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Statens naturvårdsverks föreskrifter om 
transportdokument för transport av farligt avfall; 

SNFS 1997:4 
Utkom från trycket 
den 1 april 1997 

beslutade den 19 mars 1997. 

Ändringsföreskrift NFS 2003:25 
 
 Med stöd av 19 § andra stycket förordningen (1996:971) om farligt avfall 
föreskriver Statens naturvårdsverk följande.  
 
1 §  Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse 
som i avfallsförordningen (2001:1063) om inte annat anges nedan. Med 
avsändare avses den som lämnar farligt avfall till en transportör för 
borttransport. NFS 2003:25 

Ett transportdokument för varje transport NFS 2003:25 
2 §  Av 41 § första stycket avfallsförordningen (2001:1063) framgår att det för 
varje transport av farligt avfall inom Sverige skall upprättas ett 
transportdokument av avsändaren samt vilka uppgifter dokumentet skall 
innehålla. Av samma paragraf andra stycket framgår att undantag för kravet på 
transportdokument gäller för transportörer som är undantagna från 
tillståndsplikt enligt 27 § avfallsförordningen. NFS 2003:25 

Avsändarens förpliktelser NFS 2003:25 
3 §  Avsändaren skall ange följande i transportdokumentet: 
 
1. Avsändarens namn, organisationsnummer, adress och kommunkod. Om 

avsändaren själv bedriver verksamhet som enligt 4 § kräver att han gör där 
angiven förteckning, så skall detta anges samt de förfaranden enligt 
koderna i bilaga 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063) som används. 

2. Transportörens namn, adress och organisationsnummer. 
3. Mottagarens namn, adress och organisationsnummer. 
4. Slag av avfall. Uppgifterna skall anges enligt koderna i bilaga 2 till 

avfallsförordningen. 
5. Mängd avfall. Uppgifterna skall anges för olika slag av avfall enligt punkt 

4 och redovisas i kilogram. 
6. Hämtningsdatum. 
7. Avsändarens underskrift. NFS 2003:25 
 

Föreskrifterna är upphävda genom NFS 2005:3 beslutade den 17 februrari 2005.



Mottagarens förpliktelser NFS 2003:25 
4 §  Den som bedriver verksamhet där farligt avfall mellanlagras, återvinns 
eller bortskaffas skall  
1. underteckna det transportdokument som skall åtfölja varje transport av 

farligt avfall, 
2. sända en bekräftelse på mottagandet till avsändaren, och 
3. om inte annat beslutas enligt 5 §, senast den 31 mars varje år göra en 

förteckning över varje mottagen transport med de uppgifter som finns i de 
transportdokument som mottagits under närmast föregående år.  

 
En redovisning enligt första stycket punkt 3 skall göras i bokstavsordning för 
varje kommun i respektive län. Varje avsändare av avfall i respektive kommun 
bör anges i bokstavsordning. Förteckningen och uppgifterna som anges skall 
bevaras i fem år. NFS 2003:25 

Övrigt NFS 2003:25 
5 §  Om det finns särskilda skäl kan Naturvårdsverket medge att en transportör, 
i stället för en sådan verksamhetsutövare som avses i 4 § första stycket, får 
göra denna förteckning. NFS 2003:25 
 
6 §  En förteckning över de uppgifter som avses i 3 § skall efter anmodan 
överlämnas till tillsynsmyndigheten. NFS 2003:25 
__________ 
 
 Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen 
enligt uppgift på den utkom från trycket. (Utkom från trycket den 1 april 1997.)  
 Genom föreskrifterna upphävs verkets föreskrifter (SNFS 1996:2) om 
transportdokument för transport av miljöfarligt avfall. 
 
STATENS NATURVÅDRSVERK 
 
ROLF ANNERBERG 
  Viveke Ihd 

(Enheten för farligt avfall och 
efterbehandling) 
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