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FARLIGT AVFALL 

 

 
Förberedelser inför sortering 
 

För att Sysavs sortering av farligt avfall hos dig ska gå så snabbt som möjligt ber vi 

dig att förbereda nedanstående. Hör av dig om du har frågor. Stort tack på förhand! 

 

o Skicka in ett underlag innan. För att förenkla sorteringen av 

kemikalierna ber vi dig om möjligt att skriva en lista med 

information om, alternativt en bild på, vad du vill göra dig av 

med och mejla till oss, gärna 2-3 dagar i förväg, på 

order.kemi@sysav.se. Det kan vara information om 

 typ av kemikalie  

 storlek på förpackning  

 

o Kontaktperson. När vi kommer fram till dig behöver vi en 

kontaktperson som antingen är på plats eller finns tillgänglig per 

telefon, även för avstämning innan sorteringen avslutas.  

Vi kan även behöva en person på plats som kan assistera 

Sysavs kemist. Detta för att hjälpa till att hantera olika tyngre 

arbeten, men det kan även vara en säkerhetsfråga då våra 

kemister ibland arbetar ensamma.  

o Lättillgängligt avfall. Vänligen säkerställ att avfallet är lätt för 

oss att komma åt och arbeta med. Av arbetsmiljöskäl behöver 

det placeras så att sorteringen kan göras mellan knähöjd och 

axelhöjd. Står era kemikalier i ett skåp? Vänligen plocka ut dem 

ur skåpet och ställ fram dem inför vårt besök.  

 

Övrigt som är bra att känna till 
Ibland finns möjlighet för Sysavs kemist att ta med sig avfallet och transportera 

det till Sysavs anläggning för farligt avfall. Kemisten avgör på plats om det är 

lämpligt. 

 

Om det visar sig att ytterligare utrustning krävs än planerat, eller om fler 

personal behöver vara på plats, kan sorteringen tillfälligt behöva avbrytas, för att 

fortsätta igen vid ett senare tillfälle. Sorteringen kan även avbrytas om det finns 

kemikalier som kräver särskilda typer av emballage eller att sorteringen drar ut 

på tiden. Det kan innebära väntetid för ny bokning. 


