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?

Sedan den 1 november 2020 finns krav på rapportering och spårbarhet av farligt avfall. Kraven från
Naturvårdsverket och EU innebär att uppgifter om farligt avfall ska samlas i ett nationellt elektroniskt
register.
Alla som lämnar ifrån sig farligt avfall är skyldiga att rapportera det till Naturvårdsverket enligt
avfallsförordningen.
Idag måste företagen ange sitt CFAR-nummer vid rapportering av farligt avfall till avfallsregistret. Många
företag vet inte vad CFAR-nummer är och vet inte vilket CFAR-nummer de har.

Varför är det ett problem?

I de flesta sammanhang används organisationsnummer för lantbruksföretag. De flesta lantbruksföretag har
bara ett arbetsställe och ett CFAR-nummer. Företagaren känner oftast inte till sitt CFAR-nummer

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 farligt avfall enstaka år.

Vad är målet?

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

Förslag på lösning

Istället för att rapportera CFAR-nummer i avfallsregistret bör företagen kunna använda sitt
organisationsnummer tillsammans med adress där avfallet uppstått.

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: Företaget ska
inte behöva ange sin verksamhets CFARnummer när de ska lämna farligt avfall

Nollalternativ

Om nuvarande regelverk inte förändras finns risk att lantbruksföretagen drar sig för 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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