1(4)

Rev. 2011-11-03

Information om
avfallshantering för företag
Huvudprincipen är att allt avfall ska omhändertas och att så lite som möjligt ska
deponeras. Avfall kan indelas i olika grupper utifrån den lagstiftning som gäller för
olika slag av avfall: farligt avfall, producentansvarsmaterial (förpackningar,
returpapper, elektronikskrot, däck, skrotbilar mm.), brännbart avfall och icke
brännbart avfall samt hushållsavfall.

Farligt avfall
Exempel på farligt avfall är spillolja, oljefilter, lysrör, kemikalierester, blybatterier,
visst färg- och lackavfall. Farligt avfall ska sorteras ut från annat avfall.
Avfallsjournal
Du ska för varje slag av farligt avfall som uppkommer i verksamheten föra
anteckningar om vilken mängd som uppkommer årligen, samt vart det
transporteras. Anteckningarna ska bevaras i minst tre år.
Hur blir jag av med farligt avfall?
Du kan antingen köra själv eller låta godkänd transportör hämta det.

Egen transport av farligt avfall:
Ska du transportera farligt avfall själv behöver du först göra en anmälan eller söka
tillstånd, vilket görs hos länsstyrelsen. Anmälan eller tillståndet söks vid ett tillfälle
och gäller sedan i fem år. Kontakta länsstyrelsen för blanketter och information,
tel. 013-19 60 00 eller www.lansstyrelsen.se/ostergotland.
Anmälan om transport av farligt avfall från den egna verksamheten krävs om:
 mängden är mindre än 100 kg eller 100 l per år.
Om mängderna är större eller om avfallet
 innehåller kvicksilver (undantag hela lysrör och andra ljuskällor), cyanid,
kadmium eller en PCB-produkt.
krävs tillstånd.
Det farliga avfall du transporterar själv ska köras till en anläggning med tillstånd
t.ex. Tekniska verken i Linköping. På Hulje avfallsstation och Åsbodalen kan du
lämna lysrör, men de tar inte emot övrigt farligt avfall från företag. Det är den som
lämnar bort farligt avfall som har ansvaret för att kontrollera att det sker till någon
som har erforderliga tillstånd/har gjort den anmälan som behövs. Det gäller inte
om farligt avfall lämnas till kommunen eller den som kommunen har anlitat.
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Du som transporterar är skyldig att föra anteckningar om detta som omfattar
uppgifter om: avsändare, mängd som transporteras årligen, på vilket sätt avfallet
transporteras och vart avfallet transporteras. Anteckningarna ska bevaras minst ett
år.
Den som transporterar farligt avfall åt andra ska även föra anteckningar om
varifrån de olika avfallsslagen kommer, hur ofta de olika avfallsslagen samlas in och
mängden som samlas in årligen. Anteckningarna ska bevaras i minst tre år.
När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att transporteras inom Sverige ska
den som lämnar avfallet och den som tar emot avfall se till att det finns ett
transportdokument. Det ska innehålla uppgifter om avfallsslag, mängd, lämnare
och mottagare. Transportdokumentet ska undertecknas av lämnaren.

Att lämna farligt avfall till transportör
Miljökontoret rekommenderar att man låter hämta avfallet på plats genom godkänd
transportör. Fördelar med att få det farliga avfallet hämtat är att du slipper söka
tillstånd/göra anmälan till länsstyrelsen om egen transport. Vanligtvis upprättar
transportören transportdokumentet.
Den som lämnar bort farligt avfall har dock ansvar för att kontrollera att det sker
till någon som har erforderliga tillstånd/har gjort den anmälan som behövs. Det
gäller inte om farligt avfall lämnas till kommunen eller den som kommunen har
anlitat.
Förvaring av farligt avfall
När du förvarar farligt avfall i verksamheten i väntan på transport ska förvaringen
ske på ett sätt så att riskerna för olägenhet för miljön och människors hälsa
minimeras. Farligt avfall bör förvaras oåtkomligt för obehöriga, på hårdgjort
underlag utan avlopp och så att eventuellt spill och läckage lätt kan samlas upp.
Olika slag av farligt avfall får inte blandas med varandra.
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Producentansvarsmaterial
Förpackningar
Producentansvaret innebär bl.a. att producenter ska ordna insamlingssystem och se
till att förpackningarna tas om hand. Företagen kan uppfylla sitt producentansvar
genom att ansluta sig till REPA och betala förpackningsavgift. Avgiften tas endast
ut i ett led. Som grundprincip betalas förpackningsavgiften av ”fyllaren” (det
företag som fyller eller packar en förpackning). Det är därmed alltid kostnadsfritt
för dig att lämna dina källsorterade förpackningar till återvinning men för transport
till insamlingsplatserna svarar ”slutförbrukaren” själv.
Hur blir jag av med förpackningar?
För förpackningar (papp, papper, kartong, plast, glas, aluminium och stålplåt) som
har ett uppbyggt insamlingssystem är du skyldig att sortera ut dessa fraktioner från
övrigt avfall och lämna detta till insamling.
Samtliga förpackningar som omfattas av producentansvar kan du lämna gratis på
Hulje eller Åsbodalens avfallsstationer. Förpackningarna ska vara väl ursköljda,
skruvkorkar vara avtagna, papper- och kartongemballage ska sorteras för sig.
Annat material med producentansvar
Utöver producentansvar för förpackningar så finns även liknande regler för
exempelvis returpapper, däck, elektronikskrot och skrotbilar.

Storsäckar och ensilageplast hos lantbruk
För mjuka plaster som exempelvis storsäckar och ensilageplast finns ett
producentansvar. ReAgro AB står för insamlingen av den här typen av plast. Den
enskilde lantbrukaren kan vid ett eller två tillfällen per år lämna plastavfallet gratis
på angivna insamlingsplatser. Vänd dig till återförsäljarna eller insamlarna för mer
information om de praktiska rutinerna.

Elda avfall
Inom detaljplanelagt område är det förbjudet att elda avfall. I områden utan
detaljplan är torrt trädgårdsavfall det enda avfall som generellt får eldas. Övrigt
avfall ska lämnas för omhändertagande. Tänk på att enbart elda när det inte är
brandrisk och så att du inte stör grannarna. Hör med räddningstjänsten om du är
osäker.
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Övrigt avfall
Anmälan till länsstyrelsen krävs om man yrkesmässigt kör sitt eget avfall och
avfallet överstiger 50 ton eller 250 m3 per år. Anmälan gäller i fem år.
Om man kör avfall åt andra krävs tillstånd från länsstyrelsen.
Brännbart avfall
Från och med 1 januari 2002 får brännbart avfall inte deponeras. Brännbart avfall
skall sorteras ut från icke brännbart avfall och sedan transporteras till godkänd
mottagare. Brännbart avfall får således inte blandas med icke brännbart avfall i en
container för transport till avfallsanläggningen.
Brännbart avfall som uppkommer i företaget kan lämnas till Hulje avfallsstation
eller till Åsbodalens avfallsstation. Du får normalt inte elda på egen hand oavsett
om det är utomhus eller i panna, oberoende av modell.
Icke brännbart avfall
Icke brännbart avfall sorteras ut från brännbart avfall och transporteras till
godkänd mottagare.
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
För hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som uppstår i personalmatsalar,
fikarum, omklädningsrum och toaletter samt vid städning av dessa utrymmen så
har kommunen enligt lag monopol på insamling och omhändertagande.
Hushållsavfallet samlas upp i gröna plasttunnor som hämtas med visst intervall
enligt abonnemang upprättat med tekniska kontoret.
För verksamheter som har en välfungerade avfallshantering och sortering i t.ex.
containrar finns möjligheten att söka totalbefrielse från hämtning av hushållssopor.
Dispensen gäller max tre år och söks hos miljönämnden.

Vid frågor är du välkommen att kontakta miljökontoret.
Tel. 0142-850 00
Hemsida: www.mjolby.se

