
Är du företagare och
har farligt avfall?
 

På grund av rådande lagstiftning och
rapporteringskrav, kan företag och verksamheter
inte lämna farligt avfall på kretsloppscentralen i
Tyresö. Här hittar du mer information om hur du
ska göra.



Företag och verksamheter har två
valmöjligheter för att hantera sitt farliga avfall.

Oavsett vald transportlösning, behöver du rapportera dina uppgifter om detta
till Naturvårdsverkets avfallsregister.
     

Anlita ett företag som hämtar
 

Om du vill göra det enkelt för ditt företag, anlitar du ett godkänt företag som
hämtar upp ditt farliga avfall vid din verksamhet. Det farliga avfallet
transporteras sedan till behandlingsanläggning för återvinning eller destruering.
     

Transportera själv till behandlingsanläggning
 

Om ditt företag innehar transporttillstånd för farligt avfall, eller har anmält
transporten till Länsstyrelsen, kan ni transportera detta till valfri godkänd
behandlingsanläggning för farligt avfall. Transportdokumenten kan dessutom
ligga till grund för företagets egenkontroll och uppföljningsarbete. Om
transportdokument saknas kan du få betala en miljösanktionsavgift.
     
Notera att det är bäst att i förväg ringa och anmäla besöket till anläggningen och
säkerställa att den tar emot det du vill lämna.
     
Exempel på behandlingsanläggningar:
• Ragn-Sells avfallsbehandling AB, Upplands-Bro
• SRV Återvinning AB, Huddinge
• Stena Recycling, Enskede (obs! mängdbegränsning)
• Stena Recycling, Huddinge
• Stena Recycling, Järfälla
• SÖRAB, Täby



Varför ska verksamheter rapportera?
 

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför har kraven
skärpts på att företag och verksamheter ska rapprotera uppgifter om sitt
farliga avfall, till Naturvårdsverkets avfallsregister, i enlighet med de regler
som gemensamt beslutats på EU-nivå.
     

Vilka verksamheter berörs?
 

De verksamheter som enligt lag ska rapportera in uppgifter till
avfallsregistret är de som:
• producerar farligt avfall
• använder farligt avfall
• transporterar farligt avfall
• samlar in farligt avfall
• behandlar farligt avfall
• mäklar eller handlar med farligt avfall
     



Vilka uppgifter ska anges?
 

Vilka uppgifter som ska rapporteras beror på i vilken typ av verksamhet som
avfallet har uppstått. Det handlar bland annat om var avfallet producerats,
datum för uppkomst, vikt och transport.

Rapportera via webben
 

Rapporteringen till avfallsregistret gör du med hjälp av
e-legitimation på:
www.naturvardsverket.se/avfallsregister
 

En verksamhet som ofta rapporterar till avfallsregistret kan ansluta sitt
administrativa verksamhetssystem till Naturvårdsverkets API för att
lämna anteckningar direkt via: 
www.naturvardsverket.se/avfallsrapportering

Har vi farligt avfall?
 

Många verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till
exempel färg, lösningsmedel och kemikalierester. Farligt avfall kräver
särskild hantering eftersom det bland annat kan vara brandfarligt, frätande
eller giftigt för människor och miljö.
     
Är du osäker på om du har farligt avfall? Fråga personalen på
kretsloppscentralen, eller använd vår sorteringsguide för att hitta svaret
www.tyreso.se/sortera
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