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Remittering av Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om transport av
avfall
Sammanfattning
Denna remiss innehåller förslag till nya föreskrifter om transport av avfall som
ska ersätta Naturvårdsverkets nu gällande föreskrifter om transport av avfall
(NFS 2005:3).
Föreskrifterna innehåller vissa undantag från bestämmelserna om tillståndsrespektive anmälningsplikt för transport av avfall enligt 5 kap. 1 och 7 §§
avfallsförordningen (2020:614) och närmare bestämmelser om innehållet i de
transportdokument som enligt 6 kap. 19 § avfallsförordningen ska upprättas och
medfölja transporter av farligt avfall.
Bakgrund
Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall (NFS 2005:3) har inte
uppdaterats på länge och är numera till stor del inaktuella i förhållande till
bestämmelserna i nu gällande avfallsförordning (2020:614). Föreskrifterna
behöver därför upphävas och ersättas med nya föreskrifter.
Förslagen i korthet
Det föreslås att Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall (NFS
2005:3) upphävs och ersätts av nya föreskrifter.
Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om transport av avfall innebär
bland annat att
-
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tillståndsplikten enligt 5 kap 1 § punkt 1 avfallsförordningen ersätts
med anmälningsplikt vid yrkesmässig transport av icke-farligt avfall i
en mängd som understiger 50 ton eller 250 m3 under ett kalenderår,
tillståndsplikten enligt 5 kap. 1 § punkt 2 a ersätts med
anmälningsplikt vid transport av endast icke-farligt avfall som
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uppkommit i den egna verksamheten i en mängd som överstiger 10
ton eller 50 kubikmeter under ett kalenderår1,
transport av farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten
undantas från anmälningsplikt enligt 5 kap. 7 § avfallsförordningen
om transporter av avfall inte är normalt och regelbundet
förekommande i verksamheten och mängden transporterat farligt
avfall under ett kalenderår inte överskrider 100 kilogram eller 100
liter.
uppgifter som ska anges i ett transportdokument som upprättas enligt
6 kap 19 § avfallsförordningen preciseras. Det regleras särskilt vad
ett transportdokument ska innehålla som upprättas vid transport av
avfall utan känd lämnare samt vid transport av avfall som lämnas av
hushåll.

I övrigt innebär upphävandet av NFS 2005:3 i huvudsak att
-

-

tillståndsplikt inte längre ersätts av anmälningsplikt i fråga om
yrkesmässiga transporter av separata fraktioner av icke-farligt avfall
till återvinning som var och en består av ett material, såvida det inte
är fråga om små årliga mängder som ryms i det ovan föreslagna
undantaget.
undantaget från tillstånds- och anmälningsplikt vid transport av
djurkadaver och stallgödsel tas bort.
samtliga föreskrifter som avser mottagarens förpliktelser (6–9 §§
NFS 2005:3) ifråga om det transportdokument som ska upprättas
enligt 6 kap 19 § vid transport av farligt avfall tas bort.

Synpunkter på förslaget
Synpunkter ska lämnas till Naturvårdsverket senast den 5 juli 2021. Vi tar utöver
synpunkter på föreslagna föreskrifter, gärna även emot synpunkter på
medföljande konsekvensutredning. Ange diarienummer NV-08781-19. Svar
lämnas via e-post till registrator@naturvardsverket.se.

Beslut om denna remiss har fattats av biträdande avdelningschef Johanna
Farelius. Föredragande har varit Dick Hedeklint och Ylva Lindén, jurist.
Johanna Farelius

Dick Hedeklint

1

Det följer av bestämmelserna i 5 kap. 1 § punkt 2 och 7 § avfallsförordningen att transporter av
icke-farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten, i en mängd som understiger 10 ton
eller 50 kubikmeter under ett kalenderår, är undantagna från såväl tillstånds- som
anmälningsplikt.
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Bilagor:
- Sändlista
- Förslag till föreskrifter om transport av avfall
- Konsekvensutredning samt förslag om nya föreskrifter om transport av avfall
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Sändlista
Avfall Sverige
BlyBatteriRetur i Sverige AB
Branschorganisationen svensk elektronik
Byggföretagen
El-Kretsen
Energimyndigheten
Fortum Waste Solutions AB
Försvarsinspektören
Gislaveds kommun
Göteborgs stad
Halmstad kommun
Helsingborgs stad
IVL Svenska Miljöinstitutet
Jordbruksverket
Kalmar kommun
Karlstad kommun
Kemikalieinspektionen
Kiruna kommun
Kommerskollegium
Kronofogdemyndigheten
Lantbrukarnas riksförbund
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skånes län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Malmö stad
Mora kommun
Polismyndigheten
Ragn Sells AB
Regelrådet
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Sandvikens kommun
Stena Recycling
Stockholm stad
Svensk handel
Svenskt näringsliv
Sveriges Allmännytta
Sveriges kommuner och regioner
Sveriges åkeriföretag
Södertälje kommun
Transportföretagen
Transportstyrelsen
Tullverket
Umeå kommun
Uppsala kommun
Återvinningsindustrierna
Örebro kommun
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