Miljö och avfall

86. Förläng tidsfristen för rapporteringsskyldigheten vid transport av farligt avfall
Regelverk:

Avfallsförordning (2020:614), 6 kap. 11 §
Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter, 11 kap. 8 b §
Mottagare: Miljödepartementet, Naturvårdsverket

Påverkan på företag idag
Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande
eller giftigt för människor och miljö. Alla företag och verksamheter där farligt avfall uppstår eller
som transporterar, tar emot, behandlar eller handlar med farligt avfall ska rapportera uppgifter
om avfallet från och med den 1 november 2020, till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket. Över
2,1 miljoner anteckningar över farligt avfall har rapporterats in till Naturvårdsverkets avfallsregister
sedan registret öppnade i november 2020. Hittills är det mest el-avfall, lysrör och byggmaterial
med asbest som har rapporterats in.
Eftersom nästan alla verksamheter lämnar ifrån sig någon typ av farligt avfall så uppskattas över
en miljon företag och verksamheter beröras av antecknings- och rapporteringskravet någon gång
under ett år. Hittills har över 20 000 olika verksamheter rapporterat in sina antecknade uppgifter.
De stora återvinningsföretagen toppar rapporteringen. Naturvårdsverket arbetar med att uppmärksamma fler verksamheter om skyldigheterna med anledning av den aktuella regleringen.
Det som förorsakar administrativ belastning för företagen är egentligen Avfallsförordning 6 kap.
11 §. Att föra anteckningar är inte så betungande eftersom det kopplas ihop med att man samlar
det rent praktiskt, men, sedan ska alla företag som för anteckningar lämna uppgifterna till ett
elektroniskt system hos Naturvårdsverket senast två arbetsdagar efter anteckningen. Detta betyder
att det behöver finnas en tillgänglig person som får hantera sådana uppgifter för företagets räkning
inom två arbetsdagar de dagar som man får ett farligt avfall, året runt. Denna funktion behöver
givetvis backup och flera insatta personer. Det kan tyckas enkelt men det är ganska mycket information man behöver ha tillgänglig och kanske framför allt kunskap som man behöver besitta eftersom
uppgiftslämnandet hos Naturvårdsverket görs genom personlig inloggning med BankID. Om det
skulle bli fel eller är några timmar försenat så tillkommer miljösanktionsavgift för företaget. Den
1 januari 2022 träder en miljösanktionsavgift i kraft för den som rapporterar för sent. Bestämmelsen
följer av Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter, 11 kap. 8 b §.

Åtgärdsförslag
Förläng tidsfristen (nuvarande är 48 timmar) för lämnande av uppgifter till Naturvårdsverkets avfallsregister, till 30 dagar, så att registreringen kan göras samlat, en gång per månad.

Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen
Nästintill samtliga företag verksamma i Sverige befattar sig någon gång med avfall och underkastas
då aktuellt regelverk. En miljon företag, huvudsakligen små företag, skulle gynnas av att uppgiftslämnandet förenklas genom en förlängd tidsfrist.
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