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STEG FÖR STEG VID TILLSYN AV 

ÅTERVINNINGSPROCESSER  

Stockholm 31 maj 



Tillsyn av återvinningsprocess – hur kan 

man gå tillväga? 
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Steg 1: 

Vad är det för återvinningsprocess? 

 

Anser ni att ni återvinningen leder till att avfallet 

upphör att vara avfall? 

 

Gäller det alla fraktioner av avfallet? 
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       NEJ     Avfall      Tillsyn enligt avfallslagstiftningen 

Anser VU att processen 

innebär att avfall upphört     

att vara avfall 

        JA       Steg 2 
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Steg 2: 

Hur beskriver VU processen? Vad görs i processen?  

 

Exempel: 

• Okulär besiktning kombinerat med underlag 

• Kontroll, rengöring eller reparation 

• Representativ provtagning  

• Mekanisk, fysikalisk och/eller kemisk behandling 
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Fortsättning steg 2: 

• VU ska kunna förklara och visa på tillräcklig 

kunskap och kontroll över verksamhetens process 

samt det sätt som man tillhandahåller produkten på 

en marknad.  

 

• En VU ska kunna redovisa underlag som motiverar 

att deras avfall har upphört att vara avfall.  



Bedömningsgrunder för när avfall 

upphör att vara avfall 
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Steg 3 –  följande punkter kan vägas in vid 

verksamhetsutövarens bedömning i det enskilda fallet: 

1. Användningen av ämnet eller föremålet kommer inte att leda 

till allmänt negativa följder för miljön eller människors hälsa  

2. Att det finns ett specifikt användningsområde för ämnet eller 

förmålet  

3. Att det finns en marknad eller efterfrågan på ämnet eller 

föremålet  

4. Att ämnet eller föremålet har likvärdiga egenskaper som 

andra produkter som finns på marknaden 

5. Att ämnet eller föremålet uppfyller de tekniska kraven för det 

tänkta användningsområdet och befintlig lagstiftning för 

produkter 
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• Behövs det efter återvinningsprocessen någon 

ytterligare bearbetning för att avskilja oönskade 

ämnen eller beståndsdelar? 

• Kan en jämförelse med annat material som det är 

tänkt att ersätta redovisas? 

– Finns det analysprotokoll/provtagning  

– Information om lakningsegenskaper 

 

 

1. Användningen av ämnet eller föremålet kommer inte att leda till allmänt 

negativa följder för miljön eller människors hälsa.  

 

Exempel på frågor till 

verksamhetsutövare 
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• Finns det  en köpare av produkten? 

• Finns det en marknad med tillgång och efterfrågan? 

• Finns verifierbart marknadspris? 

• Finns det handelsspecifikationer eller standarder? 

 

 

 

 

 

2. Att det finns ett specifikt användningsområde för den återvunna produkten.  

3. Att det finns en marknad och efterfrågan på produkten.   
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• Kan ämnet eller föremålet jämföras med andra 

motsvarande produkter som finns på marknaden, 

har det likvärdiga egenskaper? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Att ämnet eller föremålet har likvärdiga egenskaper som andra produkter 

som finns på marknaden 
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• Är den tänkta användningen laglig? 

• Finns det standarder och tekniska krav för föremålet 

eller ämnet? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Att ämnet eller föremålet uppfyller de tekniska kraven för det tänkta 

användningsområdet och befintlig lagstiftning för produkter. 



Orienterande frågor att ställa utifrån 

kemikalielagstiftningen 

 

För vissa produkter/material passar inte alla de 

frågor som tidigare ställts och där kan underlag som 

krävs enligt kemikalielagstiftningen ge en del svar. 
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Frågor att ställa utifrån 

kemikalielagstiftningen – grundnivå  

• Har de underlag som visar om den återvunna 

produkten betraktas som ämne, blandning eller 

vara? 

• Har företaget kontrollerat att de uppfyller 

kemikalielagstiftningen och kan visa 

dokumentation som styrker det?  

 

 
 

Indikation på bedömningsgrund 1 och 5 
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Frågor att ställa utifrån kemikalie-

lagstiftningen – avancerad nivå 

• Om ämne eller blandning 

– har ingående ämnen och föroreningar 

identifierats? 

– är de ingående ämnena redan registrerade? 

– har de tillgång till säkerhetsdatablad för de 

registrerade ämnena? 

– har de kontrollerat om den produkt de säljer är 

klassificerad som farlig och om det krävs 

säkerhetsdatablad? 
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Frågor att ställa utifrån 

kemikalielagstiftningen  – avancerad 

nivå 
• Om vara 

– Innehåller varan särskilt farliga ämnen eller 

andra begränsade ämnen? (sådana ämnen finns på 

kandidatförteckningen, bilaga XIV eller bilaga XVII till Reach) 

– Innehåller varan ämnen som är begränsade i 

produktspecifik lagstiftning? (till exempel förpackningar) 
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Tillsynsmyndigheten – 

produktlagstiftning 
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Tillsynsmyndighet som utför tillsyn enligt miljöbalken 

gör en allmän bedömning av underlaget för att avgöra 

om avfallet kan anses ha upphört att vara avfall.  

 

 



Vissa avfall får 

eller bör inte 

återvinnas 
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• Avfall som innehåller 

långlivade organiska 

föroreningar (POPs) 

ska destrueras 

• Kunskap och kontroll 

över förbjudna och 

begränsade ämnen! 

 


