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Regeringen föreskriver att 8, 33 och 34 §§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall ska ha följande lydelse.
8 §1 Följande avfall får inte deponeras:
1. flytande avfall,
2. avfall som är explosivt, frätande, oxiderande, brandfarligt eller mycket
brandfarligt enligt bilaga III till direktiv 2008/98/EG av den 19 november
2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014,
3. sjukvårdsavfall och annat kliniskt avfall från medicinska eller veterinärmedicinska verksamheter som är smittfarligt enligt bilaga III till direktiv
2008/98/EG, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014,
4. avfall som utgörs av kemiska ämnen från forskning och utveckling eller
undervisning (laboratorierester) och som inte är identifierade eller vars effekt
på hälsan eller miljön är okända, och
5. hela begagnade däck som inte är cykeldäck och som har en diameter
mindre än 1 400 millimeter.
Deponeringsförbudet i första stycket 1 gäller inte metalliskt kvicksilver
som är avfall enligt artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker
förvaring av metalliskt kvicksilver.
33 §2 Under deponins efterbehandlingsfas ska verksamhetsutövaren se till
att det i minst 30 år eller den längre tid som tillsynsmyndigheten bestämmer
vidtas de åtgärder för underhåll, övervakning och kontroll som behövs med
hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.
Bestämmelser om säkerställande av att de skyldigheter som gäller för deponeringsverksamhet fullgörs finns i 15 kap. 35 § miljöbalken.
34 § En deponi och den verksamhet som bedrivs vid en deponi ska vara förenlig med kommunens avfallsplan enligt 15 kap. 41 § miljöbalken.
Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2016.
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