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LAGAR OCH FÖRORDNINGAR M.M. SOM BERÖR 
AVFALLSHANTERING, ETT URVAL   

Miljöbalken, MB (1998:808) 
 
Avfallsförordningen, AF (2001:1063) 
 
Kommunal renhållningsordning (avfallsföreskrifter och avfallsplan fastställda av 
kommunfullmäktige i respektive kommun) 
 
Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:89) 
 
Förordning om deponering av avfall (2001:512) 
 
Förordning om producentansvar för batterier (2008:834) 
 
Förordning om producentansvar för returpapper (1994:1205) 
 
Förordning om producentansvar för förpackningar (2006:1273) 
 
Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (2005:209) 
 
Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer (2000:208 och 
2005:210) 
 
Förordning om producentansvar för bilar (1997:1205) 
 
Förordning om producentansvar för däck (1994:1236) 
 
Förordning om retursystem för plastflaskor och metallburkar (2005:220) 
 
Förordning om ämnen som bryter ner ozonskiktet (2005:213) 
 
Lag om skatt på avfall (1999:673) 
 
Förordning om skatt på avfall (1999:1218) 
 
Lag om skatt på energi (1994:1776) 
 
Plan- och bygglag, PBL (1987:10) 
 
Plan- och byggförordning (1987:383) 
 
Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m., byggnadsverkslagen, BVL 
(1994:847) 
 
Förordning om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (1994:1215) 
 
Boverkets byggregler, BBR 15, BFS (1993:57) 
 
Lag om transport av farligt gods (2006:263) 
 

Förordning om transport av farligt gods (2006:311) 
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Statens naturvårdsverks riktlinjer för externt industribuller, SNV Råd och riktlinjer 1978:5 
 
Statens naturvårdsverks föreskrifter om uppföljning av angiven insamlingsnivå m.m. för 
returpapper SNFS (1996:15) 
 
Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om yrkesmässig förbehandling av avfall som 
utgörs av elektriska eller elektroniska produkter (NFS 2001:8) 
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om skrotbilsverksamhet (NFS 2002:2) 
 
Naturvårdsverkets allmänna råd till 38-42 §§ förordningen (2001:512) om deponering av 
avfall (NFS 2002:17) 
 
Naturvårdsverkets föreskrifter om avfallsförbränning (NFS 2002:28) 
 
Naturvårdsverkets Allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken om metoder för yrkesmässig 
lagring, rötning och kompostering av avfall (NFS 2003:15) 
 
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och 
organiskt avfall (NFS 2004:4) 
 
Naturvårdsverkets allmänna råd till 3-33 §§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall 
(NFS 2004:5) 
 
Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av 
avfall vid anläggningar för deponering av avfall (NFS 2004:10) 
 
Naturvårdsverkets allmänna råd till avfallsförordningen avseende farligt avfall (NFS 2004:14) 
 
Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall (NFS 2005:3) 
  
Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av 
elektriska eller elektroniska produkter (NFS 2005:10) 
 
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan och 
länsstyrelsens sammanställning (NFS 2006:6)  
 
Naturvårdsverkets allmänna råd om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av 
avfall vid anläggning för deponering av avfall (NFS 2006:10)  
 
Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus (SOSFS 2005:6) 
 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- 
och sjukvården (SOSFS 2005:26)  
 
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:34) om hantering 
av djurkadaver och andra animaliska biprodukter (2003:61) 
 
Lokala hälsoskyddsföreskrifter (finns i varje kommun och fastställs av kommunfullmäktige) 
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Allmänna bestämmelser om brukande av kommunens vatten- och avloppsanläggning (ABVA, 
finns i varje kommun och fastställs av kommunfullmäktige) 
 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter (finns i varje kommun och fastställs av 
kommunfullmäktige)  
 
Arbetsmiljölagen, AML (1977:1160)  
 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Belastningsergonomi (AFS 1998:1)  
 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Manuell hantering (AFS 2000:1)  
 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2000:42) 
 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 
 


