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1

Sammanfattning

Att begränsa avfallets mängd och hindra spridning av farliga ämnen har länge varit
en prioriterad fråga, som en av flera viktiga insatser för att miljömålen ska kunna
nås. Miljöfarligt avfall är avfall som innehåller ämnen som är särskilt farliga för
människa och miljö. Regelverket kring farligt avfall är omfattande och detaljerat.
Över tid har svensk avfallshantering förbättrats, men det finns fortfarande mycket
kvar att göra. En rad problem kopplat till farligt avfall har konstaterats under de
senaste åren, bland annat brister i tillsyn över transporter av farligt avfall, illegal
export, osäkerhet i avfallsstatistiken samt brister i hanteringen av farligt avfall hos
företag. Ett spårbarhetssystem för farligt avfall håller just nu på att utredas.
Naturvårdsverket utvärderade hur tillsynen och hanteringen av farligt avfall fungerade 2007. 2015 fanns motivet att göra en ny utvärdering av frågan, vars resultat
presenteras i denna rapport.
Följande två frågor har varit utgångspunkter i utvärderingsarbetet:
1.
2.

Hanteras det farliga avfallet på ett säkert sätt hos verksamhetsutövare?
Vilka strömmar av farligt avfall framträder som problematiska och varför?

Utvärderingen baseras huvudsakligen på två material, en enkätundersökning till ett
urval av kommunala tillsynsmyndigheter och samtliga länsstyrelser samt en intervjuundersökning med sju aktörer från avfallsbranschen.
Enkäterna syftar till att ge en översiktlig bild av hur olika verksamhetsutövare på
olika prövningsnivåer hanterar farligt avfall. Frågorna är ställda till tillsynsmyndigheterna och det är deras bedömning av verksamhetutövarna som presenteras.
Verksamhetutövare som bedöms är avfallsproducenter, behandlingsanläggningar
och transportörer. Frågorna har utgått från kraven i avfallslagstiftningen, med särskilt fokus på att inte blanda eller späda ut avfallet, att klassa det farliga avfallet
rätt, intern hantering, anteckningsskyldighet, att upprätta transportdokument och att
säkerställa att avfallet lämnas till en mottagare som har det tillstånd eller gjort den
anmälan som krävs för att få hantera det farliga avfallet.
Enkäterna ger också underlag till att peka ut och resonera kring problematiska
avfallsströmmar, i vilket steg i avfallskedjan mest problem finns och vilka avvikelser som är vanliga. Länsstyrelseenkäten har en svarsfrekvens på 90 procent och
kommunenkäten 77 procent.
Intervjuundersökningen omfattade sju företag – och/eller branschföreträdare. Urvalet gjordes av Naturvårdsverket och motivet var att de tillfrågade tillsammans hade
en bred bild av avfallshanteringen i Sverige idag.
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Utvärderingens resultat visar att tillsynsmyndigheterna bedömer att för avfallsproducenterna har A -och B-verksamheter en mer tillfredsställande hantering av farligt
avfall än C och U-verksamheter. U-verksamheter bedöms ha den mest bristfälliga
hanteringen. Denna bild har inte förändrats sedan 2007. Bristerna i hanteringen är
olika stora för olika krav inom respektive prövningsnivå. Intern hantering, anteckningsskyldigheten, att upprätta transportdokument samt klassning är de lagkrav där
flest tillsynsmyndigheter bedömer att hanteringen är mest bristfällig. Kravet på
verksamhetsutövare att föra anteckningar om hantering av uppkommet farligt avfall (anteckningsskyldigheten) och att upprätta transportdokument, kvarstår som
mest bristfällig från 2007.
Avfallsproducenternas hantering har förändrats något mellan 2007 och 2015. Fler
tillsynsmyndigheter bedömer att C och U-verksamheter har en tillfredsställande
hantering när det gäller intern hantering och anteckningsskyldighet. Färre tillsynsmyndigheter bedömer samtidigt att B-verksamheterna har en tillfredsställande
hantering när det gäller klassning och att upprätta transportdokument. Dessa förändringar är statistiskt säkerställda.
För avfallsanläggningarnas hantering, sett till samtliga lagkrav, bedömer tillsynsmyndigheterna att ungefär lika stor andel av A-, B- och C-anläggningarna generellt
har en tillfredsställande hantering av farligt avfall. Samtidigt bedömer de att andelen verksamhetsutövare med bristfällig hantering är störst för prövningsnivå C,
följt av B medan bedömningen är att brister i stort sett saknas för prövningsnivå A.
Om vi ser till bedömningen av hanteringen utifrån respektive lagkrav framträder
inga tydliga bristområden. Bedömningen av bristerna i hanteringen fördelar sig
relativt jämnt mellan lagkraven.
Transportörernas hantering av farligt avfall bedöms av tillsynsmyndigheterna som
mer tillfredsställande än bristfällig. Samtidigt är det tydligt att många tillsynsmyndigheter inte bedriver tillsyn på just transportledet.
I anslutning till dessa slutsatser är det viktigt att poängtera att bedömningarna av
hanteringen är beroende av hur mycket och vilken typ av tillsyn som bedrivits i
kommunen eller länet. Utvärderingen visar att tillsynsmyndigheterna bedriver olika
mycket tillsyn i relation till olika lagkrav. Tillsyn bedrivs i mindre utsträckning på
de två krav där flest tillsynsmyndigheter också bedömer att hanteringen är mest
bristfällig, anteckningsskyldigheten och att upprätta transportdokument. Detta
gäller både för avfallsproducenter och för avfallsanläggningar. Detta är intressant
men utvärderingen ger inte några svar på varför det ser ut som det gör. En tolkning
kan vara att tillsynsmyndigheterna bedömer hanteringen som bristfällig i de fall de
inte bedrivit tillsyn på just det kravet eftersom de då kan ha bristande kunskap om
hur det verkligen förhåller sig. Det kan också vara så att de ser att hanteringen
relaterat till det specifika lagkravet är bristfällig utifrån deras generella bild av hur
lagefterlevnaden är för den prövningsnivån. Tillsynsmyndigheterna skulle också
kunna anse att just dessa lagkrav är mindre relevanta för hanteringen i stort. Utifrån
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enkätens mer generella frågor om tillsyn av farligt avfall ser vi att tillsynsmyndigheterna anser att tillsyn över farligt avfall är en viktig fråga vid tillsyn av i princip
alla miljöfarliga verksamheter.
Det led i avfallskedjan där det oftast uppstår felaktigheter är vid källan, det vill
säga i den verksamhet där det farliga avfallet uppkommer, enligt tillsynsmyndigheterna. Många respondenter, totalt ca 50 procent, uppger också att de inte har
någon uppfattning om i vilket led problemen är som störst. Resultaten från 2007
var liknande, även då pekades källan ut som mest problematisk. Den andel som
inte har någon uppfattning har dock ökat kraftigt mellan 2007 och 2015. Vi kan
också se att spridningen mellan kategorierna har ökat. Andelen tillsynsmyndigheter
som anger brister vid mellanlagring respektive vid transport har ökat och ökningen
har framför allt skett bland länsstyrelserna. En möjlig tolkning av att andelen som
inte har någon uppfattning har fördubblats mellan 2007 och 2015 kan vara att
överblicken över hela avfallskedjan saknas i större utsträckning idag jämfört med
2007. Åtminstone skulle enkätresultaten kunna tyda på att tillsynsmyndigheternas
upplevelse av avsaknad av överblick är större nu. Intervjuundersökningen med
företrädare för avfallsbranschen ger samma svar att brister är vanligast där det
farliga avfallet uppkommer.
Det finns många enkätrespondenter och intervjupersoner som i olika sammanhang
betonar vikten av att ett farligt avfall kommer in ”rätt” i avfallskedjan. Då ökar
sannolikheten att det blir rätt omhändertaget och rätt behandlat hela vägen.
Den övergripande bilden från denna utvärdering är - även om förbättringar kan
noteras inom vissa områden - att C- och U-verksamheter fortfarande bedöms ha
större brister i hanteringen av farligt avfall jämfört med A- och B-verksamheter. De
flesta tillsynsmyndigheterna uppger också att orsakerna till bristerna vid källan/hos
företaget framför allt är bristande kunskaper. Några pekar särskilt ut att problemen
finns hos små verksamhetsutövare. Att stärka resurserna för tillsyn av de mindre
verksamheterna kan bidra till att minska dessa skillnader.
De strömmar av avfall som lyfts fram i enkäten som problematiska kännetecknar
olika typer av problem i avfallshanteringen. Massor och jordar är den ström som
tydligast framträder som problematisk. 25 procent av samtliga noteringar rör
denna. På andra plats kommer fyra strömmar som vardera rör cirka 10 procent av
noteringarna. Dessa fyra är bygg- och rivningsavfall, export, skrotbilar/bilskrotning
samt el- och elektronikavfall. Det finns några drag som flera av dessa strömmar har
gemensamt och som kan bidra till att de blir särskilt svåra för tillsynsmyndigheterna att hantera. Flera av dem är ”blandavfall” (massor och jordar, bygg- och rivningsavfall) som volymmässigt är stora och endast i begränsad omfattning är sorterade eller analyserade innehållsmässigt. Ett annat gemensamt drag för flera av
dessa strömmar är att de förflyttar sig över administrativa gränser och därmed ställer ökade krav på överblick och samverkan mellan tillsynsmyndigheter eller samverkan mellan tillsynsmyndigheter och andra myndigheter.
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Om vi definierar en avvikelse som ett ”icke uppfyllande av krav” i ett regelverk
eller motsvarande följer att en avvikelse antingen kan vara medveten eller omedveten, det vill säga att den uppkommer antingen genom okunskap eller genom ett
uppsåtligt handlande. Såväl avfallsbranschen som tillsynsmyndigheterna lyfter i
denna utvärdering fram avvikelser genom okunskap som den typ de oftast stöter
på. Samtidigt pekar man på att det finns en brottslighet kopplad till bland annat
stölder vid återvinningscentraler, ofta förknippad med bortförsel av blybatterier och
el- och elektronikavfall. Utvärderingen visar att kommuner och länsstyrelser uppmärksammar olika typer av avvikelser från korrekt hantering av farligt avfall.
Kommunerna pekar i första hand på dumpning/tippning samt transporter utan tillstånd från länsstyrelsen som två av de vanligaste avvikelserna. Detta överensstämmer väl med motsvarande resultat från utvärderingen 2007. Eldning av farligt avfall uppmärksammas också frekvent. Länsstyrelserna uppmärksammar mest frekvent illegal export av farligt avfall. Anledningen till att tillsynsmyndigheterna på
lokal och regional nivå uppmärksammar olika avvikelser står troligtvis att finna i
att de delvis har skilda ansvar inom miljötillsynssystemet men kan möjligen tjäna

som ytterligare en indikation på att överblick över hanteringen av farligt
avfall generellt är bristfällig.
En intressant iakttagelse är att ungefär en tredjedel av tillsynsmyndigheterna
(kommuner och länsstyrelser) under de senaste tre åren uppmärksammat att mottagare/ behandlingsanläggningar som inte har tillstånd eller gjort den anmälan som
krävs för att få hantera avfallet ändå tagit hand om farligt avfall i kommunen eller
länet. Hur detta resultat kan förklaras ger underlagen inga svar på, men resultatet är
i sig anmärkningsvärt.
Sammanfattningsvis tyder utvärderingen på att hanteringen av farligt avfall fungerar relativt väl vid stora verksamheter. Inga stora förändringar har skett mellan åren
2007 och 2015 och trots vissa förbättringar i bedömningen av C- och Uverksamheter är skillnaden fortsatt stor jämfört med bedömningen av A och B. Det
finns med andra ord en betydande förbättringspotential framför allt för små verksamheter. 23 procent av de tillfrågade tillsynsmyndigheterna håller inte med om
påståendet ”att det mesta farliga avfallet hamnar där det ska”. Det är också viktigt
att komma ihåg att utvärderingens övergripande ansats, att erhålla ett antal tillsynsmyndigheters generella bild av en hel prövningsnivå i termer av ”tillfredsställande” eller ”bristfällig” sannolikt ger en underskattning av de brister i hanteringen
av farligt avfall som förekommer. Detta ska också vägas mot att mer tillsyn skulle
behöva genomföras för att uppnå en tillfredsställande efterlevnad av lagstiftningen.
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2

Summary

Limiting the amount of hazardous waste and preventing the spread of dangerous
substances in the environment has long been a priority issue, and one of many
important measures for achieving Sweden’s environmental objectives. Hazardous
waste is waste containing substances that are particularly dangerous to humans and
the environment. The regulatory framework for hazardous waste is both comprehensive and detailed. Over time, Swedish waste management has improved, but
much remains to be done. A number of problems related to hazardous waste have
been identified in recent years, including inadequate supervision of the transport of
hazardous waste, illegal exports, uncertainty in waste statistics, and deficiencies in
the management of hazardous waste by enterprises. A traceability system for hazardous waste is currently being investigated.
In 2007, the Swedish Environmental Protection Agency evaluated how the supervision and management of hazardous waste was functioning. In 2015, there was reason to carry out a new evaluation of this issue, the results of which are presented in
this report.
The following two questions were the starting points of the evaluation:
1.
2.

Is hazardous waste being managed safely by operators?
Which streams of hazardous waste appear to be problematic and why?

The evaluation was based mainly on two sets of data: surveys of a sample of municipal supervisory authorities and all the county administrative boards; and an
interview study involving seven actors from the waste industry.
The surveys aimed to provide an overview of how different operators at different
permission levels (in relation to Sweden's Environmental Code) are managing
hazardous waste. The questions were addressed to the supervisory authorities, and
therefore it is their assessment of the operators which is presented in this report.
The operators assessed were waste producers, waste treatment facilities and carriers. The questions were based on the requirements in the legislation on waste, with
a particular focus on not mixing or diluting waste, the correct classification of hazardous waste, internal management, the obligation to keep records, the preparation
of shipment documents, and ensuring that the waste is delivered to an authorised
consignee.
The surveys also provided the basis for identifying and discussing what are the
problematic waste streams, including the stage in the waste chain at which most
problems exist, and what deviations from the regulations are commonly occurring.
The response rate for the county administrative board survey was 90 per cent and
for the municipal survey 77 per cent.
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The interview study covered seven companies, which were also industry representatives in some instances. They were chosen by the Swedish Environmental Protection Agency based on the fact that together they could provide a broad picture of
waste management in Sweden today.
The results of the evaluation indicate that supervisory authorities assess waste producers, activities requiring a permit under the Swedish Environmental Code
(termed A- och B-verksamheter or A- and B-activities) as showing more satisfactory management of hazardous waste than those activities only subject to a notification obligation (termed C-verksamheter or C-activities), and those activities only
required to carry out their own controls (termed U-verksamheter or U-activities)
under the Swedish Environmental Code. U-activities were assessed as having the
most defective waste management. This situation has not altered since 2007. The
deficiencies in waste management were of different magnitudes for different requirements within each permission level. The legal requirements internal management, the obligation to keep records, the preparation of shipment documents, and
waste classification were those areas in which the greatest number of supervisory
authorities assessed waste management as being the most defective. The obligation
to keep records and the preparation of shipment documents remain as the most
defective areas from 2007.
Waste producers’ management of waste has changed somewhat between 2007 and
2015. More supervisory authorities assessed that C- and U-activities had satisfactory waste management in respect of internal management and the obligation to keep
records. But at the same time, fewer supervisory authorities assessed that Bactivities had satisfactory waste management in respect of correct classification and
the preparation of shipment documents. These changes are statistically significant.
Concerning waste management by waste treatment facilities, in terms of all the
legal requirements, the supervisory authorities assessed that in general roughly the
same proportions of A-, B- and C-facilities (regarding categorisation, see information above concerning activities) had satisfactory management of hazardous
waste. However, they also assessed that the proportion of operators having defective management is greater for permission level C, followed by permission level B,
while in their view such deficiencies are largely absent for permission level A.
With respect to the assessment of waste management based on the legal requirements, no clear areas of deficiency emerged. Deficiencies in waste management
were assessed as relatively evenly distributed across the legal requirements.
Carriers’ management of hazardous waste was assessed by the supervisory authorities as more satisfactory than defective. However, it is apparent that many
supervisory authorities do not carry out any supervision of the transport stage of
the waste chain.
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In connection with these conclusions, it is important to notet that these assessments
of waste management are dependent on how much and what type of supervision is
carried out in the municipality or county. The evaluation shows that the degree of
supervision exercised by the supervisory authorities differs in respect of different
legal requirements. There is less supervision in relation to the two requirements
where the greatest number of supervisory authorities also assessed that waste management is the most defective: the obligation to keep records, and the preparation
of shipment documents. This applies to both waste producers and waste treatment
facilities. While this is interesting, the evaluation provides no answers as to why
this is so. One interpretation might be that the supervisory authorities have assessed
the waste management as defective in cases where they do not exercise supervision. Another interpretation might be that they view waste management as defective in relation to a specific legal requirement based on their own general ideas of
how compliance functions at this permission level. The supervisory authorities
might also be of the opinion that these legal requirements are less relevant to waste
management in general. Based on the more general questions about supervision of
hazardous waste in the surveys, it emerged that the supervisory authorities are of
the opinion that the supervision of hazardous waste is an important issue in the
supervision of essentially all environmentally hazardous activities.
According to the supervisory authorities, the part of the waste chain where defects
occur most frequently is at the source, that is, in the activity from which the hazardous waste arises. Many respondents, totalling approximately 50 per cent, also
stated that they had no opinion about which stage is the most problematic, that is,
where the problems are greatest. The results from 2007 were similar; then too, the
source was identified as where most deficiencies occurred. However, the proportion reporting no opinion has increased substantially between 2007 and 2015. It is
also apparent that the spread between the categories has increased. The proportion
of supervisory authorities that stated at interim storage and during transport has
increased and this increase is mainly apparent among the county administrative
boards. One possible interpretation of the doubling of the proportion stating no
opinion between 2007 and 2015 could be that they have less of an overview of the
entire waste chain today compared to 2007. The survey results could at the very
least indicate that the supervisory authorities experience that they have less of an
overview today. Similar responses came from representatives of the waste industry:
that deficiencies are most common where the hazardous waste arises or is produced.
Many of the survey respondents and interviewees emphasised in various contexts
the importance of hazardous waste entering the ‘correct’ waste chain. This increases the probability that it will be taken care of correctly and treated correctly all the
way.
The overall picture that emerges from this evaluation is – even if improvements
can be noted in some areas – that C- and U-activities are still deemed to have major
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flaws in their management of hazardous waste compared with A- and B-activities.
Most of the supervisory authorities also stated that the causes of deficiencies at the
source/enterprise were primarily to do with inadequate knowledge. Some pointed
out in particular that these problems are found at small operators. Augmenting the
resources for supervision of smaller operations could help to reduce these differences.
The waste streams highlighted in the survey as problematic are symbolic of different types of problems in waste management. Soils and spoil are the waste stream
that emerged as the most problematic. Twenty-five per cent of all comments related to this stream. In second place are four waste streams, to each of which approximately 10 per cent of the comments were related. These four are construction and
demolition waste, export, end-of-life vehicles, and electrical and electronic equipment. These waste streams have several features in common which could contribute to them being particularly difficult for the supervisory authorities to deal with.
Many of them are “mixed waste” (soils and spoils, construction and demolition
waste) where the volumes are large and the content is only sorted or analysed to a
limited extent. Another common feature of several of these waste streams is that
they move across administrative boundaries (soils and spoils, export, to some extent even others), which places increased demands on an overview and cooperation
between supervisory authorities, or cooperation between supervisory authorities
and other government agencies.
If we define a deviation as a “non-fulfilment of a requirement” in a regulatory
framework or the equivalent, it follows that a deviation may be either conscious or
unconscious, that is, it may occur through either ignorance or an intentional act. In
this evaluation, both the waste industry and the supervisory authorities highlight
deviations due to ignorance as the type that they encounter most frequently. However, they also point out that there is some criminal enterprise linked to thefts at
recycling centres for example, often involving the unauthorised removal of leadacid batteries and electrical and electronic equipment waste. The evaluation shows
that municipalities and county administrative boards cite different types of deviations from the correct management of hazardous waste. In the first instance, the
municipalities cite dumping/tipping and transport without authorisation from the
county administrative board as two of the most common deviations. This is in line
with the corresponding results from the evaluation in 2007. The burning of hazardous waste is also cited frequently. The county administrative boards most frequently cite illegal exports of hazardous waste. The reason why supervisory authorities
at the local and regional levels cite different deviations is most likely to be found in
them having in part different responsibilities in the environmental supervision system. But it might also be a further indication that there is no adequate overview of
the management of hazardous waste.
An interesting observation is that, in the past three years, approximately one third
of the supervisory authorities (municipalities and county administrative boards)
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have noted that non-authorised consignees/treatment facilities have received hazardous waste in their municipality or county. The evidence provides no explanation
for this result, but the result itself is noteworthy.
In conclusion, the evaluation indicates that the management of hazardous waste is
functioning relatively well at large operations. No major changes have occurred
between the years 2007 and 2015, and despite some improvements in C- and Uactivities, there is still a great difference between them and A- and B-activities in
the assessment of the supervisory authorities. In other words, there is significant
potential for improvement – in particular for small operations. It is also important
to remember that the evaluation’s overall thrust – to obtain a general picture of an
entire permission level in terms of “satisfactory” or “defective” from a number of
supervisory authorities – is likely to produce an underestimation of the deficiencies
that exist in the management of hazardous waste. This should also be weighed
against the limited resources for and scope of this supervision.
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3

Inledning

Farligt avfall är sådant avfall som har särskilt farliga egenskaper eller innehåller
särskilda ämnen. Avfall klassas som farligt därför att det är explosivt, brandfarligt,
frätande, smittförande eller giftigt för människa och miljö. En felaktig hantering av
farligt avfall kan medföra betydande negativa konsekvenser för miljön. Därför
regleras också farligt avfall av en mer omfattande lagstiftning än vanligt avfall.
Att begränsa avfallets mängd och hindra spridning av farliga ämnen har länge varit
prioriterat, som en viktig del för att miljömålen ska kunna nås.1 Den första svenska
nationella avfallsplanen kom 20052 och sedan dess har många delar av avfallssystemet utretts eller utvärderats, av Naturvårdsverket och andra aktörer.
Naturvårdsverket utvärderade tillsyn och hantering av farligt avfall 2007. Då konstaterades att hanteringen av farligt avfall hos verksamhetsutövare var relativt god
men att vissa områden, bland annat anteckningsskyldigheten och att upprätta transportdokument, var problematiska. En av slutsatserna var då att tillsynsmyndigheterna bedömde att det mesta farliga avfallet hamnade där det skulle, det vill säga
hos en godkänd mottagare. 3
Andra underlag visar bland annat att avfallsstatistiken innehåller osäkerheter, bland
annat när det gäller den diskrepans som finns mellan uppkommet och behandlat
farligt avfall.4 Undersökningar från både Riksrevisionen och Naturvårdsverket
visar att det finns brister i tillsynen över avfallstransporter, både nationella och
gränsöverskridande.5
Naturvårdsverket har under senare år fått indikationer på att det är oklart var vissa
typer av farligt avfall hamnar, att en del av det farliga avfallet inte tas omhand på
rätt sätt samt att farligt avfall försvinner6. Under 2015 och 2016 har Naturvårdsverket två regeringsuppdrag7 kopplade till farligt avfall och dess hantering. I rege1

2
3
4

5

6

7

Naturvårdsverket (2012 a) Från avfallshantering till resurshushållning Sveriges avfallsplan 2012-2017
Rapport 6502 s. 8, 29-34.
Naturvårdsverket (2005) Strategi för hållbar avfallshantering Sveriges avfallsplan.
Naturvårdsverket (2007) Hantering och tillsyn av farligt avfall En uppföljning Rapport 5722.
Naturvårdsverket (2012 b) Avfallsstatistik för bättre miljöarbete Rapport 6536 samt Avfall i Sverige
2012 En sammanställning över de stora avfallsflödena i landet.
Riksrevisionen (2015 a) Transporter av avfall – fungerar tillsynen? RiR 2015:10, Naturvårdsverket
(2010) Transport av avfall över gränserna Rapport 6347.
Naturvårdsverket (2015 a) Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem Delredovisning av regeringsuppdrag Skrivelse 2015-09-10 NV-00316-15.
Under 2015 och 2016 hade Naturvårdsverket ett regeringsuppdrag om förbättrad avfallstatistik och
spårbarhetssystem (Miljö- och energidepartementet 2015 Regleringsbrev för budgeturet 2016 avse-
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ringsuppdraget om förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem ska Naturvårdsverket analysera och lägga fram förslag på hur avfallsstatistiken kan förbättras
och hur ett spårbarhetssystem för farligt avfall kan se ut.
Ett viktigt steg i att avgifta kretsloppen är att ha kontroll över att det farliga avfallet
hanteras på ett korrekt sätt. I regeringsuppdraget om giftfria och resurseffektiva
kretslopp ska Naturvårdsverket kartlägga vilka avfallsströmmar som bör hanteras
på särskilt sätt på grund av innehåll av särskilt farliga ämnen och risk för exponering.
Behov av underlag i de båda regeringsuppdragen i kombination med att det var nio
år sedan Naturvårdsverket följde upp hanteringen av farligt avfall senast är motiven
till att denna utvärdering initierats.

3.1

Utvärderingens syfte

Utvärderingen syftar till att ge ansvariga på Naturvårdsverket ett underlag för hantering och strömmar av farligt avfall. Utvärderingen ska fungera som extra input
till de två tidigare nämnda regeringsuppdragen samt som stöd i kommande arbete
med vägledning av farligt avfall.
Följande två frågor har varit utgångspunkter i utvärderingsarbetet:
1.
2.

Hanteras det farliga avfallet på ett säkert sätt hos verksamhetsutövare?
Vilka strömmar av farligt avfall framträder som problematiska och varför?

3.2

Utvärderingens metod och genomförande

Utvärderingen baseras på två material, en enkätundersökning till ett urval av kommunala tillsynsmyndigheter och samtliga länsstyrelser samt en intervjuundersökning med sju aktörer från avfallsbranschen.
För att ge en överblick över hanteringen av farligt avfall och visa vad denna utvärdering omfattar finns följande förenklade schematiska figur (Figur 1). Figuren visar
hur avfallet rör sig mellan olika aktörer från platsen där avfallet uppkommer (avfallsproducenter 1), till dess omhändertagande (insamling, mellanlager 2) eller

ende Naturvårdsverket M2015/04233/S ) samt bidrog till naturvårdsverket (2015 b) Uppdrag om giftfria och resurseffektiva kretslopp, Dnr: M2015/376/Ke hämtad 2016-02-15
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-iSverige/Regeringsuppdrag/giftfria-och-resurseffektiva-kretslopp/.
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behandling (avfallsanläggning 2). Transport av farligt avfall sker mellan flera av
stegen (3) av en transportör med tillstånd att transportera farligt avfall. Avfallet
kan mellanlagras och behandlas i Sverige eller vid en anläggning i utlandet. Tillsyn
bedrivs kopplat till samtliga aktörer och steg 1-3. Avfallsystemet i sin helhet beskrivs närmare i kapitel 4.

Figur 1. Avfallssystemet.
(NV 2016). Figuren är inspirerad av figur 4 i Riksrevisionen (2015 a) s. 34. Uppskattingen
av antalet aktörer är hämtade från arbetsmaterial till regeringsuppdraget om förbättrad
avfalsstatistik och spårbarhetssystem8

3.2.1
Lagkrav som undersöks i utvärderingen
Hanteringen av farligt avfall har i denna utvärdering avgränsats till ett antal delar
av lagstiftningen, främst regler i avfallsförordningen9, se tabell 2 nedan. Valet av
lagkrav har utgått från de krav Naturvårdsverkets utvärdering från 2007 omfattade,
med viss förändring10.
8

9

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-iSverige/Regeringsuppdrag/Forbattrad-avfallsstatistik-och-sparbarhetssystem/ hämtad 2016-03-01.
Avfallsförordning (2011:927).

10

I Naturvårdsverket (2007) Hantering och tillsyn av farligt avfall ingick även kunskapskravet enligt
miljöbalken, egenkontroll och övriga transportbestämmelser. Orsakerna till avgränsningen i denna
utvärdering är förändringar i lagstiftningen samt en bedömning av frågans relevans.
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Tabell 2. Krav i lagstiftningen som undersöks i utvärderingen

Krav
Inte blanda/späda ut avfallet
Klassa det farliga avfallet rätt
Intern hantering (lagring mm)

Lagrum
Avfallsförordningen § 16
Avfallsförordningen Bilaga 4
3 § 2 kap miljöbalken samt
5a § 15 kap miljöbalken
Avfallsförordningen § 55-58
Avfallsförordningen §§ 60
Avfallsförordningen § 53

Anteckningsskyldighet
Upprätta transportdokument
Lämna till godkänd mottagare/behandlingsanläggning

Innehållet i respektive lagkrav går att läsa mer om i de angivna lagparagraferna i
tabell 2 ovan. Några förtydliganden; med att klassa det farliga avfallet rätt menas
att verksamhetsutövaren ska klassa avfallet enligt de avfallstyper som finns i avfallsförordningens bilaga 4. Med anteckningsskyldighet avses kravet på verksamhetsutövaren att föra anteckningar om hantering av uppkommet farligt avfall. Med
att lämna till en godkänd mottagare/behandlingsanläggning avses kravet på verksamhetsutövaren att lämna till en mottagare som har det tillstånd eller gjort den
anmälan som krävs för att få hanteradet farliga avfallet. Begreppet ”godkänd”
nämns inte i lagstiftningen men kvarstår i enkätfrågan då det användes i den utvärdring av farligt avfall som Naturvårdsverket gjorde 2007.
Bedömningen av hanteringen har i enkäten definierats som att tillfredsställande
betyder ”i enlighet med lagstiftningens krav”. En bristfällig hantering är således en
hantering som inte lever upp till kraven.
Begreppet avvikelse används relativt ofta inom tillsyn och även inom exempelvis
kvalitets- och miljöledningssystem. Övergripande kan betydelsen av begreppet
avvikelse ungefärligen definieras som ett ”icke uppfyllande av krav”, exempelvis
ett lagkrav eller ett krav som finns formulerat i en standard eller en rutin eller i ett
annat styrande dokument.
3.2.2
Aktörer vars hantering undersöks i utvärderingen
De aktörer som utvärderingen främst inriktar sig på, är verksamhetsutövare där det
farliga avfallet primärt uppkommer, det vill säga avfallsproducenter. Verksamhetsutövare som tar emot farligt avfall, mellanlagrar eller behandlar farligt avfall benämns avfallsanläggning. Transportörer är verksamheter som har tillstånd att transportera farligt avfall.
Avfallsproducenter finns på alla prövningsnivåer samt ingår i övriga verksamheter
(U) det vill säga verksamheter som varken är anmälnings- eller tillståndspliktiga
enligt miljöbalken. Avfallsanläggningar som hanterar farligt avfall är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga, beroende på verksamhet. Att yrkesmässigt transportera farligt avfall åt andra är en tillståndspliktig verksamhet. Som verksamhetsutö-
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vare kan man transportera sitt eget farliga avfall efter anmälan till länsstyrelsen
förutsatt att mängderna i § 36 punkt 2 avfallsförordningen inte överskrids.
Antalet aktörer i dagsläget uppskattas i figur 1 sidan 13 ovan.
3.2.3
Språkliga förenklingar i resultatredovisningen
I den kommande resultatredovisningen används några begrepp som inte är identiska med skrivningarna i lagstiftningen, för att öka läsbarheten. Till exempel benämns kravet på verksamhetsutövaren att lämna det farliga avfallet till en mottagare som har det tillstånd eller gjort den anmälan som krävs för att få hantera det
farliga avfallet ”att lämna till en godkänd mottagare/behandlingsanläggning”. Kravet formulerades så i den utvärdering av farligt avfall som Naturvårdsverket gjorde
2007.
Det finns tre prövningsnivåer för miljöfarlig verksamhet - A, B och C. Verksamheter som inte omfattas av någon prövning enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251) kallas övriga miljöfarliga verksamheter eller U-verksamheter. För att
förenkla resultatframställningen och öka läsbarheten ingår denna fjärde kategori,
som i lagens rätta mening inte är en prövningsnivå, ändå under rubriken ”prövningsnivå”.
3.2.4
Enkätundersökning
Enkäterna syftar till att ge tillsynsmyndigheternas bild av hur verksamhetsutövare
på olika prövningsnivåer och med olika roller i avfallssystemet hanterar farligt
avfall. Frågorna har utgått från krav i avfallslagstiftningen. Vilka krav i lagstiftningen som avses beskrivs närmare i avsnitt 3.2.1. Enkäten ger också underlag till
frågan om problematiska avfallsströmmar, i vilket steg i avfallskedjan mest problem finns och vilka avvikelser som är vanliga.
Länsstyrelseenkäten har en svarsfrekvens på 90 % och kommunenkäten 77 %, se
tabell 2 nedan. I den följande resultatredovisningen har svaren på de båda enkäterna slagits samman, utom i några enskilda fall.
Tabell 1. Population, urval och antal svarande för kommun- respektive länstyrelseenkäten
Population
Urval
Antal svaSvarsfrekvens
rande
Kommuner
290
61
47
77 %
Länsstyrelser
21
21
19
90 %
Totalt
66
83 %
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3.2.5
Intervjuundersökning
Intervjuundersökningen omfattade sju företag – och/eller branschföreträdare. Urvalet gjordes av Naturvårdsverket och motivet var att de tillfrågade tillsammans hade
en bred bild av avfallshanteringen i Sverige idag. Samtliga tillfrågade medverkade
vid intervju. Företagen/branschföreträdarna representerades vid intervjuerna av en
eller flera av följande positioner inom sina organisationer: miljöstrateg, nationellt
ansvarig för farligt avfall, produktansvarig, affärsområdeschef, miljösamordnare
och rådgivare. Intervjuerna genomfördes utifrån fasta frågeområden men med stor
möjlighet att lyfta ytterligare frågor. Fyra av intervjuerna gjordes hos företrädarna,
tre via telefon. I kommande redovisning av resultat från intervjuerna lyfts i första
hand sådant som har relevans för helheten fram.
Följande företag/branschföreträdare deltog i intervjuundersökningen:
Stena Recycling
Ekokem
Suez
Avfall Sverige

Borås energi och miljö
Kuusakoski
Ragnsells

3.2.6
Övrigt underlag
Riksrevisionen genomförde en granskning av transporter av farligt avfall 2015,
precis innan denna utvärdering startade. Naturvårdsverket har fått tillgång till det
enkätunderlag11 som Riksrevisionen inhämtade inom ramen för sin granskning
detta underlag används i några sammanhang i utvärderingen.
Mer detaljerad information om materialinsamlingen finns i bilaga 1.

3.3

Avgränsningar i metodval

Frågorna i enkäterna är generellt ställda, tillsynsmyndigheterna bedömer i sina svar
samtliga verksamhetsutövare på en prövningsnivå. Variationen mellan enskilda
verksamhetsutövare kan givetvis vara stor, både vad gäller den verksamhet de bedriver och hur hanteringen ser ut. Det finns svårigheter i att dels klumpa ihop alla
typer av verksamheter på en prövningsnivå, dels att bedöma ett särskilt lagkrav för
alla dessa verksamheter. Svaren från enkäten ska därför ses som en riktning mer än
exakta sanningar. Samtidigt som denna materialinsamling har svagheter så ger den
en övergripande bild och frågan är om någon annan än tillsynsmyndigheterna kan
förmedla en sådan.
I slutet av enkäten fanns möjlighet att tycka till om enkäten i dess helhet. Där uppger några tillsynsmyndigheter att de i sin generella bedömning endast svarat utifrån
11

Riksrevisionen (2015 b).
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de stora dragen, vilket innebär att det finns mindre avvikelser och liknande även
om prövningsnivån som sådan bedömts som ”tillfredsställande”. Detta kan betyda
att de negativa svaren (bedömningen ”bristfällig”) är något underskattade.
För att få en fullständig problembild av hur hanteringen av farligt avfall ser ut
skulle en mer omfattande materialinsamling krävas. Verksamhetsutövare (avfallsproducenter) som grupp har inte varit föremål för materialinsamlingen. Sju företrädare för avfallsbehandlingsbranschen är inte representativa för samtliga behandlingsanläggningar. I avvägningen mellan resursåtgång, kostnad och insamlat underlags värde anser vi att vi genom det valda upplägget får en balanserad input till
utvärderingen.

3.4

Disposition

Rapporten består av fyra delar. Förutom denna tredje del som består av sammanfattning på svenska och engelska samt en inledning finns en beskrivning av avfallsystemet idag, aktörer, roller och hur det farliga avfallet rör sig (kapitel 4). Utvärderingens resultat presenteras i kapitel 5 och i kapitel 6 diskuteras slutsatserna.
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4

Avfallssystemet –lagkrav och
aktörer

I detta avsnitt beskrivs avfallsystemet, de lagkrav som styr hanteringen och hur
ansvarsfördelningen ser ut. Avsnittet avslutas med en översiktlig systembild.
4.1.1
Lagar och förordningar som reglerar farligt avfall
Farligt avfall är sådant avfall som är explosivt, brandfarligt, frätande, smittförande
eller giftigt för människa och miljö. Farligt avfall är markerat med en asterisk (*) i
avfallsförteckningen i bilaga 4 till avfallsförordningen12. För vissa avfallsslag är
det inte klart på förhand om de är farliga eller inte, utan det måste bedömas i det
enskilda fallet utifrån eventuellt innehåll av farliga ämnen eller fysikaliska egenskaper. Detta innebär att vissa avfall kan bedömas utifrån det ena eller det andra
perspektivet och att de har så kallade ”dubbla ingångar” eller ”spegelingångar”.13
En stor del av lagstiftningen som reglerar hanteringen av farligt avfall härrör från
EG-rätten i form av direktiv. Direktiven har införlivats i svensk lagstiftning genom
miljöbalken14 och ett antal förordningar.
Viktiga delar av miljöbalken i detta sammanhang är kapitel 15 Avfall och producentansvar med avfallsförordningen (2011:927) och kapitel 26 Tillsyn med Miljötillsynsförordningen (2011:13) samt avfallsförordningen (2011:927). 26 kapitlet
innehåller även grundregler om egenkontrollen, som specificeras i förordningen
(1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Utöver dessa finns ytterligare
förordningar och föreskrifter som reglerar verksamhetsutövarens ansvar för farligt
avfall.
4.1.2
Var uppkommer farligt avfall?
Farligt avfall uppkommer hos privatpersoner och i näringsverksamheter av olika
slag. För privatpersoners farliga avfall finns ett kommunalt insamlingsansvar.
Uppkomsten av farligt avfall i näringsverksamhet ingår som en del i bedömningen
om verksamheten är att beteckna som en miljöfarlig verksamhet. Den som bedriver
en verksamhet är att beteckna som en verksamhetsutövare. Det farliga avfallet som
uppkommer i verksamheten är verksamhetsutövarens ansvar att hantera enligt lagstiftningens krav.

12

Avfallsförordning (2011:927).

13

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/avfall/klassificering/farligtavfall-klassificering-20130213.pdf hämtad 2016-03-01.
14

Miljöbalk (1998:808).
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4.1.3
Verksamhetsutövarens ansvar
Miljöbalken lägger ansvaret för kontroll och hantering av farligt avfall på verksamhetsutövaren. Reglerna för verksamhetsutövarens egenkontroll knyter an till
hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel, särskilt bestämmelserna om kunskap,
omvänd bevisbörda och att i yrkesmässigt bedrivna verksamheter använda bästa
möjliga teknik. Den omvända bevisbördan betyder att verksamhetsutövaren ska
kunna visa de operativa tillsynsmyndigheterna att de efterlever miljöbalkens regler
och andra krav som ställs med stöd av den. Det gäller till exempel hanteringen av
farligt avfall, som är i fokus här. Kunskapskravet innebär bland annat att verksamhetsutövaren ska ha tillräckliga resurser och kunskaper för att kunna hantera det
farliga avfallet på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt. Behandlingen av
avfallet kan ske i verksamhetsutövarens egen regi eller på en behandlingsanläggning i Sverige eller utomlands.
Det finns tre prövningsnivåer för miljöfarlig verksamhet och i miljöprövningsförordningen (2013:251) listas vilka typer av verksamheter som omfattas. Kravet på
tillstånd eller anmälan varierar med verksamhet och storlek. Grovt sett gäller följande15:






Verksamheter som påverkar miljön mest ska söka tillstånd hos miljödomstol (A-verksamheter)
En grupp verksamheter som påverkar miljön något mindre ska söka
tillstånd hos miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen (Bverksamheter).
En stor grupp mindre verksamheter behöver inte ha tillstånd. De
måste istället göra en anmälan till miljökontoret eller motsvarande i
kommunen (C-verksamheter).
Mycket små verksamheter, sådana som inte påverkar miljön särskilt
mycket, behöver varken tillstånd eller anmälan. De ska ändå följa
kraven i miljöbalken, och kommunens miljökontor eller motsvarande utövar tillsyn över industrin (U-verksamheter)

I miljöprövningsförordningen (2013:251) listas vilka typer av verksamheter som
omfattas av prövningsnivå A, B och C. Miljöfarliga verksamheter som inte omfattas av förordningen kallas för U-verksamheter.
4.1.4
Tillsyn och ansvarsfördelning mellan tillsynsmyndigheterna
Både länsstyrelser och kommunala miljönämnder har operativt tillsynsansvar för
hanteringen av farligt avfall. De ansvarar också för tillsynen över miljöfarlig verksamhet. Detta regleras i Miljötillsynsförordningen (2011:13) samt miljöbalkens
kapitel 15 respektive 9. Vid sidan av den egna tillsynsverksamheten vägleder länsstyrelserna även kommunernas miljönämnder i tillsynsfrågor.
15

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Industri-och-forbranning/Sokatillstand-och-anmalan/ Hämtad 2016-03-18.

23

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6716
Hantering och strömmar av farligt avfall 2015

Länsstyrelsen har tillsyn över tillståndspliktiga verksamheter, det vill säga A –och
B-verksamheter. De kommunala miljönämnderna har ansvar för tillsyn över anmälningspliktiga verksamheter (C). I varierande omfattning har de också tillsyn
över tillståndspliktiga verksamheter genom överlåtelse ifrån länsstyrelsen. De
kommunala miljönämnderna är ansvariga för tillsyn över U-verksamheter.
Tillsynen ska säkerställa syftet med miljöbalken och föreskrifter som meddelats
med stöd av den, vilket anges i miljöbalkens 26 kapitel 1 §. Tillsynsmyndigheten
ska på eget initiativ utöva tillsyn enligt miljöbalken såväl genom myndighetsutövning som genom förebyggande arbete. Fokus bör ligga på att kontrollera verksamhetens lagefterlevnad och egenkontroll. Tillsynsmyndighetens bedömningar ska
göras mot bakgrund av hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel och av miljömålen. Tillsynsmyndigheterna ska ingripa när avvikelser från miljöbalkens regler
inträffar. De ska polisanmäla och/eller besluta om miljösanktionsavgift när verksamhetsutövare inte uppfyller en sanktionerad bestämmelse.
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5

Resultatredovisning

I detta kapitel redovisas resultaten från enkät- och intervjuundersökning utifrån
fyra delar eller rubriker: Lagstiftningens krav på hantering, tillsyn, avvikelser samt
problematiska avfallsströmmar. Enkätens resultat presenteras per del i lagstiftningen uppdelat på typ av verksamhet (avfallsproducent, avfallsanläggning och transportör). Underlag från intervjuundersökningen (branschens bild av hanteringen av
farligt avfall mm) presenteras i anslutning till respektive del.
I följande kapitel redovisas och diskuteras resultat i termer av fyra prövningsnivåer,
A-, B-, C- och U-verksamheter. I termen prövningsnivå inkluderar vi alltså även
övriga miljöfarliga verksamheter, så kallade U-verksamheter, även om dessa inte
omfattas av någon prövning enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Motivet till detta är framför allt att förenkla framställningen och öka läsbarheten.

5.1

Inledande information om enkätens
respondenter

För att säkerställa att de tillfrågade tillsynsmyndigheterna hade ansvar för tillsyn på
verksamhetsutövare på de prövningsnivåer de sedan gjorde en bedömning av, ställdes inledningsvis en fråga om hur många objekt de har ansvar för. Bilden visar att
samtliga länsstyrelser har tillsynsansvar för A- och B-verksamheter, samt att 11
kommuner har tillsynsansvar för A-verksamheter och 36 kommuner för Bverksamheter. Bilden liknar den från 2007. Antalet respondenter som har tillsynsansvar för A-verksamheter har ökat, se tabell 3 nedan.
Tabell 3: Antal respondenter per prövningsnivå 2015 och 2007
ToAntal rePrövningsAntal retalt
spondennivå
spondenter i enkäter i enkäten 2007
ten 2015
LänsstyKomLänsstyrelse
mun
relse
A
19
11
30
18
B
19
36
55
18
C
47
47
U
47
47
-

25

Totalt

Kommun
6
32
44
44

24
50
44
44
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Tabell 3: Antal respondenter per prövningsnivå 2015 och 2007

Prövningsnivå

A
B
C
U

Antal respondenter i
enkäten 2015
Länsstyrelse
Kom
mun
19
11
19
36
47
47

Totalt

30
55
47
47

Antal respondenter i
enkäten 2007
Länsstyrelse
Kommun
18
6
18
32
44
44

Totalt

24
50
44
44

Respondenterna fick också ange hur många objekt16 de ansvarade för tillsynen på
inom varje prövningsnivå. Figur 2 nedan visar att de flesta tillsynsmyndigheterna
har 1-20 objekt vardera inom prövningsnivåerna A och B. En majoritet av kommunerna har mer än 100 U-verksamheter vardera.
35
30
25
A

20

B

15

C

10

U

5
0
1_20

21‐50

51‐100

101 ‐

Vet ej

Figur 2. Antal objekt respektive tillsynsmyndighet har tillsynsansvar för, per typ av
verksamhet A-U.

Utifrån underlaget i enkäten vet vi dock inte hur mycket resurser varje tillsynsmyndighet har till sitt förfogande. I underlaget till Riksrevisionens granskning17
finns uppgifter om att 55 procent av de då tillfrågade kommunerna hade fem årsarbetskrafter eller mindre till sitt förfogande.

16

En verksamhetsutövare är en juridisk eller fysisk person. Varje verksamhetutövare kan ha ett eller
flera objekt i sin verksamhet. Ett annat ord för objekt är anläggning.

17

Riksrevisionen (2015 b).
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5.2

Lagstiftningens krav på hanteringen
av farligt avfall

I avsnitten 5.3 - 5.5 redovisas tillsynsmyndigheternas bedömningar av verksamhetsutövarnas hantering av farligt avfall, samlat för alla objekt i kommunen/länet
per prövningsnivå, med utgångspunkt i avfallsförordningens krav. Varje avsnitt
börjar med en kort sammanfattande bild, därefter presenteras resultaten mer detaljerat.
I 2015 års enkät fanns motiv att även omfatta avfallsanläggningar (behandlingsanläggningar, mellanlager) bland de verksamhetsutövare vars hantering skulle bedömas. I enkäten från 2007 tillfrågades endast avfallsproducenter. De jämförelser
mellan 2015 och 2007 som redovisas nedan omfattar därför enbart avfallsproducenter.

5.3

Hanteringen av farligt avfall hos avfallsproducenter

Ett övergripande resultat för tillsynsmyndigheternas bedömning av avfallsproducenter är att A -och B-verksamheter bedöms ha en mer tillfredsställande hantering
av farligt avfall än C och U-verksamheter. U-verksamheter bedöms ha den mest
bristfälliga hanteringen. Denna bild är densamma som den var 2007.
5.3.1

Anteckningsskyldigheten och att upprätta transportdokument fortfarande den vanligaste bristen
Den övergripande bilden är att olika problem i lagstiftningen framträder på de olika
prövningsnivåerna. Övergripande, för samtliga prövningsnivåer, framträder anteckningsskyldigheten, upprättandet av transportdokument, intern hantering och
klassning som de tre (fyra) lagkrav som får den mest bristfälliga bedömningen.
Nedan (tabell 4) visas en översikt över vilka delar av hanteringen som bedömdes
mest bristfälliga per prövningsnivå 2015 och 2007. Då några av kraven från 2007
inte fanns med i 2015 års enkät är uppgifterna inte helt jämförbara. Bristfällig hantering när det gäller att upprätta transportdokument och anteckningsskyldighet
sammanfaller dock mellan åren.

27

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6716
Hantering och strömmar av farligt avfall 2015

Tabell 4. De lagkrav där hanteringen hos avfallsproducenterna bedöms som mest
bristfällig relativt sett inom respektive prövningsnivå

Prövningsnivå18 2015
A
Intern hantering
Upprätta transportdokument
Inte blanda/späda ut
B
Upprätta transportdokument
Anteckningsskyldigheten
Lämna till godkänd mottagare19
C
Upprätta transportdokument
Anteckningsskyldigheten
Klassning
U
Anteckningsskyldigheten
Upprätta transportdokument
Intern hantering
Klassning

2007
Intern hantering
Upprätta transportdokument
Kunskapskravet
Egenkontroll
Upprätta transportdokument
Kunskapskravet
Anteckningsskyldigheten
Upprätta transportdokument
Egenkontroll
Anteckningsskyldigheten
Upprätta transportdokument
Egenkontroll

Varje delfråga om hanteringen följdes av en öppen fråga där det fanns möjlighet att
lämna synpunkter. 20-30 respondenter har lämnat öppna svar per fråga. En bild
som beskrivs är att U-verksamheterna har en sämre hantering än verksamheter på
andra prövningsnivåer och att ju högre prövningsnivå verksamhetsutövarna befinner sig på desto bättre är deras hantering. Tillsynsmyndigheterna lyfter också fram
kunskapsbrister, särskilt för C- och U-verksamheter. Jordbruksverksamheter på Coch U-nivå lyfts i två fall fram som särskilt problematiska.
5.3.2
Tillsyn bedrivs i mindre utsträckning för vissa krav
Ett av svarsalternativen per delfråga i tillsynsmyndigheternas bedömning av hanteringen per lagkrav var ”har inte bedrivit tillsyn”. Respondenter är i denna fråga de
som uppgett att de har tillsynsansvar för objekt på respektive prövningsnivå.
Andelen respondenter som uppger att de inte bedrivit tillsyn utifrån ett särskilt
lagkrav är högre för U-verksamheter än de övriga när det gäller att inte
blanda/späda ut, klassning och intern hantering och att säkerställa att avfallet lämnas till en godkänd mottagare. För anteckningsskyldigheten och att upprätta trans18

I tabellen ingår U-verksamheter i ”Prövningsnivå” även om dessa inte omfattas av någon prövning
enligt miljöprövningsförordningen. Se avsnitt 3.2.3.

19

Med kravet ”att lämna till godkänd mottagare” avses i denna utvärdering kravet på verksamhetsutövaren att lämna det farliga avfallet till en mottagare som har det tillstånd eller gjort den anmälan som
krävs för att få hanteradet farliga avfallet. Se avsnitt 3.2.3.
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portdokument är andelen både generellt högre för alla prövningsnivåer samt mer
jämn över prövningsnivåerna. För kravet att se till att avfallet lämnas till en godkänd mottagare är andelen tillsynsmyndigheter som inte bedriver tillsyn också
något högre. Tillsyn över just dessa krav bedrivs således i mindre utsträckning på
samtliga prövningsnivåer.
En jämförelse visar att för dessa tre krav (anteckningsskyldigheten, att upprätta
transportdokument samt att se till att avfallet lämnas till en godkänd mottagare) har
färre tillsynsmyndigheter bedrivit tillsyn 2015 än 2007.
5.3.3
Några mindre förändringar mellan 2007 och 2015
I stort är bilden 2015 liknande som den var 2007, samma prövningsnivåer bedöms
av tillsynsmyndigheterna som bristfälliga och problematiken rör samma lagkrav.
Fyra förändringar framträder dock tydligt20. En jämförelse visar att fler tillsynsmyndigheter 2015 bedömer att C- och U-verksamheter har en tillfredsställande
hantering när det gäller anteckningsskyldigheten och den interna hanteringen. Färre
tillsynsmyndigheter bedömer samtidigt att B-verksamheternas hantering är tillfredsställande när det gäller klassning och att upprätta transportdokument. För Averksamheterna är förändringarna försumbara, se figur 3 nedan. Pilarna i figuren
visar att tillsynsmyndigheterna bedömer att det har skett negativa förändringar
mellan 2007 och 2015 för B-verksamheter när det gäller två krav, samt att det skett
positiva förändringar när det gäller C- och U-verksamheter gällande två krav. De
horisontella pilarna visar att bedömningarna inte har förändrats mellan 2007 och
2015.

20

Signifikant enligt Pearsons Chi2-test på minst 90 procents säkerhetsnivå.
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* Med kravet ”att lämna till godkänd mottagare” avses i denna utvärdering kravet på verksamhetsutövaren att lämna det farliga avfallet till en mottagare som har det tillstånd eller
gjort den anmälan som krävs för att få hanteradet farliga avfallet. Se avsnitt 3.2.3.
Figur 3. Förändringar i bedömningen av avfallsproducenternas hantering mellan
2007 och 2015, per prövningsnivå och lagkrav.

5.3.4
Avfallsproducenternas hantering per del i lagstiftningen
Nedan beskrivs tillsynsmyndigheternas bild av hanteringen per prövningsnivå utifrån de sex utvalda kraven i lagstiftningen mer detaljerat. I svarsalternativet ”Ej
svar” har respondenten inte angett svarsalternativ för just denna delfråga men svarat på andra frågor i enkäten. Under respektive tabell görs en reflektion över eventuell förändring mellan 2007 och 2015. I bilaga 3 finns samtliga tabeller samlade,
inklusive de från 2007.
ATT AVFALLET INTE BLANDAS ELLER SPÄDS UT

När det gäller kravet att inte blanda eller späda ut avfallet ger en majoritet av tillsynsmyndigheterna A-C-verksamheter bedömningen ”tillfredsställande hantering”,
medan mindre än hälften av tillsynsmyndigheterna ger U-verksamheterna samma
bedömning, se tabell 5.
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Tabell 5. ”Hur anser du att avfallsproducenternas hantering är när det gäller att
säkerställa att det farliga avfallet inte blandas med annat avfall eller späds ut?”
Prövningsnivå

A (30)

B (55)

C (47)

Tillfredsställande

24 (80 %)

49 (89 %)

37 (79 %)

U (47)
21 (45 %)

Bristfällig

2 (7 %)

2 (4 %)

6 (13 %)

19 (40 %)

Har inte bedrivit
tillsyn

0 (0 %)

3 (5 %)

2 (4 %)

4 (9 %)

Ej svar

4 (13 %)

1 (2 %)

2 (4 %)

3 (6 %)

I de öppna svaren finns några konkreta exempel på felaktigheter. Här framkommer
att märkningen kan ha brister, att verksamhetutövare ibland blandar tvättvatten
felaktigt, att CFC-haltigt avfall blandas med brännbart avfall och att elavfall hanteras som icke farligt avfall.
ATT KLASSA DET FARLIGA AVFALLET RÄTT

Tabell 6 nedan visar att majoreten av tillsynsmyndigheterna ger verksamhetsutövarna omdömet ”tillfredsställande hantering” för A-C-nivå men för Uverksamheterna ligger andelen på 23 procent. En mindre andel av tillsynsmyndigheterna bedömer att A och B-verksamheter har en tillfredsställande hantering när
det gäller att klassa det farliga avfallet rätt 2015 i jämförelse med 2007. För tillsynsmyndigheternas bedömning av B-verksamheterna är förändringen signifikant.
Tabell 6. ”Hur anser du att avfallsproducenternas hantering är när det gäller att
klassa det farliga avfallet rätt?”
Prövningsnivå

A (30)

B (55)

C (47)
21

U (47)

Tillfredsställande

23 (77 %)

40 (72 %)

26 (55 %)

11 (23 %)

Bristfällig

1 (3 %)

6 (11 %)

13 (24 %)

22 (47 %)

Har inte bedrivit
tillsyn

0 (0 %)

7 (13 %)

5 (11 %)

11 (23 %)

Ej svar

6 (20 %)

2 (4 %)

3 (6 %)

3 (6 %)

De öppna svaren kopplat till klassningen visar på svårigheter i att använda avfallskoderna (tidigare EWC-koderna). Dubbla ingångar upplevs också som svåra, särskilt när det gäller askor från förbränningsanläggningar samt förorenade jordar.
Två tillsynsmyndigheter menar att klassning handlar om att kunna avgöra om avfallet är farligt eller inte och hantera det därefter, att det är rätt kod är mindre relevant.
En tillsynsmyndighet uppger att klassningen oftast görs av avfallshämtaren, en
annan att det händer att farligt avfall klassas som icke-farligt för att få en lägre
behandlingsavgift.

21

Signifikant enligt Pearsons Chi2-test, 95 % säkerhetsnivå.
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ATT SÄKERSTÄLLA EN GOD INTERN HANTERING AV FARLIGT AVFALL

Liknande tidigare två frågor ger två tredjedelar av alla tillsynsmyndigheter A-Cverksamheter bedömningen ”tillfredsställande hantering”, se tabell 7. Tillsynsmyndigheterna bedömer att U-verksamheterna ligger lägre, här på 36 procent. Jämförelsen med 2007 års siffror visar att tillsynsmyndigheterna bedömer att både C- och
U-verksamheterna har förbättrat sin hantering.
Tabell 7. ”Hur anser du att avfallsproducenternas hantering är när det gäller att
säkerställa en god intern hantering av farligt avfall (lagring mm)?”
Prövningsnivå

A (30)

B (55)

C (47)

Tillfredsställande

23 (77 %)

46 (84 %)

33 (70 %)

U (47)

Bristfällig

3 (10 %)

4 (7 %)

9 (19 %)

Har inte bedrivit
tillsyn

0 (0 %)

2 (4 %)

2 (4 %)

5 (11 %)

Ej svar

4 (13 %)

3 (5 %)

3 (6 %)

3 (6 %)

22

23

17 (36 %)*
22 (47 %)*

När det gäller de öppna svaren rörande intern hantering uppger fyra tillsynsmyndigheter att hanteringen överlag är god men att mindre brister ofta förekommer.
Andra exempel på svar är att fordonsverkstäder och skrotverksamheter har en mer
bristfällig hantering. Det är också vanligt att elavfall lagras fel. En tillsynsmyndighet uttrycker att ”vissa U-objekt uppger att farligt avfall inte uppkommer i verksamheten. Detta bedömer vi som orimligt för exempelvis bilverkstäder. Det är svårt
att bedriva tillsyn i det läget.”
ATT LEVA UPP TILL ANTECKNINGSSKYLDIGHETEN

Anteckningsskyldigheten är (tillsammans med att upprätta transportdokument) de
lagkrav som får lägst siffror i kategorin ”tillfredsställande hantering” av tillsynsmyndigheterna, se tabell 8. För anteckningsskyldigheten bedömer mellan 34 och 47
procent av tillsynsmyndigheterna att A-C-verksamheterna har en tillfredsställande
hantering. Nära 60 procent av tillsynsmyndigheterna bedömer att Uverksamheterna har en bristfällig hantering. Över tid syns också en märkbar förbättring mellan 2007 och 2015 för tillsynsmyndigheternas bedömning av C- och Uverksamheter. En större andel av tillsynsmyndigheterna ger avfallsproducenterna
omdömet tillfredsställande och en lägre andel ger omdömet bristfällig hantering.
För detta lagkrav är andelen tillsynsmyndigheter som inte bedrivit tillsyn högt,
mellan 18 och 40 procent. Detta är högt i relation till övriga lagkrav. För A, C och
U-verksamheter har andelen tillsynsmyndigheter som uppger att de inte bedrivit
tillsyn utifrån lagkravet också ökat sedan 2007.

22
23

Signifikant enligt Pearsons Chi2-test, 95 % säkerhetsnivå.
Ibid.
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Tabell 8. ”Hur anser du att avfallsproducenternas hantering är när det gäller att leva
upp till anteckningsskyldigheten (anteckna uppkommet farligt avfall och spara dessa i
3 år?”
Prövningsnivå

A (30)

Tillfredsställande

14 (47 %)

Bristfällig

1 (3 %)

Har inte bedrivit
tillsyn
Ej svar

B (55)

C (47)

U (47)
24

16 (34 %)

6 (11 %)

21 (45 %)

12 (40 %)

15 (27 %)

8 (18 %)

13 (28 %)

3 (10 %)

2 (4 %)

2 (3 %)

2 (4 %)

28

26

29

5 (11 %)

25

32 (58 %)

27

27 (57 %

30

Utifrån de öppna svaren om efterlevnaden av anteckningsskyldigheten blir det
tydligt att dokumentationen hämtas från en rad olika källor: kvitton, ordersedlar,
fakturor, transportdokument, avfallshämtarens system eller egna system via
inloggningsuppgifter som tillsynsmyndigheterna inte alltid har tillgång till. Det
finns tillsynsmyndigheter som beskriver att det är ovanligt med sammanfattande
anteckningar som går att granska samlat vid tillsyn. Det finns också ett antal svar
som pekar på att frågan har låg prioritet i tillsynen och att det är svårt att tillsyna
kravet ”då det är svårt att bedöma rimlighet i mängder och uppgifter”. Kravet på
att anteckningarna ska finnas tillgängliga i kronologisk ordning är komplicerat för
vissa verksamheter t ex saneringsföretag.
Utifrån underlaget till Riksrevisionens rapport om transporter av farligt avfall31
finns uppgifter som går att koppla till denna utvärderings resultat om anteckningsskyldigheten. I detta underlag uppger 82 procent av kommunerna att de bedriver
tillsyn av att miljöfarliga verksamheter fullgör anteckningsskyldigheten. De flesta
av dessa menar att anteckningsskyldigheten fullföljs med hjälp av transportdokument. 72 procent av kommunerna pekar på att de gör rimlighetsbedömningar av
avfallsmängderna hos verksamhetsutövarna samt kontrollerar att dokumentationen
överensstämmer med mängderna.
ATT SÄKERSTÄLLA ATT TRANSPORTDOKUMENT UPPRÄTTAS

Kravet att säkerställa att transportdokument upprättas är det lagkrav där lägst andel
tillsynsmyndigheter bedömer att hanteringen är ”tillfredsställande” (tabell 9). Mellan 32 och 43 procent av tillsynsmyndigheterna bedömer att A-C-verksamheterna i
24
25
26
27
28
29
30
31

Signifikant enligt Pearsons Chi2-test, 97,5% säkerhetsnivå.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Riksrevisionen (2015 b).
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deras kommun eller län har en tillfredsställande hantering. 17 procent av tillsynsmyndigheterna ger U-verksamheterna bedömningen ”tillfredsställande”. Mellan
åren 2007 och 2015 har tillsynsmyndigheternas bedömning av att Bverksamheternas hantering är tillfredsställande sjunkit. 2015 uppger dessutom
mellan 20 och 40 procent av tillsynsmyndigheterna att de inte bedrivit tillsyn gällande kravet att upprätta transportdokument, vilket är högre än för övriga lagkrav.
Tabell 9. ”Hur anser du att avfallsproducenternas hantering är när det gäller att se
till att transportdokument upprättas?”
Prövningsnivå

A (30)

B (55)

C (47)

U (47)

Tillfredsställande

13 (43 %)

23 (42 %)*

15 (32 %)

8 (17 %)

Bristfällig

2 (7 %)

9 (16 %)

21 (45 %)

26 (55 %)

Har inte bedrivit
tillsyn

12 (40 %)

19 (35 %)

9 (19 %)

11 (23 %)

Ej svar

3 (10 %)

4 (7 %)

2 (5 %)

2 (5 %)

32

Utifrån de öppna svaren visar kravet på transportdokument, precis som för anteckningsskyldigheten, att en bredd av underlag används. I flera fall handlar det om ett
dokument som används gemensamt för transportör och producent och att det då är
oklart vem som har upprättat det. En övergripande bild från de öppna svaren är att
transportdokumentationen inte fungerar särskilt bra. Kravet tillsynas inte eller i
liten omfattning, många brister upptäcks, det finns inga krav på att spara dem, det
är svårt med transparensen (otydligt vilken aktör som har upprättat dokumenten),
samt att kraven upplevs som en tung administrativ börda.
ATT SÄKERSTÄLLA ATT DET FARLIGA AVFALLET LÄMNAS TILL EN
GODKÄND MOTTAGARE/BEHANDLINGSANLÄGGNING

När det gäller kravet att se till att avfallet lämnas till en godkänd mottagare ligger
andelen verksamhetsutövare som bedöms ha en tillfredsställande hantering på runt
60 procent för A-C-verksamheter och U-verksamheter på 34 procent, se tabell 10.
Inga säkerställda förändringar mellan 2015 och 2007 kan noteras.

32

Signifikant enligt Pearsons Chi2- test, 90-% säkerhetsnivå.
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Tabell 10. ”Hur anser du att avfallsproducenternas hantering är när det gäller att se
till att avfallet lämnas till en godkänd33 mottagare/behandlingsanläggning?”
Prövningsnivå

A (30)

B (55)

C (47)

U (47)

Tillfredsställande

19 (63 %)

37 (67 %)

27 (57 %)

16 (34 %)

Bristfällig

0 (0 %)

6 (11 %)

11 (26 %)

16 (34 %)

Har inte bedrivit
tillsyn

8 (3 %)

9 (16 %)

6 (13 %)

12 (26 %)

Ej svar

3 (10 %)

3 (5 %)

3 (6 %)

3 (6 %)

När det gäller det sista kravet, att säkerställa att det farliga avfallet lämnas till en
godkänd mottagare uttrycker sig en tillsynsmyndighet så här i de öppna svaren: ”Vi
kollar inte om det kommer till en godkänd anläggning, bara att nästa led finns och
är rätt – mellanlager, transportör eller behandlingsanläggning”. Det finns flera
liknande öppna svar. Två tillsynsmyndigheter uppger att de inte kontrollerar om
avfallet i praktiken hamnar rätt. En tillsynsmyndighet menar att ”med tanke på hur
mycket avfall som hamnar fel så måste det brista i något led.”
5.3.5
Branschens syn på hanteringen av farligt avfall
När det gäller hur hanteringen av farligt avfall fungerar och synpunkter på lagstiftningen, blir bilden av att branschföreträdarna representerar olika delar av branschen och olika steg avfallskedjan extra tydlig. Några av företagen arbetar med
helhetslösningar för alla typer av avfall inklusive farligt avfall, andra har främst
mellanlager och ytterligare andra även egen avfallsbehandling av olika slag. Detta
påverkar vilka synpunkter de för fram och vilka områden som uppfattas som problematiska.
Klassningen förs fram som problematisk, både på grund av att okunskapen idag är
stor hos avfallslämnare och att lagstiftningen inte stöttar en tillfredställande klassning. Det är vanligt med felklassningar i inkommande avfall. Samtidigt ser flera att
kunskaperna över tid har förbättrats.
Systemet med avfallskoder (tidigare EWC-koder) säger för lite om avfallets egenskaper för att vara ett stöd för hur det ska behandlas. Två företrädare pekar på att
Sveriges implementering av avfallsdirektivet är ofullständig.
Exempel där klassningen av farligt avfall upplevs problematisk är askor från avfallsförbränning av hushållsavfall. Bilden är att askor som innehåller farliga ämnen
riskerar att avfallsklassas som icke-farligt avfall och sedan hamnar på en deponi för
icke-farligt avfall.
Vissa behandlingsmetoder kräver att avfall blandas, då det är en del av processen.
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5.4

Hanteringen av farligt avfall hos avfallsanläggningar

Bilden av hur hanteringen hos avfallsanläggningarna ser ut är mer spridd och svårtolkad än för avfallsproducenterna. För A-klassade avfallsanläggningar bedömer
tillsynsmyndigheterna att brister knappt existerar. En något högre andel av tillsynsmyndigheterna bedömer att B-verksamheternas hantering är bristfällig. Precis
som för avfallsproducenterna bedömer högst andel av tillsynsmyndigheterna att Cverksamheternas hantering är bristfällig. Tabell 11 nedan visar för vilka krav tillsynsmyndigheterna bedömer att hanteringen av farligt avfall är bristfällig. Övergripande för alla prövningsnivåerna visar tabellen att tillsynsmyndigheternas bedömning av bristfälligheten är spridd över samtliga krav. Skillnaderna inom respektive
prövningsnivå för vilket krav som har mest bristfällig hantering är också små.
Tabell 11. Tillsynsmyndigheternas bedömning av avfallsanläggningarnas hantering av
farligt avfall, per prövningsnivå (andel bristfälliga)
Krav

Prövningsnivå

Bristfällig hantering, procent

A

Inte blanda/späda ut

3

Klassning

0

Intern hantering (lagring mm)

3

Anteckningsskyldighet

0

Upprätta transportdokument
Lämna till godkänd mottagare
B

0
34

0

Inte blanda/späda ut

7

Klassning

13

Intern hantering (lagring mm)

9

Anteckningsskyldighet

5

Upprätta transportdokument
Lämna till godkänd mottagare
C

4
35

7

Inte blanda/späda ut

15

Klassning

11

Intern hantering (lagring mm)

17

Anteckningsskyldighet

21

Upprätta transportdokument
Lämna till godkänd mottagare

17
36

19
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5.4.1
Avfallsanläggningarnas hantering per del i lagstiftningen
Nedan beskrivs tillsynsmyndigheternas bild av hanteringen per prövningsnivå utifrån de sex utvalda kraven i lagstiftningen mer detaljerat. Sett över samtliga lagkrav bedömer tillsynsmyndigheterna att ungefär lika stor andel av A-, B- och Canläggningarna generellt har en tillfredsställande hantering av farligt avfall. Samtidigt bedömer de att andelen verksamhetsutövare med bristfällig hantering är störst
för prövningsnivå C, följt av B medan bedömningen är att brister i stort sett saknas
för prövningsnivå A. Detta kan till en del förklaras av att tillsyn av avfallsanläggningar i större utsträckning tycks bedrivas mot C- jämfört med B- och Aanläggningar (se tabell 12-17).
En annan förklaring är att andelen ”Ej svar” är högre för A än för B och C. Generellt är andelen ”Ej svar” högre för frågorna om avfallsanläggningar än för frågorna
om avfallsproducenter som redovisats tidigare. Detta beroende på att avfallsanläggningarna är en mindre del av det totala antalet objekt. I klartext innebär det att
ett antal tillsynsmyndigheter angett att de har tillsynsansvar över objekt i en viss
prövningsnivå, däremot är ingen av dem en avfallsanläggning, således ”Ej svar”.
Av detta följer i sin tur att tolkningar av svaren samt jämförelser gentemot resultaten för avfallsproducenter bör göras med stor försiktighet.
För lagkravet att avfallet inte ska blandas eller spädas ut (tabell 12) är andelen
anläggningar som bedöms tillfredsställande som högst, tätt följt av kraven på en
god intern hantering (tabell 13) samt rätt klassning (tabell 14). För övriga lagkrav
är andelen som bedöms som tillfredsställande betydligt lägre.
Det är också intressant att notera att andelen som inte bedrivit tillsyn utifrån kraven
på anteckningsskyldighet, transportdokument och att säkerställa att avfallet lämnas
till en godkänd mottagare genomgående är högre för alla prövningsnivåer än för de
andra tre lagkraven (tabell 15-17).
Tabell 12. ”Hur anser du att avfallsanläggningarnas hantering är när det gäller att
säkerställa att det farliga avfallet inte blandas med annat avfall eller späds ut?”
Prövningsnivå

A (30)

B (55)

C (47)

Tillfredsställande

22 (73 %)

36 (65 %)

30 (64 %)

Bristfällig

1 (3 %)

4 (7 %)

7 (15 %)

Har inte bedrivit
tillsyn

1 (3 %)

5 (9 %)

2 (4 %)

Ej svar

6 (20 %)

15 (27 %)

8 (17 %)

Tabell 13. ”Hur anser du att avfallsanläggningarnas hantering är när det gäller att
klassa det farliga avfallet rätt?”
Prövningsnivå

A (30)

B (55)

C (47)

Tillfredsställande

19 (63 %)

31 (56 %)

30 (64 %)

Bristfällig

0 (0 %)

7 (13 %)

5 (11 %)

Har inte bedrivit
tillsyn

3 (10 %)

4 (7 %)

4 (9 %)

Ej svar

8 (27 %)

13 (24 %)

8 (17 %)
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Tabell 14. ”Hur anser du att avfallsanläggningarnas hantering är när det gäller att
säkerställa en god intern hantering av farligt avfall (lagring mm)?”
Prövningsnivå

A (30)

B (55)

C (47)

Tillfredsställande

19 (63 %)

34 (62 %)

29 (62 %)

Bristfällig

1 (3 %)

5 (9 %)

8 (17 %)

Har inte bedrivit
tillsyn

1 (3 %)

6 (11 %)

2 (4 %)

Ej svar

9 (30 %)

10 (18 %)

8 (17 %)

Tabell 15. ”Hur anser du att avfallsanläggningarnas hantering är när det gäller att
leva upp till anteckningsskyldigheten (anteckna uppkommet farligt avfall och spara
dessa i 3 år?”
Prövningsnivå

A (30)

B (55)

C (47)

Tillfredsställande

10 (33 %)

25 (45 %)

22 (47 %)

Bristfällig

0 (0 %)

3 (5 %)

10 (21 %)

Har inte bedrivit
tillsyn

12 (40 %)

20 (36 %)

7 (15 %)

Ej svar

8 (27 %)

7 (13 %)

8 (17 %)

Tabell 16. ”Hur anser du att avfallsanläggningarna hantering är när det gäller att se
till att transportdokument upprättas?”
Prövningsnivå

A (30)

B (55)

C (47)

Tillfredsställande

12 (40 %)

24 (44 %)

22 (47 %)

Bristfällig

0 (0 %)

2 (4 %)

8 (17 %)

Har inte bedrivit
tillsyn

11 (37 %)

21 (38 %)

9 (19 %)

Ej svar

7 (23 %)

8 (15 %)

8 (17 % %)

Tabell 17. ”Hur anser du att avfallsanläggningarnas hantering är när det gäller att se
till att avfallet lämnas till en godkänd37 mottagare/behandlingsanläggning?”
Prövningsnivå

A (30)

B (55)

C (47)

Tillfredsställande

17 (57 %)

30 (55 %)

23 (49 %)

Bristfällig

0 (0 %)

4 (7 %)

9 (19 %)

Har inte bedrivit
tillsyn

6 (20 %)

12 (22 %)

7 (15 %)

Ej svar

7 (23 %)

9 (16 %)

8 (17 %)
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5.5

Hanteringen av farligt avfall hos
transportörer

Fler tillsynsmyndigheter bedömer transportörernas hantering av farligt avfall som
tillfredsställande än bristfällig. Skillnaderna är dock små. Det mest tydliga resultatet är det faktum att så lite tillsyn bedrivs på transporter av farligt avfall, se tabell
18 nedan.
I anslutning till bedömningen av hanteringen fanns öppna frågor. En del av svaren
rör transporter av farligt avfall. Här lyfts bland annat fram att tillsyn av transport är
svårt när de rör sig över kommungränser, att lite eller ingen tillsyn har bedrivits på
transporter av farligt avfall samt att i de fall tillsyn av gränsöverskridande transporter av avfall sker, så upptäcks alltid brister.
En tillsynsmyndighet menar att ”generellt sett så förutsätter verksamheterna att
transportbolagen hanterar farligt avfall på rätt sätt” och en annan att ”om transporten är godkänd förutsätts att avfallet transporteras till en godkänd mottagare”.
Riksrevisionen konstaterade i sin granskning 2015 att det finns brister i systemet
för tillsynen av transporter av farligt avfall och att ansvaret i flera fall faller mellan
stolarna hos ansvariga myndigheter. Ineffektiva arbetssätt, luckor i tillsynen och
otillräckliga sanktioner är andra brister som lyfts fram.38
I utvärderingen från 2007 konstaterades att tillsyn över transporter bedrivs i liten
utsträckning och att ansvaret är oklart. Samtidigt bedömde tillsynsmyndigheterna
att transportörernas hantering och verksamhet var tillfredsställande.39
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Riksrevisionen (2015 a) s. 10-11.
Naturvårdsverket (2007) s. 31-32.
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Tabell 18. Tillsynsmyndigheternas bedömning av avfallstransportörernas hantering
utifrån några av lagkraven i avfallsförordningen, 2015
Bedömning

Att inte

Leva upp till

Att transport-

Att säkerställa att

späda/blan

antecknings-

dokument upp-

det farliga avfallet

da ut

skyldigheten

rättas

lämnas till godkänd

40

mottagare

Tillfredsställande

12 (18 %)

8 (12 %)

13 (20 %)

12 (18 %)

Bristfällig

9 (14 %)

9 (14 %)

8 (12 %)

4 (6 %)

Har inga objekt

5 (8 %)

8 (12 %)

7 (11 %)

7 (11 %)

Har inte bedrivit

36 (55 %)

39 (59 %)

36 (55 %)

38 (58 %)

4 (6 %)

2 (3 %)

2 (3 %)

5 (7 %)

tillsyn
Ej svar
N:66

5.5.1
Branschen om transporter av farligt avfall
De flesta av de intervjuade företrädarna har transporter av farligt avfall som en del
av sin verksamhet eller anlitar transportörer för egen räkning.
Övergripande är bilden att transporterna inte är ett problem. Transportdokument
upprättas ofta av transportören, som en tjänst till kunden. Transportörernas (eller de
egna chaufförernas) kunskaper vid hämtning av avfall är oerhört viktig, en nyckel
för att vidare hantering ska bli rätt och att transporterna sker i enlighet med regelverket.

5.6

Tillsyn av farligt avfall

Tillsyn av farligt avfall bedöms i stort vara en viktig fråga i tillsyn av alla miljöfarliga verksamheter. I enkäten 2015 angav 94 procent av respondenterna detta, i
enkäten 2007 var siffran 100 procent. I den öppna fråga som följde ett nekande
svar uppgavs bland annat att tillsyn över farligt avfall är mindre viktigt vid tillsyn
av B-anläggningar, mindre täkter, nedlagda deponier och avloppsreningsverk.
Resultat från Riksrevisionens enkät41 visar att 83 procent av kommunerna uppger
att tillsyn av farligt avfall i stor eller mycket stor utsträckning ingår i tillsynen vid
miljöfarliga verksamheter.
Under de senaste fem åren har tillsynsprojekt eller liknande som berör farligt avfall
genomförts hos 42 procent av respondenterna. De öppna svaren på frågan visar att
40
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bredden är stor med vad som avses som ”tillsynsprojekt och liknande”. Inga särskilda avfallsslag eller del av lagstiftningen kan ses vara i fokus utifrån de öppna
svaren.
5.6.1
Branschen om tillsyn av farligt avfall
När det gäller tillsynen visar intervjuerna en rätt så likartad bild mellan branschföreträdarna. Tillsynen beskrivs som viktig och en bra sporre för att utveckla verksamheten framåt. Samtidigt påpekar flera att tillsynen som bedrivs idag är otillräcklig, särskilt när det gäller dess omfattning och vad den inriktas på. ”Tillsynen sker
för sällan och den är aviserad”42. ”Om man ska komma tillrätta med de problematiska avfallsströmmarna så är tillsynen delvis på fel ställe.”43 Flera intervjuobjekt
pekar på betydelsen av att rikta mer tillsyn mot mindre verksamheter och verksamheter som är nyetablerade där kännedomen om lagstiftningen eventuellt är lägre.
Endast genom oanmälda inspektioner kan t ex felsortering upptäckas. ”Tillsynen
ska inte minska hos oss [stora verksamheter],men öka på andra platser”44. Dagens
finansieringslösning av tillsynen med återkommande tillsyn på stora verksamheter
och mindre frekvent på små lyfts fram som en anledning till att en mindre del tillsyn läggs på små verksamheter.
En annan synpunkt som framkommer är att tillsynen varierar stort mellan län och
kommuner, men även från handläggare till handläggare. Flera av företagen har
verksamheter i hela landet och ser dessa skillnader tydligt. Tillsynsmyndighetens
arbetssätt kan påverka ett etableringsbeslut: ”Det är en komponent bland andra. Nu
gäller detta inte precis bara farligt avfall men vi vet att det är lättare att etablera
sig i vissa områden. Lättare för att det är mer förutsägbart”45. Kontinuitet i tillsynsarbetet lyfts också fram som viktigt.
Ett område som några intervjuade lyfter fram är problematiken med tillsyn av
transporter av farligt avfall. Få har själva fått sina transporter kontrollerade och den
bild som lyfts fram i Riksrevisionens granskning46 stämmer man in i.

5.7

Avvikelser

I detta avsnitt redovisas enkätresultat gällande tillsynsmyndigheternas bedömningar av vilka avvikelser från normal hantering av farligt avfall som oftast uppmärksammas, i tillsynen eller via annan kännedom. Jämförelser görs mot 2007 års ut42
43
44
45
46

Företrädare 5
Företrädare 7
Företrädare 2
Företrädare 3
Riksrevisionen (2015 a).
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värdering där en motsvarande fråga ställdes. Kommunernas och länsstyrelsernas
svar redovisas separat med anledning av att länsstyrelserna inte fick denna fråga i
2007 års utvärdering.
Därefter redovisas i korthet den bild som framkommit i intervjuer med aktörer ur
avfallsbranschen. Efter detta redovisas enkätresultat från tillsynsmyndigheterna om
i vilket led i avfallskedjan som brister oftast uppstår kompletterat med avfallsbranschens syn på detta.
5.7.1
Vilka avvikelser uppmärksammas oftast?
I 2015 års enkät till kommunerna framstår eldning av farligt avfall, dumpning och
tippning samt transporter utan länsstyrelsens tillstånd som de avvikelser som oftast
uppmärksammas (se tabell 19). Exempelvis uppger 37 procent av de kommuner
som besvarat enkäten att eldning av farligt avfall uppmärksammas 2-4 gånger per
år eller mer. Att ej godkända mottagare tar emot det farliga avfallet, att farligt avfall lämnas kvar vid konkurser samt att det exporteras illegalt bedömer kommunerna som en sällan uppmärksammad avvikelse.
Tabell 19. Visar kommunernas bedömningar av avvikelser 2015
Hur ofta uppmärksammas följande i din kommun?

Fler än 4
ggr/år

2-4 ggr/år

2-4 ggr de 1 gång de
senaste
senaste
tre åren
tre åren

Dumpning eller tippning
av farligt avfall

6 (13 %)

11 (23 %)

14 (30 %)

5 (11 %)

7 (15 %)

4 (9 %)

Transport av farligt avfall
utan tillstånd från länsstyrelsen

4 (9 %)

7 (15 %)

8 (17 %)

3 (6 %)

22 (47 %)

3 (6 %)

Att ej godkända mottagare/ behandlingsanläggningar tar hand om
farligt avfall

1 (2 %)

2 (4 %)

4 (9 %)

7 (15 %)

29 (62 %)

4 (9 %)

Eldning av farligt avfall

5 (11 %)

12 (26 %)

16 (34 %)

3 (6 %)

9 (19 %)

2 (4 %)

Illegal export av farligt
avfall

1 (2 %)

3 (6 %)

4 (9 %)

7 (15 %)

27 (57 %)

5 (11 %)

Kvarlämnat farligt avfall
vid konkurser

2 (4 %)

2 (4 %)

4 (9 %)

9 (19 %)

24 (51 %)

6 (11 %)

Mer sällan Bortfall

47

Respondenterna gavs även möjlighet att ange andra avvikelser än de förvalda eller
lämna andra synpunkter. En kommentar som lämnas av flera kommuner är att anmälan om transport av farligt avfall ofta ”glöms bort”. Ett par av respondenterna
47
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pekar specifikt på att detta är vanligt när det gäller egenproducerat farligt avfall,
dvs. när den verksamhet där avfallet uppkommit också ombesörjer transporten.
Apropå dumpning och tippning förtydligar ett par kommuner att man i begreppet
räknar in även dumpning till avlopps- eller dagvattennätet respektive skrotbilar
som lämnas/överges. En annan kommentar är att när det gäller rivningsavfall och
massor är det svårt att avgöra om det rör sig om avfall eller farligt avfall.
I 2015 års enkät tillfrågades även länsstyrelserna om vilka avvikelser som de oftast
uppmärksammat och deras svar skiljer sig tydligt från kommunernas (se tabell 20).
Illegal export av farligt avfall är den avvikelse som bedöms vanligast, 37 procent
av länen anger att det uppmärksammas 2-4 gånger per år eller oftare.
Tabell 20. Visar länsstyrelsernas bedömningar av avvikelser 2015.
Hur ofta uppmärksammas följande i ditt län?

Fler än 4
ggr/år

2-4 ggr/år

2-4 ggr de 1 gång de
senaste
senaste
tre åren
tre åren

Mer sällan Bortfall

Dumpning eller tippning
av farligt avfall

0

0

1 (5 %)

0

16 (84 %)

2 (11 %)

Transport av farligt avfall
utan tillstånd från länsstyrelsen

1 (5 %)

1 (5 %)

5 (26 %)

1 (5 %)

10 (53 %)

1 (5 %)

Att ej godkända mottagare/ behandlingsanläggningar tar hand om
farligt avfall

0

0

3 (16 %)

4 (21 %)

11 (58 %)

1 (5 %)

Eldning av farligt avfall

1 (5 %)

0

1 (5 %)

3 (16 %)

Illegal export av farligt
avfall

6 (32 %)

1 (5 %)

4 (21 %)

4 (21 %)

2 (11 %)

2 (11 %)

Kvarlämnat farligt avfall
vid konkurser

0

0

1 (5 %)

5 (26 %)

12 (63 %)

1 (5 %)

48
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I övrigt anger länsstyrelserna få uppmärksammade avvikelser. Transporter utan
tillstånd bedöms ändå som något vanligare än övriga avvikelser. Endast ett fåtal
öppna kommentarer finns men en av dem noterar, apropå skillnaden mellan kommunernas och länsstyrelsernas svar, att eldning av farligt avfall och olaglig tippning förekommer men är normalt miljökontorens angelägenhet och därför sällan
kommer till länsstyrelsens kännedom.
Om vi ser till samtliga respondenter, länsstyrelser och kommuner, och deras uppgifter om avvikelser i tabellerna 19 och 20 ovan, är det intressant att notera att 21
tillsynsmyndigheter (en tredjedel av respondenterna) uppger att de har uppmärk48

Med kravet ”att lämna till godkänd mottagare” avses i denna utvärdering kravet på verksamhetsutövaren att lämna det farliga avfallet till en mottagare som har det tillstånd eller gjort den anmälan som
krävs för att få hanteradet farliga avfallet. Se avsnitt 3.2.3.
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sammat att ej godkända mottagare eller behandlingsanläggningar har tagit hand om
farligt avfall i länet eller kommunen under de senaste tre åren. I 2007 års utvärdering (frågan ställdes då enbart till de kommunala tillsynsmyndigheterna) var den
avvikelse som angavs som mest frekvent dumpning/tippning följt av transport utan
länsstyrelsens tillstånd samt farligt avfall som lämnats kvar i samband med konkurser (se tabell 21). De två förstnämnda kvarstår som frekventa även 2015. För dessa
mer frekventa avvikelser gällde att cirka en fjärdedel eller fler av kommunerna
angav att avvikelser uppmärksammades någon gång per år eller oftare.
Tabell 21. Visar kommunernas bedömningar av avvikelser 2007. Hämtad från Naturvårdsverkets rapport nr 5722 Hantering och tillsyn av farligt avfall (2007)
Hur ofta uppmärksammas följande i

Någon

Någon

din kommun?

gång i

gång per

månaden

år

Dumpning eller tippning

3 (7 %)

20 (45 %)

Transport av farligt avfall utan

0 (0 %)

11 (25 %)

0 (0 %)

1 (2 %)

2 (5 %)

Illegal utförsel av farligt avfall
Kvarlämnat farligt avfall vid konkur-

Mer sällan

Aldrig

Bortfall

15 (34 %)

3 (7 %)

3 (7 %)

24 (55 %)

8 (18 %)

1 (2 %)

20 (45 %)

23 (52 %)

0 (0 %)

3 (7 %)

9 (20 %)

22 (50 %)

8 (18 %)

0 (0 %)

1 (2 %)

9 (20 %)

31 (70 %)

3 (7 %)

0 (0 %)

10 (23 %)

24 (55 %)

9 (20 %)

1 (2 %)

tillstånd från länsstyrelsen
Förekomst av ej godkända mottagare/behandlingsanläggningar
Transport av farligt avfall i strid med
kommunens monopol

ser

Resultaten är dock inte direkt jämförbara eftersom tidsintervallen i svarsalternativen justerats. Ett starkt motiv till justeringen av tidsintervallen är att det alternativ
som år 2007 angav högst frekvens (”Någon gång i månaden”) så sällan kom till
användning och har ersatts av ”Fler än 4 ggr/år” i 2015 års enkät. Övriga svarsalternativ har justerats därefter. Avvikelsen ”Transport av farligt avfall i strid med
kommunens monopol” har utgått i 2015 års enkät för att begränsa mängden frågor.
Alternativet ”eldning av farligt anfall” har tillkommit.
5.7.2
Branschen om avvikelser
Innehållet i leveransen in från kund till anläggning kan i vissa fall upplevas problematisk. Exempelvis kommer farligt avfall ibland in som icke-farligt avfall.
Okunskap, eller omedvetenhet hos kunden om klassningens betydelse, lyfts av
intervjupersonerna fram som den främsta anledningen till detta. Den medvetna
”felsorteringen”, ex. i syfte att minska sina kostnader för avfallet, finns där också
även om ingen har överblick över hur betydande den är. Återvinningscentralerna
beskrivs som problematiska. I stort sett vad som helst kan komma in (exempelvis
högpotenta kemikalier, explosiva varor, radioaktivt avfall).
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Ovanstående problematik lyfts fram, inte bara som ett miljöproblem, utan även
som ett arbetsmiljöproblem för den personal som ska ta om hand det farliga avfallet.
De intervjupersoner som har kunskap om dumpning säger att den är omfattande,
både bland privatpersoner och verksamhetsutövare.
När det gäller stölder och illegal verksamhet lyfter många fram återvinningscentralerna även i detta sammanhang. Det är vanligt förekommande med stölder av
metall- och elektronikskrot, och en företrädare uttrycker sig så här: ”Blybatterier
är det enda självtömmande system vi har”49. Flera tror att stölderna i stor utsträckning är organiserade och inriktade på utfördel ur landet, även om kunskapen om
omfattning och inriktning inte är systematisk. Det ses som ett problem att polisanmälningar av stölder sällan eller aldrig leder till något resultat.
5.7.3
I vilket led i hanteringen uppstår det oftast brister?
I 2015 års enkät ställdes frågan om i vilket led i hanteringen av farligt avfall som
det oftast uppstår brister (se figur 4). Drygt hälften (52 procent) av respondenterna
uppger att de inte har någon uppfattning. Bland de respondenter som har en uppfattning om var det oftast uppstår felaktigheter i hanteringen, anser störst andel att
källan/företaget där det farliga avfallet uppkommer är det led där det oftast brister.
Kommunernas och länsstyrelsernas svar var väl överensstämmande med varandra.
Ingen svarar att brister oftast uppstår vid behandling av avfallet. Ungefär två tredjedelar av respondenterna svarade att brister oftast uppstår vid källan/på företaget
där det farliga avfallet produceras. Ett fåtal svarade vid transporten medan ingen
svarade vid mellanlagring eller vid behandling av det farliga avfallet. Cirka en
fjärdedel av respondenterna uppgav att de inte hade någon uppfattning i frågan.

49

Företrädare 2
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Vid källan/på företaget
Vid mellanlagring
Länsstyrelse

Vid transport
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Vid behandling
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Figur 4. I vilket led i hanteringen av farligt avfall uppstår det oftast brister? (enkät
2015).

I 2007 års enkät ställdes motsvarande fråga. Vissa skillnader i svaren kan noteras
jämfört med 2015. En betydande förändring är att antalet respondenter som angav
att de inte har någon uppfattning fördubblats från 2007 till 2015, se figur 4 och 5.
Bland de respondenter som hade en uppfattning var bedömningen nästan enhälligt
att felaktigheter oftast uppstod vid källan/på företaget. I 2007 års enkät angav ingen
respondent att felaktigheter oftast uppstod vid mellanlagring. År 2015 angav tre
länsstyrelser och fyra kommuner (motsvarande 11 procent av respondenterna) att
det oftast brister vid mellanlagring.
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Figur 5. I vilket LED i avfallsflödet av farligt avfall uppstår det oftast felaktigheter i
hanteringen? (enkät 2007).

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den relativt entydiga bild som tillsynsmyndigheterna gav i 2007 års enkät, dvs. bilden av att felaktigheter i hanteringen
oftast uppkommer vid källan, är mer splittrad i 2015 års enkät. Även om andelen
som inte har någon uppfattning i frågan är så mycket större 2015, så är det ändå
fler tillsynsmyndigheter som öppnar för att felaktigheter även förekommer vid
mellanlagring samt vid transporter.
ÖPPNA FRÅGOR OCH SVAR OM PROBLEMATISKA LED I AVFALLSKEDJAN

Borträknat de respondenter som svarat ”Ingen uppfattning” på frågan som beskrivs
i figur 4 ovan så återstår sammanlagt 31 respondenter som har uttryckt en åsikt om
i vilket led de bedömer att det oftast uppstår brister. Av dessa har 27 besvarat följdfrågan, att i öppna svar motivera varför man valt det led man valt samt hur bristerna kan åtgärdas. De flesta har i sitt svar motiverat vilket led man valt och i mindre
utsträckning beskrivit hur bristen kan åtgärdas. Utifrån vilket avfallsled som respondenten valt som det mest bristfälliga kan sedan motiveringarna till detta samt
åtgärdsförslagen sorteras (se tabell 22).
De respondenter som svarat att brister oftast uppstår vid källan/på företaget ser
okunskap som den helt dominerande orsaken till detta. Flera respondenter pekar
särskilt på U-verksamheter och små och/eller nya verksamheter som särskilt utsatta. Bland de fåtal övriga orsaker som ändå nämns pekar några på ekonomiska
incitament och avsaknad av riskbedömningar. Respondenternas samlade syn på hur
bristerna kan åtgärdas kan beskrivas med att det behövs mer och mer regelbunden
tillsyn samt information för att kunna komma till rätta med bristerna.
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Bland de respondenter som angett att hanteringen oftast brister vid mellanlagring är
orsakerna som anges andra och mer varierande. Okunskap nämns även här liksom
avsaknad av resurser, rutiner och egenkontroll. Några av svaren handlar dock också
om möjlig illegal verksamhet, såsom export av elektronik- och elprodukter.
För de fem respondenter som angett transportledet som mest problematiskt svarar
några att det även här kan röra sig om okunskap, men man pekar också på att
transporter är det minst kontrollerade ledet i avfallskedjan. Lösningen som respondenterna ser är mer och bättre tillsyn samt ökade krav på alla inblandade, från avfallslämnare via transportörer till avfallsmottagare.
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Tabell 22. I vilket led i hanteringen uppstår det oftast brister?/Varför i det ledet?/Hur
kan bristerna åtgärdas? Frekvens anges inom parentes.
Förkortningar: U=U-verksamheter, VU=verksamhetsutövare, FA=Farligt avfall,
TM=Tillsynsmyndigheten

Led i kedjan

Varför i det ledet?

Hur kan bristerna åtgärdas?

Vid källan/på
företaget (19)

*Fordonsverkstäder (U) har generellt låg kunskap och mer
brister än andra.
*VU framför allt U saknar tillräcklig kunskap om hur FA ska
hanteras.
*Okunskap om ämnet/materialet.
*Där är kunskapen sämst.
*Gäller ofta små, nya verksamheter som drivs av VU med
begränsad kunskap.
*Ofta är det okunskap om risker m.m som gör detta.
*Okunskap, bristfälliga utrymmen för förvaring, dålig
märkning, riskbedömning saknas.
*Okunskap, kostnader i samband med hantering. Möjlig‐
heter att tjäna pengar på "avfall" i vissa branscher.
*Har oftast inte kunskap om vad som är FA. Trög process
för TM att åtgärda problemet.
*Okunskap, ovilja, snålhet.
*Bristande kunskap eller engagemang.
*U‐verksamheter, många små företag som inte har tillräck‐
lig kunskap och sällan får tillsynsbesök.
*Klassificeringen för att avgöra om vissa avfallsslag skall
klassas som FA eller inte.
*Störst osäkerhet. Vid de övriga leden är kunskapen nor‐
malt större

*Mer tillsyn? Kanske kompetensökning hos verksam‐
hetsutövare kan vara något?
*Regelbunden tillsyn krävs.
*Mer kunskap och mer resurser för tillsyn.
*Det är regelbunden tillsyn och information som
hjälper i detta avseende.
*Åtgärdas med information och sanktioner.
*Mer information, ställa krav från TM, få de att förstå
vad en bättre hantering leder till.
*Mer resurser för U‐tillsyn. Politisk fråga för varje
kommun idag men fungerar ej. Önskar tvingande taxa
(jmf med taxan för livsmedel) för MB eller krav på
minsta tillsynsintervall för U som hanterar FA.

Vid mellan‐
lagring (7)

*Det saknas rutiner och egenkontroll.
*Svårt att "bevara" kunskapen om avfallet?
*Ett steg från den som orsakat avfallet och som vi förhopp‐
ningsvis har tillsyn på. Eller att det är en privatperson som
säljer sin bil eller kyl för några hundra istället för lämna in
som ett avfall. Steget med mellanlagring ses då som den
verksamhet vi oftast får koll på via klagomål och där de
mer eller mindre håller på med olagliga exporter.
*Osäkerhet kring juridiken i mindre B‐företag och fåmans‐
företag, snarlikt problemen hos kommunala C‐ företag.
Export av kasserade kylar/frysar, TV till sk. tredje världen,
svårt få företag att förstå att visst avfall inte får exporteras
även om det är mer eller mindre funktionellt, folk anser att
exporten skapar arbetstillfällen i tredje världen.
*Ekonomi, tid

*Förvaring och säkrare förvaring.
*Belysa, tydliggöra riskerna. Öka kunskapen (om
risker och möjliga alternativ) hos aktörerna via ut‐
bildning etc. Bedriva tillsyn fokuserad mot FA och
nämnda brister.

Vid transport
(5)

*Transporten är den del i ledet som är minst kontrollerad
och svårast att kontrollera.
*Ansvaret läggs oftast över på annan part och då tycker VU
att man har tagit hand om problemet.
*Dålig kunskap och bristfällig tillsyn som kan göra att avfall
hamnar på villovägar.
*Oseriösa företag eller företag med bristande kunskap.

*Krav på att transportdokument och kvitton från
slutliga mottagaren bevaras såväl hos lämnaren som
hos mottagaren.
*Bättre tillsyn.
*Mer tillsyn, ökade krav från avfallslämnaren på
transportören, ökad kunskap hos avfallslämnaren och
transportören.
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5.7.4

Branschen om i vilket led det oftast uppstår brister i hanteringen
De flesta branschföreträdare anser att det mest problematiska ledet är där avfallet
uppkommer, dvs. vid källan. De säger också att om det farliga avfallet kommer
”rätt” in i systemet så fortsätter det i regel att behandlas rätt genom hela kedjan.
”Om vi får rätt uppgifter från kund så kan vi lasta rätt, emballera rätt. Då funkar
hela flödet. Det kritiska flödet är mellan kunden och vår bil.”50
Omvänt för några branschföreträdare resonemang kring om vad som kan hända om
det farliga avfallet inte kommer in rätt i systemet, eller om någon utanför ”branschen” anlitas för exempelvis transporten. Då ökar risken för att det fortsätter att bli
fel:
”Har man inte lyckats där [vid uppkomsten] är det svårt att reparera senare. Ta en
rivning av ett hus, har man inte gjort en inventering och sanering, klart vi kan vara
med och laga om vi fått in ett felaktigt sorterat rivningsavfall, men det är vid rivningen man har kunskap om huset. Har man inte gjort rätt från början är det inte
reparerbart.”51

5.8

Avfallströmmar, hantering, problem
och orsaker

I enkätundersökningen ställdes en serie om fyra öppna frågor där vi bad respondenterna att ange a) vilka avfallsströmmar de ser som särskilt stora miljö- eller hälsoproblem b) varför dessa strömmar är ett problem c) vilka ämnen eller egenskaper
det är som utgör problemet/risken, samt d) hur man kan komma till rätta med problemen. Respondenterna ombads lämna högst tre avfallsströmmar samt numrera
dessa så att svaren skulle gå att följa genom frågeserien. Av de sammanlagt 66
respondenterna var det 48 som tog sig an uppgiften (partiellt bortfall: 27 procent).
De flesta, men inte alla, fullföljde sina svar genom hela frågeserien.
5.8.1
Vid definition av begreppet ”avfallsström”
I anslutning till enkätfrågorna gavs ingen definition av vad som avsågs med begreppet avfallsström. Vi ville avsiktligt hålla det öppet för att få in ett så brett och
omfattande material som möjligt, vilket vi också fått. Respondenterna har angivit
en mängd olika förslag på företeelser som de anser som problematiska snarare än
strömmar i en striktare mening. Vissa är kopplade till olika typer av farligt avfall,
andra till problematiska branscher eller vissa typer av verksamhetsutövare.

50
51

Företrädare 7
Företrädare 3
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5.8.2
Problematiska avfallsströmmar
Tabell 23 nedan redovisar samtliga de cirka hundratalet förslag på problematiska
avfallsströmmar som respondenterna uppgett. De avgivna svaren har där det varit
möjligt kategoriserats i ”huvudströmmar”. Kategoriseringen har gjorts av utvärderarna för att se de stora dragen och ge överblick över materialet. Det finns förstås
betydande svårigheter att göra en helt rättvis kategorisering när begreppet avfallsström tolkas så brett. Som exempel kan svar som är kopplade till export av farligt
avfall bli kategoriserade under strömmen export eller under flöden som är nära
kopplade till (illegal) export, exempelvis skrotbilar och el- och elektronikavfall,
beroende på respondentens ingång till frågeställningen.
Tabell 23. Kategorisering av utpekade problematiska avfallsströmmar. Frekvens
inom parentes (Öppen enkätfråga).
Massor och jordar (25): Förorenade massor (10), Schaktmassehantering
(5), Massahantering/ massor (3), Förorenad mark (1), Förorenade jordar
(1), Hantering av jordmassor (1), Massahantering vägbyggnationer (1),
Schaktmassor av okänd kvalitet som transporteras av flera entreprenörer
(1), Schaktmassor/kompost (rötslam mm)/anläggningsjord‐sällan FA (1),
Utvinningsavfall från bergtäkter (1).

Askor (5): Askor (2), Flygaska (1), Hantering av flygaska fr.
förbränningsanl. (1), Avfallsförbränningsaskor (1)
Mindre verksamheter (3): FA från mindre före‐
tag/privatpersoner (1), Små U‐verksamheter (1), Oanmälda
transporter U‐verksamheter (1)

Bygg‐ och rivningsavfall (12): Bygg‐ och rivningsavfall (9), CFC‐haltigt
rivningsavfall (1), Asbest (1), Osorterade rivningscontainrar (1).

Fordonsbatterier (3): Bilbatterier (2), Fordonsbatterier (1)
Avfall för anläggningsändamål (3)

Export (12): GRÖT (4), Illegal GRÖT (4), Export av avfall (1), Olaglig export
av FA till U‐länder (1), Vitvaror fr hushåll som exporteras som elprod. (1),
Illegal handel FA (1).

Flytande FA (2)

Skrotbilar/bilskrotning (10): Skrotbilar/sämre beg. bilar (5), Fluff/Fluff
191003*‐191004 (2), Övergivna/stulna/slaktade bilar (1), Illegal bilskrot‐
ning (1), FA från bilskrotare (1)
El‐ och elektronikavfall (8): Elavfall inkl batterier/elektronik (6), Elektriska
o elektroniska apparater (1), Elkabel (1)

Övrigt (16): Avloppsslam (1), Avloppsvatten (1), Spillolja (1),
Oljeprodukter (1), Balat avfall (1), Avfall i/från skärgården (1),
Osorterade containrar där avfall ej sorteras vid källan (1),
Kromatkontaminerat slam (1), Vardagskemikalier från hushåll
(1), Skrot (1), Koppar från kylar/frysar (1), Isoleringsmaterial
innehållande freoner (1), Katodrester (1), Stölder (metaller/
elektronik‐komponenter) (1), C‐anläggningar som bearbetar
avfall (1), Dubbla ingångar (1)

Utifrån kategoriseringen i tabell 25 har respondenternas svar på följdfrågorna52,
grupperats. I detta avsnitt redovisas översiktligt resultaten för frågeserien med
avseende på de fem avfallsströmmar som flest respondenter angett som problematiska. Svarsunderlaget för dessa och övriga kategoriserade strömmar redovisas i
bilaga 4.
VILKA AVFALLSSTRÖMMAR SES SOM SÄRSKILT STORA MILJÖ- ELLER
HÄLSOPROBLEM

På denna inledande fråga inkom ett hundratal förslag på problematiska avfallsströmmar. Ungefär en fjärdedel (25) av dessa handlade om hantering av massor
och jordar, vilket gör att det är den problemkategori som klart flest respondenter
har angett. Därefter kommer strömmar som vi kategoriserat som bygg- och riv52

Följdfrågorna löd b) varför dessa strömmar är ett problem c) vilka ämnen eller egenskaper det är som
utgör problemet/risken, samt d) hur man kan komma till rätta med problemen.
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ningsavfall respektive har med export av farligt avfall att göra. Dessa kategorier är
tillsammans ungefär lika stora (24) som massor och jordar-kategorin och inom
dessa tre kategorier återfinns ungefär hälften av de strömmar som respondenterna
totalt sett lyfter fram. Ytterligare kategorier som angivits av minst fem respondenter är skrotbilar/bilskrotning (10), el- och elektronikavfall (8) samt askor (5).
VARFÖR ÄR DESSA STRÖMMAR ETT PROBLEM?

När det gäller massor och jordar framträder åtminstone ett par olika aspekter på
problematiken. En aspekt är svårigheten att genomföra tillsyn och kontroll. Det rör
sig om stora volymer av massor som i sitt handhavande involverar många aktörer
och som kanske också passerar en eller flera kommungränser. Ur ett miljömässigt
perspektiv antyder enkätsvaren att risk föreligger för att föroreningar kan spridas i
miljön eftersom kunskapen och kontrollen om innehållet i massorna är bristfällig.
När det gäller bygg- och rivningsavfall beskriver respondenterna problematiken på
ett likartat sätt som för massor och jordar. Det är en volymmässigt stor och ”blandad” avfallsström där kunskapen om innehållet många gånger är begränsad. Flera
respondenter beskriver även strömmen som blandad i det avseendet att farligt avfall riskerar att inte kunna skiljas ut från det icke farliga, och att resultatet blir att
det farliga avfallet riskerar att aldrig upptäckas.
Den tredje stora strömmen, export av farligt avfall, har något förenklat en tredelad
problematik enligt respondenterna. Den som de flesta refererar till är den miljörisk
som kan uppstå i och med att omhändertagandet av avfallet i mottagarlandet inte är
känt. De övriga problemen som anges är relaterade till att det ofta handlar om illegal verksamhet och att kontrollen över såväl avfallet som de gränsövergångar där
det passerar är begränsad.
Problembeskrivningen kring bilskrotning och sämre begagnade bilar kretsar i stor
utsträckning kring möjligheter för illegal verksamhet samt de miljörisker som uppstår när bilarna hamnar i naturen eller på annat sätt hos icke auktoriserade behandlare. För el- och elektronikavfall pekas också i första hand på illegal export.
VILKA ÄMNEN ELLER EGENSKAPER ÄR DET SOM UTGÖR
PROBLEMET/RISKEN?

Värdet av informationen i denna delfråga kan upplevas som begränsat eftersom
även vitt skilda företeelser angivits i svaren. Spridningen av vilka ämnen eller
egenskaper som ändå lyfts fram är till viss del både generell och specifik. För flertalet strömmar nämns tungmetaller av fler än en respondent, Som tidigare framgått
anges ett av problemen med hantering av massor och jordar vara att innehållet är
blandat och potentiellt kan innehålla en mängd olika föroreningar. Bland de föroreningar som nämns av fler än en respondent finns förutom tungmetaller, PAH:er
(poly aromatiska kolväten) och andra oljeprodukter. Problematiken för bygg- och
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rivningsavfall är likartad, motsvarande ämnen som nämns för den avfallsströmmen
är asbest, tungmetaller och CFC. För strömmen export av farligt avfall är det bilbatterier, metaller och elektronikavfall som tas upp av fler än en respondent.
För bilskrotning är det i första hand oljeprodukter samt för elektronikavfallsströmmen tungmetaller och flamskyddsmedel.
HUR KAN MAN KOMMA TILL RÄTTA MED PROBLEMEN?

Ökad och förbättrad tillsyn och tillsynsvägledning lyfts generellt fram som viktiga
faktorer för att komma till rätta med problemen för samtliga strömmar. För att
komma tillrätta med problematiken gällande förorenade massor och jordar pekar
respondenterna på framför allt tre saker. Tillsynen och informationen till verksamhetsutövarna behöver ökas och förbättras. Vägledningen till tillsynsmyndigheter
och branscher i form av riktade informationsinsatser och kampanjer nämns också
av ett flertal liksom insatser för att förbättra vägledningen vid klassning av farligt
avfall. Vidare menar flera respondenter att det krävs ett ökat samarbete mellan
kommunerna, troligtvis för att denna avfallsström ofta passerar över kommungränserna.
Även för bygg- och rivningsavfall ser respondenterna tillsynen som central och i
viss mån även tillsynsvägledningen. Här finns dock också ett inslag av att de önskar se ökade krav i regelverk, t ex. bindande krav på sortering av fler avfallsslag
samt att endast godkända anläggningar får sortera bygg- och rivningsavfall.
När det gäller export av farligt avfall ligger respondenternas fokus också på tillsyn
men i betydligt större utsträckning även på ökad samverkan och ökat samarbete
mellan myndigheter såsom kommun, länsstyrelse, polis och tull, bland annat för att
få till stånd effektivare gränskontroller samt tillsyn vid hamnar.
För strömmen bilskrotning/skrotbilar lyfts i första hand ett återinförande av skrotbilspremien fram, därutöver tillsyn och ökad kontroll av branschen bland annat
genom ökad polisiär aktivitet. Tillsyn nämns i första hand även för el- och elektronikavfall tillsammans med enstaka omnämnanden av bland annat tillsynsvägledning från Naturvårdsverket samt möjlighet att genom lagstiftning ställa hårdare
krav på förvaring hos verksamheter där elavfall uppkommer.
5.8.3
Branschens syn på problematiska avfallsströmmar
Intervjuerna ger en varierad bild av vilka avfallsströmmar som branschen ser som
mest problematiska. Deras svar påverkas med stor sannolikhet av faktorer som
vilken typ av avfall som de faktiskt hanterar på sina anläggningar, vilken typ av
kunder de har samt på vilken plats i avfallskedjan som de befinner sig. Några exempel på strömmar som nämnts av branschrepresentanterna: Asbest, CFC, PCB,
lösningsmedel, askor från avfallsförbränning, farligt avfall som hamnar hos åter-
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vinningscentraler (explosiva varor, cytostatika), farligt avfall som kommer på avvägar och hanteras illegalt (batterier, elektronikskrot).
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6

Diskussion och slutsatser

Inledningsvis vill vi påminna om utvärderingens ansats. Naturvårdsverket har bett tillsynsmyndigheterna bedöma om verksamhetsutövarnas hantering av farligt avfall är bristfällig eller tillfredsställande utifrån några av avfallslagstiftningens centrala krav. De bedömningar som görs
baseras på den tillsyn som har bedrivits. Bedömningarna är övergripande – ofta för ett stort antal
verksamhetsutövare i kommunen eller länet. Resultaten ska därför tolkas som övergripande.

6.1

Hanteringen bedöms som relativt god men
tillsynen varierar

Utifrån utvärderingens resultat är det tydligt att tillsynsmyndigheterna bedömer att A -och Bverksamheter har en mer tillfredsställande hantering av farligt avfall än C- och U-verksamheter.
U-verksamheter bedöms ha den mest bristfälliga hanteringen. Denna bild är densamma som den
var 2007.
Bristerna i hanteringen är olika stora för olika krav inom respektive prövningsnivå.
Intern hantering, anteckningsskyldigheten, att upprätta transportdokument samt klassning är de
lagkrav där flest tillsynsmyndigheter bedömer att hanteringen hos avfallsproducenterna är mest
bristfällig. Anteckningsskyldigheten och att upprätta transportdokument kvarstår som mest bristfällig jämfört med 2007.
Vi kan också se att tillsynsmyndigheternas bedömning av avfallsproducenternas hantering har
förändrats något mellan 2007 och 2015. Fler tillsynsmyndigheter bedömer att C- och Uverksamheter har en tillfredsställande hantering när det gäller intern hantering och anteckningsskyldighet. Färre tillsynsmyndigheter bedömer samtidigt att B-verksamheterna har en tillfredsställande hantering när det gäller klassning och att upprätta transportdokument. Dessa förändringar är statistiskt säkerställda.
För avfallsanläggningarnas hantering, sett till samtliga lagkrav, bedömer tillsynsmyndigheterna
att ungefär lika stor andel av A-, B- och C-anläggningarna generellt har en tillfredsställande hantering av farligt avfall. Samtidigt bedömer de att andelen verksamhetsutövare med bristfällig
hantering är störst för prövningsnivå C, följt av B medan bedömningen är att brister i stort sett
saknas för prövningsnivå A.
Om vi ser till bedömningen av hanteringen utifrån respektive lagkrav framträder inga tydliga
bristområden. Bedömningen av bristerna i hanteringen fördelar sig relativt jämnt mellan lagkraven.
Transportörernas hantering av farligt avfall bedöms av tillsynsmyndigheterna som mer tillfredsställande än bristfällig. Samtidigt är det tydligt att många tillsynsmyndigheter inte bedriver tillsyn
på just transportledet. I genomsnitt uppger 57 procent av tillsynsmyndigheterna att de inte har
bedrivit tillsyn.
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Det är viktigt att poängtera att bedömningarna av hanteringen är beroende av hur mycket och
vilken typ av tillsyn som bedrivits i kommunen eller länet.
Utvärderingen visar att tillsynsmyndigheterna bedriver olika mycket tillsyn i relation till olika
lagkrav. Tillsyn bedrivs i mindre utsträckning för de två krav där flest tillsynsmyndigheter också
bedömer att hanteringen är mest bristfällig, anteckningsskyldigheten och att upprätta transportdokument. Detta gäller både för avfallsproducenter och för avfallsanläggningar. Detta är intressant
men utvärderingen ger inte några svar på varför det ser ut som det gör. En tolkning kan vara att
tillsynsmyndigheterna bedömer hanteringen som bristfällig när kunskapsbristen är större, då de
inte bedrivit tillsyn på just det kravet eller när de ser att hanteringen relaterat till det specifika
lagkravet är bristfällig utifrån en generell bild av prövningsnivån. Tillsynsmyndigheterna skulle
också kunna anse att just dessa lagkrav är mindre relevanta för hanteringen i stort.
De resultat som visar att det har skett en minskning av tillsynen hos avfallsproducenterna mellan
2007 och 2015 för vissa krav komplicerar bilden. Det är inte bara så att minskad tillsyn utifrån ett
lagkrav ger en mer bristfällig bedömning av hanteringen. Till exempel så bedömer fler tillsynsmyndigheter att C-verksamheter har en mer tillfredsställande hantering 2015 än 2007 för anteckningsskyldigheten, samtidigt har andelen som uppger att de inte bedrivit tillsyn utifrån kravet på
C-nivå ökat.
Utifrån enkätens mer generella frågor om tillsyn av farligt avfall ser vi att tillsynsmyndigheterna
anser att tillsyn över farligt avfall är en viktig fråga vid tillsyn av i princip alla miljöfarliga verksamheter. Underlag från Riksrevisionens granskning53 visar också att tillsyn av farligt avfall bedrivs i stor eller mycket stor utsträckning. Branschens bild är liknande, att farligt avfall är viktiga
frågor i den tillsyn de får. De pekar dock också på att mer och bättre tillsyn krävs, ur ett systemperspektiv, inte minst riktat mot mindre verksamheter.

6.2

Bristerna störst där avfallet uppkommer

Utvärderingen visar att en majoritet av tillsynsmyndigheterna uppger att det led i avfallskedjan
där det oftast uppstår felaktigheter är vid källan, det vill säga i den verksamhet där det farliga
avfallet uppkommer. Den andel av de tillfrågade tillsynsmyndigheterna som uppger att de inte har
någon uppfattning om i vilket led problemen är som störst är dock stor och uppgår till ungefär
hälften.
Resultaten från 2007 var liknande, även då pekades källan ut. Den andel som inte har någon uppfattning har dock ökat kraftigt mellan 2007 och 2015. Vi kan också se att spridningen mellan
kategorierna har ökat. Andelen tillsynsmyndigheter som anger ”vid mellanlagring” respektive
”vid transport” har ökat och ökningen har framför allt skett bland länsstyrelserna. En möjlig tolkning av att andelen som inte har någon uppfattning har fördubblats mellan 2007 och 2015 kan
53

Riksrevisionen Dnr 2.4.2-2015-1224 Enkätsvar från enkät till kommuner i granskningen Transporter av farligt avfall –
fungerar tillsynen? RiR 2015:10
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vara att överblicken över hela avfallskedjan saknas i större utsträckning idag jämfört med 2007.
Åtminstone skulle enkätresultaten kunna tyda på att tillsynsmyndigheternas upplevelse av avsaknad av överblick är större nu.
I den intervjuundersökning med företrädare för avfallsbranschen som genomförts i denna utvärdering anser majoriteten, i likhet med tillsynsmyndigheterna, att brister är vanligast där det farliga
avfallet uppkommer. I underlag från Riksrevisionen tillfrågades de kommunala tillsynsmyndigheterna om i vilken del av avfallskedjan som de bedömer att tillsynen i störst utsträckning kan
förhindra att farligt avfall hamnar fel. Drygt hälften av respondenterna svarade ”Vid anläggningar
där avfall uppkommer”. Övriga led i avfallskedjan gavs betydligt lägre värden.
Tillsynsmyndigheternas bedömningar av var tillsynen gör mest nytta överensstämmer alltså väl
med deras och branschens bedömningar av var brister i hanteringen främst uppkommer. Skillnaden mellan enkätundersökningarna är framför allt att Riksrevisionen hade en betydligt lägre andel
som angav ”Ingen uppfattning” som svarsalternativ. Orsaken till detta kan i sin tur vara att oavsett
var i kedjan som brister kan tänkas uppstå, och det kan vara svårt att rangordna dem, så finns det
ett värde i att tillsyn utförs vid källan. Det finns många enkätrespondenter och intervjupersoner
också i denna utvärdering som i olika sammanhang betonar vikten av att ett farligt avfall kommer
in ”rätt” i avfallskedjan. Då ökar sannolikheten att det blir rätt omhändertaget och rätt behandlat
hela vägen.
Den övergripande bilden från denna utvärdering är - även om förbättringar kan noteras inom vissa
områden - att C- och U-verksamheter fortfarande bedöms ha större brister i hanteringen av farligt
avfall jämfört med A- och B-verksamheter. De flesta tillsynsmyndigheterna uppger också att
orsakerna till bristerna vid källan/hos företaget framför allt är bristande kunskaper. Några pekar
särskilt ut att problemen finns hos små verksamhetsutövare. Att stärka resurserna för tillsyn av de
mindre verksamheterna kan bidra till att minska dessa skillnader.
En annan relevant fråga är vad den ökade osäkerheten om i vilket led problemen är som störst
beror på. Ett av svaren kan vara att det på många håll i landet inte bedrivs någon tillsyn över nationella avfallstransporter, vilket också konstaterats i tidigare utredningar54. Vidare konstateras att
mer än hälften av kommunerna, trots det delade tillsynsansvaret för avfallstransporter, inte samarbetar med länsstyrelsen vid sådana ärenden. Brist på överblick över (tillsynen av) hela avfallskedjan är troligtvis ett av svaren på ovanstående fråga.

6.3

Problematiska avfallsströmmar orsakas av
brister i regelverk och struktur

De strömmar av avfall som lyfts fram i enkäten som problematiska kännetecknar olika typer av
problem i avfallshanteringen. De beskrivs som problematiska därför att de av olika orsaker är
54
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svåra att kontrollera, granska och följa upp, de är problematiska därför att de innehåller ämnen
som kan ha en stor negativ miljöpåverkan eller för att okunskapen om innehållet i strömmen är
stor. Massor och jordar är den ström som tydligast framträder som problematisk, 25 procent av
samtliga noteringar rör denna.
På ”andra plats” i enkätsvaren kommer fyra strömmar som vardera noterades av cirka 10 procent
av de tillfrågade tillsynsmyndigheterna. Dessa är bygg- och rivningsavfall, export, skrotbilar/bilskrotning samt el- och elektronikavfall. Det finns några drag som flera av dessa strömmar
har gemensamt och som kan bidra till att de blir särskilt svåra för tillsynsmyndigheterna att hantera. Flera av dem är ”blandavfall” (massor och jordar, bygg- och rivningsavfall) som volymmässigt är stora och endast i begränsad omfattning är sorterade eller analyserade innehållsmässigt. I dessa sammanhang kan det vara många olika aktörer inblandade vilket gör att det kan vara
svårt att veta till vem tillsynsinsatserna ska riktas. Ett annat gemensamt drag för flera av dessa
strömmar är att de förflyttar sig över administrativa gränser (massor och jordar, export, i viss mån
även övriga) och därmed ställer ökade krav på överblick och samverkan mellan tillsynsmyndigheter eller samverkan mellan tillsynsmyndigheter och andra myndigheter.

6.4

Hur stora avvikelser/brister är acceptabla?

Om vi definierar en avvikelse som ett ”icke uppfyllande av krav” i ett regelverk eller motsvarande följer att en avvikelse antingen kan vara medveten eller omedveten, det vill säga att den
uppkommer antingen genom okunskap eller genom ett uppsåtligt handlande. Såväl avfallsbranschen som tillsynsmyndigheterna lyfter i denna utvärdering fram avvikelser genom okunskap
som den typ de oftast stöter på. Samtidigt pekar man på att det finns en brottslighet kopplad till
bland annat stölder vid återvinningscentraler, ofta förknippad med bortförsel av blybatterier och
el- och elektronikavfall. De aktörer som vi samlat in material ifrån i denna utvärdering saknar
dock, fullt naturligt, överblick över hur stor andel av avvikelserna som är uppsåtliga. Från gränsöverskridande transporter av avfall finns dock siffror som pekar på att ungefär en fjärdedel av de
kontrollerade transporterna ansetts vara olagliga (gäller perioden 2009-2013)55.
Utvärderingen visar att kommuner och länsstyrelser uppmärksammar olika typer av avvikelser
från korrekt hantering av farligt avfall. Kommunerna pekar i första hand på dumpning/tippning
samt transporter utan tillstånd från länsstyrelsen som två av de vanligaste avvikelserna. Detta
överensstämmer väl med motsvarande resultat från utvärderingen 2007. Eldning av farligt avfall
uppmärksammas också frekvent, där finns dock ingen jämförande siffra från 2007. En avvikelse
som kommunerna bedömer har minskat är kvarlämnat farligt avfall vid konkurser. Länsstyrelserna uppmärksammar mest frekvent illegal export av farligt avfall. För länsstyrelsen finns inga
jämförande siffror för år 2007. Anledningen till att tillsynsmyndigheterna på lokal och regional
nivå uppmärksammar olika avvikelser står troligtvis att finna i att de delvis har skilda ansvar
inom miljötillsynssystemet men kan möjligen tjäna som ytterligare en indikation på att

överblick över hanteringen av farligt avfall generellt är bristfällig.
55
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En intressant samlad iakttagelse är att ungefär en tredjedel av tillsynsmyndigheterna (kommuner
och länsstyrelser) under de senaste tre åren uppmärksammat att mottagare/ behandlingsanläggningar som inte har tillstånd eller gjort den anmälan som krävs för att få hantera avfallet ändå
tagit hand om farligt avfall i kommunen eller länet. Hur detta resultat kan förklaras ger underlagen inga svar på, men resultatet är i sig anmärkningsvärt.
I 2007 års uppföljning, som i sin helhet bygger på tillsynsmyndigheternas bedömning, formulerades en av slutsatserna som att ”det mesta av det farliga avfallet hamnar där det ska”. I denna utvärdering ställdes denna slutsats som ett rakt påstående till tillsynsmyndigheterna i vår enkätundersökning (se tabell 24).
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Tabell 24: ”Det mesta farliga avfallet hamnar där det ska” (enkätfråga till länsstyrelser och kommuner)
Antal

Procent

Ja det stämmer mycket bra

4

6%

Ja det stämmer ganska bra

47

71 %

Nej det stämmer ganska dåligt

3

5%

Nej det stämmer mycket dåligt

0

0%

Har ingen uppfattning

9

14 %

Ej svar

3

5%

Totalt

66

Om vi ser till andelen svarande kan det synas tillfredsställande att 77 procent av tillsynsmyndigheterna gör bedömningen att påståendet stämmer mycket bra eller ganska bra jämfört med att 23
procent inte gör den bedömningen. Farligt avfall regleras dock av mer omfattande lagstiftning
jämfört med annat avfall. Huvudanledningen till detta är att det är viktigt att farligt avfall hanteras
på rätt sätt, eftersom en felaktig hantering kan medföra betydande negativa miljökonsekvenser
även vid relativt små mängder. Eller enklare uttryckt, farligt avfall bedöms som farligare än andra
avfall och omgärdas därför med striktare reglering.
Mot bakgrund av detta är det kanske en rimligare tolkning av ovanstående enkätresultat att poängtera att endast 6 procent av tillsynsmyndigheterna anser att påståendet stämmer mycket bra,
medan resterande 94 procent inte gör det.
Sammanfattningsvis tyder utvärderingen ändå på att hanteringen av farligt avfall fungerar relativt
väl vid stora verksamheter. Inga stora förändringar har skett mellan åren 2007 och 2015 och trots
vissa förbättringar i bedömningen av C- och U-verksamheter är skillnaden fortsatt stor jämfört
med bedömningen av A och B. Det finns med andra ord en betydande förbättringspotential framför allt för små verksamheter. Det är också viktigt att komma ihåg att utvärderingens övergripande ansats, att erhålla ett antal tillsynsmyndigheters generella bild av en hel prövningsnivå i
termer av ”tillfredsställande” eller ”bristfällig” sannolikt ger en underskattning av de brister i
hanteringen av farligt avfall som förekommer. Detta ska också vägas mot att mer tillsyn skulle
behöva genomföras för att uppnå en tillfredsställande efterlevnad av lagstiftningen
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Bilaga 1. Fördjupad metodbeskrivning
En enkät skickades ut till ett urval av tillsynsmyndigheter och till samtliga länsstyrelser. Den
omfattade ca 25 frågor. Enkäten i sin helhet finns i bilaga 2.
1. Enkäten till kommunala tillsynsmyndigheter
Urvalet baserades på det stratifierade urval som gjordes inför utvärderingen av farligt avfall 2007,
vilket i sig baserades på Sveriges kommuner och landstings (SKL) kommungruppsindelning.
Samma kommuner som hade tillfrågats 2007 tillfrågades också 2015, i första hand utifrån redan
existerande mailadresser, i andra hand via den allmänna kommunadressen. Samråd skedde med
SKL utifrån förordningen (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från
näringsidkare och kommuner.
Enkäterna skickades ut den 11 november 2015 och svarstiden var tre veckor. Två påminnelser
gjordes. För att förbättra svarsfrekvensen förlängdes svarstiden efter dessa med en vecka.
Enkäten tillställdes ansvarig för tillsyn av miljöfarlig verksamhet men kan ha besvarats av flera
berörda medarbetare.
65 kommuner ingick i urvalet. Då ett antal av kommunerna ingår i miljöförbund eller gemensam
förvaltning med andra kommuner, gjordes 61 utskick. För de kommuner som ingick i miljöförbund eller liknande var budskapet att svaret på enkäten skulle omfatta hela förvaltningen. Detta
innebär att enkäten i praktiken kan omfatta 76 kommuner. 47 kommuner svarade på enkäten,
vilket ger en svarsfrekvens på 77 %.
BORTFALLSANALYS

10 enkäter var oöppnade och ytterligare 4 enkäter var öppnade men inga svar fanns registrerade.
Bortfallet fördelade sig relativt jämnt mellan kommungrupperna. Bortfallet per grupp låg mellan
0 och 20 % för alla kommungrupper utom en (förortskommuner till större städer) där bortfallet
var 25 %.
2. Enkäten till länsstyrelsen
En enkät skickades ut till samtliga länsstyrelser den 16 november och svarstiden var tre veckor.
Två påminnelser gjordes. För att förbättra svarsfrekvensen förlängdes svarstiden efter dessa med
en vecka.
19 länsstyrelser svarade vilket gav en svarsfrekvens på 90 %.

3. Intervjuer med branschföreträdare
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Sex branschföreträdare kontaktades av Naturvårdsverket med en förfrågan om intresse för att
medverka vid en intervju. En sjunde företrädare intervjuades på förslag av en av de övriga aktörerna.
Intervjuerna tog 1,5 - 2 timmar och utgick från frågeområden som hade skickats ut i förväg. Fyra
av intervjuerna gjordes på plats hos företrädarna, tre gjordes via telefon. Frågeområdena var:






Lagstiftningens krav - hur fungerar det idag, den egna och kundernas hantering av
farligt avfall
Avvikelser t ex felsortering, illegal export
Avfallsströmmar; hantering problem och orsaker
Tillsyn

Företrädarna fick inför rapportens färdigställande faktagranska och uttala sig om de delar av
materialinsamlingen som var hämtad från intervjuerna.
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Bilaga 2. Enkätformulär56

Välkommen till Naturvårdsverkets enkät om hantering och tillsyn av farligt avfall!
Syftet med enkäten är att få en uppdaterad bild av de operativa tillsynsmyndigheternas syn på hantering och tillsyn av farligt avfall.
Underlaget ska användas som stöd i NV:s tillsynsvägledning och som stöd till två aktuella regeringsuppdrag.
Vi behöver ditt svar senast 2 december.
Stort tack på förhand för er hjälp och medverkan!
Vänliga hälsningar
Anna Lundmark Essen (anna.lundmark‐essen@naturvardsverket.se) och Björn Persson (bjorn.persson@naturvardsverket.se), Natur‐
vårdsverket.
Definitioner:
Avfallsproducent: verksamhet som ger upphov till farligt avfall.
Avfallsanläggning: verksamhet som huvudsakligen tar emot och behandlar farligt avfall, såsom mellanlagrings‐ eller behandlingsan‐
läggning.
INTRODUKTIONSFRÅGOR
1. Hur många objekt inom följande prövningsnivåer har ert miljökontor tillsynsansvar för?
1‐20

21‐50

51‐100

101‐

Har inga objekt

Vet ej

A‐anläggningar
B‐anläggningar
C‐anläggningar
D‐anläggningar

2a. Är hanteringen av farligt avfall en del av tillsynen vid alla typer av miljöfarliga verksamheter?
Ja
Nej
Ingen uppfattning
2b. Vid vilka typer av verksamhetsutövare/branscher/på vilken prövningsnivå är det mindre viktigt (Öppet svar)?
3a. Har ert miljökontor sedan 2010 genomfört något tillsynsprojekt eller liknande där farligt avfall ingått som en viktig del?
Ja
Nej
3b. Om ja på fråga 3a, beskriv gärna vad du syftade på (Öppet svar).
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Introduktionstexten till enkäten har förkortats av utrymmesskäl. Se Bilaga 1 för mer information.
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REGELEFTERLEVNAD
I frågorna nedan efterfrågas en bedömning av om hanteringen är bristfällig eller tillfredsställande. Med tillfreds‐
ställande menas här att hanteringen är godkänd i enlighet med lagstiftningen. Med avfallsproducent avses
verksamhet som ger upphov till farligt avfall.
Med avfallsanläggning avses verksamhet som huvudsakligen tar emot och behandlar farligt avfall, såsom mellan‐
lagrings‐ eller behandlingsanläggning.
4. Generellt, hur anser ni att avfallsproducenternas/avfallsanläggningarnas/avfallstransportörernas hantering
är när det gäller: Att säkerställa att det farliga avfallet inte blandas med annat avfall eller späds ut?
Tillfredsställande

Bristfällig

Har inga objekt

Har inte bedrivit tillsyn

A‐verksamhet som är avfallsproducent
A‐verksamhet som är avfallsanläggning
B‐verksamhet som är avfallsproducent
B‐verksamhet som är avfallsanläggning
C‐verksamhet som är avfallsproducent
C‐verksamhet som är avfallsanläggning
U‐verksamhet som är avfallsproducent
Avfallstransportör
5. Kommentera gärna ert svar på föregående fråga utifrån branschtillhörighet eller annat (Öppet svar).
6. Generellt, hur anser ni att avfallsproducenternas/avfallsanläggningarnas hantering är när det gäller: Att
klassa det farliga avfallet rätt
Tillfredsställande

Bristfällig

Har inga objekt

Har inte bedrivit tillsyn

A‐verksamhet som är avfallsproducent
A‐verksamhet som är avfallsanläggning
B‐verksamhet som är avfallsproducent
B‐verksamhet som är avfallsanläggning
C‐verksamhet som är avfallsproducent
C‐verksamhet som är avfallsanläggning
U‐verksamhet som är avfallsproducent
7. Kommentera gärna ert svar på föregående fråga utifrån branschtillhörighet eller annat (Öppet svar).
8. Generellt, hur anser ni att avfallsproducenternas/avfallsanläggningarnas hantering är när det gäller: Att
säkerställa en god intern hantering av farligt avfall (lagring mm)?
Tillfredsställande

Bristfällig

Har inga objekt

Har inte bedrivit tillsyn

A‐verksamhet som är avfallsproducent
A‐verksamhet som är avfallsanläggning
B‐verksamhet som är avfallsproducent
B‐verksamhet som är avfallsanläggning
C‐verksamhet som är avfallsproducent
C‐verksamhet som är avfallsanläggning
U‐verksamhet som är avfallsproducent
9. Kommentera gärna ert svar på föregående fråga utifrån branschtillhörighet eller annat (Öppet svar).
10. Generellt, hur anser ni att avfallsproducenternas/avfallsanläggningarnas/ avfallstransportörernas hante‐
ring är när det gäller: Att leva upp till anteckningsskyldigheten (anteckna uppkommet farligt avfall och spara
dessa i 3 år)?
Tillfredsställande
A‐verksamhet som är avfallsproducent
A‐verksamhet som är avfallsanläggning
B‐verksamhet som är avfallsproducent
B‐verksamhet som är avfallsanläggning
C‐verksamhet som är avfallsproducent
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Bristfällig

Har inga objekt

Har inte bedrivit tillsyn
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C‐verksamhet som är avfallsanläggning
U‐verksamhet som är avfallsproducent
Avfallstransportör
11. Kommentera gärna ert svar på föregående fråga utifrån branschtillhörighet eller annat (Öppet svar).
12. Generellt, hur anser ni att avfallsproducenternas/avfallsanläggningarnas/ avfallstransportörernas hante‐
ring är när det gäller: Att säkerställa att transportdokument upprättas?
Tillfredsställande

Bristfällig

Har inga objekt

Har inte bedrivit tillsyn

A‐verksamhet som är avfallsproducent
A‐verksamhet som är avfallsanläggning
B‐verksamhet som är avfallsproducent
B‐verksamhet som är avfallsanläggning
C‐verksamhet som är avfallsproducent
C‐verksamhet som är avfallsanläggning
U‐verksamhet som är avfallsproducent
Avfallstransportör
13. Kommentera gärna ert svar på föregående fråga utifrån branschtillhörighet eller annat (Öppet svar).
14. Generellt, hur anser ni att avfallsproducenternas/avfallsanläggningarnas/ avfallstransportörernas hante‐
ring är när det gäller: Att säkerställa att det farliga avfallet lämnas till godkänd behandlingsanläggning?
Tillfredsställande

Bristfällig

Har inga objekt

A‐verksamhet som är avfallsproducent
A‐verksamhet som är avfallsanläggning
B‐verksamhet som är avfallsproducent
B‐verksamhet som är avfallsanläggning
C‐verksamhet som är avfallsproducent
C‐verksamhet som är avfallsanläggning
U‐verksamhet som är avfallsproducent
Avfallstransportör
15. Kommentera gärna ert svar på föregående fråga utifrån branschtillhörighet eller annat (Öppet svar).

Följande fyra fritextfrågor hör ihop och behandlar särskilt problematiska avfallsströmmar. Numrera svaren och
låt numreringen följa med genom samtliga frågor.
16. Vilka avfallsströmmar ser du som särskilt stora miljö‐ eller hälsoproblem (Öppet svar)? (ange max 3, num‐
rera)
17. Varför är dessa avfallsströmmar ett problem (Öppet svar)
18. Vilka ämnen eller egenskaper är det som utgör problemet/risken (Öppet svar)?
19. Hur kan man komma till rätta med problemen (Öppet svar)?
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GENERELLA BEDÖMNINGAR
20. Hur ofta har ni i tillsynen eller via annan kännedom uppmärksammat följande angående farligt avfall
(frågan avser den egna tillsynsmyndigheten under de senaste 3 åren):
Fler än 4
ggr/år

2‐4 ggr/år

2‐4 ggr de
senaste 3
åren

1 gång de
senaste 3
åren

Mer sällan

Transport av farligt avfall utan
tillstånd från länsstyrelsen
Att ej godkända motta‐
gare/anlägg‐ningar tar hand om
farligt avfall
Illegal export av farligt avfall
Dumpning/tippning av farligt
avfall
Eldning av farligt avfall
Kvarlämnat farligt avfall vid
konkurs
Annat
21. Om ni kryssat i alternativet "Annat" i fråga 17, ange vad/hur ofta eller annan information som ni vill till‐
lägga (Öppet svar).
22a. I vilket led i hanteringen av farligt avfall uppstår det oftast brister?
Vid källan/på företaget
Vid mellanlagring
Vid transport
Vid behandling
Ingen uppfattning
22b. Varför i det ledet och hur kan bristerna åtgärdas (Öppet svar)?
Vad anser du om följande påstående:
23. "Det mesta av det farliga avfallet hamnar där det ska".
Ja, det stämmer mycket bra
Ja, det stämmer ganska bra
Nej, det stämmer ganska dåligt
Nej, det stämmer mycket dåligt
Har ingen uppfattning
24. Vill ni tillägga något beträffande denna enkät eller om hanteringen av farligt avfall (Öppet svar)?
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Bilaga 3. Hanteringen av farligt avfall från utvärderingen 2007, per krav,
(Källa NV 2007 5722 samt dess underlag)
Tabell 2007:1. ”Hur anser du att avfallsproducenternas hantering är när det gäller att säkerställa att det farliga avfallet inte blandas med annat avfall eller späds ut?”
Prövningsnivå

A (24)

B (50)

C (44)

U (44)

Tillfredsställande

21 (88 %)

44 (88 %)

34 (77 %)

15 (34 %)

Bristfällig

1 (4 %)

1 (2 %)

6 (14 %)

17 (39 %)

Har inte bedrivit
tillsyn

0 (0 %)

2 (4 %)

2 (5 %)

10 (23 %)

Ej svar

2 (8 %)

3 (6 %)

2 (5 %)

2 (5 %)

Tabell 2007:2. ”Hur anser du att avfallsproducenternas hantering är när det gäller att
klassa det farliga avfallet rätt?”
Prövningsnivå

A (24)

B (50)

C (44)

Tillfredsställande

20 (84 %)

43 (86 %)

25 (57 %)

U (44)
14 (32 %)

Bristfällig

2 (8 %)

2 (4 %)

13 (30 %)

16 (36 %)

Har inte bedrivit
tillsyn

0 (0 %)

2 (4 %)

4 (9 %)

12 (27 %)

Ej svar

2 (8 %)

3 (6 %)

2 (5 %)

2 (5 %)

Tabell 2007:3. ”Hur anser du att avfallsproducenternas hantering är när det gäller att säkerställa en god intern hantering av farligt avfall (lagring mm)?”
Prövningsnivå

A (24)

B (50)

C (44)

U (44)
10 (23 %)

Tillfredsställande

20 (83 %)

41 (82 %)

28 (64 %)

Bristfällig

3 (13 %)

6 (12 %)

14 (32 %)

26 (59 %)

Har inte bedrivit
tillsyn

0 (0 %)

1 (2 %)

1 (2 %)

8 (18 %)

Ej svar

1 (4 %)

2 (4 %)

1 (6 %)

0 (0 %)

Tabell 2007:4. ”Hur anser du att avfallsproducenternas hantering är när det gäller att leva
upp till anteckningsskyldigheten (anteckna uppkommet farligt avfall och spara dessa i 5
år?”
Prövningsnivå

A (24)

B (50)

C (44)

U (44)

Tillfredsställande

17 (71 %)

34 (68 %)

9 (21 %)

2 (5 %)

Bristfällig

0 (0 %)

6 (12 %)

31 (70 %)

33 (75 %)

Har inte bedrivit
tillsyn

6 (25 %)

10 (20 %)

3 (7 %)

8 (18 %)

Ej svar

0 (4 %)

0 (0 %)

1 (2 %)

1 (2 %)

Tabell 2007:5. ”Hur anser du att avfallsproducenternas hantering är när det gäller att se
till att transportdokument upprättas?”
Prövningsnivå

A (24)

B (50)

C (44)

U (44)

Tillfredsställande

13 (54 %)

29 (58 %)

13 (30 %)

5 (11 %)

Bristfällig

2 (8 %)

6 (12 %)

23 (52 %)

26 (59 %)

Har inte bedrivit
tillsyn

9 (38 %)

13 (26 %)

6 (14 %)

11 (25 %)

Ej svar

0 (0 %)

2 (4 %)

2 (5 %)

2 (5 %)
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Tabell 2007:6. ”Hur anser du att avfallsproducenternas hantering är när det gäller att se
till att avfallet lämnas till en godkänd mottagare/behandlingsanläggning?”
Prövningsnivå

A (24)

B (50)

C (44)

Tillfredsställande

21 (88 %)

42 (84 %)

27 (61 %)

17 (39 %)

Bristfällig

2 (8 %)

3 (6 %)

12 (27 %)

17 (39 %)

Har inte bedrivit
tillsyn

0 (0 %)

3 (6 %)

4 (9 %)

9 (20 %)

Ej svar

1 (2 %)

2 (4 %)

1 (2 %)

1 (2 %)
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Tillsyn/Information: Information (3)/Bättre tillsyn på egenkontrol‐
len/Tillsyn/Bättre tillsyn/Informationsprojekt/
Tillsynsprojekt?/Mer resurser till miljötillsynen/Ökad tillsyn/ In‐
formation och utbildning till entreprenörer, markägare och exploa‐
törer/Tydlig information till VU/Informationsinsatser.
TVL: TVL från NV för att peka ut viktiga områden för TM att arbeta
med. Ger också gemensamt synsätt över landet/Tydligare vägled‐
ning om klassningen, vägledning om godkända syften med använd‐
ningen/ Bättre TVL/TVL/Riktade insatser med utbildning och info till
olika branschorganisationer/Gemensamma tillsynsprojekt regionalt
och nationellt/Tydlig vägledning, klassificering FA.
Myndighetssamarbete: Kommunikation över kommungrän‐
ser/Bättre samarbete mellan kommuner/Kommunövergripande
arbeten.
Övrigt: Högre krav på dokumentation/Enkla rutiner till den som åtar
sig denna typ av arbeten/Rättsfall/Bättre kontroll, f.f.a. innan
massor grävs upp/Ändrat regelverk/Reglering av föroreningsinne‐
håll, t.ex. i förordning/Utvecklad användning av restprodukter.

Specificerade ämnen: Tungmetaller (5)/ Olja,
oljeprodukter, PAH:er (4)/Metaller (1).
Övrigt: Beror på föroreningstypen/Farliga
ämnen som gör att det måste hanteras på ett
bra sätt. Ibland kan dock rädslan för dessa
ämnen försvåra återvinning/Stort antal
ämnen/Flytande FA utan invallning/En mängd
olika föroreningar/
Blandat föroreningsinnehåll/Kan innehålla ej
synliga föroreningar, kan få snabb spridning/
Förorenade massor/Stora volymer, mängder
med många gånger osäkert inne‐
håll/Oorganiska, organiska ämnen, bedöm‐
ning av ekotox H14/ Stora mängder av förore‐
nade schaktmassor innebär att man smetar ut
föroreningar på ett stort område/Alla möj‐
liga/Inte ämnesinnehållet utan resursslöse‐
riet/Eventuella föroreningar/
Miljögifter generellt.

Kontroll/uppföljning/tillsyn: Svåra att kontrollera/Passerar ofta kommungränser vilket
försvårar uppföljning/Stora mängder, dålig kunskap, dålig kontroll i alla led/Många led o
transporter/Stora mängder, många aktörer, uppkommer och används utanför fasta tillsyns‐
Förorenade massor (10),
objekt, kreativa lösningar för omhändertagandet/Ingår inte som en del av vår ordinarie
Schaktmassehantering (5),
tillsyn/Svårt att bedriva tillsyn/ Uppföljning omöjlig/svår/tidskrävande/Stora projekt, svårt att
Massa‐hantering/massor (3),
räcka till med miljötillsynen, oklara roller vid infrastrukturprojekt mellan Trafikverk‐
Förorenad mark (1), Förore‐
underentreprenörer/Svårt att kontrollera volymer och föroreningsgrad.
nade jordar (1), Hantering av
Miljörisk: Risk för att föroreningar sprids (2)/Låg kunskapsnivå i branschen om föroreningsin‐
jordmassor (1), Massahante‐
nehåll (2)/Stora mängder som inte är "jättesmutsiga" men läggs i naturen, på åkermark, i
ring vägbyggnationer (1),
skogen och liknande/Det utförs stora mängder schaktarbeten i landet. Vår bedömning är att
Schaktmassor av okänd
det frekvent sker en bristfällig bedömning av förekomsten av föroreningar i dessa mas‐
kvalitet som transporteras
sor/Avfall som är förorenat men inte så mycket att det ska klassas som FA/Det gäller t.ex.
av flera entreprenörer (1),
förorenade uppgrävda schaktmassor och byggmaterial som t.ex. PVC, betong m.m./Det
Schaktmassor/kompost
hamnar lätt på "fel" ställe.
(rötslam
Kunskapsrelaterat: Bristande kunskap om lagkrav och hantering/Dålig kunskap kring äm‐
mm)/anläggningsjord ‐
net/Spegelingång, klassificeringsproblem.
sällan FA (1), Utvinningsav‐
Övrigt: Många ser det inte som ett avfall, utan det kan säljas och hamna varsomhelst/Det
fall från bergtäkter (1)
kostar för lite att lämna bort sitt avfall osorterat/Innebär resursslöseri med naturresurser och
naturvärden.

Massor och jordar
(25):

Hur kan man komma till rätta med problemen?

Vilka ämnen eller egenskaper är
det som utgör proble‐
met/risken?

Bilaga 4. Avfallströmmar
Varför är dessa avfallsströmmar ett problem?
Avfallsströmmar
som är särskilt stora
miljö‐ eller hälso‐
problem
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Export (12): GRÖT (4),
Illegal GRÖT (4), Export av
avfall (1), Olaglig export av
FA till U‐länder (1), Vitvaror
fr hushåll som exporteras
som elprod. (1), Illegal
handel FA (1)

ningsavfall (9), CFC‐haltigt
rivningsavfall (1), Asbest (1),
Osorterade rivningscontain‐
rar (1)

Bygg‐ och rivningsav‐
fall (12): Bygg‐ och riv‐

Tillsyn/myndighetssamverkan: Samverkan polis‐tull‐länsstyrelse‐
kommun och mottagningsanläggning/Ökad tillsyn inom polis och
tull/Öka tillsynen. Öka samverkan mellan myndigheter/Större
insatser i gränskontrollen. Ökat samarbete mellan polismyndigheten
och miljökontoren. Samverkansprojekt/Skärpt gränskontroll/Mera
tillsyn, ev. ändrade regler/Fortsatt tillsyn, kontoller vid hamnar,
fällande brottsmål.
Övrigt: Reglerat pantsystem [vitvaror] för den svenska/europeiska
marknaden? Vitvaror säljs ju som sämre begagnade för upp till 300
kr, om alla skulle få ngn 100 lapp vid inlämning skulle det inte vara
lika intressant att sälja det som en produkt.
Specificerade ämnen: Metaller, tungmetaller,
lödmetaller (3)/Blybatterier, bilbatterier
(2)/elektronik, elektronikskrot
(2)/Freoner/Däck/Flamskyddsmedel/ kataly‐
satorer/PAH/Oljor/ cancerogena ämnen vid
avfallseldning/Flytande FA/Växthusgaser
Övrigt: Spridning av farliga ämnen vid felaktig
hantering av avfallet.
Tillsyn: Avfallsflödet sker över kommungrän‐
ser vilket försvårar tillsyn lokalt.

Kontroll: Dålig gränskontroll, flertal obevakade övergångar/Svårt att få kontroll över
Miljörisk/hantering: Osäkert omhändertagande i ankomstlandet/Omhändertagandet blir
okontrollerat/Avfallet omhändertas av ej godkända mottagare/Ingen eller liten kontroll av
miljöeffekter utanför unionen/[FA] hamnar i länder med dålig hantering miljö‐ och hälso‐
mässigt/Avfallet tas inte omhand [vitvaror] utan man tillåter att se det som en produkt och
mer eller mindre ljusskygga verksamheter kan exportera detta vidare ut i världen/Stor risk för
felaktig hantering.
Illegal verksamhet: Illegal oanmäld verksamhet/Inga regler följs, stöldgods/Illegala, mycket
pengar
Övrigt: Risk att avfall exporteras/Svårt att avgöra om det är avfall eller produkt.
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Tillsyn/Information: Prioritera och intensifiera tillsynen/Tillsyn och
information/ Ökad tillsyn/Uppföljning av tillsynen/Bättre uppfölj‐
ning av kontrollplaner, förebyggande information/Information och
utbildning till fastighetsägare, entreprenörer, transportörer och
mottagare
TVL: Jag tror mycket på TVL från NV. När det gäller CFC‐blåst isole‐
ring har nu NV kommit ut med vägledning och jag tror att det
kommer hända saker
Krav och regelverk i övrigt: Mer kontroll enligt PBL på ffa kontroll‐
ansvariga vid rivningslov och uppföljning av rivningslov/Ev. större
krav på materialinventering vid rivning, större krav på de som
sorterar byggavfall. Ev. att det endast får vara godkända anläggning‐
ar som får sortera rivningsavfall (ungefär som med elav‐
fall)/Noggrannare bedömning av klassningen, krav från myndig‐
het/Ekonomiska citament, bindande krav på sortering av fler
avfallsslag.
Övrigt: Samverkan med byggnadskontor/Är ett gråzonsavfall med
avseende på hushållsdefinitionen.

Specificerade ämnen: Asbest, asbestfibrer,
asbestfogar (3)/Tungmetaller (2)/CFC
(2)/Plaster/PCB/Behandlat trä/Tjärade ytor
Övrigt: De dolda isoleringsmaterialen/Mängd
och brist på kunskap om innehållet/Diverse
farliga ämnen/Ofta blandat avfall, svårinven‐
terat/Egentligen kanske inget större FA‐
problem förutom att det kommer att eldas i
fel pannor, deponeras på fel deponi.
Tillsyn: Samverkansproblem PBL/MB i tillsy‐
nen.

Hantering/innehåll: Stora volymer med blandat och ofta okänt innehåll/Tas omhand på fel
sätt/ Okunskap kring att byggmaterial kan innehålla föroreningar/Byggavfall sorteras i mindre
utsträckning än annat avfall, materialinventeringar saknas eller är bristfälliga, FA upptäcks
inte/ Bristande kunskap om lagkrav och hantering. Avfallet kommer i kontakt med med
flertalet personer, entreprenörer. Stor del FA/Svårkontrollerat. Lätt och billigt att bränna på
plats, stor spännvidd farligt‐ofarligt/Kunskapen om detta avfall [CFC] är dålig hos TM och
avfallshanterare, alla behandlar det som IFA och det tar tid att ändra ett beteende/Vissa
kommuner vill inte gärna ta emot detta avfall [asbest]p.g.a. hanteringssvårigheter och ar‐
betsmiljöfrågor. Någon kommun tar dessutom ut en avgift vilket kan leda till att avfallet
hamnar fel/Det finns ingen som tar totalt ansvar för vad [rivnings]containrarna innehåller.
Tillsyn: Tillsynsobjekten ingår inte som en del av vår ordinarie tillsyn, och det är därför omöj‐
ligt att hinna med den.
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rier/elektronik (6), Elektriska
o elektroniska apparater (1),
Elkabel (1)

El‐ och elektronikav‐
fall (8): Elavfall inkl batte‐

Skrotbilar/bilskrotning
(10): Skrotbilar/sämre beg.
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Illegal verksamhet: Risk för stöld och illegal export/Blybatterier liksom elavfall exporteras
illegalt/Innehållet och illegal export/Problematiken Gränsöverskridande trp.
Miljörisk/hantering: Elavfall blandas ibland ihop med metaller och det kan ibland vara oklart
vad som räknas som elavfall t.ex. i samband med en rivning. Förbehandlingen går väldigt fort
och frågan är om alla farliga komponenter plockas bort och om återvinningen av värdefulla
metaller är optimal/Sorteras och vägs in på så olika sätt/Stora mängder, oidentifierade
ämnen i dem, dålig kontroll på vad saker tar vägen/FA, men klassas sällan som det och eldas
ofta [elkabel].

Illegal verksamhet: Sedan skrotbilspremien försvann hamnar mängder av bilar i naturen och
hos oseriösa företag och kriminella/Skapar en marknad för ljusskygga verksamheter där de
kan få pengar för att leverera en vara med inbyggda miljöproblem som hamnar utanför
Bilar (5), Fluff/Fluff 191003*‐
EU/Illegal marknad.
191004 (2), Över‐
Miljörisk/hantering: Borttagen skrotpremie, avfallet hamnar inte på auktoriserad
givna/stulna/slaktade bilar
bilskrot/Svårt att hantera, få vill ta emot det, kan självantända [fluff]/Farliga ämnen läcker ut i
(1), Illegal bilskrotning (1),
miljön, okontrollerad skrotning/Svåranalyserat, spegelingång klassificeringsproblem [Fluff
FA från bilskrotar (1)
191003*‐191004]/Skrotning av bilar kräver ordentliga anläggningar för att det inte ska bli ett
miljöproblem.
Övrigt: Skrotbilar, svåra att komma åt, hobby eller inte.

Ekonomiska incitament: Inför en rejäl skrotbilspremie (igen) (3)/
Pantsystem på bilar så att det inte blir lockande att lämna bilen hos
svartskrotare/Göra det lättare att bedriva handel med reservdelar
om det skulle uppfattas som krångligt idag/ Ekonomiska incitament
/Ökad kontroll av skrothandel
Tillsyn och TVL: Tillsyn/kanske mer intensiv tillsyn/Tydlig vägledning
klassificering FA
Kontroll: Polis bör söka mer efter stulna bilar/Polisiär aktivitet

Tillsyn: Ökad tillsyn/Bättre tillsynsverktyg och samarbete mellan
myndigheter/Bedriva tillsyn på illegala skrotverksamheter
TVL: Jag tror mycket på TVL från NV. TVL är viktig för att peka ut
vilka områden som är viktiga för tillsynsmyndigheten att arbeta
med. Vägledning gör också att man får ett gemensamt synsätt i de
olika kommunerna och länen på vilka krav som ska ställas. Att
behandla företagen lika är oerhört viktigt eftersom de konkurrerar
med varandra.
Övrigt: Möjligheter i lagstiftningen att ställa hårda krav på verksam‐
heter där elavfall uppkommer vad gäller förvaring även ur stöldsyn‐
punkt/Tydligare bedömning av hur klassningen och hantering
sker/Ökat producentansvar, lämna in din gamla produkt när du
köper en ny, ökad livslängd, högre återvinningsgrad/Mer förebyg‐
gande arbete/Samverka mellan olika myndigheter.

Specificerade ämnen: Oljor, oljeprodukter,
petroleumprodukter (3)/Metaller, tungmetal‐
ler (2) /Elskrot / Batterier/Vätskor
Övrigt: Läckage och utsläpp av ämnen som
egentligen borde saneras på en godkänd
anläggning för skrotbilar/Alla ingående detal‐
jer i en bil som utgör FA/Brandrisk
[fluff]/Sådant som läcker ut till marken när
bilar skrotas illegalt utomhus utan hårdgjorda
ytor.

Specificerade ämnen: Tungmetaller
(3)/Flamskyddsmedel (2)/ PVC/Mjukgörare/
Organiska föreningar.
Övrigt: Innehåller många farliga ämnen men
också metaller som är värda att återvinna/
Egentligen mycket ickefarligt material som
klassas pga en oftast liten mängd farliga
ämnen/Många olika ämnen.
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Bly (3)/Batterisyra, batterivatten (3).

Globalt, utvinning av bly/Förekommer mkt stölder som orsakar miljöproblem/Okända upp‐
samlare, hantering okänd hur,var,mängd samt slutdestination.

Fordonsbatterier (3):

Giftiga ämnen.

Felaktig hantering, exempelvis eldning eller tömning i naturen eller avloppsnät kan leda till
stora konsekvenser/Risk för läckage.

Flytande FA (2)
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Olika
totalhalter kontra laktest, vad gäller för
klassning/Spridning av farliga ämnen till mark
och vatten.

Svårt att bedöma om det är bortskaffande eller ett lämpligt material att använda. Otydlig
reglering (svår handbok). Svårt för alla både entreprenörer, verksamhetsutövare och tillsyns‐
myndighet. Avfallsström som är svår att kontrollera och spårbarhet saknas!/Svårt bedöma
ringabegreppet och lokalisering/Risk för spridning av farliga ämnen i opåverkad miljö.

Avfall för anlägg‐
ningsändamål (3)

Bilbatterier (2), Fordonsbat‐
terier (1)

Ökad tillsyn/Om möjligt förbättrat regelverk så att VU får svårare att
"dölja" avfallsflöden/Säkrare hantering och förvaring/Nationellt
registersystem.

Bättre handbok/Bättre vägledning. Tydligare riktvärden/
Informera berörda vad som gäller.

Vu kan låsa in/Ändra rutiner för insamling/Vid tillsyn på verksam‐
heter kräva kvitto på lämnat farligt avfall/Polis och åklagare priori‐
tera olaglig insamling.

Öka tillsynen, öka kunskapen hos företag och privatpersoner/
Kommunalt bolag berett att ta emot mindre mängder FA från
företag på ÅVC:er/Följa upp dokumentation källa ‐‐
>mottagninganläggning.

När FA lämnas till ÅVC får företagen ej doku‐
mentation. Tillsynsmyndigheten kan inte
kontrollera om avfallet verkligen lämnats till
ÅVC eller om det hamnat på villovägar/Alla
typer av farliga ämnen.

Risk att farligt avfall hamnar på fel ställe pga antingen okunskap eller oseriösa före‐
tag/Eftersom kommunala avfallsbolaget endast tar FA från privatpersoner har småföretagen
endast alternativen att samla FA i verksamheten i flera år, för att få tillräcklig mängd för att
beställa hämtning av entreprenör, alternativt att åka till ÅVC och låtsas vara privatperso‐
ner/Svåra att kontrollera, ej prioriterade objekt.

Mindre verksamheter
(3): FA från mindre företag/

privatpersoner (1), Små U‐
verksamheter (1), Oanmälda
transporter U‐verksamheter
(1)

Vägledning: Tydlig vägledning klassificering FA/Tydligare vägledning
om klassningen, vägledning om godkända syften med användning‐
en/Bättre och tydligare klassificeringsstöd (standards och vägled‐
ning)
Övrigt: Ändrade konsumtionsmönster.

Specificerade ämnen: Tungmetaller/ Kad‐
mium, krom, kvicksilver/Metaller (3)/Dioxiner
(2)
Övrigt: Stort antal ämnen/Bedömning av
ekotox H14.

Klassning: Spegelingång, klassificeringsproblem/Svårklassificerat, måste i dagsläget depone‐
ras.
Hantering: Stora mängder, många aktörer, uppkommer och används utanför fasta tillsynsob‐
jekt, kreativa lösningar för omhändertagandet/Inget nationellt mottagningsställe, inga be‐
handlingsanläggning/Stora volymer och cirkulär ekonomi.

Askor (5): Askor (2),
Flygaska (1), Hantering av
flygaska fr. förbränningsanl.
(1), Avfallsförbränningsaskor
(1)
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En utvärdering baserad på
tillsynsmyndigheternas bild

Att begränsa avfallets mängd och hindra spridning av farliga ämnen
är viktiga insatser för att miljömålen ska kunna nås. Avfall som
innehåller ämnen som är särskilt farliga för människa och miljö benämns farligt avfall. En rad problem kopplade till farligt avfall har
konstaterats under de senaste åren, bland annat brister i tillsyn över
transporter, illegal export, osäkerhet i avfallsstatistiken samt brister i
hanteringen av farligt avfall hos företag.
Naturvårdsverket utvärderade hur tillsynen och hanteringen
av farligt avfall fungerade 2007. 2015 fanns motivet att göra en ny
utvärdering av frågan, vars resultat presenteras i denna rapport.
Utvärderingen ger i första hand tillsynsmyndigheternas bild av verksamhetsutövares hantering.
Resultaten visar att större verksamheter bedöms ha en bättre
hantering än mindre verksamheter, även om en viss förbättring i
bedömningen av de mindre kan noteras. Problem i avfallshanteringen bedöms främst uppkomma vid källan. Problematiska
avfallsströmmar som lyfts fram är massor och jordar, bygg- och
rivningsavfall, skrotbilar/bilskrotning, el- och elektronikavfall samt
export av avfall. Tillsyn över farligt avfall bedrivs mer eller mindre
frekvent utifrån olika delar av lagstiftningen. De vanligaste bristerna
i hanteringen, utifrån tillsynsmyndigheternas bild, är upprättande av
transportdokument och anteckningsskyldigheten. I stort är bilden
av problemen och dess omfattning liknande den från 2007, även
om vissa mindre förändringar har skett. Sammanfattningsvis tyder
utvärderingen på att hanteringen av farligt avfall fungerar relativt
väl vid stora verksamheter. Sett till hela avfallssystemet utifrån de
krav som regelverket uttrycker, finns dock fortsatt brister.
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