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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Till dig som har en fordonsverkstad eller fordonstvätt
Så här tar du hand om ditt avfall
Fordonsverkstäder och fordonstvättar påverkar både miljön och människors hälsa. Detta
för att det används kemikalier och oljor samt uppstår farligt avfall. Ibland släpps det också
ut förorenat vatten. Därför är det viktigt att du som har en fordonsverkstad eller
fordonstvätt känner till och följer de krav och regler som finns.
Det här måste du göra:





Sortera och återvinna allt avfall. Det gäller farligt avfall, övrigt avfall samt
hushållsavfall. Att sortera innebär att varje typ av avfall läggs för sig i en separat
behållare. Man får inte blanda olika slags avfall.
Förvara avfallet så att det inte riskerar att läcka ut.
Märka upp behållare för farligt avfall, så att alla kan se att det är farligt avfall.

Allt avfall ska sorteras.

Behållare för farligt avfall måste märkas.

Exempel på avfall i fordonsbranschen
Farligt avfall








Absorberingsmedel (exempelvis sand eller sågspån)
Bilbatterier
Bromsbelägg som innehåller asbest
Innehållet i tvättrännan samt olje- och slamavskiljare
Lysrör
Oljefilter
Rester av kemikalier
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Spillolja
Trasor som är förorenade med olja
Tvättvätskor från detaljtvättar
Vatten från städning av golv i fordonsverkstäder. Detta innehåller ofta metaller
och oljerester

Övrigt avfall







Bromsbelägg
Däck
Förpackningar
Glas
Metallskrot
Papper

Hushållsavfall
Hushållsavfall är det avfall som kommer från människor som befinner sig i din lokal.
Exempel på hushållsavfall är:




Avfall från kök och personalmatsalar
Avfall från toaletter, omklädningsrum och duschrum
Slam och avfall från städning och fastighetsskötsel

Det är bara Renhållningen Kristianstad som får hämta hushållsavfall. Du beställer
hämtning av hushållsavfall hos Renhållningen Kristianstad.

Hushållsavfall får endast hämtas av Renhållningen Kristianstad.

2 (6)

3 (6)

Avfall med producentansvar
För vissa typer av avfallstyper finns ett så kallat producentansvar. Det innebär att den som
gjort produkten är skyldig att ta hand om det avfall som blir kvar efter att du använt
produkten. Som konsument är du skyldig att sortera ut detta avfall från annat avfall och
lämna det till de insamlingssystem som producenterna har skapat, exempelvis på
återvinningscentralen.
Avfall med producentansvar:






Bilar
Däck
Elektriska och elektroniska produkter
Förpackningar
Returpapper

Så här hanterar du farligt avfall








Förvara det farliga avfallet så att det inte läcker ut och kan nå mark, vatten,
golvavlopp eller dagvattenbrunnar.
Förvara avfallet på en yta som är hårdgjord. Hårdgjord yta innebär till exempel
betong eller annat material som föroreningar inte kan tränga genom. Flytande
farligt avfall ska förvaras på en yta som är både hårdgjord och invallad. Invallning
kan exempelvis vara ett uppsamlingstråg eller en tät kant runt förvaringsstället.
Invallningen ska hindra det farliga avfallet från att läcka ut till mark och vatten.
Farligt avfall får inte blandas eller spädas ut med annat avfall, andra ämnen eller
andra material.
OBSERVERA! En förpackning som innehåller rester av miljö- och hälsofarliga
kemiska produkter kan vara farligt avfall. En sådan förpackning ska du lämna till
återvinningscentralen. Om allt i förpackningen har använts och inga rester finns
kvar kan du lämna den som en förpackning.
Häll aldrig ut kemikalier i avloppet. Lämna istället in hela förpackningen med
innehållet till återvinningscentralen.
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Invallning kan exempelvis vara ett uppsamlingstråg eller

En hårdgjord yta består av ett material som inte

en tät kant runt förvaringsstället.

föroreningar kan tränga igenom.

Här kan du lämna ditt avfall
Du kan lämna ditt avfall på någon av kommunens återvinningscentraler. Där kan du även
lämna farligt avfall. Återvinningscentraler finns i Snårarp, Tollarp, Åhus och Arkelstorp.

Återvinningscentralen i Åhus.

Kontakta Renhållningen Kristianstad om du vill ha mer information om öppettider och
priser, eller om du vill veta mer om vilket slags avfall du kan lämna på en
återvinningscentral. Kontaktuppgifter finns nedan.

Hur mycket avfall får du lämna?
Du får lämna en viss mängd eget övrigt avfall (ej hushållsavfall) till en återvinningscentral.
För farligt avfall gäller särskilda regler. Se nedan!
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Mängden avfall är max 10 ton eller max 50 kubikmeter per kalenderår. Behöver du lämna
mer avfall än så måste du ha tillstånd från Länsstyrelsen Skåne. Kontaktuppgifter finns
nedan.

Du får lämna en viss mängd avfall till en återvinningscentral.

Farligt avfall
Du kan själv lämna farligt avfall, inklusive elavfall, men då måste du antingen anmäla detta
till länsstyrelsen eller ha ett tillstånd från länsstyrelsen.
För mindre mängder farligt avfall, som hela lysrör eller andra ljuskällor, behöver du
endast göra en anmälan hos länsstyrelsen.
För större mängder farligt avfall krävs att du söker tillstånd från länsstyrelsen.
Om du anlitar någon annan för att transportera bort ditt avfall måste det företaget ha
tillstånd från länsstyrelsen. Du måste upprätta så kallade transportdokument för allt
farligt avfall som fraktas yrkesmässigt av en transportör. Transportören du anlitar brukar
kunna ge råd om hur transportdokumenten ska se ut.

Tillsyn
Om miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen frågar dig ska du som verksamhetsutövare
kunna lämna uppgifter om:




vilka typer av avfall som uppkommer i verksamheten,
avfallets sammansättning,
hur stora mängder det handlar om och hur avfallet hanteras.

För farligt avfall ska du som verksamhetsutövare ha skrivit ner:


hur stor mängd farligt avfall som uppkommer årligen,
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vilka slag av farligt avfall som uppkommer och
vilka anläggningar som avfallet har transporterats till.

Du ska spara dina anteckningar i minst tre år. Då kan miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen få en tydlig bild över hur det farliga avfallet hanteras. Du
ser också hur stora mängder farligt avfall det finns i verksamheten.

Återvinningsstationer
Återvinningsstationerna är endast till för hushållens förpackningsavfall. Verksamheter får
inte lämna sitt avfall här – varken i containrarna eller utanför! Detta gäller alla
återvinningsstationer. Om någon, privatperson eller verksamhet, dumpar sitt avfall vid en
återvinningsstation är detta en brottslig handling som enligt lagen kan bestraffas.

Du får lämna dina förpackningar vid en återvinningscentral.

Du får inte lämna ditt företags förpackningar här.

Kontakt
Länsstyrelsen Skåne län
https://www.lansstyrelsen.se/skane/foretag/miljo/avfall/transport-av-avfall.html
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen, telefonnummer 044-13 50 00.
Renhållningen Kristianstad
Kontakta Renhållningen Kristianstad på telefonnummer 044-13 54 00. De har telefontider
vardagar mellan 09:00–12:00.
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