
Ny avfallsförordning och ett nytt sätt att 
rapportera farligt avfall 

Att gå från avfall till resurs var ett av huvudmålen när Europeiska unionens råd 2018 

beslutade om revideringar i avfallslagstiftningen, genom det så kallade avfallspaketet. 

Målet är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad 

återvinning samt en förbättrad avfallshantering. I Sverige införlivar vi ändringarna 

bland annat genom miljöbalken, avfallsförordningen, deponeringsförordningen och 

genom Naturvårdsverkets föreskrifter.  

Avfallsförordning (2020:614) 

Den nya avfallsförordningen (2020:614) började gälla den 1 augusti 2020. 

Förordningen innebär bland annat: 

• Utökad anteckningsskyldighet för farligt avfall

• Nytt avfallsregister införs

• Utökad anteckningsskyldighet för de som bearbetar avfall

• Flera nya krav på bygg- och rivningsavfall

• Förbud mot att förbränna separat insamlat avfall

• Obligatoriska minimikrav för producentansvar

• Ökat avfallsförebyggande arbete i kommunerna

• Nya krav på separat insamling av farligt avfall, textil och biologiskt avfall

• Begreppet ”kommunalt avfall” införs

Rapportera uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret 

Sverige ska följa de regler som gemensamt beslutats på EU-nivå och ska säkerställa att farligt 

avfall hanteras på ett lämpligt sätt. Alla medlemsstater ska inrätta ett elektroniskt register för 

uppgifter om farligt avfall, för att förbättra möjligheten till kontroll och spårbarhet. Därför 

skärps kraven på att verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt 

avfallsregister. Från och med den 1 november 2020 ska verksamheter börja rapportera.  

Alla känner inte till nuvarande skyldighet 
Sedan tidigare har verksamheter som lämnar ifrån sig, behandlar eller på annat sätt 

hanterar farligt avfall en skyldighet att anteckna vissa uppgifter om avfallet. Sannolikt 

är inte alla verksamheter som producerar farligt avfall medvetna om att de har en så 

kallad anteckningsskyldighet. Nästan alla verksamheter producerar någon form av 

farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier. En verksamhet 

kan vara allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en frisersalong, 

biltvätt eller advokatbyrå. 



Regeländringar både 1 augusti och 1 november 

En utökad anteckningsskyldighet börjar gälla den 1 augusti 2020 i och med att den 

nya avfallsförordningen börjar gälla. Anteckningsskyldigheten berör alla 

verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller 

handlar med farligt avfall. Från den 1 november ska dessa verksamheter börja 

rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret 

hos Naturvårdsverket.  Detta kommer kunna göras antingen via en e-tjänst eller 

genom att ansluta sitt verksamhetssystem till ett API. 

Den stora skillnaden mellan tidigare och nya regler är att företag och 

verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett 

nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna enbart funnits 

antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en 

tillsynsmyndighet. 

Uppgifterna som ska lämnas står i avfallsförordningens sjätte kapitel samt Naturvårdsverkets 

föreskrifter på området. Uppgifterna ska rapporteras till avfallsregistret senast två 

arbetsdagar efter den tidpunkt när anteckningen ska göras eller sammanställas enligt 1-5 §§ i 

sjätte kapitlet. Notera att uppgifterna som rapporteras in till avfallsregistret ej ersätter de 

uppgifter som ska finnas antecknande hos varje verksamhet. Dessa anteckningar måste kunna 

redovisas på begäran av en tillsynsmyndighet. 

Vem ska rapportera i avfallsregistret? 
Alla verksamheter som 

• producerar farligt avfall

• transporterar farligt avfall

• tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet

• mäklar eller handlar med farligt avfall

• behandlar farligt avfall.

Uppskattningsvis berörs över en miljon verksamheter av det nya avfallsregistret. 

Tillsynsmyndigheter kommer att ha tillgång till uppgifterna i avfallsregistret. 

Dessutom kommer uppgifterna att användas till Sveriges avfallsrapportering till EU 

samt till avfallsstatistik. 

Mer information  

Avfallsförordning (SFS 2020:614) 

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:5) om antecknings- och 

rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till 

avfallsregistret  

https://www.naturvardsverket.se/Amnen/Avfall/ 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-

avfall/Rapportera-uppgifter-till-avfallsregistret/  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2020614_sfs-2020-614
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2020/NFS-20205-Antecknings--och-rapporteringsskyldighet-och-lamnande-av-uppgifter-om-farligt-avfall-till-avfallsregistret/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2020/NFS-20205-Antecknings--och-rapporteringsskyldighet-och-lamnande-av-uppgifter-om-farligt-avfall-till-avfallsregistret/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2020/NFS-20205-Antecknings--och-rapporteringsskyldighet-och-lamnande-av-uppgifter-om-farligt-avfall-till-avfallsregistret/
https://www.naturvardsverket.se/Amnen/Avfall/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-avfall/Rapportera-uppgifter-till-avfallsregistret/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-avfall/Rapportera-uppgifter-till-avfallsregistret/

