9. Avfall
9.6 Information om avfall
Det är viktigt att allt avfall hanteras på rätt sätt enligt miljöbalkens föreskrifter. Här
följer några generella regler. Mer information om avfall finns på Lunds kommuns
hemsida www.lund.se
Hushållsavfall

Farligt avfall

Alla företag och verksamheter genererar
hushållsavfall. Hushållsavfallet måste hämtas
av entreprenör som är upphandlad av
kommunen. I Lunds kommun är det Lunds
Renhållningsverk (LRV) som har ansvar för
insamlingen av hushållsavfallet. I vissa fall
ingår sophämtning i ditt hyresavtal. Då betalar
din fastighetsägare för sophämtningen som
belastar hyran. I annat fall beställer du själv
och betalar sophämtning. Väljer du som är
ansvarig att ni själva ska komposterar
matavfall ska detta anmälas till
miljöförvaltningen. Det är lämpligt att placerad
kompostbehållaren utomhus eller i ett separat
utrymme. Utrymme för ruttnande och luktande
avfall bör vara kylt.

Den som driver verksamheten är ansvarig för
hanteringen av farligt avfall. Till farligt avfall
räknas exempelvis färg-, lack-, och limrester,
lösningsmedel, lysrör och ammoniak. Det får
inte blandas med övrigt avfall och
större mängder måste hämtas av en
transportör med tillstånd att köra
farligt avfall. Transportören lämnar
det sedan till en godkänd mottagare
för mellanlagring eller behandling.
Länsstyrelsen har en förteckning
över godkända tranportörer. Om
du själv vill transportera små mängder till
godkända mottagare ska du anmäla detta till
Länsstyrelsen. För mer information om vart du
kan lämna ditt farliga avfall samt kostnaden för
detta kontakta SYSAV.

Producentansvar
Förpackningar och annat avfall som uppstår i
verksamheten får inte slängas i hushållssoporna eller på återvinningsstationerna. Dessa
är enbart till för hushållen. Som utövare av en
verksamhet ska du istället kontakta
registret för producentansvar,
REPA, och fråga efter
närmaste insamlingsplats.
Hämtning av utsorterade
förpackningar i glas, metall,
hårdplast, kartong eller
wellpapp samt tidningar beställer du mot en
kostnad från valfri entreprenör, se Gula sidorna
under Återvinning.

Förvaring och märkning
Farligt avfall ska förvaras i tättslutande
emballage som inte påverkas av innehållet.
Varje enskild förpackning ska märkas med
uppgift om innehåll. Märkningen ska vara
beständig och väl synlig. Det är i normalfallet
förbjudet att blanda olika typer av farligt
avfall.
Farligt avfall ska förvaras i särskilt utrymme
och på särskild anpassad plats där eventuellt
spill eller läckage inte kan nå avlopp,
dagvatten, vattenrecipient eller mark. För
övrigt gäller samma krav på försiktighet som
vid förvaring och hantering av kemikalier.

Grovavfall och elavfall
Allt grovavfall som möbler och liknande
klassas som hushållsavfall. Det ska därför
hämtas Lunds Renhållningsverk. Avfall med
sladd eller batteri klassas som elavfall. Detta
kan du lämna på återvinningscentralen mot
betalning. Kontakta SYSAV för mer
information. Tänk också på att anmälan om
borttransport ska göras till Länsstyrelsen, se
farligt avfall.
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Journalföring

Kontrollera vart avfallet tar vägen!

Den som utövar verksamhet där farligt avfall
uppkommer ska föra journal om:
• mängden farligt avfall som uppkommer
• de slags farligt avfall som uppkommer i
verksamheten
• de anläggningar som avfall transporteras
till.
Anteckningarna ska bevaras i minst fem år.

Den som har en verksamhet där farligt avfall
uppkommer och som lämnar farligt avfall för
transport och omhändertagande ska se till att
både transportören och mottagaren av det
farliga avfallet har de tillstånd som krävs. Det
ska upprättas ett transportdokument för det
farliga avfallet.

Vem kan man kontakta?
Mellanlagring och slutligt
omhändertagande
Den som mellanlagrar farligt avfall ska anmäla
verksamheten till Miljönämnden om
mängderna avfall inte är mycket stora, då ska
tillstånd sökas hos Länsstyrelsen. Lagring av
farligt avfall som uppkommit i den egna
verksamheten är inte anmälnings- eller
tillståndspliktig.

Du kan få mer information hos miljöförvaltningen samt hos:
Länsstyrelsen i Skåne
040-25 20 00
www.m.lst.se
Naturvårdsverket
106 48 Stockholm
08-698 10 00
www.naturvardsverket.se
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