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Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall;
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Utkom från trycket
den 23 mars 2022

Naturvårdsverket föreskriver1 följande med stöd av 5 kap. 8 och 9 §§ och 6
kap. 20 § avfallsförordningen (2020:614).

Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om
1. att anmälningsplikt ska gälla i stället för tillståndsplikt enligt 5 kap. 1 §
avfallsförordningen (2020:614) för vissa transporter av avfall,
2. undantag från anmälningsplikten enligt 5 kap. 7 § avfallsförordningen för
vissa transporter av avfall som uppkommit i eller i samband med en yrkesmässig verksamhet, och
3. hur transportdokument enligt 6 kap. 19 § avfallsförordningen ska utformas.

Definitioner
2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse
som i miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614).

Undantag från tillståndsplikt för transporter av icke-farligt avfall
3 § Yrkesmässig transport av enbart icke-farligt avfall i en mängd som understiger 10 ton eller 50 kubikmeter under ett kalenderår och 1 ton eller 5 kubikmeter
vid en enskild transport ska anmälas till länsstyrelsen. För sådana transporter
krävs inte tillstånd enligt 5 kap. 1 § 1 avfallsförordningen (2020:614).
4 § Transport av enbart icke-farligt avfall som har uppkommit i eller i samband
med en yrkesmässig verksamhet i mängder som överstiger 10 ton eller 50 kubikmeter under ett kalenderår ska anmälas till länsstyrelsen. För sådana transporter
krävs inte tillstånd enligt 5 kap. 1 § 2 a avfallsförordningen (2020:614).

1
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november om avfall och
om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2018/851.
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5 § En anmälan enligt 3 eller 4 §§ ska göras till länsstyrelsen i det län där
1. sökandens verksamhet har sitt säte, eller
2. sökanden bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet.
Om sökandens verksamhet har sitt säte utomlands och sökanden bedriver
den huvudsakliga delen av sin verksamhet utomlands, ska anmälan göras till
länsstyrelsen i något av de län där avfallet hämtas eller lämnas.

Undantag från anmälningsplikt för transporter av farligt avfall
6 § Undantag från anmälningsplikt enligt 5 kap. 7 § avfallsförordningen
(2020:614) gäller för transport av farligt avfall som uppkommit i eller i samband
med yrkesmässig verksamhet om
1. transporter av avfall inte är normalt och regelbundet förekommande i
verksamheten,
2. mängden transporterat farligt avfall under ett kalenderår inte överskrider
100 kilogram eller 100 liter, och
3. det avfall som transporteras inte omfattas av tillståndsplikt enligt 5 kap.
1 § 2 c eller d avfallsförordningen.

Transportdokument
7 § I 6 kap. 19 § avfallsförordningen (2020:614) anges att transporter av farligt
avfall inom Sverige ska åtföljas av ett transportdokument och vilka uppgifter
dokumentet ska innehålla.
8 § I ett transportdokument som ska upprättas enligt 6 kap. 19 § avfallsförordningen (2020:614) ska uppgift om
1. avfallstyp anges med den avfallskod i bilaga 3 till avfallsförordningen som
bäst beskriver avfallet, utifrån den klassificering av avfallet som ska göras i
enlighet med 2 kap. avfallsförordningen,
2. transportör, lämnare och mottagare, när sådana finns, anges med namn,
postadress och person- eller organisationsnummer eller, om sådant inte finns,
verksamhetsutövarens nationella eller europeiska skatteregistreringsnummer,
3. datum anges för när transporten påbörjas, och
4. plats anges med adress eller, om sådan inte kan anges, koordinater.
9 § I ett transportdokument som upprättas enligt 6 kap. 19 § avfallsförordningen
(2020:614) får lämnaren anges som okänd om
1. avfallet ska transporteras bort från en olycksplats, nedskräpad plats eller
liknande,
2. uppgift saknas om lämnare eller om hur avfallet uppkommit, och
3. det framgår av transportdokumentet att förutsättningarna enligt 1 och 2
är uppfyllda.
Ett transportdokument där lämnare anges som okänd enligt första stycket ska
i övrigt innehålla uppgifter enligt 6 kap. 19 § andra stycket avfallsförordningen
och anvisningarna i 8 § dessa föreskrifter. Uppgifter om avfallstyp och avfallets vikt får dock grundas på uppskattningar om det inte finns förutsättningar
att klassificera avfallet eller beräkna vikten på den plats där avfallet hämtas.
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10 § Ett transportdokument som enligt 6 kap. 19 § första stycket 2 avfallsförordningen (2020:614) ska tas fram av den som i yrkesmässig verksamhet
transporterar avfall som har lämnats av hushåll får, i stället för vad som anges
i 6 kap. 19 § andra stycket, innehålla uppgifter om
1. de typer av separat insamlat farligt avfall från hushåll som omfattas av
transportörens uppdrag,
2. eventuella mängdgränser för transporten,
3. datum för transporten,
4. den kommun där avfallet hämtas upp som ursprunglig plats från vilken
avfallet transporteras,
5. den plats som avfallet transporteras till,
6. transportör, och
7. mottagare.
För uppgifter enligt första stycket 1 och 5–7 gäller anvisningarna i 8 §.
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Övergångsbestämmelser
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2022.
2. Bestämmelserna i 3 och 4 §§ tillämpas första gången från och med den
1 september 2022.
3. Följande gäller för transporter av avfall som avses i 5 kap. 1 och 7 §§
avfallsförordningen (2020:614) och som genom dessa föreskrifter inte längre
omfattas av undantag från tillstånds- eller anmälningsplikt. Sådana transporter
får fortsätta till och med den 31 augusti 2022. Därefter får sådana transporter
utföras endast om den som transporterar avfallet senast den 31 juli 2022 lämnat
in en ansökan om tillstånd eller en anmälan till länsstyrelsen, i enlighet med
vad som krävs för den aktuella transportverksamheten, och länsstyrelsen inte
beslutar något annat.
Naturvårdsverket
BJÖRN RISINGER
Ingela Hiltula
(Samhällsavdelningen)
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