Kemikalier
och avfall

Förvaring

Kemikalier
Läs på förpackningen! Där finns kanske ett faropiktogram (se framsidan av denna folder) och ord som farlig,
irriterande, giftig, allergiframkallande, cancerframkallande, miljöfarlig eller brandfarlig. Då ska du begära ett
säkerhetsdatablad från din leverantör. Där kan du läsa
mer om hur produkten kan påverka människors hälsa
eller miljön och hur du kan skydda dig när du använder produkten.

Undvik särskilt farliga kemikalier

Försök att undvika kemikalier som innehåller särskilt
farliga kemiska ämnen, t.ex. cancerframkallande. Din
branschorganisation kanske kan ge tips om andra
kemikalier som har samma effekt eller om metoder där
inga kemikalier behövs.

Hantera kemikalier så att eventuellt spill och läckage
inte når avloppet. Förvara förpackningar med flytande
kemikalier i en plastbalja. Häll inte ut rester av kemikalier och läkemedel i avloppet, de är farligt avfall.

Kemikalieförteckning

Det är enklare att ha ordning på kemikalierna om man
sammanställer uppgifterna från produkternas säkerhetsdatablad i en kemikalieförteckning. En sådan kan
se ut som tabellen nedan.

Avfall

Vad är avfall? Avfall är något som man vill eller är
skyldig att göra sig av med.

Kemikalieförteckning
Namn

Färg A
Lim B
Tvätt C

Leverantör

Användningsområde
(t.ex. hårfärg, lim, rengöringsmedel)

Årsförbrukning (kg/liter)

Uppgifter om produktens farlighet, se t.ex. avsnitt
2, 3, 15 och 16 i produktens säkerhetsdatablad

Deponering

Energiåtervinning

Materialåtervinning

Återanvändning

Trappan

Det bästa är om avfall inte uppkommer, så försök att
minska avfallsmängderna. Det avfall som uppkommer
kan utnyttjas som en resurs genom att vi sorterar avfallet och väljer rätt metod för omhändertagande. Då kan
både miljöbelastningen och kostnaden för att ta hand
om avfallet minskas.

Farligt avfall

Det farliga avfallet har egenskaper som är skadliga för
människors hälsa eller miljön, Exempel på farligt avfall
är batterier, lysrör/lågenergilampor, vissa typer av läkemedel och kemikaliereseter. Sortera farligt avfall från
annat avfall och hantera det separat, Märk platser och
kärl för förvaring av farligt avfall.
Anteckningar
Verksamheten ska föra anteckningar över farligt avfall
som uppkommer. Anteckningarna ska innehålla uppgifter om den mängd farligt avfall som uppkommer årligen och vart avfallet transporteras. Spara anteckningarna i tre år. Det är viktigt att du försäkrar dig om att
de entreprenörer du anlitar har de tillstånd som krävs.
Förvaring
Förvara flytande farligt avfall så att spill och läckage
förhindras. Tänk på att emballaget ska vara i bra skick
och märkt med farligt avfall och vilken typ av avfall det
handlar om.

Skärande och stickande avfall
Håll skärande och stickande avfall från
t.ex. tatuerare, piercare och vårdinrättningar skilt från annat avfall och förvara i specialbehållare. Anlita godkänd
entreprenör.
I Jönköpings kommun finns Stena Miljö AB, tfn 031742 59 50, som både tillhandahåller behållare och
samlar in.

Producentansvar

Vissa typer av avfall omfattas av producentansvar. Det
innebär att producenterna ansvarar för att samla in
och omhänderta avfallet. Producentansvar finns för
bl.a. förpackningar, batterier, glödlampor och vissa
belysningsarmaturer samt elektriska och elektroniska
produkter.

Vill du som företagare transportera ditt avfall kan du behöva
anmäla/ söka tillstånd hos länsstyrelsen.

Tillstånd Anmälan
Avfall
<10 ton eller <50 m3 per kalenderår
>10 ton eller >50 m3 per kalenderår

X
X

Farligt avfall
<100 kg eller <100 l per kalenderår
>100 kg eller >100 l per kalenderår

X
X

Hela lysrör eller andra ljuskällor

X

Innehåller kvicksilver (inte hela lysrör eller andra
ljuskällor)

X

Innehåller cyanid, kadmium eller PCB-produkt

X

Sortergårdskort

Sortergårdarna finansieras av den fasta delen av avfallstaxan
som betalas av hushållen. Vill du som företagare använda
dig av sortergårdarna ska du ansöka om ett sortergårdskort.
Sortergårdskortet omfattar inte farligt avfall, istället kontaktar du June Avfall.

Hushållsavfall

Hushållsavfall är avfall som uppstår då människor vistas
i en lokal. Det handlar om avfall från matsalar, toaletter,
städning. Det är bara kommunen eller en entreprenör som
kommunen anlitar som får hantera hushållsavfall. Kontakta
June Avfall.

jonkoping.se

Vill du veta mer?
Kontakta oss!
•Miljö- och hälsoskyddskontoret
tfn 036-10 50 00
e-post miljo@jonkoping.se
www.jonkoping.se
•Länsstyrelsen i Jönköping
tfn 010-223 60 00
www.lansstyrelsen.se/
jonkoping
•June Avfall
tfn 036-17 19 00
www.juneavfall.se
info@juneavfall.se
På www.jonkoping.se hittar du fler foldrar om
• Avfall i verksamheter
• Farligt avfall
• Oljeavskiljare
• Säker kemikaliehantering
• Vägledning till kemikalieförteckning
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Transport av avfall

