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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i avfallsförordningen (2020:614) 

Utfärdad den 30 juni 2022 

Regeringen föreskriver1 i fråga om avfallsförordningen (2020:614)2 

dels att 3 kap. 4 och 4 a §§ ska upphöra att gälla, 

dels att 1 kap. 1, 8, 9, 13 och 19 §§, 3 kap. 5, 13, 16 och 18 §§, 5 kap. 12 

och 18 §§, 7 kap. 1, 2, 4–6 och 8 §§, 8 kap. 7 och 9 §§, 9 kap. 2–4 §§ och 

rubriken närmast före 3 kap. 13 § ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas tolv nya paragrafer, 3 kap. 4–4 g, 11 a, 14 a och 

15 a §§ och 4 kap. 14 a §, och närmast före 3 kap. 11 a § och 4 kap. 14 a § 

nya rubriker av följande lydelse. 

1 kap. 

1 §3    Denna förordning innehåller bestämmelser om avfall, avfallets 

hantering och avfallsförebyggande åtgärder. För vissa avfallsslag och viss 

avfallshantering finns ytterligare bestämmelser i andra förordningar eller i 

föreskrifter som har meddelats med stöd av andra förordningar. 

Förordningen är meddelad med stöd av 

– 15 kap. 17 § miljöbalken i fråga om 5 kap. 1–14 §§,

– 15 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 5 kap. 15 § och 9 kap. 1 § 5,

– 15 kap. 22 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 8 §,

– 15 kap. 29 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 16 §,

– 15 kap. 30 § miljöbalken i fråga om 5 kap. 18 §,

– 15 kap. 31 § miljöbalken i fråga om 3 kap. 18 §, 4 kap. 9 §, 6 kap. 1–8,

11–16 och 18–24 §§, 7 kap. 2–10 §§ och 9 kap. 1 § 4, 

– 15 kap. 34 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 2 och 3 §§,

– 15 kap. 38 § miljöbalken i fråga om 9 kap. 1 § 1 och 3 §,

– 15 kap. 39 § miljöbalken i fråga om 3 kap. 1–17 och 19 §§, 4 kap. 1, 4,

6–7 a och 10–14 a §§, 8 kap. 1 § och 9 kap. 1 § 2 och 3 och 2 och 3 §§, 

– 15 kap. 40 § miljöbalken i fråga om 2 kap. 1–4 §§, 4 kap. 15 § och

8 kap. 7–10 §§, 

– 15 kap. 45 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 7 c §, 7 kap. 1 och 10 §§ och

9 kap. 4–8 §§ och 10 § 2, 

– 15 kap. 46 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 19 §,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och 

om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 

2018/851. 
2 Senaste lydelse av 

3 kap. 4 § 2020:1302 

3 kap. 4 a § 2020:1302. 
3 Senaste lydelse 2020:1302. 
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Publicerad 

den 6 juli 2022 
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SFS 2022:1307 – 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 4 kap. 17 och 18 §§ och 8 kap.

6 §, och 

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

8 §    I denna förordning avses med 

– handlare: den som yrkesmässigt köper och säljer avfall,

– mäklare: den som yrkesmässigt förmedlar avfall för behandling,

– serveringsställe: en inrättning där det bedrivs näringsverksamhet som

består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till 

förtäring på stället, och 

– hushåll: en bostad som en eller flera personer använder permanent eller

som fritidsboende. 

9 §    Med förpackning och förpackningsavfall avses i denna förordning 

detsamma som i förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpack-

ningar. 

13 §    Med elavfall och konsumentelavfall avses i denna förordning det-

samma som i förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning. 

19 §    Bestämmelser om fartygsåtervinning finns i förordning (EU) 

nr 1257/2013 och i förordningen (2022:1300) om fartygsåtervinning. 

3 kap. 

4 §    Den som har förpackningsavfall ska sortera ut följande material från 

annat avfall: 

1. papper och kartong,

2. plast,

3. metall,

4. färgat glas,

5. ofärgat glas,

6. plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem enligt

4 kap. 3 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar, 

7. trä, och

8. material som inte avses i 1–7 (övrigt förpackningsmaterial).

Förpackningsavfall som innehåller rester av farligt avfall ska i stället

sorteras ut och hanteras som farligt avfall enligt 11 a §. 

Om det finns ett beslut om dispens från separat insamling enligt 14 a § 

som omfattar materialen ska utsortering i stället göras på ett sätt som 

möjliggör en insamling enligt beslutet. 

4 a §    Den som har en förpackning som innehåller avfall ska se till att 

förpackningen skiljs från innehållet. 

Första stycket gäller inte den som har en förpackning som innehåller 

farligt avfall eller läkemedelsavfall, om förpackningen underlättar den 

praktiska hanteringen av avfallet. 

4 b §    Den som har förpackningsavfall i ett hushåll, ska lämna det ut-

sorterade förpackningsavfallet till 

1. ett retursystem enligt 4 kap. 3 § förordningen (2022:1274) om produ-

centansvar för förpackningar, om avfallet utgörs av plastflaskor eller metall-

burkar som retursystemet är avsett för, eller 
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SFS 2022:1307 2. ett insamlingssystem som kommunen tillhandahåller enligt 6 kap.

förordningen om producentansvar för förpackningar, om avfallet utgörs av 

andra förpackningar än sådana som avses i 1. 

4 c §    Den som har förpackningsavfall som har producerats i samband med 

en verksamhet ska lämna förpackningsavfallet till 

1. de kostnadsfria mottagningsplatser som tillhandahålls av en producent-

ansvarsorganisation enligt 7 kap. 1 § förordningen (2022:1274) om produ-

centansvar för förpackningar, 

2. ett anmält marknadsdrivet system för återanvändning eller material-

återvinning enligt 7 kap. 12 eller 14 § förordningen om producentansvar för 

förpackningar, 

3. ett retursystem enligt 4 kap. 3 § förordningen om producentansvar för

förpackningar, om avfallet utgörs av plastflaskor eller metallburkar som 

retursystemet är avsett för, eller 

4. kommunens insamlingssystem enligt 6 kap. förordningen om

producentansvar för förpackningar, om verksamheten har en avfalls-

hantering som är samlokaliserad med hushållens och verksamheten har valt 

kommunal insamling enligt 7 kap. 10 § samma förordning. 

4 d §    Den som driver ett serveringsställe där det säljs mat eller dryck i 

förpackningar ska 

1. ge den som har förpackningsavfall som producerats på serveringsstället

möjlighet att sortera ut sådant avfall i de material som avses i 4 §, och 

2. därefter hantera avfallet enligt 4 c §.

4 e §    Den som arrangerar en offentlig tillställning utomhus som innebär 

att besökare producerar förpackningsavfall på tillställningen ska 

1. ge besökarna möjlighet att sortera ut sådant avfall i de material som

avses i 4 §, och 

2. därefter hantera det insamlade avfallet enligt 4 c §.

4 f §    Den som producerar förpackningsavfall på de populära platser som 

avses i 6 kap. 8 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpack-

ningar ska sortera ut avfallet och får, i stället för att lämna avfallet i en 

insamling som avses i 4 b §, lämna det till ett system för insamling som 

avses i 6 kap. 8 § förordningen om producentansvar för förpackningar eller 

i ett sådant insamlingskärl som avses i 6 kap. 9 § samma förordning, om 

avfallet utgörs av förpackningar som insamlingssystemet eller kärlet är 

avsett för. 

4 g §    I 6 kap. 2 § och 7 kap. 3 § förordningen (2022:1274) om producent-

ansvar för förpackningar finns bestämmelser om att kommunen och ansvarig 

producentansvarsorganisation ska samla in förpackningsavfallet separat. 

5 §    Den som har avfall som innehåller eller utgörs av elektriska eller 

elektroniska produkter ska sortera ut det och hantera det skilt från annat 

avfall på ett sätt som underlättar återvinning eller annan hantering som är 

godtagbar från miljösynpunkt. Därefter ska avfallsinnehavaren 

1. lämna det till en producent, en kommun eller till en sådan producent-

ansvarsorganisation som avses i förordningen (2022:1276) om producent-

ansvar för elutrustning, om producenten, kommunen eller producentansvars-

organisationen har en skyldighet att ta emot avfallet, eller 
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SFS 2022:1307 2. om avfallet är annat elavfall än konsumentelavfall, se till att det blir

behandlat på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. 

Om ett batteri är inbyggt eller på annat sätt ingår i en produkt ska batteriet 

avlägsnas innan produkten lämnas enligt första stycket 1, om det kan 

avlägsnas på ett enkelt sätt. Andra bestämmelser om skyldighet för produ-

center att ta hand om avfall som utgörs av elektriska och elektroniska 

produkter finns i förordningen om producentansvar för elutrustning och 

förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier. 

Farligt avfall 

11 a §    Farligt avfall ska sorteras ut, samlas in och även i övrigt hanteras 

skilt från annat avfall. 

En förpackning som innehåller farligt avfall ska hanteras på samma sätt, 

om förpackningen underlättar den praktiska hanteringen av avfallet. 

Undantag från krav på utsortering, separat insamling och särskiljning 

13 §    Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från 

1. kraven i 1 § på separat insamling,

2. kraven i 4 § på utsortering,

3. kraven i 4 a § på att skilja förpackningarna från sitt innehåll,

4. kraven i 4 g § på separat insamling,

5. kraven i 10 § på utsortering, och

6. kraven i 12 § första stycket på utsortering och skild förvaring.

Sådana föreskrifter får endast avse avfall där hanteringen inte är genom-

förbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 16 §. 

14 a §    Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge en kommun eller en 

ansvarig producentansvarsorganisation dispens från det krav på separat 

insamling som avses i 4 g §. 

Dispens får ges om separat insamling inte är genomförbar eller inte ger 

fördelar som överväger nackdelarna enligt 16 §. 

15 a §    Tillsynsmyndigheten får i det enskilda fallet ge den som producerar 

avfall i en yrkesmässig verksamhet dispens från kravet i 4 a §. 

Dispens får ges om det inte är genomförbart eller inte ger fördelar som 

överväger nackdelarna enligt 16 § att skilja förpackningar från innehållet. 

16 §    Att samla in avfall separat eller skilja förpackningarna från sitt 

innehåll ska inte anses genomförbart eller inte anses ge fördelar som över-

väger nackdelarna, om 

1. det inte är tekniskt genomförbart med hänsyn till god praxis för

avfallsinsamling, 

2. det skulle bli ett jämförbart återvinningsresultat med en annan

hantering, 

3. det inte ger det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfalls-

hanteringens sammanlagda miljöpåverkan, eller 

4. det skulle medföra oskäliga ekonomiska kostnader.

18 §    Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att tillsynsmyndig-

heten är skyldig att lämna uppgifter om beslut om dispens enligt 15 eller 

15 a §. 
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SFS 2022:1307 4 kap. 

Lagring som en del av att samla in avfall 

14 a §    Den som ansvarar för avfall som lagras som en del av att samla in 

det ska se till att avfallet blir behandlat, om det inte är motiverat att fortsätta 

lagra avfallet. 

5 kap. 

12 §4    Anmälningsplikt enligt 10 eller 11 § gäller inte verksamheter som 

omfattas av 

1. ett tillstånd eller en anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken,

2. ett tillstånd enligt 1 § eller en anmälan enligt 7 § eller enligt föreskrifter

som har meddelats med stöd av 8 § denna förordning, 

3. ett godkännande enligt 5 kap. 20 § förordningen (2022:1274) om

producentansvar för förpackningar eller en anmälan enligt 7 kap. 12 eller 

14 § samma förordning, eller 

4. ett godkännande enligt 56 § förordningen (2022:1276) om producent-

ansvar för elutrustning. 

18 §    Den som i yrkesmässig verksamhet producerar eller hanterar avfall 

får lämna avfallet till någon annan endast om den som tar emot avfallet har 

gjort de anmälningar eller har de tillstånd som krävs för hanteringen. Den 

som lämnar avfallet ska, på ett sätt som skäligen kan begäras, ha kontrollerat 

att kravet är uppfyllt. 

Kravet på kontroll gäller inte den som på uppdrag av någon annan lämnar 

avfallet till en mottagare som har anvisats av uppdragsgivaren. Då ska i 

stället uppdragsgivaren anses lämna avfallet till mottagaren. 

En kontroll behöver inte heller göras för avfall som lämnas till kommunen 

eller den som kommunen har anlitat. 

7 kap. 

1 §5    Kommunen ska senast den 30 juni varje år lämna uppgifter till 

Naturvårdsverket om det avfall som samlats in av kommunen under före-

gående kalenderår eller rapporterats enligt 2 §. Informationen ska innehålla 

uppgifter om avfallets sammansättning, ursprung och vikt i kilogram. 

Första stycket gäller inte uppgifter 

1. om sådant avfall som kommunen har lämnat till en producentansvars-

organisation som är godkänd enligt 56 § förordningen (2022:1276) om 

producentansvar för elutrustning, eller 

2. som kommunen har lämnat till Naturvårdsverket enligt förordningen

(2022:1274) om producentansvar för förpackningar. 

2 §6    Den som yrkesmässigt samlar in kommunalt avfall ska senast den 

28 februari varje år lämna information till kommunen om det avfall som 

insamlaren har samlat in i kommunen under föregående kalenderår. 

Informationen ska innehålla uppgifter om avfallets sammansättning, 

ursprung och vikt i kilogram. 

Första stycket gäller inte uppgifter om sådant avfall som omfattas av 

1. förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar, eller

2. förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning.

4 Senaste lydelse 2020:1302. 
5 Senaste lydelse 2020:1302 
6 Senaste lydelse 2020:1302. 
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SFS 2022:1307 4 §    Den som från Sverige låter transportera kommunalt avfall eller icke-

farligt bygg- och rivningsavfall som består av annat än naturligt före-

kommande material som omfattas av avfallstyp 17 05 04 i bilaga3, ska 

senast den 31 mars varje år till Naturvårdsverket lämna uppgifter om 

1. vikten i kilogram på det avfall som har transporterats för behandling till

ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), 

2. vikten i kilogram på det avfall som har exporterats för behandling till

ett land utanför EES, och 

3. hur det avfall som avses i 1 och 2 har behandlats.

Uppgifterna om 1 och 2 ska avse föregående kalenderår.

Första stycket gäller inte avfall som omfattas av förordningen (2022:1274)

om producentansvar för förpackningar eller förordningen (2022:1276) om 

producentansvar för elutrustning. 

5 §    Den som yrkesmässigt behandlar konsumentelavfall ska, utöver det 

som anges i 6 kap. 5 §, anteckna uppgifter om 

1. vikten i kilogram på det avfall som har transporterats för behandling till

ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), 

2. vikten i kilogram på det avfall som har exporterats för behandling till

ett land utanför EES, och 

3. hur det avfall som avses i 1 och 2 har behandlats.

Uppgifterna ska vara specificerade i de kategorier elutrustning som anges

i 21 § förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning. 

Anteckningarna ska sparas i minst tre år. 

6 §    Den som behandlar annat elavfall än konsumentelavfall ska senast den 

31 mars varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket om 

1. vikten i kilogram på det avfall som har transporterats för behandling till

ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), 

2. vikten i kilogram på det avfall som har exporterats för behandling till

ett land utanför EES, och 

3. uppgifterna som antecknats enligt 6 kap. 5 §.

Av uppgifterna ska vikten i kilogram framgå på det avfall som kan

hänföras till var och en av de kategorier elutrustning som anges i 21 § 

förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning. 

Uppgifter enligt första stycket ska inte avse avfall som 

1. tidigare har behandlats av någon annan, och

2. har mottagits från någon som är rapporteringsskyldig enligt 63 eller

78 § i nämnda förordning. 

8 §    Den som har antecknat uppgifter enligt 5 § ska ge den som är skyldig 

att rapportera enligt 63 § förordningen (2022:1276) om producentansvar för 

elutrustning möjlighet att ta del av uppgifterna, om den rapporterings-

skyldiga begär det. 

Den som har antecknat uppgifter enligt 7 § ska ge en tidigare avfalls-

innehavare och tillsynsmyndigheten möjlighet att ta del av uppgifterna, om 

den tidigare innehavaren eller myndigheten begär det. 

8 kap. 

7 §    Om elutrustning som avses i förordningen (2022:1276) om producent-

ansvar för elutrustning är avsedd att transporteras ut från Sverige och kan 

antas vara avfall med hänsyn till att den är begagnad, dess skick, hur väl den 

fungerar, hur den är lastad eller förpackad eller andra omständigheter, ska 
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SFS 2022:1307 utrustningen anses vara avfall. Detta gäller dock inte om den som innehar 

utrustningen visar 

1. dokument som styrker att äganderätten till utrustningen har övergått

eller kommer att övergå till den som utrustningen ska transporteras till och 

där det anges att utrustningen är fullt fungerande och är avsedd för åter-

användning, 

2. dokument som styrker att utrustningens funktion har testats och att

förekomsten av farliga ämnen i utrustningen har kontrollerats och 

utvärderats och där resultaten av testerna, kontrollen och utvärderingen 

framgår, 

3. att de dokument som avses i 2 på ett säkert sätt är fästa på utrustningen

eller på den förpackning som utrustningen finns i, 

4. att utrustningen har ett ändamålsenligt skydd mot skador under

transport, lastning och lossning och i övrigt är ändamålsenligt lastad, 

5. dokument som styrker att den som transporten utförs för har intygat att

utrustningen inte är avfall och har tagit på sig ansvaret för att transporten är 

förenlig med gällande regelverk, och 

6. alla nödvändiga transportdokument i övrigt.

9 §    Dokumentationen av de tester och kontroller som avses i 7 § 2 ska 

innehålla uppgift om 

1. vilken typ av elutrustning som dokumentationen avser,

2. den kategori enligt 21 § förordningen (2022:1276) om producentansvar

för elutrustning som utrustningen ingår i, 

3. utrustningens identifieringsnummer, om det finns,

4. utrustningens tillverkningsår, om det är känt,

5. vilka typer av tester och kontroller som har utförts,

6. datum när testerna och kontrollerna utfördes,

7. namnet på den som har utfört testerna och kontrollerna, och

8. adressen till den som har utfört testerna och kontrollerna.

9 kap. 

2 §    Kommunen får meddela ytterligare föreskrifter om hanteringen av det 

avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 och 20 a §§ miljö-

balken. 

3 §7    Föreskrifter enligt 1 § 1–3 och 2 § får inte avse hantering av avfall 

som en producent eller producentansvarsorganisation hanterar enligt före-

skrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 12–15 §§ miljöbalken. 

Föreskrifter enligt 1 § 1 får inte avse hur mottagnings- och behandlings-

anordningar för avfall i hamnar ska vara beskaffade och skötas. 

Föreskrifter enligt 1 § 1 får inte heller hindra en fastighetsägare från att 

bekosta ett dyrare system för insamling av förpackningsavfall än det som 

kommunen tillhandahåller, om insamlingssystemet 

1. uppfyller kraven på fastighetsnära insamling i 6 kap. 3 eller 4 § förord-

ningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar, 

2. leder till ett återvinningsresultat som är likvärdigt med den kommunala

avfallshanteringen, och 

3. inte försvårar kommunens separata insamling av förpackningsavfallet.

4 §    En kommunal avfallsplan ska innehålla ett särskilt avsnitt om förpack-

ningar och platser för insamling av förpackningsavfall. Planen ska även 

7 Senaste lydelse 2021:1008. 



8 

SFS 2022:1307 innehålla uppgifter om åtgärder för att förebygga att förpackningsavfall 

produceras och åtgärder för att främja återanvändning av förpackningar. 

Planen ska dock inte omfatta sådana flaskor eller burkar som ingår i ett 

retursystem och omfattas av förordningen (2022:1274) om producentansvar 

för förpackningar. 

1. Denna förordning träder i kraft den 8 augusti 2022 i fråga om 1 kap.

19 § och i övrigt den 1 januari 2023. 

2. Bestämmelserna i 3 kap. 4 a § tillämpas första gången i fråga om avfall

som produceras efter utgången av 2023. 

3. Bestämmelserna i 3 kap. 4 d och 4 e §§ tillämpas första gången på

förpackningsavfall som produceras på serveringsställen eller vid en offentlig 

tillställning efter utgången av 2023. 

4. Bestämmelsen i 3 kap. 4 f § tillämpas första gången på förpacknings-

avfall som produceras på sådana populära platser som avses i 6 kap. 8 § 

förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar efter 

utgången av 2025. 

5. Den som har förpackningsavfall i ett hushåll ska till utgången av 2023,

i stället för att lämna det till ett insamlingssystem enligt 3 kap. 4 b § 2, lämna 

avfallet till ett insamlingssystem som producenterna tillhandahåller enligt 

punkt 14 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen 

(2022:1274) om producentansvar för förpackningar. 

6. Den som har förpackningsavfall som har producerats i samband med

en verksamhet ska till utgången av 2023, i stället för att lämna det enligt 

3 kap. 4 c §, lämna avfallet till ett insamlingssystem som producenterna 

tillhandahåller enligt punkt 14 i ikraftträdande- och övergångsbestämmel-

serna till förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar. 

På regeringens vägnar 

ANNIKA STRANDHÄLL 

Maria Jonsson 

(Miljödepartementet) 
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