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Bilaga 1. Miljöinventering farligt avfall Viby skola 
 

Figur 1 planritning över byggnaden med markering för område som inventerats m h p farligt avfall 

 

Områden som är inrutade med blått=miljöinventering avseende eventuellt farligt avfall 
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Farligt avfall 
Inga material med risk för innehåll av asbest eller PCB har noterats vid inventeringen. 

Kvicksilver 

Varierande armaturer förekommer i objektet, både mindre samt främst 2-rörs. De mesta 

bedöms vara av nyare sort. 

Lysrören demonteras och hanteras i separat fraktion på grund av risken för att dessa annars 

krossas i hanteringen.  

Kasserade lysrör och lågenergilampor skall betraktas och märkas som farligt avfall kod 

20 01 21* (Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall). 

Lysrörsarmaturer sorteras i fraktionen elektronikskrot (kod 20 01 36). Efter att 

kondensatorer (och lysrör) demonterats utgör armaturerna inte farligt avfall. 

Joniserande strålning 

Vissa typer av brandvarnare innehåller komponenter som avger joniserande strålning. 

Brandvarnare skall betraktas som farligt avfall och skall återlämnas till leverantör. Kan inte 

leverantören återfinnas märks brandvarnarna med kod 17 09 03 * (Annat bygg och 

rivningsavfall som är förorenat med farliga ämnen) alternativt 16 02 13* (kasserad el-

utrustning som innehåller farliga komponenter).  

Koppar 

Koppar förekommer i aktuellt objekt i vattenrör och kablar. Koppar är bl.a. giftigt för 

vattenlevande organismer och diskuteras på avvecklingslistor. Koppar i metallisk form utgör 

inte farligt avfall. Vid rivning/ombyggnad skall metallen hanteras separat för metallåtervinning. 

I aktuellt objekt förekommer koppar i vattenrör och elkablar  

El- eller VVS detaljer innehållande koppar sorteras i separat fraktion för materialåtervinning.  

Material som innehåller koppar betecknas med avfallskod (17 04 01).  

Kylmedia 

Kylskåp samt kylsystem noterades med följande märkning: 

 R134a 0,3 kg + 2,5 kg (kylsystem) 

Detta köldmedium ingår i gruppen HFC som inte innehåller freoner och som inte har någon 

uttunnande påverkan på ozonskiktet.  Vid rivning skall dock kyltekniker anlitas som tömmer 

apparaterna på köldmedium.   



 

 

 

 3(3) 
 

Övriga material 

 Gipsskivor 

 Asfaboard 

 Plastfolie 

 Träreglar 

 Mineralullsisolering  

 Träpanel 

 Fönster (2008 samt Emmaboda 80) bedöms ej innehålla PCB. I byggnaden i övrigt finns 

även fönster märkta Floatex -79 samt blandning av fönster från 2000 talet. Floatex finns 

ej med i Sv Planglas förenings lista över isolerfönster med PCB och ej PCB innehållande 

fönster.   

 Betong och cellplast 

 Laminatgolv 

 Lösull 

 Nyare elcentral i storkök 


