Faktablad Nyköpings kommun
Farligt avfall och transport
– Information om hur du som är verksamhetsutövare kan transportera
farligt avfall utan att skada natur, människor och djur.
Det är viktigt att alla produkter som klassas som farligt avfall tas hand om på
ett säkert sätt. Du får inte blanda farligt avfall med annat avfall och det ska
förvaras så att det inte kan läcka till dag- eller spillvattenbrunnar. För att du
ska kunna ha en god kontroll på avfallshanteringen inom din verksamhet
måste du veta vilka avfallsslag som klassas som farligt.

Exempel på farligt avfall och vilka egenskaper de kan ha
Spillolja, oljefilter, hydraulslang med oljerester, glykol, avfettningsbad,
batterier, glödlampor, lysrör och lågenergilampor, lösningsmedelsavfall,
kasserade kemikalier, elektronik, bekämpningsmedel, avfall från oljeavskiljare
och tvättrännor Även kyl- och frysskåp räknas som farligt avfall på grund av
freoner i äldre maskiners kylsystem.
Exempel på vilka egenskaper farligt avfall kan ha är att de kan vara
brandfarliga, cancerframkallande, explosiva, fosterskadande, frätande,
irriterande, giftiga och hälsofarliga.

Hur ska farligt avfall förvaras?
Vid förvaring av farligt avfall är det viktigt att tänka på att:
• Emballaget ska vara i gott skick.
• Förvaring sker så att det inte kan läcka till exempelvis brunnar eller mark.
• Absorptionsmedel eller annan utrustning för att samla upp spill eller
läckage behöver finnas lättillgängligt.
• Flytande avfall ska förvaras invallat eller med spilltråg.
• Det behöver finnas rutiner för vilka åtgärder som behöver vidtas vid olycka
(exempelvis spill eller brand).
• Det finns en tydlig märkning som minimerar risken för misstag.
• Olika typer av avfall som kan reagera med varandra separeras tydligt.
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• Om det finns risk för påkörning behöver skydd mot detta finnas.
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Transport av farligt avfall
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För borttransport av farligt avfall anlitas oftast en transportör med särskilt
tillstånd från Länsstyrelsen för transport av farligt avfall. Som
verksamhetsutövare är du skyldig att kontrollera att din transportör har de som
krävs för det aktuella avfallet.
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Om ni som verksamhetsutövare vill transportera ert eget farliga avfall måste ni
först anmäla detta till länsstyrelsen. Om mängden farligt avfall blir mer än 100
kg eller 100 liter per år krävs istället tillstånd för transport från länsstyrelsen.
Tillståndkravet gäller även om avfallet innehåller cyanid, kadmium eller en
PCB-produkt eller kvicksilver och utgörs av annat än hela lysrör eller andra
ljuskällor. Tillstånd krävs också om mer än 10 ton eller 50 kubikmeter övrigt
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avfall transporteras av er verksamhet under ett år. Undantaget från kravet på
tillstånd är avfall så som innehåller farliga jordbrukskemikalier, flygaska och
pannaska från oljeförbränning och asbestinnehållande avfall.

Transportdokument
Ett så kallat transportdokument ska upprättas för varje transport av farligt
avfall. Dokumentet ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare,
transportör, avfallsslag, avfallsmängd, organisationsnummer och kommunkod.
Transportdokumentet ska undertecknas av avsändaren och vid mottagandet
av mottagaren. Det är avsändarens skyldighet att se till att transportdokument
upprättas för varje transport. Dokumenten bör sparas i minst tre år. Detta för
att tillsynsmyndigheten ska ha möjlighet att kontrollera dokumenten vid besök.
Åsidosätts kravet på att upprätta transportdokument för transport av farligt
avfall innebär detta en miljösanktionsavgift på 5 000 kr.
Den som utövar verksamhet där det uppkommer farligt avfall ska även föra
egna anteckningar om mängd uppkommet farligt avfall per år, vilka olika slags
avfall som uppkommer, vilka anläggningar som farligt avfall transporteras till
och vem som transporterar. Borttransport av farligt avfall bör ske minst en
gång per år.
Farligt avfall kan klassas som farligt gods vid transport (även vid egen
transport). Regler för transport av farligt gods kan du läsa mer om i
Föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (MSBFS 2009:2,
ADR-S).

Vad säger lagen?
• I Avfallsförordningen SFS 2011:927 kan du läsa mer om farligt avfall, vad
som klassas som farligt avfall och vilket ansvar du som
verksamhetsutövare har. Du kan också hitta sexsiffriga koder för det farliga
avfallet. Det är denna kod du ska använda när du skriver dina
transportdokument. Det avfall som är markerat med en asterisk (*) i
förordningen räknas som farligt avfall.
• I 29 kap miljöbalken anges vilka påföljder som det kan medföra om man
inte följer gällande bestämmelser. Exempelvis kan man dömas till böter
eller fängelse om man:
− för transport av farligt avfall anlitar transportör som saknar särskilt
transporttillstånd för transport av farligt avfall eller
− underlåter att till länsstyrelsen anmäla transport av farligt avfall som har
uppkommit i egen yrkesmässig verksamhet
• I Förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter 11 kap 9 § kan du läsa
mer om miljösanktionsavgifter.

Har du några frågor angående detta går det bra att
kontakta miljöenheten genom att skicka epost till
miljo@nykoping.se
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