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Nya regler om avfall för din verksamhet 
Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall samt bli bättre på 
materialåtervinning. Därför skärps kraven gällande bl.a. att företag ska 
rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister samt 
utökade krav kring sortering. Den nya avfallsförordningen (2020:614) började 
gälla den 1 augusti 2020. 
 

Vilka verksamheter omfattas av de nya reglerna kring avfall? 
Alla verksamheter omfattas av avfallsförordningens krav. En verksamhet kan vara 
allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en frisersalong, biltvätt 
eller advokatbyrå. 
 

Vad är farligt avfall? 

De flesta verksamheter har någon form av farligt avfall, till exempel: 

 hårspray, nagellack 

 motorolja, spillolja 

 ogräsmedel, rengöringsmedel  

 lösningsmedel (exempelvis aceton, t-sprit, penseltvätt) 

 kemikalie- och färgrester (inklusive burkar och penslar med intorkad färg) 

 elektronik, batterier, lysrör, lampor 

 äldre febertermometrar, sprutor  
 

Vad är innebär de nya reglerna för min verksamhet? 

 Anteckna uppgifter om farligt avfall löpande 
Sedan tidigare finns en skyldighet att anteckna uppgifter om det farliga avfall 
som uppstår i din verksamhet. Den gäller fortfarande men utökas något. Du ska 
löpande anteckna och dokumentera uppgifter om mängder och typ av farligt 
avfall m.m. och kunna visa upp anteckningarna på begäran av 
tillsynsmyndigheten. Anteckningarna ska sparas i minst tre år. Se mer 
information i 6 kap 1 § avfallsförordning (2020:614). 

 

 Registrera dina anteckningar i Naturvårdsverkets avfallsregister 
Du ansvarar för att dina anteckningar blir registrerat elektroniskt senast två 
arbetsdagar efter att du transporterat eller lämnat ditt farliga avfall för transport. 
För att underlätta rapporteringen är det bra att ta reda på din verksamhets 
vanligaste avfallstyper och deras avfallskoder. Registrering görs med hjälp av e-
legitimation och du behöver även lämna dina kontaktuppgifter, 
organisationsnummer och din verksamhets CFAR-nummer från SCB:s 
företagsregister. Avfallstransportören kan ibland som ombud registrera dina 
anteckningar i avfallsregistret.  

 

 Krav på utsortering av förpackningar och returpapper  
Från den 1 januari 2023 ska förpackningsavfall sorteras ut från övrigt avfall och 
lämnas till återvinning. Till förpackningsavfall räknas exempelvis förpackningar 
av plast, papper, kartong, wellpapp, glas och metall. 
 

 



Uppdaterad: 2020-12-07 

Från den 1 januari 2022 ska returpapper sorteras ut från övrigt avfall och 
lämnas till återvinning. Till returpapper räknas exempelvis tidningar, tidskrifter 
och direktreklam. 
 
Brännbart avfall ska precis som tidigare sorteras ut separat från annat avfall och 
inte blandas eller spädas med andra typer av avfall eller material. 

 

Sortering och förvaring av farligt avfall 
Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel 
brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Farligt avfall ska aldrig 
läggas i soppåsen eller hällas ut i avloppet. Förvara alltid farligt avfall separat från 
annat avfall och blanda inte med andra typer av avfall. I produktens 
säkerhetsdatablad och oftast på förpackningen står det hur avfallet ska sorteras. 

 

Att tänka på vid transport av farligt avfall 

 Kontrollera transportörens tillstånd 
Innan du lämnar ditt farliga avfall till en transportör ska du kontrollera att 
transportören har tillstånd att transportera den typen av avfall. 

 Ha tillstånd eller ha gjort en anmälan för att köra ditt eget farliga avfall 
Om du ska transportera ditt eget farliga avfall så behöver du anmäla det eller få 
tillstånd från Länsstyrelsen. 

 Transportdokument ska alltid finnas 
När farligt avfall transporteras inom Sverige ska det medfölja ett 
transportdokument. Detta gäller både om du själv transporterar farligt avfall 
eller om du lämnar till en transportör. 

 

Varför införs nya regler i avfallsförordningen? 
Regeländringar sker på grund av att en del ändringar har skett i EU:s så kallade 
avfallspaket som innehåller olika direktiv på avfallsområdet. Sverige ska följa de 
regler som gemensamt beslutats på EU-nivå. Regeländringar ska därför bidra till att 
Sverige får mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering. Genom bättre kontroll 
och spårbarhet över farligt avfall ökar möjligheten till att avfallet tas om hand på 
rätt sätt. Genom utökade regler kring sortering av icke farligt avfall möjliggörs 
återanvändning och återvinning där avfallet istället blir en resurs.  
 
Det långsiktiga målet är en cirkulär ekonomi där avfall i princip inte uppstår och 
resurser behålls i samhällets kretslopp eller på ett hållbart sätt återförs till naturens 
eget kretslopp. 

 

För mer information 

SMOHF om företagens avfall  www.smohf.se 

Naturvårdsverket  www.naturvardsverket.se 

Länsstyrelsen   www.lansstyrelsen.se 

Statistikmyndigheten SCB  www.scb.se  

Miljöbalken 2 och 15 kap. 

Avfallsförordning (SFS 2020:614) 

 

 

https://www.smohf.se/amnesomraden/foretagare/avfall-atervinning/foretagens-avfall/
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Avfall/
http://www.scb.se/

