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Informationsmaterial för verksamhetsutövare

Information om hantering av brännbart avfall för verksamhetsutövare
Avfall är varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren vill, avser
eller är skyldig att göra sig av med. Även om avfallet har ett ekonomiskt värde eller återanvänds klassas
det fortfarande som ett avfall.
Verksamhetsutövaren ansvarar själv för hanteringen av sitt verksamhetsavfall. I första hand bör avfall
återanvändas eller återvinnas, men det är också viktigt att undersöka möjligheten att minska den totala
avfallsmängd som uppkommer.
Brännbart avfall definieras som avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen
startat. Om avfallet består av delar av både brännbart och ej brännbart material och det inte är möjligt att
separera materialen bör detta klassificeras som det ena eller det andra, beroende av avfallets sammantagna
egenskaper. Exempel på avfall vars material kan vara omöjliga att separera genom sortering är laminat
och möbler.
Förvaring av brännbart avfall
Enligt lagstiftningen ska brännbart avfall sorteras ut och förvaras åtskilt från det som inte är brännbart och
brännbart avfall som utgör farligt avfall. Sorteringen ska ske där avfallet uppkommer och får därför inte
transporteras bort för sortering på annan plats.
Undantag från krav på åtskild förvaring och transport gäller för bygg- och rivningsavfall, om det av
utrymmesskäl inte går att få plats med fler än en container eller att använda en container med flera
sorteringsfack. Finns det möjligheter att sätta ut mer än en container och sortera ut brännbart bygg- och
rivningsavfall på plats, ska detta göras. I undantagsfallet får det brännbara avfallet sorteras ut på annan
plats. Om bygg- och rivningsavfallet utgörs av farligt avfall måste detta alltid sorteras ut där avfallet
uppkommer.
Några andra undantag från kraven att sortera ut brännbart avfall där det uppkommer, gäller avfall från
fartyg samt avfall som omfattas av producentansvar. Då sorteringen av brännbart och inte brännbart avfall
genomförts, får den inte brännbara fraktionen innehålla högst 10 volymprocent brännbart avfall.

Transport av brännbart avfall
Brännbart avfall får inte transporteras bort blandat med avfall
som inte är brännbart. Det är verksamhetsutövarens ansvar
att den transportör som anlitas för borttransport av avfall har
tillstånd eller har anmält transport av verksamhetsavfall till
länsstyrelsen. För transport av avfall till återvinning krävs
inget transporttillstånd men verksamheten ska vara anmäld
hos länsstyrelsen. Att transportera farligt avfall för
återanvändning kräver transporttillstånd.
Så här får det inte se ut!
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Vid transport av avfall i egen verksamhet behövs varken tillstånd eller anmälan såvida den årliga mängden
som transporteras understiger 50 ton eller 250 m3. Överstigs de angivna mängderna ska anmälan göras till
Länsstyrelsen.
Mottagare av brännbart avfall
Den som bedriver en verksamhet där avfall mellanlagras, återvinns eller bortskaffas ska föra anteckningar
om mängd och slag av avfall som återvinns eller bortskaffas årligen. Anteckningarna ska också innehålla
uppgifter om vilka metoder för bortskaffande eller återvinning, som används för olika slag av avfall, samt
varifrån avfallet kommer och var återvunnet eller bortskaffat avfall lämnas.
Om det brännbara avfallet utgörs av farligt avfall är avfallslämnaren skyldig att kontrollera så att
mottagaren har det tillstånd som krävs för att hantera det aktuella avfallet.

Producentansvar
Producentansvaret innebär att producenten är skyldig att ta tillbaka avfallet och anvisa insamlingsplatser
där avfallet i många fall kan lämnas kostnadsfritt.
Avfallslämnaren är i sin tur skyldig att sortera ut det avfall som omfattas av producentansvaret.

Brännbart hushållsavfall
Varje kommun ska ge den som ger upphov till hushållsavfall möjlighet att sortera ut brännbart
hushållsavfall från avfall som inte är brännbart och annat brännbart avfall som när det är sorterat räknas
som farligt avfall.
Undantagna från kommunens skyldighet att ordna möjlighet till sortering där det brännbara
hushållsavfallet uppkommer är vid de fall det är fråga om små mängder, om tillgängligt utrymme är
otillräckligt eller om förhållandena i övrigt är sådana att sortering på plats inte är möjlig.
Kommunen måste vid sådant undantag ändå se till att det brännbara avfallet sorteras ut från avfall som
inte är brännbart före behandling.

Ytterligare information:
Avfallsförordningen, SFS 2001:1063
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall
NFS 2004:4
Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall NFS 2005:3
Förordning (2006:1273) om producentansvar för förpackningar

Kontakter
• Kommunens miljökontor eller motsvarande för frågor om avfall i kommunen eller på ert företag. Om
Länsstyrelsen har tillsynen på företaget är det i stället dess miljöavdelning som ska kontaktas, tel 040/04425 22 22.
• Sysav, NSR m.fl. eller Kommunens renhållningsavdelning för konkreta frågor om mottagningsstationer,
öppettider m.m.
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