i samarbete med

FARLIGT AVFALL

LL

FA
V
A

U

N

A
G
LI G R
R IN
FA NN GA
TT RVI DA
I
S
S
A TE OR
0
N Å
M E 2. T 2:0
LÄ NG 3 1
G LI EN 0 A S G :0
ET YS VÄ 09
R T N L
FÖ OS TE K
N H IT
A
V
K
K

Farligt avfall
Farligt avfall är avfall av miljöfarliga ämnen med specifika egenskaper såsom
brandfarligt, giftigt, frätande etc. Om egenskapen på avfallet dessutom kan
orsaka större skada på människa, miljö, djur och egendom kallas det för farligt gods.
SEKA Miljöteknik AB har sedan 1999 arbetat med klassificering, borttransport och
omhändertagande av farligt avfall och farligt gods. Vi hjälper er på ett
miljöriktigt och priseffektivt sätt slutdestruera, eller om det går, återvinna ert
avfall.

Klassificering, emballering och transport
Klassificering av kemikalieavfall kräver kunskap inom både lagstiftning och kemi.
MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) är den myndighet som
författar de föreskrifter som skall följas från klassificering till transport.
Våra kemister klassificerar, emballerar, märker och upprättar godsdeklaration
på plats hos er. När allt är klart transporterar vi avfallet till destruktion.

Utredning, sanering
Fastigheter och tillhörande mark kan av olika orsaker vara förorenade.
Det kan t.ex. ha bedrivits en förorenande verksamhet som nu skall avvecklas
eller så har det skett en kemikalieolycka. SEKA Miljöteknik AB har ett flertal
konsulter med specialistområden inom t.ex. miljöinventering av farligt material
i fastigheter, sanering av akuta utsläpp, utredning inför saneringsåtgärder,
markprovtagning etc.

Produkter, emballage
För att förpacka eller lagra kemikalier eller annat farligt avfall finns olika krav på
emballage beroende på typ av avfall. Vårt utbud av emballage är heltäckande
för alla olika typer av farligt avfall. Som exempel på de vanligaste lagerförda
emballagen kan nämnas fat, dunkar, kartonger, boxar, riskavfallsbehållare etc.
Vi har även miljöcontainrar i olika storlekar för uthyrning. Dessa är anpassade
för förvaring av mindre mängder avfall som uppstår på t.ex. en byggarbetsplats
eller verkstad.
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