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Vad är farligt avfall –
och hur ska det tas om hand?
Visst avfall anses vara såpass farligt för
miljö och/eller hälsa att det är klassat
som farligt avfall. För dessa avfallsslag
gäller speciella regler.

• Uttjänta fordon som inte tömts på vätskor eller farliga
komponenter

Vad är farligt avfall

• Avfall som innehåller tungmetaller t.ex. antimon, arsenik,
bly, koppar, tenn, nickel och sexvärt krom, om de klassas
som farliga ämnen antingen i metallisk form eller om de
ingår i en förening.

Några exempel på farligt avfall:
• Oljeavfall
• Lösningsmedelsavfall
• Färg-och lackavfall samt lim- och fogmasseavfall som
innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga
ämnen
• Köldmedia (CFC, HCFC och HFC)
• Impregnerat trä
• Miljöfarliga batterier t.ex. batterier som innehåller kvicksilver, bly eller kadmium
• Elektriska och elektroniska produkter som kan innehålla
farliga komponenter
• Starkt surt eller alkaliskt avfall
• Elkabel, om ni inte kan visa att kabeln inte innehåller
farliga ämnen

• Avfall som innehåller kvicksilver (till exempel lysrör) eller
kadmium

• Avfall som innehåller PCB
• Bekämpningsmedelsavfall

Förvaring och märkning
Farligt avfall ska samlas upp och tas omhand. Om det farliga
avfallet inte redan är inneslutet i en produkt, till exempel i
lysrör, datorer med mera, så ska det förvaras i tättslutande
emballage som inte påverkas av innehållet. Det är inte tillåtet
att låta exempelvis lösningsmedel dunsta av.
Olika typer av farligt avfall får i regel inte blandas. Behållare
ska märkas med ”farligt avfall” och vad de innehåller.
Farligt avfall ska förvaras på särskild iordningställd plats där
eventuellt spill eller läckage inte kan nå avlopp, dagvattennät,
vattenrecipient eller genomsläpplig mark. För övrigt gäller
samma förvaringsregler som för kemikalier; se miljöförvaltningens faktablad om säker lagring av kemikalier.

Kontrollera vart avfallet går!
Den som driver verksamhet där farligt avfall uppkommer
är skyldig att kontrollera att transportör och mottagare av
farligt avfall har de tillstånd som krävs för att få handskas
med avfallet.
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Vad som är farligt avfall framgår av bilaga 3 och 2 kap 2 §
avfallsförordningen (SFS 2020:614). Bilaga 3 är en förteckning över både vanligt avfall och farligt avfall. Farligt avfall
anges med en asterisk (*) efter den sexsiffriga koden.
Till farligt avfall räknas även avfall som har en eller flera
farliga egenskaper enligt 2 kap 2 §.
Den som driver en verksamhet ska själv klassificera sitt avfall.
Detta är viktigt för att den fortsatta hanteringen av avfallet
ska bli rätt. I inledningen till bilaga 3 står det om hur du ska
gå tillväga för att klassificera avfall.

• Isolermaterial som innehåller asbest

FAKTABLAD
Miljöförvaltningen

Anteckningsskyldighet
Den som driver verksamhet där farligt avfall uppkommer ska,
för varje typ av farligt avfall, anteckna uppgifter om:
• var avfallet producerats
• avfallets vikt i kilogram
• datum det transporterats bort
• transportsätt
• mottagare och plats där avfallet ska hanteras på annat sätt
än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.
Anteckningarna ska sparas i minst tre år och ska på
begäran kunna visas upp för tillsynsmyndigheten. Se även
Rapportering till avfallsregister nedan.

Anteckningarna ska göras innan transporten påbörjas, de ska
sparas i minst 1 år och ska på begäran kunna visas upp upp
för tillsynsmyndigheten. Se även Rapportering till avfalls
register nedan.
Undantag från tillståndskrav
För transport av vissa avfallstyper krävs inte tillstånd, men du
måste anmäla transporten till länsstyrelsen. Vilka typer det
gäller listas i 5 kap 2 § avfallsförordningen (SFS 2020:614).
Transporterar du max 100 kg eller 100 liter farligt avfall per
kalenderår behöver du inte heller tillstånd, även dessa transporter måste dock anmälas till länsstyrelsen.

Transportdokument
Den som lämnar och/eller transporterar avfall ska se till att
det finns ett transportdokumnet som medföljer transporten.
Transportdokumentet ska innehålla uppgift om:
• avfallstyp
• avfallets vikt i kilogram
• datum för transporten
• från vilken ursprunglig och till vilken slutlig plats avfallet
transporteras
• transportör
• lämnare och slutlig mottagare

Innehåller avfallet cyanid, kadmium eller PCB samt kvicksilver, i annat än hela ljuskällor, måste man alltid ha tillstånd
oavsett mängd som transporteras.

Transportdokumentet ska vara undertecknat av den som ska
transportera avfallet och, om sådan finns, lämnaren. Se även
Rapportering till avfallsregister nedan.

NYTT 2020: RAPPORTERING TILL
AVFALLSREGISTER
Från den 1 november 2020 ska antecknade uppgifter
om farligt avfall också rapporteras in till det nationella
avfallsregistret som upprättats av Naturvårdsverket.
På naturvardsverket.se kan du läsa om vad som ska
registreras och hur det går till. Se även Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:5).

Transporter - tillstånd och
anteckningsskyldighet
För att få transportera farligt avfall yrkesmässigt måste man
ha tillstånd från länsstyrelsen (det finns undantag; se Undantag från tillståndskrav).
Transportören ska, för varje typ av farligt avfall som transporteras, anteckna uppgifter om:
• avfallets vikt i kilogram
• datum för transport
• från vem och från vilken plats avfallet transporteras
• till vem och till vilken plats avfallet transporteras
• transportsätt
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MER INFORMATION
lagrummet.se (lagstiftning)
kemi.se (Kemikalieinspektionen)
naturvardsverket.se (Naturvårdsverket)
lansstyrelsen.se/vastragotaland
(länsstyrelsen Västra Götaland)
goteborg.se (Göteborgs Stad)

