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

Utkom från trycket
den 14 juli 1998

utfärdad den 25 juni 1998.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:971) om farligt avfall
dels att 21, 38 och 39 §§ samt bilaga 1 skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 21 § skall utgå,
dels att i 28, 31, 36 och 37 §§ orden ’’Statens naturvårdsverk’’ skall bytas
ut mot ’’Naturvårdsverket’’,
dels att 1–4, 16, 18–20, 26, 29, 30, 35, 37 och 40–41 §§, rubrikerna närmast före 12, 40 och 41 §§ samt bilagorna 3 och 5 skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas två nya paragrafer 36 a och 36 b §§, samt närmast
före 36 a § en ny rubrik av följande lydelse.
1 § Termer och begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken och renhållningsförordningen (1998:902).
I denna förordning avses med
farligt avfall: sådant avfall som finns upptaget i bilaga 2 till denna förordning eller annat avfall som företer någon eller några av de egenskaper som
anges i bilaga 3 till denna förordning,
behandling: sådana bortskaffnings- och återvinningsförfaranden som
anges i bilaga 4 och 5 till denna förordning.
2 §1 Denna förordning skall tillämpas på hantering av farligt avfall som
anges i 1 §. Undantagna från detta är följande avfallsslag på vilka dock 4 §
skall tillämpas.
Avfallsslag

Typbeteckning, bilaga 2

– kasserad ammunition
– kasserade fyrverkeripjäser
– andra kasserade explosiva varor

16 04 01
16 04 02
16 04 03

Om det behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt får en central tillsynsmyndighet som anges i 13 § förordningen (1998:900) om tillsyn enligt
miljöbalken inom sitt tillsynsområde, efter samråd med övriga berörda till-
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synsmyndigheter, föreskriva att denna förordning skall tillämpas också på
andra slag av avfall än sådana som avses i bilaga 2.
Länsstyrelsen får i ett enskilt fall besluta att ett visst avfall som omfattas
av denna förordning inte skall anses som farligt. En sådan dispens får medges om det finns särskilda skäl och om innehavaren visar att avfallet inte har
någon av de farliga egenskaper som anges i bilaga 3 till denna förordning.
Kopia av länsstyrelsens beslut om dispens skall sändas till den ansvariga
centrala tillsynsmyndigheten.
3 § Denna förordning skall inte tillämpas
1. när farligt avfall ingår som beståndsdel i hushållsavfall enligt 15 kap.
2 § miljöbalken, eller
2. när oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten från fartyg tas emot och behandlas enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg eller förordning (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg.
4 §2 Utöver bestämmelserna i denna förordning finns det bestämmelser i
fråga om hantering av avfall i
– 9, 14 och 15 kap. miljöbalken,
– lagen (1982:821) om transport av farligt gods,
– hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
– smittskyddslagen (1988:1472),
– tandvårdslagen (1985:125),
– epizootilagen (1980:369),
– lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur,
– lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor,
– förordningen (1995:701) om gränsöverskridande transporter av avfall
– förordningen (1997:692) om förbränning av farligt avfall,
– förordningen (1998:122) om bortskaffande av PCB m.m. samt föreskrifter som meddelats med stöd av dessa författningar.

Tillstånds- eller anmälningsplikt för yrkesmässig transport av
farligt avfall
12 § Farligt avfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet får transporteras på väg endast av den som har särskilt tillstånd.
16 § Ett tillstånd enligt 12 § får helt eller delvis återkallas om tillståndshavaren åsidosätter vad som gäller enligt rådets förordning (EEG) nr 259/93
om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen och förordningen (1995:701) om gränsöverskridande
transporter av avfall.
18 § Den som avser att transportera sitt eget avfall enligt vad som sägs i
17 § första stycket skall anmäla detta till länsstyrelsen. En sådan anmälan
skall göras vart femte år så länge transporterna utförs.
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Anmälan till länsstyrelsen skall också göras av den som avser att transportera farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet och som inte
kräver tillstånd enligt 12 § och inte omfattas av anmälningsplikt enligt första
stycket.
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19 § En avsändare är skyldig att upprätta ett transportdokument för varje
transport. Dokumentet skall innehålla uppgift om avsändare, mottagare,
transportör, avfallsslag och avfallsmängd samt undertecknas av avsändaren
och vid mottagandet av mottagaren.
Naturvårdsverket får efter samråd med övriga berörda tillsynsmyndigheter enligt 13 § förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken meddela ytterligare föreskrifter om utformningen och handläggningen av transportdokument.
20 §3

Bestämmelserna i 12–18 §§ gäller inte för

Avfallsslag

Typbeteckning, bilaga 2

– avfall som innehåller jordbrukskemikalier

02 01 05

– flygaska från oljeförbränning

10 01 04

– smittförande avfall

18 01 03
18 02 02

– asbestinnehållande avfall

06 07 01
17 06 01

– avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och
institutionsavfall

19 01 03
19 01 04
19 01 05
19 01 06
19 01 07
19 01 10

26 § Av 24 kap. 3 § miljöbalken framgår under vilka förutsättningar en
tillståndsmyndighet får återkalla ett tillstånd.
29 § Om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken har
meddelats för den anläggning där behandlingen eller mellanlagringen skall
äga rum, skall beslutet om tillstånd fogas till ansökan.
Om en sådan verksamhet har prövats enligt 9 eller 17 kap. miljöbalken,
skall de frågor som regleras i tillstånd enligt angivna kapitel inte prövas på
nytt.
30 § Bestämmelserna i 22–29 §§ gäller inte för sådant avfall som avses i
20 §, om anläggningen där avfallet återvinns eller bortskaffas har tillstånd
till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken.
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35 § Behöriga myndigheter enligt artikel 6 i rådets direktiv 91/689/EEG av
den 12 december 1991 om farligt avfall är de myndigheter som avses i 12, 13
och 15 §§ renhållningsförordningen (1998:902).

Översändande av beslut m.m.
36 a § Länsstyrelsen skall sända en kopia av beslut om tillstånd enligt 12 §
till den kommunala nämnd som utövar tillsyn över transporten.
Länsstyrelsen skall även underrätta den kommunala nämnden om anmälan enligt 18 §.
36 b § Länstyrelsen skall sända en kopia av beslut om tillstånd enligt 22 §
till Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och Statens jordbruksverk inom respektive myndighets ansvarsområde.
37 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.
Ett beslut av länsstyrelsen om tillstånd enligt 22 § får överklagas av Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och Statens jordbruksverk inom respektive
myndighets ansvarsområde.

Straff och förverkande
40 §

I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Avgifter
41 § I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken finns bestämmelser om avgifter.
Bilaga 3
EGENSKAPER SOM GÖR ATT AVFALL KLASSIFICERAS SOM
FARLIGT

4

H8

Frätande: ämnen och preparat som vid kontakt kan förstöra
levande vävnad.

H9

Smittförande: ämnen innehållande levande mikroorganismer
eller deras toxiner och som enligt vetenskap eller grundad
misstanke förorsakar sjukdom hos människor eller andra levande organismer.

H 10

Fosterskadande: ämnen och preparat, som vid inandning, förtäring eller upptag genom huden, kan förorsaka icke ärftliga
medfödda missbildningar eller öka förekomsten av dessa.
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ANMÄRKNINGAR
1. De farliga egenskaperna ’’giftigt’’ (och ’’mycket giftigt’’), ’’hälsoskadligt’’, ’’frätande’’ och ’’irriterande’’ skall bedömas med hänsyn till de
kriterier som anges i bilaga 6, del 1 A och del 2 B i rådets direktiv
67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra
författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen4, i dess lydelse enligt rådets direktiv 79/831/EEG5.
2. När det gäller tillägget av egenskaperna ’’cancerframkallande’’, ’’fosterskadande’’ och ’’mutagent’’, finns ytterligare kriterier, som återspeglar
de senaste kunskaperna, i Anvisningar för klassifikation och märkning
av farliga ämnen och preparat i bilaga 6 (del 2 D) i direktiv 67/548/EEG
i dess lydelse enligt rådets direktiv 83/467/EEG6. Vad gäller frågan om
egenskaper som gör att avfall klassificeras som farligt, skall beträffande
punkterna H 3-H 8 rådets beslut 94/904/EG av den 22 december 1994
om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall7 tillämpas.
TESTMETODER
Testmetoderna syftar till att ge definitionerna i denna bilaga en specifik betydelse.
De metoder som skall användas finns beskrivna i bilaga 5 i direktiv 67/
548/EEG i dess lydelse enligt kommissionens direktiv 84/449/EEG8, eller
enligt kommissionens senare direktiv om anpassning av direktiv 67/548/
EEG till tekniska framsteg. Dessa metoder är baserade på undersökningar
och rekommendationer av behöriga internationella organ, särskilt OECD.
Bilaga 5
ÅTERVINNINGSFÖRFARANDEN
R1
R2
R3

R4
R5
R6
R7
R8
R9

Huvudanvändning som bränsle eller andra metoder att generera energi.
Återvinning/vidareutnyttjande av lösningsmedel.
Återvinning/vidareutnyttjande av organiska ämnen som inte används
som lösningsmedel (inklusive kompostering och andra former av biologisk omvandling).
Återvinning/vidareutnyttjande av metaller och metallföreningar.
Återvinning/vidareutnyttjande av andra oorganiska material.
Regenerering av syror eller baser.
Återvinning av de komponenter som används till att minska föroreningar.
Återvinning av katalysatorkomponenter.
Omraffinering eller andra sätt att återanvända olja.
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R 10 Jordbehandling som är fördelaktig för jordbruket eller ekologisk förbättring.
R 11 Användning av avfall från något av de förfaranden som är numrerade
R 1–R 10.
R 12 Utbyte av avfall som skall underkastas något av de förfaranden som är
numrerade R 1–R 11.
R 13 Lagring av avfall som skall underkastas något av de förfaranden som
är numrerade R 1–R 12 (utom tillfällig lagring, före insamling, på den
plats där det produceras).
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
På regeringens vägnar
MARITA ULVSKOG
Lars Dahllöf
(Miljödepartementet)
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