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SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete har utförts vid Mälardalens Högskola i Västerås och Härjeåns Nät AB, 

främst i Sveg. Härjeåns Nät AB är ett elnätsföretag som står för eldistributionen i bl.a. 

Härjedalens kommun, Ånge kommun, Ragunda kommun och Bräcke kommun. Vid 

underhåll och rasering av el- och bredbandsnät uppkommer en hel del avfall. Syftet med 

detta examensarbete är att lägga fram förslag på hantering av avfallet. Målet är att alla 

Härjeåns arbetsplatser ska ha likvärdig hantering av avfallet och en översikt om hur man ska 

hantera de olika avfallen. Arbetet ska bedrivas som ett steg mot ISO-certifieringarna SS-EN 

ISO 9001:2008 för kvalitet och SS-EN ISO 14001:2004 för miljö. Företag är skyldiga att 

känna till vilka lagar och regler som gäller för att bedriva verksamheten och avfallet som 

genereras som följd av denna.  

Tyngden i arbetet ligger på hanteringsförslag, vilket har lett till att nulägesbeskrivningen 

hållits kort med desto mer tid för informationssökning av alla lagar och förordningar som 

berör Härjeåns avfallshantering. Dagsläget på linjekontoret i Sveg innebär att mycket avfall 

läggs i en osorterad container som ger upphov till höga kostnader för företaget. 

Impregnerade stolpar saknar god hantering och farligt avfall behöver konkreta riktlinjer att 

följa. Metaller sorteras bra men kan behöva en översyn. Skyltning finns men är gammal och 

bristfällig. 

Avfall förekommer med många olika egenskaper och hanteringen varierar beroende på vilken 

typ av avfall det handlar om, geografiskt läge samt hur välsorterat det är. Att sortera material 

rätt minskar kostnader för omhändertagande och kan istället generera en ersättning, till 

exempel att sortera järn och metaller och sälja dessa. De styrmedel som främst berör 

avfallshantering är Miljöbalken, Avfallsförordningen, Naturvårdsverkets författningssamling 

2004:10 och kommunala direktiv. Innehållet i dessa författningar granskas för material som 

uppkommer inom elnätsbranschen.  

Vid uppkomst av farligt avfall är företaget skyldigt att ha rätt kunskaper om avfallet och hur 

det påverkar hälsa och miljö, regler för hantering och klassning, dokumentering samt 

förebygga uppkomsten. Allt farligt avfall kräver en entreprenör som har särskilt tillstånd att 

transportera och/eller förvara det från Länsstyrelsen. Övrigt avfall bör transporteras och 

omhändertas på ett miljöriktigt sätt med godkända och medvetna entreprenörer. 

Förslag på hantering av avfallet läggs fram, krav på entreprenörer och mottagningsstationer 

föreslås, vilka partitioner som är nödvändiga, vilka lagar som måste följas och vilka 

helhetslösningar som finns. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

This thesis was conducted at Mälardalen University in Västerås and Härjeåns Nät AB, mainly 

in Sveg. Härjeåns Nät AB is a network company that delivers electricity in Härjedalen 

municipality, Ånge Municipality, Ragunda and Bräcke municipality. The maintenance and 

dismantling of electricity and broadband networks generates a lot of waste. The purpose of 

this work is to present proposals on the management of the waste. The goal is that all of 

Härjeåns offices should have equal management for the waste and an overview of how to 

manage the various wastes. This will be a step toward ISO certifications ISO 9001:2008 for 

quality and ISO 14001:2004 for environment. Companies are obliged to know the laws and 

regulations that apply to operate the business and the waste generated as a result. 

The alignment of the work lays on the management suggestions, which has led to a short 

description of today’s situation, with deeper information of all laws and regulations that 

affects Härjeåns waste. Today’s state at the office in Sveg is that much different waste is 

placed in the same container that give rise to high costs for the company. Impregnated poles 

lack good management and hazardous waste needs concrete guidelines to follow. Metals are 

sorted well but may need an overhaul. Signs exist but are old and faulty. 

Waste occurs with many different characteristics and handling varies depending on the type 

of waste, geographic location and how well it is sorted. Sorting the materials correctly 

reduces disposal costs and may instead generate a replacement, for example sorting iron and 

other metals and sell them. The laws that affects waste management is the Environmental 

Code, Waste Regulation, Environmental Protection Agency's Code of Statutes 2004:10 and 

local directives. 

Härjeåns are required to have the right knowledge of hazardous waste and how it affects 

health and the environment, rules for handling and classification, documentation, and 

prevention. All hazardous waste requires entrepreneurs that have a special permit to 

transport it from the County Council. Other waste should be transported in an 

environmentally sound manner using approved and conscious entrepreneurs. 

Management suggestions of the waste is presented, requirements for entrepreneurs and 

waste stations is proposed, which partitions that are necessary, which laws that must be 

followed and what solutions there are. 
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1 INLEDNING 

Härjeåns Nät AB står för eldistributionen inom Härjeånskoncernen, där Härjeåns Kraft AB 

är moderbolag och Fyrfasen Energi har hand om elförsäljningen. Verksamheten bedrivs i 

flera kommuner och har kontorslokaler i 4 av dem, Härjedalen, Bräcke, Ragunda och Ånge 

kommun. I samband med verksamheten uppkommer en mängd avfall, både brännbart, inert 

och farligt avfall. Dålig sortering och omhändertagande leder till höga kostnader för företaget 

och miljön.  Under Härjeåns arbete mot ISO certifiering enligt standarderna SS-EN ISO 

9001:2008 för kvalitet och SS-EN ISO 14001:2004 för miljö, har de kommit fram till att 

rutinerna för avfallshantering och återvinning måste ses över. Detta medför att kartläggning 

av verksamheten är nödvändigt, dessutom en djupare undersökning av lokala och 

övergripande föreskrifter och lagar för samtliga kommuner. 

1.1 Problemformulering 

Företag är skyldiga att känna till vilka lagar och regler som gäller för att bedriva 

verksamheten och avfallet som genereras som följd av denna. Genom arbetet ska kraven vara 

klarlagda och avfallshanteringen ska bedrivas enligt Härjeåns kvalité- och miljöpolicy för 

begränsad påverkan på yttre miljö samt en effektiv hushållning av resurser. Detta innebär att 

hanteringen av avfall och restprodukter måste leva upp till lagar och krav på både lokal och 

övergripande nivå. Det är lönsamt för både ekonomi, hälsa och miljö att minska mängden 

avfall.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet är att genom en god hantering och sortering av avfall minska kostnader för bortförsling 

och omhändertagande. Arbetet ska vara ett steg i ISO-certifiering för kvalitet och miljö. 

Genom att studera regler och lagar i detta arbete lägga fram ett förslag på hur hanteringen av 

avfallet ska gå till. 

Målet är lika hantering för avfallssortering på alla arbetsplatser samt ha en översikt av vad 

man ska göra med de olika fraktionerna som erhålls och hur de ska hanteras. Energi- och 

kostnadsbesparingar ska öka genom de olika möjligheterna att återvinna. Ett system för 

uppföljning av avfallskvantiteter ska kunna upprättas med hjälp av data som genereras vid en 

korrekt avfallshantering. 
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1.3 Avgränsningar 

I arbetet granskas nuläget på linjekontoren, övergripande lagar och föreskrifter för aktuell ort 

undersöks för att alla linjekontor ska ha samma villkor och förutsättningar. Tyngden i arbetet 

ska vara att få fram vilka lagar som gäller för avfallshantering för företag samt att ta fram ett 

förslag, därför kommer kartläggningen att begränsas med bara en översikt. Då avfallet från 

de olika linjekontoren är i stort sett detsamma så kommer endast linjekontoret i Sveg att 

besökas för att bespara tid. De övriga linjekontoren kommer att kartläggas via berörda 

personer vid respektive område. Vidare ges förslag till vilka partitioner som är nödvändiga 

för en effektiv avfallshantering. Inga ekonomiskt aspekter kommer att beröras i detta arbete 

då det endast kommer att ges förslag på hantering. Den enda ekonomiska biten kan vara att 

en god avfallshantering kan generera en obestämd ersättning.  

1.4 Metod 

Arbetsgången för examensarbetet är illustrerat i figur 1. 

Under arbetets första skede gjordes ett besök på linjekontoret i Sveg för kartläggning av 

samtligt avfall och alla de partitioner som finns i dagsläget. Situationen för de övriga orterna, 

Funäsdalen, Hede, Ånge, Bräcke och Bispgården har tagits via berörd person på den aktuella 

orten. 

Efter kartläggningen gjordes en utförlig informationssökning av lagar och förordningar i 

berörda kommuner. Hänsyn till Miljöbalken, Avfallsförordningen och lokala föreskrifter är 

en stor del inom ISO-certifieringen för att verksamheten ska kunna bedrivas i enlighet med 

dessa i syfte att skona miljö och resurser i så stor utsträckning som möjligt, det gäller även 

för arbetet. 

Slutligen lades ett förslag fram för hur avfallet inklusive farligt avfall ska hanteras, vilka 

partitioner som bör ingå och krav på entreprenörer. Därefter följer en redovisning av 

resultatet.  

 

 

  

 

 

 

Figur 1, metodik för arbetsgången. 

Studiebesök Kartläggning 
Informations- 

sökning 
Hanteringsförslag Redovisning 
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2 NULÄGESBESKRIVNING 

Härjeåns Nät AB har linjekontor på 6 olika orter i fyra olika kommuner. På dessa platser 

finns det material som är nödvändigt för underhåll och byggnation av el- och 

bredbandsnätet. Vid om- eller nybyggnad av elnätet uppkommer spill, uttjänta 

transformatorer, stolpar och isolatorer och järnskrot m.m. Idag finns det vissa rutiner för 

hanteringen av detta avfall men mycket material hamnar i samma partition och det genererar 

en hög kostnad för bortförsling och sortering. Vid arbeten ute i fält samlas allt överblivet 

material in och sorteras sedan i rätt fraktion på linjekontoret. 

Härjeåns innehar tillstånd att transportera farligt gods men inget tillstånd att mellanförvara 

farligt avfall vilket innebär att andra entreprenörer hämtar allt farligt avfall som uppkommer. 

Cisternskåp finns i Sveg, Bräcke, Bispgården och Ånge för förvaring av bensin och oljor.  

2.1 Partitioner 

Denna del kommer till största del att beskriva linjekontoret i Sveg. I dagsläget finns ett antal 

olika fraktioner för avfallet. Dessa står samlade och bra ordnat, vilket underlättar 

avhämtningen för de olika entreprenörerna. Nedan visas vilka partitioner som finns på 

linjekontoret i Sveg, alla behållare töms efter avrop. 

För wellpapp och papper finns två separata behållare som töms av Reaxcer AB. Dessa är väl 

märkta och står lättillgängligt. 

Allt järnskrot sorteras ut i träfack som sedan säljs till Z-skrot AB och töms via kranbil. 

Skyltning finns men är gammal och bristfällig. 

Behållarna är uppdelade i följande fraktioner: 

 Koppar 

 Isolerad koppar 

 Aluminium 

 Isolerat aluminium 

 Järn 
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En osorterad och omärkt container finns bredvid de övriga behållarna, i denna slängs allt 

övrigt avfall vilket medför en grov blandning av material och en hög kostnad för 

omhändertagande och kan ses som den största boven i avfallshanteringen på linjekontoret i 

Sveg. I dagsläget finns inget system för uppföljning av kvantiteter för de olika fraktionerna. 

Containern rymmer 12 m3 och töms av Reaxcer AB efter avrop och innehåller bl.a: 

 Elmateriel 

 Impregnerade stolpar 

 Brännbart material 

 Plast och plastdunkar 

 Isolatorer 

 M.m. 

2.2 Återanvändning 

För att dra in på kostnader och materialåtgång finns vissa saker som går att återanvända. Vid 

ombyggnationer läggs t.ex. gamla stolpar, stag, reglar, transformatorer och isolatorer som är 

hela på lager för att sedan användas vid utbyte av uttjänt elnät eller vid nybyggnation. Det 

finns pallkragar för isolatorer och andra upplag för stolpar och reglar. Transformatorer 

förvaras under tak i uppsamlingskärl. 
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3 VARFÖR MAN SKA SORTERA AVFALL 

Med en ökad efterfrågan och konsumtion i samhället blir mängden avfall allt högre. Genom 

att återvinna med hjälp av en god avfallshantering minskas energi-och materialåtgången hos 

tillverkarna. Därför bör avfall ses som en resurs av alla och inte bara skräp. Ett bra exempel 

är att återvunnet aluminium minskar energiåtgången med 95 % vid tillverkning jämfört med 

nytt material.1 

3.1 Lagar och förordningar 

Avfall förekommer med många olika 

egenskaper och hanteringen varierar beroende 

på vilken typ av avfall det handlar om, 

geografiskt läge samt hur välsorterat det är. 

Utifrån detta kan man avgöra hur man på bästa 

sätt ska behandla avfallet. EUs hierarki för 

avfall handlar först och främst om att undvika 

att avfall uppkommer. Det avfall som 

uppkommer ska behandlas på bästa sätt genom 

återanvändning, återvinning i ett kretslopp 

med materialåtervinning och i sista hand 

deponi. Deponiavfall ska så långt som möjligt 

utvinnas till deponigas. 

 

Figur 2, symbol för återvinning2 

3.1.1 Miljöbalken, SFS 1998:808 

Miljöbalken upprättades 1 januari 1999 och är en miljölagstiftning som innehåller 

gemensamma hänsynsregler och regler för tillsyn och egenkontroll. Syftet är att främja en 

hållbar utveckling så att kommande generationer ska vara försäkrade en hälsosam och god 

miljö. I rollen som företagare finns skyldigheten att känna till hur verksamheten berörs av 

lagar och förordningar.  

  

                                                        

1 http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/materialaatervinning/varfoer-aatervinna/ 
2 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Recycling_symbol.svg 

http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/materialaatervinning/varfoer-aatervinna/
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3.1.2 Avfallsförordningen, 2011:927 

Avfallsförordningen är en central lagstiftning som innehåller bestämmelser om avfall, 

avfallets hantering och klassificering av farligt avfall. I den ges en förteckning över olika typer 

av avfall, vad som anses som farligt avfall och dess egenskaper. I avfallsförordningen kan 

man hitta avfallskod för varje separat avfall. 

3.1.3 Naturvårdsverkets författningssamling, 2004:10 

Samlingen innehåller föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av 

avfall vid anläggningar för deponering.  

3.1.4 Kommunens krav 

Eftersom att Härjeåns är aktiva inom ett flertal kommuner så krävs hänsyn till detta på de 

olika orterna. Enligt miljöbalken (15 kap) är kommunen ansvarig för avfall från hushåll och 

därmed jämförligt avfall från företag inom kommunen. Detta innefattar insamling, transport 

och behandling. Varje kommun ska upprätthålla en renhållningsordning med avfallsplan om 

lokala föreskrifter av avfallshantering. Kommunerna har dock ingen skyldighet att bortskaffa 

eller återvinna annat avfall än hushållsavfall från verksamheter/företag. Dock krävs att 

planen från företagen översiktligt ska innehålla uppgifter om mängder och hur avfallet 

återvinns. Då kommunen har en entreprenör brukar denna även vara tillgänglig för företag i 

samma område.  

För samtliga kommuner gäller att brännbart- och organiskt avfall inte får deponeras och inte 

förvaras eller transporteras tillsammans med annat avfall. Kommunerna ingår ett samarbete 

med en eller flera aktörer på marknaden för att bedriva en miljöriktig renhållning. Också 

gemensamt för kommunerna är att avfall i första hand ska återanvändas, därefter ska så 

mycket som möjligt återvinnas. Det som kvarstår ska gå till energiåtervinning i största 

möjliga mån, resterande går till deponering. Se illustration i figur 3. Verksamheter som ger 

upphov till annat avfall än hushållsavfall ska på begäran av kommunen lämna uppgifter om 

avfallets art, sammansättning, mängd och hantering.  

I Härjedalens kommun insamlades år 2011 totalt 968 ton brännbart grovavfall, med 10341 

invånare blir det 93,6 kg/år och invånare. Samma år lämnades 26 ton farligt avfall vilket är 

ca 2,5 kg/år och invånare. (Härjedalens kommun, avfallsplan, 2012) 
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Figur 3, EU:s avfallstrappa3.  

3.2 Ekonomi 

För att kostnader och materialåtgång ska minska krävs god kännedom om avfallet och dess 

egenskaper. Att sortera material rätt minskar kostnader för omhändertagande och kan 

istället generera en ersättning, till exempel att sortera järn och metaller och sälja dessa. En 

osorterad container kan kosta mycket att få bortforslad och sorterad. Till exempel kan det 

vara en kostnad på ca 1500 kr/ton för en osorterad container. En uppdelning av materialet i 

denna container kan istället ge en kostnadsbesparing om bl.a. metall och elektronikavfall 

säljs. 

I första hand ska materialet delas in i farligt avfall, brännbart och icke brännbart avfall. 

Sedan i mindre fraktioner i så stor utsträckning som möjligt för att undvika att avfall läggs på 

deponi. Ju bättre sortering desto högre blir kostnadsbesparingen.  

3.3 Hantering och transport 

En verksamhetsutövare (Härjeåns) har ansvar för att allt avfall som uppkommer 

omhändertas på ett korrekt och miljöriktigt sätt innan det når behandlingsanläggningen. 

Transporten av avfallet kan ske på egen hand eller via entreprenör. Detta gäller dock inte 

farligt avfall, där transportören måste ha tillstånd för att få frakta avfallet. Att entreprenören 

har tillstånd ska kontrolleras av verksamhetsutövaren. 

  

                                                        

3 http://www.renova.se/Global/OmRenova/avfallstrappan.jpg 
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3.3.1 Ansvar och dokumentation 

Verksamheter som ger upphov till farligt avfall har skyldighet att föra anteckningar över 

vilket avfall som förekommer, hur stor mängd, vem som transporterar och slutgiltig 

hanteringsanläggning. Dessa ska finnas kvar inom verksamheter i 5 år och bör uppdateras 

regelbundet. För att få en uppsikt över avfallet som transporteras bort krävs en 

transportdokumentation som ska innehålla bl.a: 

 Beställare, namn, telefonnummer 

 Avfallstyp med avfallskod4 (EWC-kod) 

 Kvantitet 

 Transportör 

 Avfallsmottagare 

 

Se förslag på transportdokumentation i Bilaga A. 

3.3.2 Farligt gods och farligt avfall 

Allt avfall som kan vara skadligt för människor eller miljö går under farligt avfall, oftast är 

originalförpackningen eller behållaren märkt med en farosymbol eller liknande. För att 

avfallet ska hanteras på ett miljöriktigt sätt finns regler i avfallsförordningen. Farligt avfall är 

märkt med en asterisk (*) i Avfallsförordningen 2011:927. Vid uppkomst av farligt avfall är 

företaget skyldigt att ha rätt kunskaper om avfallet och hur det påverkar hälsa och miljö, 

regler för hantering och klassning, dokumentering samt förebygga uppkomsten. Allt farligt 

avfall kräver en entreprenör som har särskilt tillstånd att transportera och/eller förvara det 

från Länsstyrelsen. Övrigt avfall bör transporteras och omhändertas på ett miljöriktigt sätt 

med godkända och medvetna entreprenörer. Farligt avfall får aldrig blandas med något annat 

avfall eller material. 

Exempel på farligt avfall är spillolja, impregnerade stolpar och slipers, uttjänta 

transformatorer, lim, färgrester, batterier och lösningsmedel. 

  

                                                        

4 Avfallskod enligt Avfallsförordningen 2011:927, bilaga 4. Farligt avfall är symboliserat med en 
asterisk (*) 
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3.3.3 Förvaring 

Farligt avfall och farligt gods får aldrig blandas med övrigt avfall och måste förvaras på ett 

säkert sätt. Spill från förvaringsplatsen får inte nå avlopp eller mark och utrymmet ska vara 

invallat och skilt från mark med god ventilation. Förpackningarna eller emballagen får inte 

påverkas av innehållet så att läckage förekommer och ska vara väl märkt med vad det 

innehåller. Om mängden avfall understiger 5 ton spillolja, 10 ton blybatterier eller övrigt 

avfall understiger 10 ton krävs inget tillstånd från länsstyrelsen för mellanlagring utan det 

räcker med anmälan till kommunen. Skulle mängden överstigas så måste tillstånd sökas hos 

Länsstyrelsen. En person på företaget bör utses för att vara ansvarig för hanteringen av det 

farliga avfallet. 

Avfall som inte klassas som farligt avfall bör förvaras i väl märkta kärl och containrar och 

sorteras ut i så stor utsträckning som möjligt. Platsen bör vara väl strukturerad och 

lättillgänglig för att underlätta för entreprenören och för att minska risken för olyckor.  
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4 FÖRSLAG PÅ HANTERING AV AVFALL 

I detta kapitel kommer förslag på hanteringen av avfallet att läggas fram. Krav på 

entreprenörer och mottagningsstationer framförs, vilka partitioner som är nödvändiga, vilka 

lagar som måste följas och vilka helhetslösningar som finns. I figur 4 visas exempel på en 

återvinningsplats. 

Figur 4, exempel på återvinningsplats.5 

  

                                                        

5 http://www.orebrohus21.se/att/Hovstas%20nya%20%C3%A5tervinningscentral.JPG 
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4.1 Kategorisering 

Under byggnation eller rivning av elnät kommer material att bli över, gammalt material 

kanske måste återvinnas och i vissa fall deponeras. Genom att dela in materialet utifrån 

lagstiftningar, fraktioner för marknaden (vad som ger bäst ersättning) och behandlingsmetod 

så kan mängden deponiavfall minska och kostnadsbesparingarna öka.  

Materialet bör i första hand indelas i följande kategorier:  

 Återanvändning 

 Återvinning 

 Förbränning 

 Farligt avfall 

 Deponi 

 

Avfallet kan i första hand sorteras ut för miljön, alltså att farligt avfall och annat specialavfall 

tas om hand på ett riktigt sätt. Förpackningar, elavfall, metallskrot och papper kan sorteras 

ut för marknaden för att få bästa möjliga ersättning och undvika de höga kostnaderna för en 

osorterad container. Alla förpackningar går under producentansvar, d.v.s. att den som fyller, 

tillverkar eller importerar förpackningar eller annat som går under producentansvar är 

skyldiga att samla in dem för återvinning.  I Sverige gäller detta för bl.a. plast-, papper-, glas- 

och metallförpackningar, tidningar, wellpapp, träpallar och elektriska/elektroniska 

produkter. Det är producenternas ansvar att se till att insamlingssystem finns.  

Från och med 1 januari 2005 ska alla verksamheter/företag som ger upphov till avfall för 

deponi göra en grundläggande karakterisering. Den ska vara skriftlig och lämnas av 

transportören till deponiskötaren som ska godkänna dokumentationen. 

Karakteriseringen ska innehålla6: 

 Avfallets ursprung och vad som gett upphov till avfallet och varför 

 Vilken behandling som avfallet har genomgått 

 Avfallets egenskaper, t.ex. sammansättning, urlakningsegenskaper, lukt, färg och 

form. 

 Avfallskod (EWC-kod) 

 Vilken deponi som tar hand om avfallet 

 Vid behov, information om extra säkerhetsåtgärder bör vidtas 

 

Dessutom ska avfall som ska deponeras på deponi för farligt avfall undersökas med avseende 

på TOC (totalt organiskt kol) och ANC (kapacitet att neutralisera syra). 

                                                        

6 Enligt Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234, NFS 2004:10 
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4.2 Partitioner 

Efter kategorisering av materialet ska det indelas i mindre fraktioner. Det är viktigt ur miljö- 

och ekonomiska aspekter att indelningen sker, speciellt för metaller som ger mest ersättning 

och farligt avfall som måste hanteras efter särskilda regler. Vid arbeten ute i fält som inte 

genererar några större mängder kan allt material tas med till linjekontoret och där delas in i 

rätt behållare. Behållarna bör stå strukturerat och vara lättillgängliga och ska klara av att 

innehålla den kvantitet avfall som uppstår till nästa avhämtning eller avrop. Platsen för 

respektive behållare ska vara väl märkt så att indelningen av avfallet underlättas. Skyltning 

ska vara väl synlig och vädertålig. Märkning för behållare ska kunna fästas ordentligt och 

klara den kommande hanteringen.  

Nedan följer vilka partitioner som kan vara nödvändiga och hur visst specifikt avfall ska 

hanteras.  

4.2.1 Deponi 

Bortskaffning som innebär att avfallet läggs på deponi (soptipp). Det ska undvikas så långt 

som möjligt men kan vara nödvändigt för att bli av med allt avfall. Till deponi kommer det 

som inte kan återanvändas, återvinnas eller förbrännas. Detta material måste karakteriseras 

av avsändaren (innehållsdeklaration, se föregående sida).  

Inom Härjeåns verksamhet är det främst isolatorer, optofiberkabel och knivsäkringar som 

kommer att hamna inom denna partition. Saker som är mer sällsynta men som kan komma 

att hamna här är bl.a. betongrester, porslin, sand och grus från verkstadsgolv och stolptoppar 

då delning inte är möjlig (sistnämnda bör ej förekomma här). 

I Härjedalen och Ånges kommun finns inga deponier kvar längre, utan allt deponiavfall körs 

till anläggningar i angränsande län.  

4.2.2 Brännbart 

Till brännbart avfall menas sådant material som inte behöver något energitillskott efter att 

förbränningen har startat. Trä, gummi, plast och tyg hör hit. Brännbart avfall som 

uppkommer inom verksamheten kan vara t.ex. kläder och skor, kabellister och kabelrör av 

plast, plastpåsar, trasor och emballage.  

Felfria kabeltrummor, pallar och pallkragar ska sorteras ut och förvaras för senare 

användning eller försäljning. För att förbränna trummor krävs att all metall plockas bort och 

att trumman krossas. Alternativt kan pallar, pallkragar och trummor skickas till 

fragmenteringsanläggning för bästa återvinning.  
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4.2.3 Farligt avfall 

Allt avfall som kan vara skadligt för människor eller miljö går under farligt avfall, oftast är 

originalförpackningen eller behållaren märkt med en farosymbol eller liknande, se figur 5. 

För att avfallet ska hanteras på ett miljöriktigt sätt finns regler i avfallsförordningen. Farligt 

avfall är märkt med en asterisk (*) i Avfallsförordningen 2011:927. Anteckningar för farligt 

avfall bör upprättas en gång per kvartal. De ska sparas i tre år och visas upp på begäran av 

tillsynsmyndighet.  

Anteckningarna ska innehålla följande: 

 Vilka olika farliga avfall som uppkommer 

 Den mängd som uppkommer årligen och vart det transporteras. 

 

Se förslag på anteckningsblad i bilaga B. 

 

Figur 5, vanliga farosymboler på behållare.7 

  

                                                        

7 http://www.varnamo.se/images/18.6cf4df93122c0216a8380002592/farosymboler.gif 
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Nedan följer några exempel på farligt avfall som kan uppkomma inom Härjeåns och hur det 

bör hanteras. 

Impregnerade stolpar/slipers: 

Det förekommer två olika typer av impregnerade stolpar, kreosotstolpar och 

saltimpregnerade stolpar (CCA-impregnerade). Anläggningar som är godkända för 

förbränning av impregnerat trä kan återvinna dessa. Impregnerade stolpar och slipers får 

inte överlåtas till privatpersoner, men kan överlåtas till yrkesmässig användning, då gäller att 

den som överlåter stolpen förser mottagaren med gällande lagar och användningsområden 

för impregnerat trä.  

Felfria raserade stolpar kan återanvändas. Förvaring av dessa kan ske på eget linjekontor 

eller ute vid kraft- och ställverk. Kravet är att marken under ska täckas av ett lager med bark 

som ska absorbera eventuell urlakning av impregneringsmedel. Barken bör kontrolleras en 

gång per år och bytas ut vid behov eller med 5-10 års intervaller och ska då behandlas som 

farligt avfall och tas om hand vid godkänd anläggning. Prover på underliggande mark bör ske 

var 3e år. Se förslag på stolpupplag i figur 6. Vid rasering av ledning får inte stolpar placeras i 

vattendrag så att urlakning kan ske. Hela stolpen ska tas upp ur marken och all metall ska 

avlägsnas. Stolpar får inte läggas inom brunns- och vattenskyddsområden. 

 

Figur 6, förslag på stolpupplag. 

Figurförklaring: 

Punkt 3, marken för stolpupplag ska vara plan och hela området under och ca 30-40 cm 

utanför stolparna ska vara täckt med ett 5-10 cm tjockt lager bark.  

Punkt 2, ovanpå barken placeras slipers av betong eller trä, olika många beroende på 

stolplängd och antal.  

Punkt 1, stolparna placeras tvärs över slipers och bör inte sträcka sig närmare än 30-40 cm 

från utkanten av barklagret. Alternativt kan järnslipers/räls placeras tvärs över betongslipers 

och därefter stolp tvärs över dessa, i syfte att få stolparna högre upp från marken där detta av 

någon anledning är nödvändigt.  

Om stolpupplaget är i närheten av bostadsområden eller andra verksamheter där folk ofta 

vistas, kan stolparna övertäckas med presenning för att minska kreosotdoften under varma 

dagar. Att täcka upplaget med tak eller presenning kan också skydda mot urlakning vilket i 

sin tur kan förlänga livslängden på stolparna. 
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Uttjänta stolpar ska lämnas till godkänd mottagare för återvinning. Ett upplag kan göras på 

linjekontor för dessa tills en godkänd entreprenör hämtar det då farliga avfallet. Upplaget 

kan utgöras av liknande figur 6. Dessutom kan kortare bitar och spill från stolp läggas i en 

invallning av betong eller annat tåligt och vattentätt material som är skyddat från nederbörd.  

Transformatorer: 

Eftersom att transformatorer innehåller 

olja ska de ägnas extra uppmärksamhet 

och hanteras varsamt. Enligt miljöbalken 

är en verksamhetsutövare skyldig att 

undersöka om material och utrustning 

man använder innehåller PCB. Oavsett 

PCB-innehåll så ska alla begagnade 

transformatorer behandlas som farligt 

avfall och ska förvaras i spillskydd/baljor 

under tak under både transport och 

förvaring, alternativt tömmas på plats. 

Figur 7 visar en stolptransformator. 

 

 

 

Figur 7, stolptransformator.8 

Transformatorer ska PCB-testas för att avgöra framtida användning av dem. Testresultatet 

ska dokumenteras. Om PCB-halten är lägre än 2 ppm klassas transformatorn som PCB-fri 

och kan återanvändas eller återvinnas. Då PCB-halten är större än 2 ppm får inte 

transformatorn återanvändas utan måste återvinnas. De ska märkas med datum och PCB-

halt, anmälan måste också göras till naturvårdsverket vid innehav av dessa. 

Uttjänta transformatorer skickas till godkänd mottagare, transportören måste ha tillstånd för 

att frakta farligt avfall. Nya och återanvändbara transformatorer ska förvaras i 

uppsamlingskärl under tak. 

Urladdningslampor och kvicksilverbrytare: 

Kvicksilverbrytare, lågenergilampor och liknande ska förpackas i täta lådor med lock och 

fraktas till godkänd destruktionsanläggning. Komponenter innehållande kvicksilver ska 

monteras isär så mycket som är möjligt och kvicksilver läggs i tättslutande behållare.  

 

                                                        

8http://lappugglan.se/images/stories/oveste/mf_ej_f%C3%A5gels%C3%A4krad_stolptransformator
_500.jpg 
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Kemikalier: 

Kemikalier är farligt avfall och det är viktigt att tänka på att det ska förvaras i godkända 

behållare så att oavsiktligt spill inte förorenar mark samt att det ska delas upp i följande 

grupper: 

 Aerosoler läggs i egna boxar. 

 Härdare ska hanteras separat eftersom de kan reagera med andra ämnen. 

 Oljor från brytare och transformatorer förvaras i separata behållare. PCB-haltiga oljor ska 

förvaras separat och märkas väl. 

 Färgburkar ska förvaras i separata behållare. 

 Lösningsmedel hanteras separat och får inte blandas med oljor då flampunkten kan förändras. 

 

Förvaringsplatser för flytande kemikalier eller farligt avfall behöver ofta invallas. Detta kan 

ske med hjälp av uppsamlingstråg av plåt eller plast. Ett galler kan läggas ovanpå för att 

kunna ställa dit kärl och behållare, alla delar till behållarna ska hållas innanför trågets 

kanter. Invallningen bör kunna rymma minst innehållet i den största behållaren plus 10 % av 

de övriga behållarnas volym. Allt ska vara skyddat från nederbörd. Behållarna bör placeras 

separat enligt grupperna ovan. Se exempel på invallning och cisternskåp i figur 8 och 9.  

 

 

 

Figur 8, invallad förvaring.9 

  

                                                        

9 http://www.pk-produkter.se/admin/files/sd_eshop/84-8286.jpg 
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Ett cisternskåp kan användas för många olika kemikalier, främst oljor och bensin. Lagerytan ska vara 

tät och lätt att rengöra. Sprickfri betong är oftast tillräckligt skydd, asfalt bör undvikas. Det ska inte 

finnas brunnar i utrymmet så att farligt avfall kan nå avlopp.  

 
Figur 9, cisternskåp.10 

 

Elavfall 

Elavfall från företag går inte under producentansvar, d.v.s. avtalet mellan kommuner och 

producenter. En entreprenör med tillstånd att transportera elavfall ska anlitas alternativt 

lämnas elavfallet till en förbehandlare. 

Elavfall ska förvaras i separat behållare skilt från annat avfall. Alla produkter med 

strömkontakt eller batterier ingår i elavfall. Exempel på detta är ljuskällor, lysrör, 

glödlampor, vitvaror, datorer, telefoner och energimätare. 

4.2.4 Metallskrot 

Behållare för metaller kan delas in ytterligare i följande fraktioner: 

 Aluminium 

 Isolerat aluminium 

 Koppar 

 Isolerad koppar 

 Järnskrot 

Genom detta kan ersättningen för metaller bli högre tack vara försäljning. Vid större 

mängder rekommenderas anbudsförsäljning, framförallt gällande koppar. Linor som har 

många skarvar och mekaniska skador lämpar sig bäst för återvinning. De ska då läggas i väl 

sammanbundna ringar fritt från olja, fett och andra främmande ämnen. Överenskommelse 

kan ske med aktuell transportör.  

                                                        

10http://www.sita.se/ImageVault/Images/conversionFormat_14/id_73/scope_0/ImageVaultHandl
er.aspx 
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Andra material som kan förekomma inom Härjeåns som hör hit är anslutningsdon, bult, 

stag, trasiga verktyg och ventilavledare. Vissa delar, främst järnskrot, kan behöva skickas till 

en fragmenteringsanläggning.  

4.2.5 Organiskt avfall 

Sedan 2006 har det varit förbjudet att lägga organiskt avfall på deponi. Organiskt avfall och 

övrigt hushållsavfall från verksamheter går under kommunens ansvar. Kommunen kan i 

vissa fall ge dispens för undantag på kravet för kommunalt anordnad bortförsling. Matavfall 

går under organiskt avfall.  

4.2.6 Returpapper och wellpapp 

Returpapper och wellpapp ska sorteras ut i separata behållare. De behållare som finns på 

linjekontoret i Sveg idag är ett bra exempel på hur det kan se ut. Där sorteras wellpapp i en 

container och returpapper i en annan. Denna återvinningsmetod bör vidtas på samtliga 

linjekontor. 
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4.3 Märkning och skyltar 

Rum och förvaringsplatser för farligt avfall skall märkas väl. Behållare ska vara märkta med 

innehåll och avfallskod. Alla containrar ska stå strukturerat och lättillgängligt för att 

underlätta tömning. Behållare och containrar eller platsen runt om kan märkas med 

färgkoder enligt kretsloppsrådets färgsättning, se figur 10. Figurerna kan kompletteras med 

vidare text, främst fraktionerna för metallskrot och farligt avfall där flera delar går under 

samma fraktion. Övrig skyltning ska vara tydlig och väderbeständig.  

Figur 10, färgsättning för avfallsplatser enligt kretsloppsrådet. 
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4.4 Entreprenörer 

Det finns ett flertal entreprenörer på marknaden för avfallshantering inom området för 

Härjeåns verksamhet. Samtliga erbjuder skräddarsydda helhetslösningar och bygger upp 

specifika system för företag. Detta omfattar allt från sortering och insamling till uthyrning av 

kärl och hämtning av avfallet.  

Anbudsförsäljning för metaller ger den bästa ersättningen, detta kan vara värt att se över. 

Härjeåns måste se till att anlitade transportörer har tillstånd att frakta aktuellt avfall.  För 

detaljerad beskrivning se kapitel 3.   
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Avfallshantering är styrt av många lagar och förordningar, något som tydligt har framgått 

under informationssökningen, och företagare är skyldiga att veta vilka regler som 

verksamheten omfattas av. Genom att följa dessa hanteringsförslag bedrivs Härjeåns 

avfallshantering mot deras kvalité- och miljöpolicy. Hantering enligt resultatet medför ett 

steg i ISO-certifieringen för kvalitet och miljö då de lagar och krav som berör avfallet är i 

stort sett klarlagt på alla fronter. Nuläget på de olika linjekontoren idag skiljer sig mycket åt 

men tillämpning av förslagen bidrar till att samtliga kontor bedrivs enhetligt och ger en 

översikt över brister och tillgångar för de olika fraktionerna.  

Energi-och materialbesparingen är svårt att mäta direkt men en korrekt hantering ger 

självklart förbättringar inom dessa områden på sikt, sett ur både miljö-och ekonomiaspekter. 

Metoden att söka information genom kommuner, tryckt material och internet har varit 

väldigt effektiv, de förordningar som informationen är tagen ifrån har varit uppdaterad och 

gällande. Hanteringsförslagen skulle kunna användas som en mall för övriga verksamheter 

med små justeringar då den omfattar många lagar och regler för avfall.  

Resultatet har ett flertal likheter med en utgåva från EBR som omfattar avfallshantering för 

projekt i elnätsbranschen (EBR, Material-och avfallshantering för projekt i 

elnätsbranschen, 2011). De skiljer sig på vissa punkter då detta arbete inriktar sig mot 

hantering och sortering på linjekontor istället för ute i projekt. Det är i stort sett samma 

material och fraktioner som beskrivs och hanteringen ser relativt lika ut men lokala 

avvikelser förekommer. Med hjälp av data som uppkommer tack vare dokumentering ska 

uppföljning av avfallskvantiteter vara möjlig. 

Den viktigaste slutsatsen är att avfallshanteringen omfattas av många lagar och att en 

djupare undersökning har lett till flera andra frågor och det har visat sig att avfallshantering 

berörs av mer föreskrifter än vad som från början förväntades.  
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6 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Gällande fortsatt arbete utöver dessa resultat kan bl.a. vara att se över transportdokument 

och anteckningsblad. Härjeåns har ett färdigt transportdokument men detta kan behöva ses 

över i och med hanteringsförslagen i detta arbete.  

För att effektivisera kostnader bör helhetslösningar från olika entreprenörer jämföras för att 

få fram bästa offert. Med flera konkurrenter på marknaden bör kostnaden kunna pressas för 

avhämtning och hyra av container/behållare. Blir det inte aktuellt med en helhetslösning så 

bör kostnader för hyra av container och avhämtning jämföras mellan de olika aktörerna.  

Metallskrot är det enda avfallet som ger ersättning, därför bör försäljningen förhandlas med 

de aktörer som finns i området för att få fram ett konkurrenskraftigt pris.  
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