RAPPORTERA FARLIGT AVFALL
TILL NATURVÅRDSVERKET

Sedan 1 november 2020 är det obligatoriskt för alla
verksamheter som hanterar farligt avfall att rapportera in uppgifter om avfallet i Naturvårdsverkets register.
1 januari 2022 infördes också en sanktionsavgift om
uppgifterna inte rapporteras i tid.
Syftet med rapporteringen är att få ett bättre grepp
om mängder och flöden av det farliga avfallet i samhället och för att säkerställa att det återvinns på ett
korrekt sätt.

NÄR DU KOMMER TILL OSS MED DITT FARLIGA AVFALL

VEM SKA RAPPORTERA?

MER INFORMATION

Alla i den kedja som hanterar det farliga avfallet är
skyldiga att rapportera:
• Den som har en verksamhet där farligt avfall
uppstår (produceras).
• Den som samlar in och/eller transporterar
farligt avfall.
• Den som tar emot och behandlar farligt avfall.

VAD SKA DU RAPPORTERA?
Du som antingen lämnar farligt avfall till en annan transportör eller själv transporterar ditt farligt avfall ska bland
annat rapportera:
• Typ av farligt avfall, med avfallskod.
• Mängd i kg.
• Din verksamhets CFAR-nummer (arbetsställe)
från SCB:s företagsregister.
• Organisationsnummer och kontaktuppgifter
till din verksamhet.
• Organisationsnummer och kontaktuppgifter
till den som ska ta emot ditt farliga avfall.

Som mottagare av farligt avfall ska även Renova Miljö
rapportera till naturvårdsverkets avfallsregister.
Om du själv transporterar ditt farliga avfall till oss
behöver vi veta:
• Ditt företags debiteringsadress.
• Ditt företags organisationsnummer.
• Vilken adress avfallet hämtats ifrån.

På naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfallfarligt-avfall kan du läsa mer om rapporteringen till
avfallsregistret och om klassificering och kodning.
Avfallskoder hittar du också i olika produkters säkerhetsdatablad. Avfallskoden är sexsiffrig och markerad
med asterisk (*) om det är farligt avfall.

VI KAN HJÄLPA DIG RAPPORTERA
För att underlätta för dig som kund erbjuder Renova Miljö tjänsten ”Rapportering av farligt avfall”. Vi ansvarar
då för inrapporteringen och säkerställer att de uppgifter
som Naturvårdsverket kräver alltid är korrekta och följer
reglerna för spårbarhet. Allt för att du ska känna dig trygg
med att hantering, rapportering och dokumentation av
ditt farliga avfall sker på rätt sätt.
Läs mer på renova.se eller kontakta vår kundservice på
kundservice@renova.se eller telefon 031-61 84 00.

FA & ELEKTRONIK

Adress von Utfallsgatan 27, Göteborg
Infart via avfallskraftvärmeverkets våghus
Avlämningstider för farligt avfall
Måndag - Fredag 07:00-15:00
Stängt 9:00-9:15 och 12:30-13:00
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