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Bilaga 1. Miljöinventering farligt avfall Viby 
förskola 
 

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

samt prover gällande asbest A1-3. 
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Farligt avfall 

Asbest 

Då skolan är från början av 1980 är det liten risk för material med innehåll av asbest. Ingen 

asbest påvisades i tre inskickade prover: 

A1=takskiva (bedöms som representativt för hela byggnaden) 

A2=Gul plastmatta, prov bedöms som representativt för hela byggnaden. 

A3=väggtapet storkök 

  

Foto 1 prov på tapet kök, A3 Foto 2 prov på takskiva A1. 

 

PCB 

Följande isolerfönster noterades  

 Emmaboda 80 

 Vitreus -80  

 Astral -94 

 Tähtilasi KY 99 

Inga av ovanstående isolerfönster bedöm innehålla PCB.  

Dörrstängare 

Dörrstängare förekommer, bedöms ej innehålla PCB.  

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). 



 

 

 

 3(4) 
 

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).  

Freoner  
Det ozonnedbrytande ämnet CFC har använts i isolering (R11) och som köldmedium (R12) i kyl- 

och frysskåp tillverkade mellan omkring 1968 och 1995. Sedan 1995 är det förbjudet att fylla på 

CFC som köldmedium eller använda det som blåsmedel i isoleringen. 

HFC (R134a) ersatte CFC (R12) och används än idag som köldmedium liksom isobutan som 

började användas några år senare än HFC. HFC är inte ozonnedbrytande men den är en 

växthusgas. I större stationära kyldiskar och andra större anläggningar ersattes CFC med HCFC, 

som också är ozonnedbrytande, fram t.o.m. 2002. 

Kyl- och frysskåp som innehåller CFC får yrkesmässigt endast användas på samma plats tills de 

tjänat ut. Det är förbjudet att exportera kyl- och frysskåp som innehåller CFC. 

Kasserade kyl- och frysskåp, som tillverkats för att normalt användas i hushåll, kan dessutom 

omfattas av producentansvar och kan då lämnas enligt Elkretsens anvisningar, se Elavfall. 

Kylmedia 

Kylskåp samt kylsystem noterades med följande märkning: 

 R134a 0,3 kg resp. 2, 5 kg 

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.  

 

Sammantagen bedömning är att inga material som klassas som farligt avfall förekommer i golv, 

vägg eller yttertak.  
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PVC 

PVC kan förekomma i plastmattor samt plaströr (el).  

 Övriga material 

 Gipsskivor 

 Takskivor (träfiberskivor) 

 Plastfolie 

 Träreglar 

 Mineralullsisolering (Rockwool)  

 Träpanel 

 Betong  

 Cellplast 

 Sandfyllning 

 Laminatgolv 

 Nyare elcentral i storkök 

 Äldre elcentral i elcentral (kan innehålla diverse farliga avfall).  

 


