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Exempel på farligt avfall är batterier, lysrör, spillolja, oljefilter, använt absorptionsmedel eller 

bekämpningsmedelsrester. 

 

 
 
 

Information till verksamheter där farligt avfall uppkommer 
 
 

Vad är farligt avfall?  
Avfall som har egenskaper som gör att det är 

farligt, det kan till exempel vara: 

• Explosivt 

• Frätande 

• Cancerogent 

• Ekotoxiskt 

• Giftigt eller mycket giftigt 

 

Du kan ta reda på om ditt avfall räknas som farligt 

på olika sätt. Du kan till exempel: 

 

• Se om produkten (gäller kemikalier) är 

märkt med ett faropiktogram 

(farosymbol), då kan du misstänka att 

det är farligt avfall!  

 

• Se om avfallet har en avfallskod med 

asterisk i Avfallsförordningen (2011:927) 

bilaga 3, då är det farligt avfall. Ett avfall 

ska dessutom, oavsett uppgifterna i bilaga 

4 klassas som farligt avfall om det har 

några av ovan nämnda egenskaper.  

 

• Ett annat sätt är att se i produktens 

säkerhetsdatablad under avsnitt 13. 

Där ska finnas information om hur 

produkten ska sorteras när den blir avfall 

och även hur tömda behållare ska 

sorteras.  

 

Hantering av farligt avfall 
Vid hantering av farligt avfall gäller samma krav på 

försiktighetsmått som för andra kemiska produkter. 

Du ska bland annat ha de kunskaper som krävs och 
hanteringen ska ske så att risker för människors 

hälsa eller miljön förebyggs.  

Några av de viktigaste kraven vid hantering av 

farligt avfall är följande: 

• Du får inte minska mängden eller volymen avfall 

genom att till exempel driva av lösningsmedel, 
pressa oljefilter eller separera olje- och vattenfas 

genom att hälla spillolja i en oljeavskiljare. 
 

• Du får inte blanda farligt avfall med andra slag 

av farligt avfall, med annat avfall eller med andra 
ämnen eller material om det inte sker på ett sätt 

som kan godtas från miljösynpunkt. 
 

•Farligt avfall ska förvaras så att barn eller andra 

människor inte kan komma i kontakt med avfallet 
eller så att vatten eller mark inte riskerar att 

förorenas. I vattenskyddsområden gäller 
särskilda krav på förvaring av spillolja och 

brandfarliga vätskor. 

 
•Normalt bör du låta transportera bort avfallet 

minst en gång per år. Du får inte lagra på dig 
onödigt stora mängder avfall.  

 
•Avfallsbehållare eller andra förvaringskärl/ 

originalförpackningar ska vara tydligt märkta med 

innehåll. 
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Vad som krävs av dig då farligt avfall uppkommer i din verksamhet 
 
Du måste föra avfallsjournal 
Om det uppstår farligt avfall på din verksamhet så 

måste du för varje typ av farligt avfall anteckna 
följande uppgifter: 

1. var avfallet producerats (om du har flera 

olika anläggningar så ska det framgå vilken 
anläggning det kommer ifrån), 

2. datum för borttransport, 

3. transportsätt (exempelvis sjötransport, 

järnväg. flyg, vägtransport), 

4. vem som ska transporterar bort avfallet, 

5. avfallets vikt i kg, 

6. den mottagare och den plats där avfallet 

ska hanteras på annat sätt än genom att 
mottagaren transporterar eller lastar om 

det. 
 

Detta ska antecknas innan transport! 
6 kap 1 § Avfallsförordning (2020:614) 

 

Anteckningarna ska föras i kronologisk ordning och 

bevaras i minst tre år.  
6 kap 6 § Avfallsförordning (2020:614) 

 

Ifall ni anlitar en utomstående firma för service och 

underhåll och de tar med sig det farliga avfallet, 
elektriker som tar med sig lysrör, så ingår det inte 

i farligt avfall som ni ska notera i avfallsjournalen 
(eller rapportera in till avfallsregistret). 

 

Du måste anmäla till länsstyrelsen om du 
själv kör bort ditt farliga avfall 
 Om du själv kör bort ditt farliga avfall så måste du 
göra en anmälan till Länsstyrelsen. Detta gäller 

oavsett hur lite farligt avfall som du kör bort. Det 

finns alltså ingen nedre gräns för när du inte 
behöver lämna in en anmälan. Om du kör bort mer 

än 100 kg eller 100 l farligt avfall måste du ansöka 
om tillstånd.  
5 kap 7 § Avfallsförordning (2020:614) 
5 kap 1 § Avfallsförordning (2020:614) 

 

Transport av farligt avfall som innehåller dessa 

avfallsslag ska anmälas oavsett mängd, dvs det 

räcker med en anmälan även om det är mer än 100 

l eller 100kg:  

a) farliga jordbrukskemikalier  

b) flygaska och pannaska från 

oljeförbränning  

c) smittförande avfall  
d) asbestinnehållande avfall 

e) avfall från förbränning eller pyrolys av 
hushållsavfall och liknande handels-, 

industri- och institutionsavfall.  
5 kap 2 § Avfallsförordning (2020:614) 

 

OBS! För att transportera avfall som innehåller 
PCB-produkt, kvicksilver (med undantag för hela 

lysrör eller andra ljuskällor), cyanid eller kadmium, 
behövs alltid särskilt tillstånd oavsett mängd och 

vikt! Det behövs även tillstånd för att köra bort mer 

än 10 ton avfall som inte är farligt avfall eller mer 
än 50 m3 avfall som inte är farligt avfall från egen 

verksamhet. 
5 kap 1 § Avfallsförordning (2020:614) 

 

Vid transporten ska det finnas ett 
transportdokument  
När farligt avfall lämnas till ny innehavare för 
transport ska den som lämnar avfallet och den som 

tar emot avfallet se till att det finns ett 

transportdokument. Även den som kör sitt egna 
farliga avfall ska ha ett transportdokument. 

Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om: 
1. avfallstyp, 

2. avfallets vikt i kilogram, 
3. datum för transporten, 

4. från vilken ursprunglig plats och till vilken 

slutlig plats avfallet transporteras, 
5. transportör, och 

6. lämnare och slutlig mottagare, om sådana 
finns. 

Transportdokumentet ska vara undertecknat av 

den som ska transportera avfallet enligt första 
stycket och, om sådan finns, lämnaren. Om 

transportdokumentet är elektroniskt, ska 
undertecknandet ske med lämnares signatur. 
6 kap 19 § Avfallsförordning (2020:614) 

 

Du måste rapportera in till 
Naturvårdsverkets avfallsregister 
Uppgifterna ska lämnas elektroniskt senast två 

arbetsdagar efter den tidpunkt när anteckningen 
ska göras. Det innebär att du ska ha antecknat i din 

avfallsjournal senast innan borttransport av avfallet 

och då har du ytterligare 2 dagar på dig att 
rapportera in det till Naturvårdsverket.  

 

 


