
   MTK-SL1 
   1–2022 

Ersätter 1–2021 
Sida 1 av 2 

 

Adress Telefon E-post Organisationsnr 

Hässleholm Miljö AB 

Box 104 

281 22 Hässleholm 

0451-26 66 00 HKC@hassleholm.se 55 65 55-0349 

 Hemsida  

 www.hassleholmmiljo.se  

 

Mottagningskrav för flytande avfall   
 

Typiska avfallsslag: Dagvattenbrunnar, sediment, vatten från rengöring av tankar och cisterner, flytande 

avfall från olika processer samt oljehaltiga avfall. 

På HKC finns möjlighet att motta flytande avfall (avfall som är i flytande form eller som avger vätska). Hanteringen 

inom anläggningen skiljer sig åt, baserat på avfallets sammansättning, ursprung, eventuell föroreningshalt och 

vätskeinnehåll. HKC mottar inte flytande farligt avfall för behandling, undantaget oljehaltiga avfall. Vid misstanke 

om särskilt problematiska eller skadliga föroreningar, t. ex PFAS, bekämpningsmedel och lösningsmedel kan en 

särskild hantering krävas. Kontakta alltid oss innan inleverans om ni misstänker att avfallet innehåller 

problematiska ämnen. 

Oljehaltiga vatten mottas till oljebehandlingsanläggningen OP2. Oljehaltiga avfall med lite högre andel 

torrsubstans (TS) mottas i stället till BIOSAN-behandling, varför det är viktigt att ni som avfallsproducent känner 

till TS-halten i ert oljehaltiga avfall. 

Samtliga inleveranser av flytande avfall skall bokas i förväg, kapaciteten för mottagning och behandling av 

flytande avfall är begränsat. Avisering sker till hkc@hassleholm.se eller per telefon till 0451-26 66 00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottagningskrav 

Generella krav 

• Klorider: ca 750 mg/l eller mg/kg TS (medelvärde) 

• Problematiska ämnen (t ex PFAS, bekämpningsmedel, klorerade kolväten 

mm): Kontakta hkc@hassleholm.se med din förfrågan. 

Oljehaltigt vatten (FA-klass): 

• TS <5%  

• pH> 4 

• Tungmetall: <50 mg/l (kontakta HMAB vid avvikande halter för individuell 

bedömning) 

• Transportdokument för farligt avfall 

Oljeförorenat slam (FA-klass): 

• TS: ca 5 - 25% 

• Klassning: FA enbart med avseende på alifater, aromater samt BTEX 

• Transportdokument för farligt avfall 

Dagvattenbrunnar, spillvattenledningar, pumpstationer o. dyl. (IFA-klass) 

• TOC (innehåll av organiskt kol): Max 5 % 

Övrigt processvatten/slam (IFA-klass): 

• Kontakta hkc@hassleholm.se med din förfrågan. 

 

mailto:HKC@hassleholm.se
mailto:hkc@hassleholm.se
mailto:hkc@hassleholm.se
mailto:hkc@hassleholm.se


   MTK-SL1 
   1–2022 

Ersätter 1–2021 
Sida 2 av 2 

 

Adress Telefon E-post Organisationsnr 

Hässleholm Miljö AB 

Box 104 

281 22 Hässleholm 

0451-26 66 00 HKC@hassleholm.se 55 65 55-0349 

 Hemsida  

 www.hassleholmmiljo.se  

 

 

Hässleholm Miljö AB förbehåller sig rätten att begära analyser på avfallet om det bedöms nödvändigt. Analyser 

och provtagning ska vara representativa för avfallet och vara aktuella. 

Mall för transportdokument finns på vår hemsida www.hassleholmmiljo.se. 

 

Övrigt 

Avfallslämnaren är i samtliga fall ansvarig för att känna till avfallets art, struktur och ursprung samt att göra en 

korrekt klassning av avfallet. Avfallslämnaren har också deklarationsskyldighet, vilket innebär att denne ansvarar 

för det levererade avfallet till avfallsanläggningen. Detta betyder att avfallslämnaren är ansvarig för de konsekvenser 

som kan uppstå inne på avfallsanläggningen på grund av att felaktig uppgift lämnats för avfallsklassningen. Se 

vidare i de Allmänna villkoren. 

 

För avfall som inte följer HMAB’s sorteringsanvisningar, eller är felaktigt deklarerat, debiteras ett pristillägg för hela 

leveransen enligt gällande prislista. Notera att hela eller delar av leveransen kan komma att klassas om och därmed 

tillfalla en annan avfallskategori och taxa.  
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