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Nya regler om avfall för din verksamhet 

Under hösten 2020 infördes nya regler för farligt avfall. Alla 

verksamheter är sedan dess skyldiga att rapportera uppgifter om sitt 

farliga avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister. I detta informations-

brev från Miljö- och byggnadsförvaltningen beskrivs de nya reglerna. 

Vilka påverkas? 

De nya reglerna gäller alla verksamheter i Sverige, allt ifrån stora industrier till 

livsmedelsaffärer, kontor, frisörsalonger och ideella föreningar. Endast hushåll 

är undantagna från antecknings- och rapporteringsskyldigheten. 

Vad är farligt avfall? 

Avfall som är skadligt för människor eller miljö och därför kräver särskild 

behandling går under benämningen farligt avfall. I så gott som alla 

verksamheter uppstår någon form av sådant avfall. Vad som klassificeras som 

farligt avfall beskrivs i bilaga 3 av avfallsförordningen (2020:614) och exempel 

på sådant avfall är:   

• Miljöfarliga batterier som innehåller kvicksilver, bly eller kadmium 

• Kosmetiska produkter som peroxider, färg- och toningsrester samt 

nagellack 

• Lösningsmedel som T-sprit, tändvätska, lacknafta och aceton 

• Rester av målarfärg, impregneringsmedel, lack och lim  

• Starkt sura eller basiska rengöringsmedel som blekmedel, maskindiskmedel, 

fläckborttagningsmedel, toalettrengöringsmedel och ugnsrengöringsmedel 

• Bekämpningsmedel som råttgift, insektsspray och ogräsmedel 

• Elektronik som innehåller miljöfarliga komponenter  

• Lysrör 
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Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att ha kunskap om vilket farligt 

avfall som uppkommer i din verksamhet och att det tas om hand på rätt sätt. 

Genom att se över vilka miljö- och hälsofarliga produkter som används i din 

verksamhet och, när det är möjligt, byta till mer miljövänliga alternativ går det 

att förebygga att farligt avfall uppstår.  

Hur ska farligt avfall sorteras och förvaras? 

Olika sorters farligt avfall måste sorteras var för sig och får inte blandas med 

annat avfall eller hällas ut i avloppet. Allt farligt avfall ska förvaras torrt på ett 

hårdgjort underlag för att undvika läckage till avlopp eller genomsläpplig mark. 

Kärl för förvaring av farligt avfall ska vara tydligt märkta med vad de 

innehåller. 

Vad innebär den nya lagstiftningen? 

Anteckna löpande om ditt farliga avfall 

Alla verksamheter är sedan tidigare skyldiga att föra anteckningar om sitt farliga 

avfall och den nya lagstiftningen förtydligar hur och när detta ska göras.  Du 

behöver inte anteckna varje gång farligt avfall uppstår i din verksamhet utan 

endast innan det transporteras. En verksamhet där farligt avfall uppstår ska 

bland annat anteckna avfallets vikt, av vem och när det ska transporteras samt 

vem som är mottagare. Anteckningarna ska göras löpande, kunna visas upp vid 

tillsynsbesök och sparas i tre år. 

Rapportera dina anteckningar efter transport 

De nya reglerna i avfallsförordningen innebär att alla verksamheter är skyldiga 

att rapportera den information som antecknats till Naturvårdsverkets 

avfallsregister. Det är möjligt att anlita ett ombud för att sköta rapporteringen 

till avfallsregistret men det är du som verksamhetsutövare som är ansvarig för 

att det görs korrekt. Du ska rapportera senast två dagar efter att avfallet har 

transporterats bort och rapporteringen görs enklast via Naturvårdsverkets e-

tjänst. Från och med den första januari 2022 kommer en miljösanktionsavgift 

om 5000 SEK kunna utfärdas för försenad inrapportering till avfallsregistret. 
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Hur ska farligt avfall transporteras? 

• Verksamhetsutövare kan välja att anlita ett företag med tillstånd att 

transportera farligt avfall för att forsla bort sitt avfall. Många företag som 

transporterar farligt avfall erbjuder också tilläggstjänsten att i egenskap av 

ombud rapportera till avfallsregistret. Du är själv ansvarig för att den som 

transporterar avfallet har giltigt tillstånd för detta. 

• Mindre mängder farligt avfall får du som verksamhetsutövare själv 

transportera till en återvinningsanläggning förutsatt att du har anmält detta 

till Länsstyrelsen. Endast ett fåtal återvinningsanläggningar tar emot farligt 

avfall direkt från verksamheter och hos det regionala avfallsbolaget 

SÖRAB görs detta bara vid Hagby Återvinningsanläggning i Täby. 

• Vid alla transporter av farligt avfall, även om du själv transporterar avfall 

till en återvinningsanläggning, krävs ett medföljande transportdokument. 

Varför har reglerna ändrats? 

Det nya avfallsregistret har skapats till följd av förändringar i EU:s så kallade 

avfallspaket och syftet är att öka kontrollen och spårbarheten av farligt avfall 

samt ge bättre statistik.  

Läs mer 

Mer information angående avfallsregistret finns på Naturvårdsverkets 

webbplats. Där finns utförlig hjälp om hur verksamheter ska rapportera till 

avfallsregistret samt svar på vanliga frågor.   

Hos Länsstyrelsen går det att läsa mer om kraven rörande transport av farligt 

avfall. 

https://www.naturvardsverket.se/
https://www.naturvardsverket.se/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall-farligt-avfall/rapportera-till-avfallsregistret/fragor-och-svar/
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/miljo-och-vatten/miljofarlig-verksamhet/avfall/transport-av-avfall.html

