Svensk författningssamling

SFS 2000:747

Förordning
om ändring i förordningen (1996:971) om farligt
avfall;

Utkom från trycket
den 10 oktober 2000

utfärdad den 14 september 2000.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:971) om farligt avfall
dels att 16 § skall upphöra att gälla,
dels att 12, 17 och 20 §§ samt rubriken närmast före 12 § skall ha följande
lydelse.

Tillstånds- eller anmälningsplikt för transport av farligt avfall
12 §1 Farligt avfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet får transporteras endast av den som har särskilt tillstånd.
17 § Tillstånd som avses i 12 § krävs inte om den som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer själv transporterar det farliga avfallet och
den mängd som transporteras uppgår till högst
– 2 fat (400 liter) oljeavfall per år,
– 1 fat (200 liter) lösningsmedelsavfall per år,
– 1 fat (200 liter) färg- eller lackavfall per år,
– 300 st. hela lysrör eller andra ljuskällor per transport,
– 300 kg använt köldmedium per transport, samt
– sammanlagt 100 kg övrigt farligt avfall per år.
Detta gäller inte farligt avfall som innehåller PCB, kvicksilver (med undantag för hela lysrör eller andra ljuskällor), cyanid eller kadmium.
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20 §2

Bestämmelserna i 12–17 §§ gäller inte för

Avfallsslag

Typbeteckning, bilaga 2

– avfall som innehåller
jordbrukskemikalier
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– flygaska från oljeförbränning
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– smittförande avfall
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– asbestinnehållande avfall
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– avfall från förbränning eller
pyrolys av hushållsavfall och
liknande handels-, industrioch institutionsavfall
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Denna förordning träder i kraft den 1 november 2000.
På regeringens vägnar
KJELL LARSSON
Henrik Lagergren
(Miljödepartementet)

2

2

Senaste lydelse 1998:948.
Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2000

