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Anmälan, tillstånd och transport av farligt avfall 
Lagrum 

I miljöbalkens (1998:808) 15 kapitel konstateras i 5 a § den som innehar avfall skall se till att avfallet 
hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt och i 6 § att producenter är skyldiga att se till 
att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett sätt som kan 
krävas för en hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering. 

Med producent avses enligt 4 § även den den som i sin yrkesmässiga verksamhet producerar 
(frambringar) avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl. 

 

Bestämmelser som gäller för avfall och transport av avfall finns i  

- Avfallsförordningen 2011:927 (har ersatt 2001:1063) 

- Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall NFS 2005:3. 

 

Tillstånd 

Enligt 36 § Avfallsförordningen (2011:927) ska den som yrkesmässigt transporterar avfall ha särskilt 
tillstånd om 

a) det farliga avfallet uppgår till mer än 100 kilogram eller 100 liter per kalenderår. 

Ansökan om tillstånd söks på separat blankett hos aktuell länsstyrelse. 

I § 38 slås fast att för att få tillstånd enligt § 36 krävs att sökanden har 

1. personella, tekniska och ekonomiska förutsättningar för transporten, och 
2. övriga tillstånd som krävs för verksamheten. 

Tillståndet gäller i 5 år. 

 

Anmälan om transport av avfall 

Enligt 42 § Avfallsförordningen (2011:927) krävs anmälan till länsstyrelsen om mängden farligt avfall 
uppgår till  

a) sammanlagt högst 100 kilo eller 100 liter under ett kalenderår. 

Anmälan görs hos aktuell länsstyrelse.  

Anmälan ska förnyas vart 5 år. 

 

Undantag från krav på anmälan eller tillståndplikt 

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från anmälningsplikten enligt § 42 i 
avfallsförordningen (2011:927). 
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Kontroll när avfall lämnas till någon annan 

I 53 § Avfallsförordningen (2011:927) slås fast att för att få lämna avfall som uppkommit i en 
yrkesmässig verksamhet till någon annan för transport eller annan hantering krävs att  

1. den som ska hantera avfallet har gjort anmälan eller har det tillstånd som krävs för 
hanteringen, och 

2. den som lämnar avfallet har kontrollerat att kravet i 1 är uppfyllt (gäller inte för avfall som 
lämnas till kommunen eller den som kommunen har anlitat). 

 

Anteckningar 

I § 55 – 9 Avfallsförordningen (2011:927) meddelas att den som bedriver verksamhet i vilken 
anmälnings- eller tillståndspliktig hantering (återvinning, bortskaffning, insamling, transport) ska årligen 
för varje slag av avfall föra anteckningar om 

1. varifrån avfallet kommer 

2. metod för återvinning eller bortskaffande (gäller anmälningspliktigt avfall) 

3. mängd avfall som uppkommit 

4. mängd avfall som transporteras 

5. hur avfall transporteras 

6. vart avfallet transporteras. 

Anteckningarna ska bevaras minst 3 år och uppvisas om tillsynsmyndigheten kräver det. 

 

Transportdokument 

När farligt avfall överlämnas för transport inom Sverige ska enligt § 60 Avfallsförordningen (2011:927) 
ett transportdokument upprättas. Dokumentet ska innehålla uppgifter om 

• lämnare 
• mottagare 
• avfallsslag 
• avfallsmängd 

Dokumentet ska undertecknas av lämnaren. Transportdokumentet kan även vara elektroniskt, men 
ska då undertecknas med elektronisk signatur. Koder för farligt avfall finns i Bilaga 1 nedan. 

(En skogsentreprenör som transporterar t ex spillolja från skogen till egen uppsamling, behöver alltså 
inte upprätta något transportdokument för denna transport. Däremot när det uppsamlade transporteras 
till destruktionsanläggning, dvs när avfallet överlämnas till ny innehavare). 

 

Övergångsbestämmelser 

I verksamhet som påbörjats före den 9 augusti 2011 får fortsätta att bedrivas enligt tidigare 
bestämmelser till och med 9 augusti 2012, trots att tillstånds- och anmälningsplikten förändrats.   
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 Bilaga 1. 
 
Välj lämpligaste koden i avfallsförteckningen 
Farligt avfall är t.ex.: 

 spillolja (motorolja, skärvätskor, bromsolja, smörjolja)  
 oljefilter 
 glykol 
 lysrör och lågenergilampor 
 kvicksilvertermometrar 
 småbatterier 
 bilbatterier 
 lacknafta, aceton 
 färgrester 
 limrester 
 avfettningsmedel, spillfett 
 starka syror 
 starka baser (lut mm) 
 bekämpningsmedel (ogräs, svamp, skadedjur, insekter) 
 avfall innehållande PCB, tungmetaller mm 
 elavfall 

 
Sammanställ befintlig information om avfallet  

För att klassa avfallet rätt kan information behövas om avfallets ursprung (verksamhet, bransch t.ex. 
skogsindustri), process (t.ex. ”avfall från kylvattenbehandling”), huvudbeståndsdel (t.ex. plast ), 
funktion (t.ex. isoleringsmaterial, filtermaterial), innehåll av farligt ämne (t.ex. PCB) eller farlig fysikalisk 
egenskap (t.ex. brandfarlighet, skärande eller stickande).  

Särskilt för vissa av avfall med okänd sammansättning (blandat avfall, bygg- och rivningsavfall, 
uppgrävda massor från förorenade områden m.fl.) kan detaljerad information om ursprunget vägleda 
de eventuellt ytterligare undersökningar av avfallets egenskaper som måste göras för korrekt 
klassning. Det kan vara värt att på ett tidigt stadium koncentrera sig på de egenskaper hos avfallet 
som kan vara utslagsgivande för klassningen. Informationen om ursprunget kan också behövas för att 
inför tillsynsmyndigheten underbygga och motivera valet av avfallskod vid klassning av avfallet.  

 

4-stegsmetoden 

4-stegsmetoden är det föreskrivna sättet att klassa ditt avfall enligt avfallsförordningen. Med hjälp av 
informationen ovan (steg 1) söker du i steg 1 till steg 4 efter lämplig avfallskod i avfallsförteckningen. 

Du använder avfallsförteckningen som finns i bilaga 4 till avfallsförordningen när du ska klassa avfall. 
Den innehåller en lista över olika avfall och för varje avfallsslag finns en avfallskod (kallades tidigare 
EWC-kod). Förteckningen är uppdelad i kapitel med tillhörande underrubriker och under dessa finns 
avfallskoderna som är sexsiffriga. Förteckningens kapitel är uppdelade efter avfallets ursprung 
(bransch eller process) eller slag av avfall.  

De två första siffrorna utmärker det avfallskapitel i förteckningen som avfallet hör till, medan de fyra 
första siffrorna svarar mot det underkapitel det hör till. 

 

mailto:smf@skogsentreprenad.nu


   Sida 4(6) 
 INFO TRANSPORT FARLIGT AVFALL Ver 2.0  
   2012-02-06 
 

 
 SSMF Skogsentreprenörerna  Tel: 08-655 41 90 
 Tyska Brinken 28  Fax: 08-655 41 45 
 111 27 Stockholm  E-post: smf@skogsentreprenad.nu  

 

 

1. Identifiera den källa som ger upphov till avfallet i avfallsförteckningens kapitel 1 - 12  eller 17 - 
20 och fastställ en lämplig sexsiffrig kod för avfallet (dock inte koder som slutar med 99 i 
dessa kapitel). Kapitlen 1 - 12  och 17 - 20 beskriver avfallen utifrån deras ursprung i olika 
näringsverksamheter eller processer. En anläggning kan behöva klassa sin verksamhet i olika 
kapitel.  
Undantag: Förpackningsavfall som samlats in separat (även blandningar av olika 
förpackningsmaterial) ska klassas i underkapitlet 15 01, inte i 20 01. 

2. Om ingen lämplig avfallstyp finns i kapitel 1 - 12  eller 17 - 20 ska man undersöka om avfallet 
kan identifieras i kapitel 13, 14 eller 15. Dessa kapitel beskriver avfallet utifrån deras 
huvudbeståndsdelar eller tidigare användningsområde. 

3. Om ingen av ovanstående avfallstyper beskriver avfallet rätt ska man undersöka om avfallet 
kan identifieras under kapitel 16. Under detta kapitel finns många avfallstyper som inte finns 
på någon annan plats i förteckningen. 

4. Om avfallet inte heller finns i kapitel 16 får kod 99 (annat avfall) användas i den del av 
förteckningen som rätt beskriver den verksamhet som det kommer ifrån. 

 

Utdrag ur förteckning över avfallskategorier (Bilaga 4 i avfallsförordningen) 
Farligt avfall är märkt med en asterisk (*) eller har en farlig egenskap enligt förordningen 

. 

02 AVFALL FRÅN JORDBRUK, TRÄDGÅRDSNÄRING, VATTENBRUK, SKOGSBRUK, 
JAKT OCH FISKE SAMT FRÅN BEARBETNING OCH BEREDNING AV LIVSMEDEL 

02 01 Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske 

02 01 01 Slam från tvättning och rengöring 
02 01 03 Växtdelar 
02 01 04 Plastavfall (utom förpackningar) 
02 01 07 Skogsbruksavfall 
02 01 10 Metallavfall 
02 01 99 Annat avfall 
 

13 OLJEAVFALL OCH AVFALL FRÅN FLYTANDE BRÄNSLEN (utom ätliga oljor och 
oljor i kapitel 05, 12 och 19) 

13 01 Hydrauloljeavfall 
13 01 01* Hydrauloljor som innehåller en PCB-produkt 
13 01 04* Klorerade emulsioner 
13 01 05* Icke-klorerade emulsioner 
13 01 09* Mineralbaserade klorerade hydrauloljor 
13 01 10* Mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor 
13 01 11* Syntetiska hydrauloljor 
13 01 12* Biologiskt lättnedbrytbara hydrauloljor 
13 01 13* Andra hydrauloljor 
 
13 02 Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall 
13 02 04* Mineralbaserade klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor 
13 02 05* Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor 
13 02 06* Syntetiska motor-, transmissions- och smörjoljor 
13 02 07* Biologiskt lättnedbrytbara motor-, transmissions- och smörjoljor 
13 02 08* Andra motor-, transmissions- och smörjoljor 
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13 03 Avfall av isoler- och värmeöverföringsoljor 
13 03 01* Isoler- eller värmeöverföringssoljor som innehåller en PCB-produkt 
13 03 06* Andra mineralbaserade klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor än de som anges i 

13 03 01 
13 03 07* Mineralbaserade icke-klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor 
13 03 08* Syntetiska isoler- och värmeöverföringsoljor 
13 03 09* Biologiskt lättnedbrytbara isoler- och värmeöverföringsoljor 
13 03 10*  Andra isoler- och värmeöverföringsoljor 
 
13 05 Material från oljeavskiljare 
13 05 01* Fast avfall från sandfång och oljeavskiljare 
13 05 02*  Slam från oljeavskiljare 
13 05 03*  Slam från slamavskiljare 
13 05 06* Olja från oljeavskiljare 
13 05 07* Oljehaltigt vatten från oljeavskiljare 
13 05 08* Blandning av avfall från sandfång och oljeavskiljare 
 
13 07 Avfall av flytande bränslen och drivmedel 
13 07 01* Eldningsolja och diesel 
13 07 02* Bensin 
13 07 03* Andra bränslen (även blandningar) 
 
13 08 Annat oljeavfall 
13 08 01* Avsaltningsslam eller avsaltningsemulsioner 
13 08 02* Andra emulsioner 
13 08 99* Annat avfall än det som angetts i 13 01 – 13 08 02 
 
14 AVFALL BESTÅENDE AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL, KÖLDMEDIER OCH 

DRIVMEDEL (utom 07 och 08) 
14 06 Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och drivmedel för skum 

eller aerosoler 
14 06 01* Klorfluorkarboner, HCFC, HFC 
14 06 02* Andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar 
14 06 03* Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar 
14 06 04* Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsmedel 
14 06 05*  Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel 
 

15 FÖRPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL 
OCH SKYDDSKLÄDER SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS 

15 01 Förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som samlats in separat) 
15 01 01 Pappers- och pappförpackningar 
15 01 02 Plastförpackningar 
15 01 03 Träförpackningar 
15 01 04 Metallförpackningar 
15 01 05 Förpackningar av kompositmaterial 
15 01 06 Blandade förpackningar 
15 01 07 Glasförpackningar 
15 01 09 Textilförpackningar 
15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen 
15 01 11* Metallförpackningar som innehåller en farlig, fast, porös fyllning (t.ex. asbest), även 

tomma tryckbehållare 
15 02 Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder 
15 02 02* Absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges på annan plats), torkdukar 

och skyddskläder förorenade av farliga ämnen 
15 02 03 Andra absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder än de som anges i 15 

02 02 
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16 AVFALL SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS I FÖRTECKNINGEN 

16 01 Uttjänta fordon från olika transportslag (även maskiner som inte är avsedda att 
användas på väg) och avfall från demontering av uttjänta fordon och från 
underhåll av fordon (utom 13, 14, 16 06 och 16 08) 

16 01 03 Uttjänta däck 
16 01 04* Uttjänta fordon 
16 01 06 Uttjänta fordon som varken innehåller vätskor eller andra farliga komponenter 
16 01 07* Oljefilter 
16 01 08* Komponenter som innehåller kvicksilver 
16 01 09* Komponenter som innehåller PCB-produkt 
16 01 10* Explosiva komponenter (t.ex. krockkuddar) 
16 01 11* Bromsbelägg som innehåller asbest 
16 01 12 Andra bromsbelägg än de som anges i 16 01 11 
16 01 13* Bromsvätskor 
16 01 14* Fryspunktsnedsättande vätskor som innehåller farliga ämnen 
16 01 15 Andra fryspunktsnedsättande vätskor än de som anges i 16 01 14 
16 01 16  Gasoltankar 
16 01 17 Järnmetall 
16 01 18 Icke-järnmetaller 
16 01 19 Plast 
16 01 20 Glas 
16 01 21* Andra farliga komponenter än de som anges i 16 01 07 till 16 01 11 samt 16 01 13 och 

16 01 14 
16 01 22 Andra komponenter 
16 01 99 Annat avfall 
 

16 04 Kasserade sprängämnen 
16 04 01* Kasserad ammunition 
16 04 03* Andra kasserade sprängämnen 
 

16 05 Gaser i tryckbehållare och kasserade kemikalier 
16 05 04* Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen 
16 05 05 Andra gaser i tryckbehållare än de som anges i 16 05 04 
 

16 06 Batterier och ackumulatorer 
16 06 01* Blybatterier 
16 06 02* Nickel-kadmiumbatterier 
16 06 03* Kvicksilverhaltiga batterier 
16 06 04 Alkaliska batterier (utom 16 06 03) 
16 06 05 Andra batterier och ackumulatorer 
16 06 06* Separat insamlad elektrolyt från batterier och ackumulatorer 
 

16 07 Avfall från rengöring av transporttankar, lagertankar och tunnor (utom 05 och 13)  
16 07 08* Oljehaltigt avfall 
16 07 09* Avfall som innehåller andra farliga ämnen 
16 07 99 Annat avfall 
 

16 08 Förbrukade katalysatorer 
16 08 01 Förbrukade katalysatorer som innehåller guld, silver, renium, rodium, palladium, iridium 

eller platina (utom 16 08 07) 
16 08 02* Förbrukade katalysatorer som innehåller farliga övergångsmetaller3 eller farliga 

föreningar av övergångsmetaller 
16 08 03 Förbrukade katalysatorer som innehåller övergångsmetaller eller föreningar av 

övergångsmetaller som inte anges på annan plats  
16 08 04 Förbrukade katalysatorer från fluidiserad katalytisk krackning (utom 16 08 07) 
16 08 05* Förbrukade katalysatorer som innehåller fosforsyra  
16 08 06* Förbrukade vätskor använda som katalysatorer 
16 08 07* Förbrukade katalysatorer förorenade av farliga ämnen  

För en komplett förteckning hänvisas till Bilaga 4 i Avfallsförordningen (2011:927). 
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