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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2013:253) om förbränning av 
avfall 

Utfärdad den 25 juni 2020 

Regeringen föreskriver att 2, 3, 6, 10, 21 och 22 §§ förordningen (2013:253) 

om förbränning av avfall ska ha följande lydelse. 

2 §    Med avfall och kommunalt avfall avses i denna förordning detsamma 

som i 15 kap. miljöbalken. 

3 §    Med farligt avfall, icke-farligt avfall och spillolja avses i denna förord-

ning detsamma som i avfallsförordningen (2020:614). 

6 §    Med avfallsförbränningsanläggning avses i denna förordning en för-

bränningsanläggning 

1. som är avsedd för avfallsförbränning med eller utan återvinning av

alstrad energi, 

2. där förbränning av avfall sker på ett sådant sätt att det huvudsakliga

ändamålet med anläggningen inte kan anses vara produktion av energi eller 

material, 

3. där mer än 40 procent av den alstrade värmen kommer från förbränning

av farligt avfall, eller 

4. där det förbränns annat kommunalt avfall än avfall som enligt bilaga 3

till avfallsförordningen (2020:614) omfattas av någon av avfallstyperna i 

underkapitel 20 01 och är källsorterat eller omfattas av någon av avfalls-

typerna i underkapitel 20 02. 

10 §    Med tillsynsmyndigheten avses i denna förordning den som enligt 

miljötillsynsförordningen (2011:13) utövar tillsyn över en förbrännings-

anläggning. 

21 §    Den som driver en förbränningsanläggning ska för det avfall som tas 

emot eller avses att tas emot för förbränning 

1. skaffa sig kännedom om vilken avfallstyp som avfallet kan hänföras till

enligt bilaga 3 till avfallsförordningen (2020:614), 

2. kontrollera att avfallet är lämpligt att förbränna i anläggningen och får

förbrännas i den, 

3. anteckna den mängd som tas emot inom varje avfallstyp eller, i den

mån det inte är möjligt att hänföra avfallet till en viss avfallstyp, i anteck-

ningarna beskriva avfallets fysiska, fysikaliska och kemiska egenskaper 

samt eventuella farliga egenskaper, 

4. spara anteckningarna i tre år, och
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SFS 2020:7025. lämna anteckningarna till tillsynsmyndigheten, om myndigheten begär

det. 

22 §    Den som driver en förbränningsanläggning ska innan farligt avfall tas 

emot för förbränning 

1. skaffa sig den information om avfallet och dess uppkomst som finns i

de handlingar som krävs enligt 

a) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den

14 juni 2006 om transport av avfall, 

b) lagen (2006:263) om transport av farligt gods eller föreskrifter som har

meddelats med stöd av den lagen, eller 

c) avfallsförordningen (2020:614),

2. skaffa sig den ytterligare information som i fråga om avfallets fysika-

liska och kemiska sammansättning, i fråga om avfallets farliga egenskaper, 

i fråga om ämnen som avfallet inte får blandas med, i fråga om försiktighets-

mått som krävs vid hanteringen av avfallet eller i övrigt behövs för att 

bedöma avfallets lämplighet för den avsedda förbränningen, 

3. förvissa sig om att avfallet överensstämmer med informationen enligt

1 och 2 genom att ta representativa prover och analysera dem, 

4. spara proverna till dess en månad har gått från det att avfallet brändes,

och 

5. lämna proverna till tillsynsmyndigheten, om myndigheten begär det.

Prover enligt första stycket 3 ska tas innan avfallet lossas vid anlägg-

ningen, om detta inte är olämpligt. Proverna ska tas och analyseras på ett 

sätt som gör det möjligt för verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten 

att fastställa avfallets art. 

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020. 

På regeringens vägnar 

ISABELLA LÖVIN 

Linnéa Klefbäck 

(Miljödepartementet) 
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