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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i avfallsförordningen (2020:614) 

Utfärdad den 22 december 2022 

Regeringen föreskriver1 i fråga om avfallsförordningen (2020:614) 
dels att nuvarande 3 kap. 14 § ska upphöra att gälla, 
dels att 1 kap. 1, 3 och 4 §§, 3 kap. 1, 13 och 16 §§ och rubriken närmast 

före 3 kap. 1 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 3 kap. 1 a–1 c, 13 a, 13 b, 14, 

15 b och 19 a §§, av följande lydelse. 

1 kap. 
1 §2    Denna förordning innehåller bestämmelser om avfall, avfallets 
hantering och avfallsförebyggande åtgärder. För vissa avfallsslag och viss 
avfallshantering finns ytterligare bestämmelser i andra förordningar eller i 
föreskrifter som har meddelats med stöd av andra förordningar. 

Förordningen är meddelad med stöd av 
– 15 kap. 17 § miljöbalken i fråga om 5 kap. 1–14 §§,
– 15 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 5 kap. 15 § och 9 kap. 1 § 5,
– 15 kap. 22 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 8 §,
– 15 kap. 29 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 16 §,
– 15 kap. 30 § miljöbalken i fråga om 5 kap. 18 §,
– 15 kap. 31 § miljöbalken i fråga om 3 kap. 18 §, 4 kap. 9 §, 6 kap. 1–8,

11–16 och 18–24 §§, 7 kap. 2–10 §§ och 9 kap. 1 § 4, 
– 15 kap. 34 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 2 och 3 §§,
– 15 kap. 38 § miljöbalken i fråga om 9 kap. 1 § 1 och 3 §,
– 15 kap. 39 § miljöbalken i fråga om 3 kap. 1–17, 19 och 19 a §§, 4 kap.

1, 4, 6–7 a och 10–14 a §§, 8 kap. 1 § och 9 kap. 1 § 2 och 3 och 2 och 3 §§, 
– 15 kap. 40 § miljöbalken i fråga om 2 kap. 1–4 §§, 4 kap. 15 § och 8 kap.

7–10 §§, 
– 15 kap. 45 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 7 c §, 7 kap. 1 och 10 §§ och

9 kap. 4–8 §§ och 10 § 2, 
– 15 kap. 46 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 19 §,
– 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 4 kap. 17 och 18 §§ och 8 kap.

6 §, och 
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och 
om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 
2018/851. 
2 Senaste lydelse 2022:1307. 
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SFS 2022:18713 §    I denna förordning avses med 
– beslut 2000/532/EG: kommissionens beslut av den 3 maj 2000 om

ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med 
artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 
94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet 
med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall, i lydelsen 
enligt kommissionens beslut 2014/955/EU, 

– förordning (EG) nr 178/2002: Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och 
krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedels-
säkerhet, 

– förordning nr 2150/2002: Europaparlamentets och rådets förordning
nr 2150/2002 av den 25 november 2002 om avfallsstatistik, 

– direktiv 2008/98/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG
av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i 
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851, 

– förordning (EG) nr 1013/2006: Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall, 

– förordning (EG) nr 440/2008: kommissionens förordning (EG)
nr 440/2008 av den 30 maj 2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, god-
kännande och begränsning av kemikalier (Reach), 

– förordning (EG) nr 1272/2008: Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upp-
hävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förord-
ning (EG) nr 1907/2006, 

– förordning (EG) nr 767/2009: Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 767/2009 av den 13 juli 2009 om utsläppande på marknaden 
och användning av foder, om ändring av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1831/2003 och om upphävande av rådets direktiv 
79/373/EEG, kommissionens direktiv 80/511/EEG, rådets direktiv 
82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG och 96/25/EG samt 
kommissionens beslut 2004/217/EG, 

– förordning (EG) nr 1069/2009: Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda 
att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 
1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter), 

– förordning (EU) nr 333/2011: rådets förordning (EU) nr 333/2011 av
den 31 mars 2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metall-
skrot upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/98/EG, 

– direktiv 2012/19/EU: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU
av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och 
elektronisk utrustning (WEEE), i lydelsen enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2018/849, 

– förordning (EU) nr 1179/2012: kommissionens förordning (EU)
nr 1179/2012 av den 10 december 2012 om kriterier för fastställande av när 
vissa typer av krossglas upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/98/EG, 
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SFS 2022:1871– förordning (EU) nr 715/2013: kommissionens förordning (EU)
nr 715/2013 av den 25 juli 2013 om kriterier för när kopparskrot upphör att 
vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG, 

– förordning (EU) nr 1257/2013: Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg 
och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, 

– förordning (EU) nr 1143/2014: Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och 
hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter, 

– förordning (EU) 2017/852: Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av 
förordning (EG) nr 1102/2008, och 

– förordning (EU) 2019/1021: Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar. 

4 §    I denna förordning avses med 
– brännbart avfall: avfall som brinner utan energitillskott efter det att

förbränningsprocessen har startat, 
– farligt avfall: avfall som i bilaga 3 beskrivs med en avfallskod markerad

med en asterisk (*), 
– icke-farligt avfall: avfall som inte är farligt avfall,
– livsmedelsavfall: livsmedel enligt definitionen i artikel 2 i förordning

(EG) nr 178/2002 som har blivit avfall, och 
– organiskt avfall: bioavfall, plastavfall och annat avfall som innehåller

organiskt kol. 

3 kap. 
Bioavfall 

1 §    Den som har bioavfall ska sortera ut åtminstone följande avfallsslag 
och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall: 

1. biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall som innehåller park-
slide eller invasiva främmande arter som finns upptagna på unionsför-
teckningen enligt förordningen (EU) nr 1143/2014, 

2. annat biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall än sådant som
avses i 1, och 

3. biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall.
Första stycket 3 omfattar ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett men

inte annat flytande bioavfall. 
Om det finns ett beslut om dispens från separat insamling enligt 13 b § av 

de avfallsslag som anges i första stycket eller föreskrifter om undantag från 
kraven på separat insamling som omfattar avfallsslagen ska utsortering 
i stället göras på ett sätt som möjliggör en insamling enligt beslutet eller 
föreskrifterna. 

1 a §    Den som samlar in bioavfall som har sorterats ut enligt 1 § ska samla 
in de avfallsslagen separat. 

1 b §    Kommunen ska samla in livsmedels- eller köksavfall som 
kommunen ansvarar för genom fastighetsnära insamling, från den fastighet 
där avfallet produceras eller från en plats i nära anslutning till fastigheten i 
de fall insamling från fastigheten inte är möjlig med hänsyn till fastighetens 
utformning och belägenhet, trafiksäkerhet eller andra omständigheter. 
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SFS 2022:1871Ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett, som inte samlas in med annat 
biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall, behöver inte samlas in 
fastighetsnära. 

1 c §    Den som behandlar bioavfall ska vid val av behandlingsmetod 
prioritera 

1. materialåtervinning, eller
2. annan behandling än materialåtervinning som sammantaget ger lik-

värdiga eller bättre miljöeffekter. 
Bioavfall som innehåller parkslide eller invasiva främmande arter som 

finns upptagna på unionsförteckningen enligt förordning (EU) nr 1143/2014 
ska dock förbrännas eller behandlas på annat sätt som förhindrar spridning 
av dessa arter. 

13 §3    Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från kraven 
på 

1. utsortering i 1, 4 och 10 §§ och 12 § första stycket,
2. att skilja förpackningarna från deras innehåll i 4 a §,
3. separat insamling i 1 a och 4 g §§,
4. fastighetsnära insamling i 1 b §, och
5. skild förvaring i 12 § första stycket.
Sådana föreskrifter får endast avse avfall där hanteringen annars inte är

genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 16 §. 

13 a §    Kommunen får meddela föreskrifter om 
1. att biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall som avses i 1 § 2

får hanteras tillsammans med biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller 
köksavfall, och 

2. undantag från kraven på val av behandlingsmetod i 1 c § första stycket.
Sådana föreskrifter får endast avse avfall där hanteringen annars inte är

genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 16 §. 

13 b §    Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från kravet på 
separat insamling i 1 a § för en begränsad tid om högst två år i fråga om 
avfall där separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som 
överväger nackdelarna enligt 16 §. 

Beslutet om dispens ska innehålla villkor om 
1. hur stor andel av hushållen respektive verksamheterna som omfattas av

dispens, och 
2. utbyggnaden av separat insamling.

14 §    En ansökan enligt 13 b § om dispens från kravet på separat insamling 
ska innehålla en redogörelse för hur stor andel av hushållen respektive 
verksamheterna i kommunen som har fastighetsnära insamling och en 
utbyggnadsplan som beskriver i vilken takt kommunen planerar att utöka 
den separata insamlingen under den period som ansökan omfattar. 

15 b §    Tillsynsmyndigheten får i fråga om bioavfall ge dispens från 
kraven på utsortering i 1 §. 

Dispensen får ges i fråga om avfall där utsortering inte är genomförbar 
eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 16 §. 

3 Senaste lydelse 2022:1307. 
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SFS 2022:187116 §4    Att samla in avfall separat eller fastighetsnära, att skilja förpack-
ningarna från sitt innehåll eller att sortera ut avfall ska inte anses genom-
förbart eller inte anses ge fördelar som överväger nackdelarna, om 

1. det inte är tekniskt genomförbart med hänsyn till god praxis för avfalls-
insamling, 

2. det skulle bli ett jämförbart återvinningsresultat med en annan hante-
ring, 

3. det inte ger det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfalls-
hanteringens sammanlagda miljöpåverkan, eller 

4. det skulle medföra oskäliga ekonomiska kostnader.

19 a §    Tillsynsmyndigheten får i fråga om utsorterat trädgårds- eller park-
avfall ge dispens från förbudet mot förbränning av separat insamlat avfall i 
19 § om förbränningen sker i samband med sådana offentliga tillställningar 
som avses i 2 kap. 3 § ordningslagen (1993:1617) och görs utan risk för 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

En dispens enligt första stycket ska avse en viss mängd avfall samt tid och 
plats. 

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024.
2. Förordningen ska tillämpas på ansökningar om dispens enligt 3 kap.

13 b och 15 b §§ som lämnas in efter den 22 december 2022. 

På regeringens vägnar 

ROMINA POURMOKHTARI 
Maria Jonsson 
(Miljödepartementet) 

4 Senaste lydelse 2022:1307. 
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