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Hantering och lagring av aerosoler

Vägledning vid avfallshantering
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1Kansliets vägledning för medlemsföretag och frisörer

Aerosoler, allmänt

Definitionen på en aerosol

är ett ej påfyllningsbart kärl, som uppfyller bestämmelserna i 
ADR-S 6.2.6, är tillverkat av metall, glas eller plast, innehåller en 
komprimerad, kondenserad eller under tryck löst gas med eller 
utan ett flytande, pastaformigt eller pulverformigt ämne, och är 
utrustat med en utsläppsventil, som möjliggör trycktömning av 
innehållet i form av en suspension av fasta eller flytande partiklar 
i en gas, i form av skum, pasta eller pulver eller i flytande eller 
gasformigt tillstånd.

ADR-S 1.2.1
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Avfall, allmänt

Definitionen på avfall

är ämnen, lösningar, blandningar eller föremål, för vilka ingen 
omedelbar användning avses, men som transporteras till 
upparbetning, deponi eller avlägsnande genom förbränning eller 
andra bortskaffningssätt.

ADR-S 1.2.1
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Från tillverkare till centrallager / lager

Tillverkare av aerosoler levererar oftast  aerosoler med farligt 
innehåll som begränsad mängd farligt gods. 

Ett kolli med begränsad mängd kan transporteras på förenklade 
villkor.

En kartong får väga högst 30 kg.
En bricka med plast får väga högst 20 kg.

Ett kolli som transporteras som begränsad mängd ska vara märkt 
så här:

ADR-S 3.4
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Distribution till butik / användare / frisör    

I vissa fall bryts enheten som tillverkaren levererar till 
distributören, och aerosolerna sampackas med andra produkter 
vid leverans till användare / butik / frisör.

Kollit skickas normalt som begränsad mängd farligt gods på 
förenklade villkor i papplådor, som får väga högst 30 kg.

Ett kolli som transporteras som begränsad mängd ska vara märkt 
så här:

ADR-S 3.4
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Hantering hos användare / frisör
MSB reglerar när tillstånd behövs för hantering/lagring av 
brandfarliga aerosoler/vätskor.

Publik verksamhet: - 100 L brandfarlig aerosol

- 100 L brandfarlig vätska

Tillstånd söks hos kommunen, ofta delegerat till räddningstjänsten. 

Avgift tas ut, ca 5000 kr.

Små förpackningar, om högst 50 ml, är undantagna.

MSBFS 2013:3
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Hantering hos användare / frisör
MSB reglerar hantering av brandfarliga gaser och vätskor vid 
försäljningsställen.

Syftet är att uppnå ”betryggande säkerhet”.

Gäller mängder över 50 L brandfarliga aerosoler om 
försäljningsarean är mindre än 200 m2.

Om större mängder hanteras på försäljningsställen ska en 
brandriskutredning göras.

SÄIFS 1996:2
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Tömda aerosolbehållare
Helt tömda (pystomma) aerosolbehållare utan rester av farligt 
innehåll, räknas inte som farligt avfall och omfattas inte av 
lagstiftning för transport av farligt gods eller lagstiftning för farligt 
avfall.

Aerosolförpackningar med rester räknas däremot som farligt 
avfall och omfattas av lagstiftningen.
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Retur från butik / frisör till distributör

Vid retur av aerosoler, som innehåller farligt gods, ska dessa 

packas i papplådor och märkas och transporteras som 

begränsad mängd på förenklade villkor. En sådan papplåda 

får väga högst 30 kg.

Ett kolli som transporteras som begränsad mängd ska vara 

märkt så här:

Ett kolli som innehåller vätska ska dessutom ha riktningspilar 
på två motstående sidor. Det krävs inte för aerosoler.

ADR-S 3.4 och 5.2.1.9
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Frakthandling vid retur till distributör

Vid transport av aerosoler som begränsad mängd farligt gods 
ställer transportlagstiftningen (ADR-S) inga formella krav på 
godsdeklaration.

Transportören behöver oftast någon form av frakthandling.                     
I den kan man t.ex. ange

2 papplådor aerosoler begränsad mängd 25 kg

Om det rör sig om blandat innehåll kan man tänka sig t.ex.

4 papplådor frisörprodukter begränsad mängd 35 kg

1 papplåda parfymprodukter begränsad mängd 12 kg

ADR-S 3.4
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Avfall - Miljöbalken

Avfallshanteringen regleras i Miljöbalken och gällande 
förordningar och föreskrifter. 

Miljöbalkens 15 kap. berör avfall och producentansvar.

§4 

Med producent avses

….

2. den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall 

som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl.

….
…
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Avfall - Miljöbalken

5a§

Den som innehar avfall skall se till att avfallet hanteras på ett 
hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

En bestämmelse om att producenter kan åläggas skyldighet att ta 
hand om avfall finns i 6§. Kommunerna har skyldighet att ta hand 
om avfall enligt Lag 2003:1187.
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Avfall - Miljöbalken

6§

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om skyldighet för producenter att se till att 
avfall samlas in, transporteras bort, återvinns… eller bortskaffas 
på ett sätt som kan krävas för en hälso- eller miljömässigt 
godtagbar avfallshantering.

Sådana föreskrifter får meddelas i fråga om avfallet eller 
förpackningar …. från sådan verksamhet som producenterna 
bedriver.
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Avfall - Miljöbalken

11§

För varje kommun skall det finnas en renhållningsordning som 
skall innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för 
kommunen och en avfallsplan.

16§

Regeringen får föreskriva att den som yrkesmässigt bedriver 
verksamhet som ger upphov till avfall skall lämna kommunen    
de uppgifter som behövs  som underlag för kommunens 
renhållningsordning. Regeringen får överlåta åt kommunerna att 
meddela sådana föreskrifter.
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Avfall - Miljöbalken

25§

Om det behövs av hälso- eller miljöskäl, får regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om

….

2. att den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat 
avfall än hushållsavfall skall lämna det för borttransport till den 
som innehar tillstånd till transportverksamhet eller är anmäld hos 
föreskriven myndighet. 
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Avfall - Miljöbalken

26§

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om att den… som yrkesmässigt hanterar 
annat avfall än hushållsavfall skall lämna uppgift om avfallets art, 
sammansättning och mängd samt uppgift om varifrån avfallet 
kommer och var avfallet lämnas. Uppgifterna skall lämnas till den 
kommunala nämnd som är tillsynsmyndighet.

16Kansliets vägledning för medlemsföretag och frisörer



2015‐10‐19

9

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är den myndighet som får föreskriva vad som 
gäller för transporter av avfall.

Om avfall uppkommer i yrkesmässig verksamhet gäller detta:

- Icke farligt avfall får transporteras upp till 10 ton / 50 m³ per   

kalenderår utan anmälan eller tillstånd.

Kansliets vägledning för medlemsföretag och frisörer 17

Naturvårdsverket, forts.
Om avfall uppkommer i yrkesmässig verksamhet gäller detta:

- Anmälan krävs för

transport av farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig     

verksamhet upp till 100 kg eller 100 liter per kalenderår.

- Tillstånd krävs för

transport av farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig         

verksamhet, mer än 100 kg eller 100 liter per kalenderår.
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Länsstyrelsen

Den som transporterar farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig

verksamhet, och för vilket det krävs anmälan eller tillstånd ska 

göra anmälan eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen i det län där 

er verksamhet har sitt säte eller där ni bedriver den huvudsakliga 

delen av verksamheten.
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