Farligt avfall - rapportera till avfallregister
Regeringen har fattat beslut om ändringar i avfallsförordningen som innebär att en utökad
anteckningsskyldighet träde i kraft 1 augusti 2020. Från och med 1 november 2020 ska
anteckningarna rapporteras in till ett nytt avfallregister hos Naturvårdsverket.

Alla verksamheter i landet som producerar, transporterar, samlar in, mäklar, handlar eller behandlar
farligt avfall omfattas av den nya regeln.
Vad som är farligt avfall regleras i avfallsförordningen och klassificeringen utgår från avfallets
egenskaper. Nästan alla verksamheter lämnar ifrån sig någon form av farligt avfall som till exempel
elektronikskrot, gamla lysrör eller kemikalierester.

Mer exempel på farligt avfall:
•

Aerosolspray, hårspray och spraydeodorant.

•

Bekämpningsmedel, insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel.

•

Diverse kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.

•

Diverse oljor, spillolja, smörjolja och motorolja.

•

Fotokemikalier, fix och framkallningsvätska.

•

Färg-, lack- och limrester nagellack, burkar med intorkad färg, penslar och rollers med
rester av olje- och lackfärg räknas hit. Burkar med rester av vattenlöslig färg hanteras även
i samma insamlingssystem som farligt avfall.

•

Kvicksilverhaltiga material, äldre febertermometrar.

•

Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och
aceton.

•

Mediciner och läkemedel. Lämnas till apotek.

•

Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel,
blekmedel och fläckborttagningsmedel.

•

Småbatterier. Knappcellsbatterier, mobilbatterier, alkaliska batterier. En hel del apparater
och leksaker har inbyggda batterier och om du inte kan ta loss det lämnar du hela
apparaten till insamling av elavfall. Batteriholkar för småbatterier finns i många butiker
samt vid återvinningsstationerna för förpackningar och tidningar.

•

Bilbatterier

Skillnaden mellan de tidigare och de nya reglerna är att man nu ska rapportera in antecknade
uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket - Rapportera till
avfallsregistret (naturvardsverket.se)
Innan har uppgifterna enbart behövt finnas antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas
först på begäran av en tillsynsmyndighet.
Det är bara farligt avfall som ingår i rapporteringen. Inte plast, papper och aluminium.
Tillsynsmyndigheter kommer att ha tillgång till uppgifterna i avfallsregistret. Dessutom kommer
uppgifterna att användas till Sveriges avfallsrapportering till EU samt till avfallsstatistik.

SÅ HÄR GÖR DU:
1. Börja sortera ditt avfall i verksamheten
2. När det är dags att slänga första gången, gör följande:
- ta reda på ditt CFAR nummer www.cfarnrsok.scb.se
- anmäl till Länsstyrelsen att du kommer köra ditt avfall (giltigt intyg i 5 år)
- släng på din kommuns avfallscentral (kika på deras webbplats först med öppettider och
om det finns ngt särskild du behöver veta)
- notera exakt hur mycket du slänger av varje farligt avfalls-typ. Spara anteckningen i
verksamheten i egenkontrollspärmen.
- rapportera hos Naturvårdsverket hur mycket farligt avfall du slängt. Viktigt att du gör det
inom två arbetsdagar.
Om du slänger visst avfall hos din hyresvärd i ett gemensamt soprum, till exempel batterier så
övertar din hyresvärd ansvaret att rapportera det till Naturvårdsverket.
Om ni är flera företagare på samma adress (hyrstolar) så behöver inte alla göra separata
rapporteringar. Ni kan göra en rapportering, genom förslagsvis verksamhetsägaren. Vill ni förenkla så
beställer ni tjänsten av en avfallsentrepenör. Se till att allt ni behöver ingår - ansvaret är fortfarande
ditt. Anlita i sådana fall en seriös aktör.
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