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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2021:1008) om ändring i 
avfallsförordningen (2020:614) 

Utfärdad den 30 juni 2022 

Regeringen föreskriver att 5 kap. 12 § och 7 kap. 1 och 2 §§ avfallsförord-

ningen (2020:614) i stället för lydelsen enligt förordningen (2021:1008) om 

ändring i den förordningen ska ha följande lydelse. 

5 kap. 

12 §1    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 produ-

centansvar för förpackningar eller en anmälan enligt 7 kap. 12 eller 14 § 

samma förordning, 

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

ansvar för elutrustning, eller 

5. en anmälan enligt 38 § förordningen (2021:1001) om producentansvar

för fiskeredskap. 

7 kap. 

1 §2    Kommunen ska senast den 30 juni varje år lämna uppgifter till Natur-

vårdsverket om det avfall som samlats in av kommunen under föregående 

kalenderår eller rapporterats enligt 2 §. Informationen ska innehålla upp-

gifter 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 

a) som är godkänd enligt 56 § förordningen (2022:1276) om producent-

ansvar för elutrustning, eller 

b) enligt förordningen (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap,

eller 

2. som kommunen har lämnat till Naturvårdsverket enligt förordningen

(2022:1274) om producentansvar för förpackningar. 

1 Senaste lydelse 2022:1307. 
2 Senaste lydelse 2022:1307. 
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SFS 2022:1308 2 §3    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,

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

3. förordningen (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap.

På regeringens vägnar 

ANNIKA STRANDHÄLL 

Maria Jonsson 

(Miljödepartementet) 

3 Senaste lydelse 2022:1307. 
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