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Nya regler om rapportering av lämnade mängder farligt avfall.  
 
I avfallsförordningen (2020:614) anges följande krav som ni som avfallslämnare 
behöver känna till.  
 
Kravet om transportdokument och kravet om anteckningsskyldighet.  
 
När farligt avfall eller farligt gods transporteras inom Sverige så skall det 
åtföljas av ett transportdokument enligt kraven 6 kap 19 § avfallsförordningen 
(2020:614) 
 
Ni som från yrkesmässig verksamhet lämnar farligt avfall för omhändertagande 
är skyldiga att föra anteckningar om avfallet enl 6 kap 1 § avfallsförordningen 
(2020:614).   
 

När ni beställer hämtning av farligt avfall och eller farligt gods upprättar vi det 
lagstadgade transportdokumentet som krävs för transporten.   
Ni får en kopia av transportdokumentet i samband med att ni skriver under 
dokumentet i egenskap av avsändare av det farliga avfallet alternativt farliga 
godset.  
 
Alla uppgifter som ni har krav om att anteckna finns i transportdokumentet 
som ni fått en kopia på. Ni uppfyller er anteckningsskyldighet genom att 
arkivera kopian av transportdokumentet i minst tre år.  
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Kravet om elektronisk rapportering till Naturvårdsverket. 
 
From den 1 november inför Naturvårdsverket rapporteringskrav enl 6 kap 11 § 
avfallsförordningen (2020:614) avseende de mängder farligt avfall som Er 
verksamhet lämnar för omhändertagande.  
 
Senast 2 arbetsdagar efter att vi hämtat farligt avfall hos Er så skall en rapport 
skickas till naturvårdsverket avseende de uppgifter som står i det 
transportdokument som ni fått en kopia på i samband med att vi hämtar ert 
farliga avfall. I transportdokumentet står uppskattad vikt för varje avfallsslag 
som hämtats, det är de vikterna som skall rapporteras. 
 
Det finns även möjlighet att anlita oss som ombud för rapporteringen till 
Naturvårdsverket.  
Om ni önskar att vi sköter denna hantering åt Er kontakta oss så upprättar vi 
det avtal som krävs för att vi skall kunna agera ombud. 
 
Vi som transportör och eller mottagare av ert farliga avfall eller farliga gods 
skall också senast 2 arbetsdagar efter utförd hämtning till rapportera in uppgift 
avseende vägd vikt till Naturvårdsverket.   
 
Sammanfattning 
 
1 Det viktiga är att ni i egenskap av avfallslämnare skriver under det  
transportdokument som vi upprättat.  
Transportdokumentet skall sedan arkiveras i minst 3 år.  
Alla uppgifter som ni har anteckningsskyldighet för finns i dokumentet.  
2 Tillse att rapport skickas avseende de uppgifter som står i 
transportdokumentet till naturvårdsverkets e-tjänst senast 2 arbetsdagar efter 
att ni skickat farligt avfall. Rapporten kan ni skicka in själva eller välja att vi 
utför det åt er som ombud.  

Vid frågor eller funderingar, ring 073/0836886 så hjälper vi till  
 
 


