
 

Nya lagkrav
Sedan 2020 gäller en ny lag för alla verksamheter 
som hanterar farligt avfall. Verksamheter är skyldiga 
att föra anteckningar om avfallet och att rapportera 
uppgifterna till Naturvårdsverkets nationella register. 

Vem ska rapportera uppgifterna till  

Naturvårdsverket?

Avfallsproducenten, transportören och mottagaren är alla 
skyldiga att rapportera sin hantering av det farliga avfallet 
till Naturvårdsverket. Det ska ske senast två arbetsdagar 
efter det att man lämnat ifrån sig avfallet. Vi på Pireva kan 
hjälpa till att utföra din rapportering. I så fall krävs ett så 
kallat ombudsavtal. Hör av dig till oss om du vill veta mer 
om det.

Avfallsproducent

Avfallsproducent är den verksamhetsutövare där avfallet 
uppstår. För att lämna eller få hämtning av det farliga 
avfallet är avfallsproducenten skyldig att upprätta  
en deklaration som i sin tur lämnas till transportören  
eller mottagaren av avfallet. När du använder Pirevas  
farligt avfall-deklaration uppfyller du även kraven på  
transportdokument. 

Om du vill veta mer
Här finns tips på var du kan läsa mer om farligt 
avfall och vad som krävs av avfallsproducenter, 
transportörer och mottagare. 

Mer om lämning av farligt avfall t.ex.  
emballage och hämtplats  
www.pireva.se/farligtavfall 

Naturvårdsverkets avfallsregister  
www.naturvardsverket.se/avfallsregister 

Sök CFAR-nummer   
www.cfarnrsok.scb.se

Kontakt
Har du frågor eller vill beställa hämtning 

– då vänder du dig hit

 
Kundservice, transport: 0911-931 02

E-post: transport@pireva.se

Har du en  
verksamhet  
där det uppstår  
farligt avfall?
Lämna farligt avfall  
till oss på Pireva  
- så här gör du!

Läs mer om 
hur du gör  
på nästa sida!



När du vill att vi 
hämtar farligt avfall 
hos er
1. Fyll i Pirevas farligt avfall-deklaration som  

finns på pireva.se/farligtavfall

2. Skriv ut, signera, scanna in och skicka den till 
transport@pireva.se

3. Behåll en kopia av deklarationen, så uppfyller du 
lagkraven om din anteckningsskyldighet.

4. Invänta avhämtning.

Fyll i beställningen rätt så går allt smidigt

Det är viktigt att avfallsdeklarationen stämmer  
överens med vad du vill lämna till oss och att den  
är signerad av dig som avfallslämnare.

Om uppgifter saknas måste de kompletteras. Då tar 
det längre tid innan vi kan hämta ditt avfall.

 

Tips! Spara en  ifylld blankett så  behöver du inte fylla i  kunduppgifterna  varje gång ni ska  lämna farligt avfall  hos oss.

När du ska lämna 
farligt avfall till oss 
på Bredviksberget
1. Fyll i Pirevas farligt avfall-deklaration som  

finns på pireva.se/farligtavfall 

2. Skriv ut, signera och låt den följa med till- 
sammans med avfallet. Den fungerar då  
som transportdokument.

3. Behåll en kopia av deklarationen, så uppfyller du 
lagkraven om din anteckningsskyldighet.

4. När du kommer till Bredviksberget anmäler du 
dig vid vågterminalen och därifrån visas du vidare. 
Där eller vid  mottagningsstationen för farligt 
avfall kontrolleras också din avfallsdeklaration. 
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Det här är  
farligt avfall 
Det finns många regler och krav kring hanteringen 
av farligt avfall. Det är inte konstigt – hanteras det 
fel är det ju farligt. Exempel på farligt avfall är elektro- 
nik, färg- och lackrester, aerosoler, olja, oljefilter, 
kemikalier, batterier, lampor, lysrör, tryckimpregnerat 
trä och asbest. Är du osäker om ditt avfall klassas 
som farligt avfall eller vanligt avfall - kolla i produkt- 
ens säkerhetsdatablad eller med leverantören. 

Pirevas farligt avfall-deklaration ska  

alltid fyllas i!

Innan du lämnar det farliga avfallet vidare ska du som 
avfallsproducent alltid fylla i en deklarationsblankett. Det 
gäller oavsett om du lämnar avfallet direkt till vår anlägg-
ning eller om Pireva hämtar det hos er. 

Deklarationen hittar du på vår hemsida. 


