
Information till dig som bedriver  
miljöfarlig verksamhet -   
Påminnelse om att rapportera till  
Naturvårdsverkets nya avfallsregister

Vilka verksamheter berörs?
Alla yrkesmässiga verksamheter där farligt avfall 
uppstår berörs. Nästan alla producerar någon form 
av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör 
och olika färg- och kemikalierester. Transportörer 
och mottagare av avfallet rapporterar separat. 

Privatpersoner behöver inte rapportera.

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Regeringen har 
därför beslutat om nya och ändrade regler om att anteckna och rap-
portera farligt avfall till ett nationellt avfallsregister. Du får detta utskick 
för att du bedriver miljöfarlig verksamhet i Järfälla kommun och därmed 
omfattas av vår tillsyn. 
Om du redan rapporterar verksamhetens farliga avfall kan du bortse från 
denna påminnelse.

Vilka uppgifter ska antecknas och rap-
porteras? 
För avfallet som uppkommer i din verksamhet ska 
du anteckna och rapportera  
• typ av farligt avfall med avfallskod
• var avfallet producerats – det vill säga var  

avfallet har uppkommit.
• datum för borttransport
• transportsätt
• vem som ska transportera bort avfallet
• avfallets vikt i kilogram
• den mottagare och den plats där avfallet ska 

hanteras på annat sätt än genom att mottagaren 
transporterar eller lastar om det.

Innan du gör något med avfallet, till exempel 
lämnar det vidare till en transportör, ska du göra 
en anteckning. Senast två arbetsdagar efter det, ska 
du rapportera in händelsen till Naturvårdsverkets 
avfallsregister. 

Se Naturvårdsverkets webbplats för mer informa-
tion om vad och hur du rapporterar.
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http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-avfall/Rapportera-uppgifter-till-avfallsregistret/


Kraven regleras i nya avfallsförordningen
Kraven på anteckning och rapportering finns i Avfallsförordningen (2020:614). 
Kravet på rapportering gäller sedan den 1 november 2020.  Kravet på att anteckna 
gäller sedan tidigare och har utökats något i samband med införandet av avfalls-
registret. 

Varför införs ett nytt avfallsregister?
Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall och uppfylla befintliga krav 
i EU:s lagstiftning på avfallsområdet. Detta innebär bland annat att uppgifter om 
farligt avfall ska finnas tillgängligt i ett nationellt register.

Statistiken visar att det i Sverige uppstår över två miljoner ton farligt avfall varje år, 
men statistiken är osäker och uppdateras sällan. Dessutom har tillsynsmyndigheter 
svårt att följa flödena. Det nya registret gör att Sverige får bättre uppsikt över sitt 
farliga avfall och det ger bättre förutsättningar för att kontrollera hanteringen. 

Alla som rapporterar till det nya avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över det 
farliga avfallets väg genom landet. Det ökar möjligheten att säkerställa att avfallet 
slutligen tas omhand på rätt sätt. 

Här kan du ta del av mer information om de nya reglerna
Naturvårdsverket - avfallsrapportering

Avfallsförordningen (2020:614) i sin helhet  

Järfällas faktablad, information om farligt avfall

Giftfri miljö God bebyggd miljö

http://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
hhttps://www.jarfalla.se/download/18.599074541571eba054b9dc32/1597655017940/faktablad-01-farligt-avfall.pdf
https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/giftfri-miljo/
https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/god-bebyggd-miljo/

