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Transport av  
grönlistat avfall 
Det krävs som regel en anmälan och godkännande vid 
gränsöverskridande transporter av avfall. Transport av 
icke-farligt avfall, så kallat informationspliktigt/grönlistat 
avfall, avsett för återvinning utgör ett undantag från denna 
regel. 

Denna vägledning innehåller information om krav  
gällande transporter av grönlistat avfall.

Den rättsliga bakgrunden anges i förordning (EG) nr 
1013/2006 om transport av avfall. Artiklarna 3 och 18 i  
förordningen rör transport av grönlistat avfall.
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Krav vid tillämpning av förfarandet för 
transport av grönlistat avfall

Följande krav rörande mottagarlandet 
samt klassificering och behandling av  
avfallet ska uppfyllas om mängden 
transporterat avfall överstiger 20 kg.
 
1. Avfallet klassificeras som 
grönlistat
Avfallet ska klassificeras som grön- 
listat i enlighet med förordning (EG)  
nr 1013/2006 om transport av avfall. 
Detta innebär att avfallet ska förteck-
nas i bilaga III, IIIA eller IIIB i förord-
ningen. Avfall som förtecknas i bilaga 
IIIB klassificeras enbart inom EU som 
grönlistat avfall. 

Grönlistat avfall inbegriper sådant avfall 
som inte utgör någon sannolik risk för 
miljön vid transport för återvinning. 
Exempel: metallskrot (B1010), avfall av 
papper (B3020) och elektroniskt avfall 
och tillvaratagna elektroniska kompo-
nenter som lämpar sig för återvinning av 
metaller och ädelmetaller (GC020).

Tillämpliga avfallskoder finns i följande 
bilagor till förordning (EG) nr 1013/2006 
om transport av avfall:
- Bilaga III, bilaga IIIA och bilaga IIIB
- Bilaga V, del 1, förteckning B

Oavsett om avfallsslagen är inkluderade 
i de bilagor som hänvisas till ovan får de 
inte klassificeras som grönlistat om de 
är förorenade av annat material som 
är farligt eller omöjliggör återvinning av 
avfallet på ett miljöriktigt sätt. Kontroll-
era att klassificeringen är giltig även i 
mottagarlandet.

AVFALLETS RENHET
Generellt ska det grönlistade  
avfallets renhet vara över 90  
vikt %. Striktare krav kan gälla  
för vissa avfallsslag. Det kan  
även finnas specifika nationella 
krav.
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2. Avfallet ska gå till återvinning
Avfallet ska transporteras för åter- 
vinning. Återvinningsförfaranden  
(R-koder) förtecknas i bilaga II till  
direktiv 2008/98/EG om avfall.

Export av avfall avsett för bortskaffan-
de kräver alltid ett tillstånd, oavsett om 
det har farliga egenskaper eller ej. Ett 
undantag är transport av avfall som är 
avsett för laboratorieanalys som inte 
överstiger 25 kg. 

PLASTAVFALL
Bland annat plastavfall kan  
innehålla långlivade organiska 
föroreningar (POPs). Notera  
att det finns särskilda krav för 
hantering av sådant avfall. 
Bestämmelser om hantering av 
avfall som innehåller POPs finns  
i förordning (EG) nr 850/2004.

FO
TO

: H
A

N
N

E
LE

 N
IK

A
N

D
E

R
 N

 

FO
TO

: U
N

S
PL

A
S

H
.C

O
M

 



7

3. Mottagarland
Gränsöverskridande avfallstranspor-
ter av grönlistat avfall tillåts inom EU/
OECD/EFTA. Det finns landspecifika 
krav för export av grönlistat avfall till 
länder utanför OECD. Kraven finns i 

förordning (EG) nr 1418/2007. Tillämp-
liga förfaranden fastställs för export av 
avfallsslag som klassificeras i enlighet 
med Baselkonventionen eller OECD-av-
talet. Exporten av vissa avfallsslag 
till länder utanför OECD är antingen 
förbjuden, kräver ett godkännande, 
är informationspliktigt, eller regleras 
genom särskilda föreskrifter som gäller 
i mottagarlandet. De landspecifika 
kraven uppdateras regelbundet i för-
ordningen.

EXPORTÖRENS ANSVAR
Avfallsexportören är skyldig att 
kontrollera om avfallstransporten 
är förbjuden, det krävs ett god-
kännande för avfallstransporten 
(det s.k. anmälningsförfarandet) 
eller om förfarandet för grönlistat 
avfall är tillämpligt.EXPORT TILL KINA

Kina har från och med den 1  
januari 2018 infört nya import- 
restriktioner för vissa avfallsslag. 
Importförbudet inbegriper många 
avfallsslag, t.ex. blandat plast- 
avfall, osorterat pappersavfall och 
textilavfall. 
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Krav vid transport av  
grönlistat avfall

1. Dokumentet i bilaga VII ska 
åtfölja transporten
Exportörer av grönlistat avfall ska 
säkerställa att dokumentet i bilaga VII i 
förordning (EG) nr 1013/2006 om trans-
port av avfall medföljer transporten 
från start fram till dess att transporten 
anländer till återvinningsanläggningen. 
Utförliga instruktioner för hur dokumen-
tet ska fyllas i finns i Kontaktorganens 
riktlinjer nr. 10. 

Observera: 
- ”den person som organiserar trans-

porten” måste omfattas av avsän-
darlandets jurisdiktion 

- mottagaren (t.ex. en handlare, mäk-
lare eller ett företag) ska omfattas 
av mottagarlandets jurisdiktion och 
äga eller ha en annan form av rättslig 
kontroll över avfallet när transporten 
anländer till mottagarlandet (landet 
i adressen i fält 7 ska vara samma 
som landet i fält 2) 

2. Avtal mellan exportören  
(den person som organiserar 
transporten) och mottagaren
Ett avtal mellan exportören och motta-
garen i enlighet med artikel 18 i förord-
ning (EG) nr 1013/2006 om transport 
av avfall ska finnas och vara giltigt när 
transporten inleds. Ett exempel på ett 
sådant avtal finns i Kontaktorganens 
riktlinjer nr. 10. 

3. Övriga krav
Dokumentet i bilaga VII och avtalet 
ska på begäran kunna uppvisas för de 
myndigheter som inspekterar avfall-
stransporter. 

Endast tillståndsgivna/registrerade 
avfallstransportörer ska användas för 
avfallstransporter.

Exportören, mottagaren och återvin-
ningsanläggningen ska behålla alla doku-
ment med anknytning till transporterna i 
åtminstone tre år från transportdagen.
Kontrollera rapporteringskraven för 
transporterna hos den behöriga myndig-
heten i ditt land och i mottagarlandet.



Olagliga transporter
Om kraven för transport av grönlistat 
avfall inte uppfylls kan transporterna 
anses vara olagliga. Det är även olagligt 
att exportera farligt avfall, eller olistat1 

avfall, som grönlistat avfall. För sådana 
avfallstransporter krävs anmälan och 
godkännande.

Olagliga grönlistade avfallstransporter 
definieras i artikel 2.35 g) iii) i förordning 
(EG) nr 1013/2006 om transport av 
avfall. Exempel på olagliga transporter: 
Dokumentet i bilaga VII saknas eller vik-
tig information i detta dokument saknas 
(inbegripet underskriften i fält 12) eller 
är felaktig.

Lagstiftning
Europaparlamentets och rådets konso-
liderade förordning (EG) nr 1013/2006 
om transport av avfall
http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX-
:02006R1013-20160101&from=SV
Konsoliderad förordning (EG) nr 
1418/2007 om transport av grönlistat 
avfall till länder utanför OECD
http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX-
:02007R1418-20140718&from=SV
Direktiv 2008/98/EC om avfall 
http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX-
:32008L0098&from=SV
Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 850/2004 om långlivade 
organiska föroreningar 
http://eur-lex.europa.eu/ 
legal-content/DE/TXT/?uri=uriser-
v:OJ.L_.2004.158.01.0007.01.ENG

Riktlinjer 
Kontaktorganens riktlinjer nr. 10
Transport av avfall i enlighet med artikel 
18 i förordning (EG) nr 1013/2006 om 
transport av avfall
http://ec.europa.eu/environment/ 
waste/shipments/pdf/correspondents_
guidelines10_en.pdf
Tröskelvärden som fastställts av  
EU:s medlemsstater för föroreningar  
i grönlistat avfall
http://ec.europa.eu/environment/ 
waste/shipments/pdf/Threshold% 
20values.pdf
Klassificering av avfall på den gröna 
listan inom ramen för ”förordningen 
om transport av avfall” (förordning nr 
1013/2006) – praktiska riktlinjer 
https://www.impel.eu/wp-content/ 
uploads/2016/12/guideline- 
Greenlistet-waste_120316.pdf

 
Kontakter  
tillbehöriga  
myndigheter: 
Danmark: Miljöstyrelsen 
http://mst.dk/affald-jord/affald/ 
import-og-eksport-af-affald
Finland: Finlands miljöcentral 
http://www.environment.fi/tfs 
Norge: Miljødirektoratet
http://www.miljodirektoratet.no/en
Sverige: Naturvårdsverket 
http://www.swedishepa.se

1  Det vill säga avfall som inte omfattas 
av en enskild avfallskod i bilaga III, 
bilaga III B, IV eller IV A.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1013-20160101&from=SV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R1418-20140718&from=SV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=SV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2004.158.01.0007.01.ENG
http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/correspondents_guidelines10_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/Threshold%20values.pdf
https://www.impel.eu/wp-content/uploads/2016/12/guideline-Greenlistet-waste_120316.pdf
http://mst.dk/affald-jord/affald/import-og-eksport-af-affald
http://www.environment.fi/tfs
http://www.miljodirektoratet.no/en
http://www.swedishepa.se
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