Miljö- och hälsoskyddsenhetens faktablad nr 13

Farligt avfall vid rivning
Allt avfall, inklusive det farliga avfallet, ska alltid tas omhand på ett miljömässigt korrekt och
riskfritt sätt vid rivningar. Byggherren (oftast fastighetsägaren) har ansvaret för detta oavsett
vem som anlitas för rivningsarbetena, entreprenadavtal m.m.

Hantering av farligt avfall ska ske enligt avfallsförord
ningen (2011:927) och de allmänna hänsynsreglerna i
miljöbalkens andra kapitel. Den som hanterar farligt
avfall ska kunna visa att verksamheten bedrivs på ett
miljömässigt godtagbart sätt och är också skyldig att
skaffa sig den kunskap som behövs för att undvika
skador på hälsa och miljö.

Privatpersoner får sitt farliga avfall hämtat av SITA
efter beställning hos kundtjänst 08-580 28810. Som
privatperson kan du också lämna ditt farliga avfall på
Görvälns återvinningscentral. Privatpersoner behö
ver inte tillstånd för att transportera sitt eget farliga
avfall.

Farligt avfall ska alltid tas om hand särskilt. Det gäller
också avfall som utgörs av eller innehåller elektriska
eller elektroniska komponenter. Finns material som
blir farligt avfall ska rivningsplanen ge uppgifter om
typ av avfall, separat demontering, hantering, bort
transport och omhändertagande eller bortskaffande.
Demontering av farligt avfall ska vara gjort innan
själva rivningen startar.

?

Transport av farligt avfall får endast utföras med
transportör som har tills tånd från länsstyrelsen.
Avfallet ska tas omhand på för avfallet godkänd av
fallsanläggning. På www.sorab.se finns information
om vad avfallsanläggningarna tar emot. Företag ska
kunna uppvisa kvitto från avfallsanläggningen på att
avfallet tagits omhand på rätt sätt.
Tabellen på baksidan kan fungera som ett hjälpmedel
att identifiera det farliga avfallet.

Vill du veta mer? Kontakta oss på miljö- och hälsoskyddsenheten
Järfälla komun, Miljö- och bygglovsavdelningen		
177 80 JÄRFÄLLA 					

Besöksadress: Riddarplatsen 5, 10 tr 		
e-post miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se

Tel 08-580 285 00
www.jarfalla.se

MATERIAL
Asbest

VANLIGT I

HANTERING

MOTTAGARE

Isoleringar, plattor, mattor,
ventilationstrummor, rör

Ackrediterad sanerare, slu
ten transport, anmälan till
länsstyrelsen

Bly

Rörskarvar, takplåt, kablar,
ackumulatorer

Särskild behållare

Metallåtervinnare/
skrothandlare

CFC, HFC, HCFC
(”freoner”)

Isolermaterial, färgad cell
plast, kylmedium, gasdrivna
sprayburkar, frigolit

Klimatanläggningar och
kyl/frys saneras före riv
ning, transportör med
tillstånd

Anläggning med
tillstånd

Transportör med tillstånd

Anläggning med
tillstånd

Elektriska och elek
troniska produkter

Löt avfallsanläggning

Förorenad mark
(olja, tungmetaller,
kemikalier)

Industrier, verkstäder,
värmeanläggningar

Analys, sanering efter
anmälan till miljö- och
bygglovsnämnden, sa
nering, transportör med
tillstånd

Deponi med tillstånd

Impregnerat virke
(kreosot, arsenik,
tungmetaller)

Trallar, syllar

Särskild behållare, transpor
tör med tillstånd

Deponi med tillstånd
eller förbränning med
rökgasrening

Kadmium

Batterier, ackumulatorer

Särskild behållare, transpor
tör med tillstånd

Avfallsanläggning med
tillstånd

Kvicksilver

Elektriska installationer i
pannrum (tryckvakter, vipp
strömbrytare, nivåvakter,
tryckvakter, termostater,
pressostater, kondensatorer,
termometrar, flödesmätare,
reläkontakter) lysrör, ström
brytare, instrument, vatten
lås, rörkrökar, lysrör, lågenergilampor

Rent kvicksilver i särskild
behållare, installationsdetal
jer för sig, transportör med
tillstånd

Avfallsanläggning med
tillstånd

Oljeavfall

Tankar, motorer,
transformatorer

Analys och sanering före
rivning, transportör med
tillstånd

Avfallsanläggning med
tillstånd

PCB

Fogmassor, isolerrutor, halk
fria golv, transformatorer,
kondensatorer, dörrstängare

Laboratorieanalys, saneras
efter anmälan till miljö- och
bygglovsnämnden före
rivning, transportör med
tillstånd

Avfallsanläggning med
tillstånd
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