Idag är det:

Förenklingsförslaget

Svårt att göra rätt

Bidrar till konkurrenskraft

Problem med tillämpning

Ökar investeringsviljan

Problem med lagstiftning

Möjliggör fler arbetstillfällen
Ger miljönytta
Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?

Idag måste företagen ange avfallskoder enligt Avfallsförordning 2020:614 vid rapportering av farligt avfall till
avfallsregistret.

Varför är det ett problem?

Lantbruksföretag lämnar generellt mycket begränsade mängder farligt avfall. Farligt avfall uppkommer
sporadiskt i verksamheten och många företag lämnar endast farligt avfall någon gång per år eller mer
sällan än så. För den som rapporterar sällan är det svårt att veta hur avfallet ska kategoriseras och vilken
kod som ska användas för respektive avfallsslag. Kraven leder till osäkerhet och det finns en risk att avfall
inte rapporteras alls. Inrapporteringen i registret behöver förenklas då det är många steg att ta sig igenom
vid rapportering. Det viktigaste är att allt farligt avfall tas om hand på korrekt sätt istället för att riskera att
hamna utanför avfallshanteringen helt. Det måste vara enkelt att rapportera och självinstruerande för att
företag som lämnar farligt avfall sällan ska lämna det farliga avfallet på rätt sätt.

Hur omfattande är problemet?

I nästan alla företag uppkommer farligt avfall vid något tillfälle. Det kan vara batterier, lysrör,
bekämpningsmedel, spilloljor eller annat. Detta gör att lagstiftningen berör nästan samtliga lantbruksföretag
i Sverige, även om det är många företag där det bara uppstår begränsat farligt avfall enstaka år.

Vad är målet?

Målet är att det ska bli enklare att rapportera farligt avfall.

Förslag på lösning

För att slippa leta upp avfallskoder bör företagen kunna skriva in avfallstypen i fritext. Systemet skulle då
själv kunna generera en avfallskod för detta utan att företagaren behöver leta efter den.

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sveriges lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

från landsbygdsföretagare

Förenklingsförslag

Förenklingsförslag: Förenkla
rapporteringen av farligt avfall till
avfallsregistret genom att inte använda
avfallskoder

En alternativ lösning är att den avfallsanläggning eller transportör som tar emot det farliga avfallet blir
ålagd att rapportera det för kundens räkning. Det är lättare för den som gör en uppgift ofta att utföra den
och osäkerheten och felen i systemet minskar. Avfallsanläggningen som tar emot det farliga avfallet ska
rapportera även då företagaren kör begränsade mängder farligt avfall själva till anläggningen.

Nollalternativ

Om nuvarande regelverk inte förändras finns risk att lantbruksföretagen undviker att rapportera till
avfallsregistret. En större mängd farligt avfall riskerar att inte lämnas in korrekt då företagen känner
osäkerhet kring hur rapporteringen ska ske. Genom att förenkla regelverket ökar chansen till korrekt
rapportering av farligt avfall.

Regelverk

Avfallsförordning 2020:614

Kontaktperson

Helena Lans Strömblad, Växa
E-post: helena.lans@vxa.se
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