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Information om farligt avfall och annat avfall 
 
Information om hur du som är verksamhetsutövare ska hantera, förvara och 
transportera farligt avfall och annat avfall utan att skada människors hälsa 
eller miljön. 
 
Farligt avfall är avfall som kan skada människors hälsa eller miljön och ska tas 
omhand separat. Exempel på farligt avfall är spillolja, batterier, färgrester, 
kemikalieavfall och elektriskt avfall. Hur farligt avfall ska hanteras regleras i 
miljöbalken och avfallsförordningen. Genom att se över vilka produkter du 
använder i din verksamhet kan du ersätta produkter med mer miljöanpassade 
produkter och minska de negativa effekterna av det avfall du producerar. 
 

Sortering 
Du ska sortera ut brännbart avfall och förvara det skilt från annat avfall. 
Förpackningsavfall som du producerar i din verksamhet ska du från den 1 januari 
2021 sortera separat och lämna till förpackningsåtervinning.  
 
Olika sorters farligt avfall får inte blandas eller spädas ut med varandra eller med 
andra slag av avfall eller material. 
 

Förvaring 
Farligt avfall ska förvaras var för sig i täta behållare som är märkta med minst typ av 
farligt avfall (ex spillolja, oljefilter, etc.) samt att det är farligt avfall. Flytande farligt 
avfall ska förvaras i en tät behållare på en hårdgjord och invallad yta.  
 
Invallningen ska rymma minst volymen av den största avfallsbehållaren plus 10 % 
av övrig lagrad volym. En lokal med tätt golv, trösklar och ingen golvbrunn kan 
räknas som invallad. Vid förvaring utomhus ska invallningen ha regnskydd eller tak 
så att den inte fylls med vatten. Påkörningsskydd ska finnas där behållarna riskerar 
att skadas av fordon.  
 
Absorptionsmedel ska alltid finnas lättillgängligt. Absorptionsmedlen ska anpassas 
till vilket avfall som lagras för att förhindra oönskade kemiska reaktioner. Efter 
användning klassas hela blandningen som farligt avfall. 
 

Transport 
Endast transportörer som har ett särskilt tillstånd får anlitas för att transportera 
avfall. Avfallet måste lämnas till en godkänd mottagare för mellanlagring eller 
behandling. Innan du lämnar ifrån dig ditt avfall är du skyldigt att kontrollera att 
den du lämnar avfallet till har tillstånd att transportera den typen av avfall. Ditt 
kontrollansvar gäller inte om du lämnar ditt avfall till kommunen eller den som 
kommunen har anlitat. 
 
Om du gör en anmälan till Länsstyrelsen får du själv transportera upp till 100 kg 
eller 100 liter farligt avfall, som har uppkommit i din egen verksamhet, per år till en 
godkänd mottagare. En sådan anmälan gäller i fem år. För att transportera avfall 
innehållande PCB, cyanid, kadmium, eller kvicksilver (utom hela lysrör och andra 
ljuskällor) krävs det tillstånd. 
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Spårbarhet av farligt avfall 
Den 1 augusti 2020 började en ny avfallsförordning (2020:614) att gälla. I den nya 
avfallsförordningen har regler om spårbarhet av farligt avfall förtydligats och 
utökats. Här är en sammanfattning av några av de viktigaste förändringarna. 
 
Anteckningsskyldighet (6 kap. 1  §) 
När du, som bedriver yrkesmässig verksamhet, lämnar ifrån dig farligt avfall till en 
transportör eller insamlare har du en skyldighet att föra anteckningar. 
Anteckningarna ska på begäran kunna visas upp för tillsynsmyndigheten. 
Anteckningarna ska föras innan en transport av farligt avfall påbörjas och sparas i 
minst tre år.  
 
Du ska föra anteckningar om: 

1. var avfallet producerats, 
2. datum för borttransport, 
3. transportsätt, 
4. vem som ska transportera bort avfallet, 
5. avfallets vikt i kilogram, och 
6. mottagaren och platsen där avfallet slutligen ska behandlas 
 
Skyldighet att lämna anteckningar till avfallsregistret (6 kap. 11 §) 
Du ska registrera dina anteckningar elektroniskt till Naturvårdsverkets 
avfallsregister.  Rapporteringen ska ske inom två arbetsdagar från det att 
anteckningarna har förts. Skyldigheten att rapportera till avfallsregistret gäller från 
och med den 1 november 2020. Du behöver inte rapportera sådan hanterings som 
skett före dess. Mer information om inrapporteringen finns på Naturvårdsverkets 
hemsida: http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Ny-
rapportering-av-farligt-avfall-fran-1-november/  
 
Transportdokument (6 kap. 19 §) 
När farligt avfall transporteras inom Sverige ska det medfölja ett transportdokument. 
Detta gäller både om du själv transporterar farligt avfall eller om du lämnar till en 
transportör. Det är du och din transportör som ansvarar för att transportdokument 
medföljer transporten. Transportdokumentet ska vara underskrivet både av den som 
lämnar och den som transporterar det farliga avfallet. 
 
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) 

 
Mer information 
Finns i miljöbalkens 2 och 15 kap, avfallsförordningen (SFS 2020:614) samt på 
naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se. 
 

 

http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Ny-rapportering-av-farligt-avfall-fran-1-november/
http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Ny-rapportering-av-farligt-avfall-fran-1-november/
http://www.naturvardsverket.se/

