. Borttransport ska göras av transportör som har
tillstånd. Du kan även själv transportera små mängder farlig avfall efter
anmälan till länsstyrelsen. Du får inte lämna farligt avfall på
återvinningscentralerna med undantag av elektronikavfall och lampor som
innehåller kvicksilver.
Vad är farligt avfall?
Det finns olika skäl till att ett visst avfall
klassas som farligt, t.ex. att avfallet är
explosivt, brandfarligt, frätande,
smittförande eller hälso- och miljöskadligt.
Exempel på farligt avfall är spillolja,
oljefilter, oljeavskiljarslam, kylarvätska,
lösningsmedelsrester, asbest, batterier och
lysrör. Farligt avfall ska hållas skilt ifrån
annat avfall och hanteras på särskilt sätt.
I Avfallsförordningen (2011:927) anges
vilka avfallsslag som är farligt avfall.
Hantering och förvaring
av farligt avfall
 Farligt avfall ska förvaras så att ingen
kan komma i kontakt med avfallet och
så att vatten eller mark inte riskerar att
förorenas. I vattenskyddsområden
gäller särskilda krav på förvaring av
spillolja och brandfarliga vätskor.
 Förvaringskärl ska vara tydligt märkta
med innehåll.
 Farligt avfall får inte blandas eller
spädas ut.
 Välj produkter som leder till minskad
mängd farligt avfall och byt ut farliga
produkter till mindre farliga.

 Farligt avfall bör transporteras bort
minst en gång per år. Lagra inte
onödigt stora mängder avfall.
 Anteckna mängd farligt avfall som
uppkommer under året och vart det har
transporterats. Se till att få ett kvitto på
det avfall som har hämtats.
Dokumentationen ska du kunna visa
upp om miljöförvaltningen begär det.
Transport av farligt avfall
 Yrkesmässig transport av farligt avfall
kräver tillstånd från länsstyrelsen. Du
som lämnar avfall är skyldig att
kontrollera att transportören har ett
sådant tillstånd.
 Du ska se till att det finns ett
transportdokument för varje transport.
Dokumentet ska innehålla uppgifter om
avsändare, mottagare, avfallsslag och
avfallsmängd. Dokumentet ska
undertecknas av dig (avsändaren) och
mottagaren när avfallet hämtas. De
flesta godkända transportörer hjälper
dig att upprätta dokumentet.
 Du är även skyldig att kontrollera att
mottagaren (dit transportören kör
avfallet) har tillstånd att ta emot den
typ av avfall som du skickar.
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Egen transport av farligt avfall
Du får själv transportera bort mindre
mängder farligt avfall efter anmälan till
länsstyrelsen.
Observera att transport av avfall som
innehåller kvicksilver, cyanid, kadmium
eller PCB, kräver tillstånd från
länsstyrelsen (gäller ej hela lysrör).
Avfallet ska transporteras till en godkänd
behandlingsanläggning. Kontakta den
anläggning du vill lämna ditt farliga avfall
till, för att kontrollera att de kan ta emot
det. Uppsala Vattens återvinningscentraler
tar bara emot farligt avfall från hushåll.
Elektriskt, elektroniskt avfall
och lampor
Elektriska eller elektroniska produkter
inklusive lampor omfattas av
producentansvaret. För mer information
se:
www.el-kretsen.se.
Regler om avfall
Du ska ha de kunskaper som krävs och
hanteringen ska ske så att risker för
människors hälsa eller miljön förebyggs.
Läs mer i Avfallsförordningen (2011:927)
och miljöbalkens hänsynsregler, se bl a
www.notisum.se.
Vad händer om du bryter
mot reglerna?
Det är straffbart att bryta mot reglerna om
hantering och transport av farligt avfall.
Miljöförvaltningen har skyldighet att
anmäla överträdelser till åklagare.
Om det inte finns ett transportdokument
får du betala en miljösanktionsavgift.
Miljöförvaltningens roll
Miljöförvaltningen har tillsyn över
hantering och transport av farligt avfall.
För tillsynen tar vi ut en avgift enligt taxa
beslutad av kommunfullmäktige.

Mer information
Kontakta miljöförvaltningen
tel. 018-727 43 04,
måndag  torsdag 09.00-11.00 eller via
e-post på miljoforvaltningen@uppsala.se.
Uppsala Vatten och Avfall AB
018-727 93 00
Länsstyrelsen i Uppsala län
010-22 33 000

