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Sammanfattning 
I Farligt avfall kan skada människors hälsa och miljön. Det har därför varit föremål för 
restriktiv reglering i EU. Reglerna syftar till att säkerställa en gemensam definition av 
farligt avfall och korrekt hantering av det genom ett kontrollsystem som är strängare 
än för annat avfall. 

II Ökningen av farligt avfall innebär flera utmaningar. Därför är det nu lämpligt att 
titta närmare på hur EU hanterar det. I den här översikten beskrivs EU:s roll och 
åtgärder för att komma till rätta med farligt avfall och de utmaningar och möjligheter 
som förebyggande och behandling ger upphov till. Kommissionen och EU:s 
medlagstiftare skulle kunna beakta den i de pågående uppdateringarna av 
lagstiftningen på området. Detta är inte en granskningsrapport utan en översikt som 
huvudsakligen bygger på allmänt tillgänglig information eller material som samlats in 
specifikt för detta syfte. 

III EU definierar farligt avfall som avfall med minst en specifik farlig egenskap. 
Klassificeringen är nödvändig för att begränsa det farliga avfallets potentiellt skadliga 
effekter, men ett problem är att medlemsstaterna klassificerar farligt avfall olika. 

IV Det bästa sättet att komma till rätta med farligt avfall är att förebygga att det 
uppstår överhuvudtaget. Sedan 1991 har förebyggande av farligt avfall varit en 
prioritering för EU. EU:s åtgärder har syftat till att påverka hur ekonomiska aktörer 
utformar och tillverkar produkter, göra förorenarna ansvariga för sitt avfall och ge 
konsumenterna bättre information om förekomsten av farliga ämnen. Trots alla dessa 
initiativ har den mängd avfall som genereras i EU ökat kontinuerligt sedan 2004. 

V När generering av farligt avfall inte går att undvika måste det behandlas i särskilda 
avfallsanläggningar som följer stränga regler och säkerhetskrav. Men behandlingen av 
farligt avfall är inte alltid säker på grund av olika problem. Det är till exempel svårt att 
se till att det inte blandas med andra typer av avfall och att registrera och spåra det på 
ett tillförlitligt sätt. EU:s redovisning av hur farligt avfall behandlas omfattar endast 
79 % av det farliga avfall som genereras. Det saknas alltså uppgifter om övriga 21 %. 
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VI När det farliga avfallet behandlas ska det företrädesvis förberedas för 
återanvändning, i andra och tredje hand materialåtervinnas respektive 
energiåtervinnas och – som en sista utväg – bortskaffas. Tillgängliga uppgifter visar att 
mer än hälften av det farliga avfall som vi genererar i EU bortskaffas, medan 34 % 
återanvänds eller materialåtervinns. En del flöden av farligt avfall är tekniskt svåra att 
materialåtervinna i stor skala eller på ett ekonomiskt lönsamt sätt. Och även om 
materialåtervinning är möjlig stöter anläggningarna på svårigheter med att sanera 
avfall eller att hitta marknadsmöjligheter för de materialåtervunna produkterna. 

VII De stränga hanterings- och säkerhetsregler som gäller för farligt avfall medför en 
extra administrativ börda och högre behandlingskostnader för de ekonomiska 
aktörerna. Detta riskerar att leda till olaglig handel med farligt avfall, där aktörerna 
inte deklarerar det genererade avfallet som farligt och dumpar det illegalt i EU eller 
transporterar det illegalt till länder inom och utanför EU. 

VIII Vi uppmärksammar flera utmaningar när det gäller hanteringen av farligt avfall 
och anser att EU måste försöka lösa följande problem: 

o Den ökande mängden farligt avfall och de otillräckliga insatserna för att förebygga 
att det uppstår. 

o Den inkonsekventa klassificeringen av farligt avfall. 

o Skillnaden på 21 % mellan den rapporterade mängden farligt avfall som 
genererats respektive behandlats, och det faktum att spårbarheten från 
generering till slutbehandling inte är helt säkerställd. 

o Det faktum att mer än hälften av det farliga avfallet fortfarande bortskaffas utan 
att återvinnas och att materialåtervinningsgraden ligger på oförändrad nivå. 

o Risken för olaglig handel med farligt avfall. 
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Inledning 

Farligt avfall 

01 EU:s lagstiftning definierar farligt avfall som avfall med minst en farlig egenskap,
till exempel att det är explosivt, irriterande eller toxiskt (se ruta 1). 

02 Farligt avfall kan påverka människors hälsa vid exponering genom inandning,
hudkontakt eller förtäring. Det kan orsaka allvarlig sjukdom, medfödda missbildningar, 
sterilitet, cancer och till och med dödsfall. Farligt avfall kan också förorena miljön och 
orsaka mark-, luft- och vattenföroreningar och förstörelse av ekosystem. Det kan 
förorsaka fysiska reaktioner som explosioner, bilda giftiga ångor eller utgöra en direkt 
brandfara. 

Ruta 1 

Definition av farligt avfall 

I ramdirektivet om avfall (artikel 3.2) definieras farligt avfall som avfall med minst 
en av de 15 farliga egenskaper som förtecknas i bilaga III till direktivet: 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av ramdirektivet om avfall. 

HP 1 Explosivt

HP 2 Oxiderande

HP 3 Brandfarligt

HP 14 Ekotoxiskt

HP 4 Irriterande –
hudirritation och 
ögonskador 

HP 5 Specifik toxicitet för målorgan 
(STOT)/Aspirationstoxicitet

HP 6 Akut toxicitet

HP 7 Cancerframkallande

HP 8 Frätande

HP 9 Smittfarligt

HP 10 
Reproduktionstoxiskt

HP 11 Mutagent

HP 12 Avger en akut giftig gas

HP 13 Allergiframkallande

HP 15 Avfall som kan ha en 
farlig egenskap som 
förtecknas ovan men som 
inte direkt uppvisas av det 
ursprungliga avfallet 
(huvudsakligen fysikaliska 
farliga egenskaper)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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03 Farligt avfall förekommer i olika former: fast, flytande, trögflytande och 
gasformigt. En mängd olika verksamheter genererar farligt avfall, men ekonomiska 
aktörer står för merparten (se figur 1). 

Figur 1 – Huvudsakliga verksamheter som genererade farligt avfall i 
EU 2018 (tusen ton) 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från Eurostat. 

04 De sektorer som framför allt bidrar till genereringen av farligt avfall är 
tillverkningssektorn (särskilt metaller), vatten- och avfallshantering, byggsektorn och 
gruvsektorn. Tillsammans står de för 75 % av det farliga avfall som genereras i EU. Till 
exempel genererar både gruv- och metallindustrin avfall i form av toxiska 
tungmetaller1. På samma sätt genererar avloppsvattenrening avloppsslam som kan 
innehålla tungmetaller och patogener2. 

                                                      
1 FN:s miljöprograms webbsida om tungmetaller. 

2 Kommissionens webbsida om avloppsslam.  
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3008943/default/table
https://www.unep.org/cep/heavy-metals
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/sewage-sludge_en
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05 Typiska exempel på farligt avfall som hushållen genererar är vissa läkemedel, 
använda batterier, nagellack, trädgårdsbekämpningsmedel, rengöringsprodukter, 
färger, lösningsmedel, lysrör och elektroniska apparater3. 

06 År 2018 stod mineralavfall och solidifierat avfall (främst jord-, bygg- och 
rivningsavfall) för över hälften det totala farliga avfall som genererades i EU, följt av 
kemiskt och medicinskt avfall (26 %), såsom framgår av figur 2. 

Figur 2 – Huvudsakliga flöden av farligt avfall som genererades i EU 2018 
(miljoner ton) 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från Eurostat. 

                                                      
3 Kommissionens tillkännagivande om separat insamling av farligt hushållsavfall, 

2020/C 375/01. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3008943/default/table
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1106%2801%29
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Det farliga avfallets livscykel 

07 Alla steg i en produkts livscykel kan generera farligt avfall som måste behandlas
(se figur 3). 

Figur 3 – Processen för farligt avfall 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av Europeiska miljöbyråns rapport och ramdirektivet om avfall. 

Avfallsgenerering
Brytning Tillverkning

Förberedelse för 
återanvändning

Materialåtervinning: 
Returråvaror

Återvinning: Förbränning 
med energiåtervinning
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Förbränning utan 
energiåtervinning, 
deponering och andra 
former av bortskaffande

Behandling

https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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08 Ekonomiska aktörer kan förhindra produktionen av farligt avfall genom att 
begränsa förekomsten av farliga ämnen i produkter4 och genom att ersätta farliga 
ämnen med säkrare alternativ5. Initiativ för att främja längre produktlivslängd, säkrare 
användning av kemikalier och bestraffning av förorenare kan också bidra till att 
begränsa genereringen av farligt avfall. 

09 När farligt avfall väl har genererats kan det förberedas för återanvändning, 
materialåtervinnas, energiåtervinnas eller, som en sista utväg, bortskaffas (t.ex. 
förbrännas utan energiåtervinning eller deponeras). Exempelvis6 kan upp till 70 % av 
de använda lösningsmedlen materialåtervinnas till användningsklara lösningsmedel. 
Vissa läkemedel, till exempel kemoterapeutiska läkemedel, eller kemiska vapen måste 
destrueras genom högtemperaturförbränning. Resterna från förbränning av farligt 
avfall deponeras systematiskt. Valet av behandling beror på det farliga avfallets 
karaktär och tillgången till behandlingsanläggningar men också på ekonomiska 
faktorer. 

10 Det farliga avfallet kan behandlas i ursprungslandet, skickas till en annan 
medlemsstat eller transporteras till ett land utanför EU. Medlemsstaterna får 
transportera farligt avfall avsett för materialåtervinning eller annan återvinning utanför 
EU endast till OECD-länder7. När det gäller avfall avsett för bortskaffande råder 
exportförbud utom till Eftaländer8. EU importerar även farligt avfall från resten av 
världen. 

Mängden farligt avfall ökar 

11 Att minska genereringen av avfall, inbegripet farligt avfall, och att bryta 
sambandet mellan generering av avfall och ekonomisk tillväxt, är ett primärt mål för 
EU:s avfallspolitik och politik för en cirkulär ekonomi9. 

                                                      
4 Artikel 9.1 i) i ramdirektivet om avfall. 

5 Europeiska kemikaliemyndighetens webbsida om ersättning med säkrare kemikalier. 

6 Hazardous Waste Europe och EURITS. 

7 Baselkonventionen, som ratificerades av EU 1998. 

8 Artikel 34 i förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall. 

9 Europeiska miljöbyrån, Waste generation and decoupling in Europe, 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://echa.europa.eu/substitution-to-safer-chemicals
http://www.hazardouswasteeurope.eu/
https://www.eurits.org/
https://eur-lex.europa.eu/SV/legal-content/summary/basel-convention-on-the-control-of-transboundary-movements-of-hazardous-wastes-and-their-disposal.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://www.eea.europa.eu/ims/waste-generation-and-decoupling-in-europe
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12 År 2018 genererades omkring 102 miljoner ton farligt avfall i EU, vilket 
motsvarade 4 % av allt genererat avfall. Figur 4 visar att det farliga avfallet i EU ökade 
med 26 % mellan 2004 och 2018, från 80,8 miljoner ton till 101,7 miljoner ton. Men 
enligt kommissionen beror denna ökning framför allt på att rapporteringen om 
generering av farligt avfall har blivit bättre. 

Figur 4 – Generering av farligt avfall i EU sedan 2004 

 
Anm.: När det gäller generering av avfall 2020 finns endast preliminära uppgifter tillgängliga. 

Källa: Revisionsrätten, beräknat på grundval av uppgifter från Eurostat om generering av farligt avfall 
och avfall samt om bruttonationalprodukt. 

13 Preliminär statistik om farligt avfall som genererats i EU 2020, offentliggjord av 
Eurostat i september 2022, visar på en minskning av det farliga avfallet som en effekt 
av covid-19-pandemin. Eftersom dessa uppgifter är ofullständiga och kommer att 
uppdateras så småningom, har vi beslutat att inte ta med dem i analysen i avsnitten 
nedan. 

14 Såsom framgår av figur 4 ökade bruttonationalprodukten i EU med omkring 20 % 
från 2004 till 2018. Detta kunde förväntas leda till en ökning av avfallsproduktionen, 
inbegripet farligt avfall. Men medan den totala mängden avfall ökade med 4 %, vilket 
tyder på en frikoppling från den ekonomiska tillväxten, ökade det farliga avfallet med 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NAMA_10_GDP__custom_3638045/default/table?lang=en
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26 %. Till följd av megatrender som fortsatt urbanisering, ökad konsumtion och allt 
snabbare teknisk utveckling förväntas de kemikalieintensiva industrisektorerna 
(t.ex. byggindustrin och elektronikindustrin) växa10, vilket skulle kunna leda till mer 
farligt avfall. 

Roller och ansvarsområden 

15 När det gäller avfallshantering ansvarar kommissionen (främst 
generaldirektoratet för miljö) tillsammans med EU:s lagstiftande myndigheter för att 
fastställa EU:s prioriteringar. Kommissionen föreslår åtgärder, bland annat ny 
lagstiftning. Europeiska miljöbyrån stöder kommissionen i beslutsprocessen. 
Kommissionen har inte någon genomföranderoll utan övervakar hur medlemsstaterna 
genomför EU:s krav i fråga om farligt avfall. 

16 Eurostat ansvarar för att samla in statistik om avfall från medlemsstaterna och för 
att kvalitetskontrollera uppgifterna. Eurostat offentliggör uppgifter om genereringen 
och behandlingen av farligt avfall vartannat år och om transporter till länder inom och 
utanför EU varje år. 

17 Medlemsstaterna ska se till att rättsliga krav avseende avfallshantering följs på 
nationell nivå. De måste införliva EU-lagstiftning i nationella bestämmelser och 
upprätta och genomföra avfallshanteringsplaner och avfallsförebyggande program. 
Dessa planer måste innehålla bestämmelser om farligt avfall. 

18 Kommissionen får inleda överträdelseförfaranden mot medlemsstater som inte 
införlivar eller felaktigt införlivar EU-lagstiftning rörande farligt avfall i den nationella 
lagstiftningen eller som systematiskt underlåter att följa EU:s krav. 

  

                                                      
10 FN:s miljöprogram, Global Chemical Outlook II:summary for policy makers, 2019. 

https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
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Översiktens inriktning och omfattning 
samt arbetsmetod 
19 Ökningen av det farliga avfallet hotar människors hälsa och miljön på många olika 
sätt. Därför är det lämpligt att titta närmare på hur EU hanterar sådant avfall. I den här 
översikten beskrivs EU:s roll och åtgärder för att komma till rätta med farligt avfall och 
de utmaningar och möjligheter som förebyggande och behandling ger upphov till. Vår 
analys omfattar perioden från 2004, då uppgifter om farligt avfall blev tillgängliga på 
EU-nivå, till september 2022 och identifierar viktiga framtida utmaningar för EU när 
det gäller farligt avfall. 

20 Detta är inte en granskningsrapport utan en översikt som huvudsakligen bygger 
på allmänt tillgänglig information eller material som samlats in specifikt för detta syfte, 
till exempel offentliga dokument vid kommissionen (generaldirektoratet för miljö och 
Eurostat), Europeiska miljöbyrån och Europaparlamentets utredningstjänst. Vi har 
använt de rapporter som revisionsrätten offentliggjort om principen att förorenaren 
betalar11, elektriskt och elektroniskt avfall12 och plastavfall13. Vi intervjuade personal 
vid kommissionen och rådfrågade experter på området (t.ex. Europol och intressenter 
från näringslivet och civilsamhället). Vi besökte även två anläggningar i Frankrike som 
specialiserat sig på farligt avfall för att få praktisk förståelse av olika 
behandlingsmetoder. 

21 Offentliggörandet av denna översikt i början av 2023 ger Europaparlamentet och 
rådet möjlighet att beakta den i sina pågående diskussioner om uppdatering av 
tillämplig lagstiftning, till exempel förordningen om transport av avfall och direktivet 
om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser. Kommissionen skulle också 
kunna beakta den i framtida översyner av ramdirektivet om avfall. 

  

                                                      
11 Särskild rapport 12/2021 Principen att förorenaren betalar: tillämpas inte konsekvent i EU:s 

miljöpolitik och miljöåtgärder. 

12 Översikt 04/2021 EU:s åtgärder och utmaningar när det gäller elektroniskt avfall. 

13 Översikt 04/2020 EU:s åtgärder för att hantera frågan om plastavfall. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=58526
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=55223
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EU-initiativ för att hantera farligt avfall  

EU:s rättsliga och politiska ram för farligt avfall 

22 Ramdirektivet om avfall är den övergripande lag som reglerar farligt avfall i EU. 
Dess huvudsyfte är att förebygga och minska de negativa effekter som avfall ger 
upphov till. För det ändamålet måste medlemsstaterna hantera farligt avfall i enlighet 
med tre viktiga principer: 

o Principen om en avfallshierarki, där förebyggande av avfall och förberedelse för 
återanvändning är de högst prioriterade alternativen, följt av materialåtervinning, 
energiåtervinning och, som en sista utväg, bortskaffande. 

o Försiktighetsprincipen, genom att minska halten av farliga ämnen i avfall som en 
försiktighetsåtgärd. 

o Principen att förorenaren betalar och principen om producentansvar, för att se 
till att de som genererar avfall eller förorenar miljön ska bära alla kostnader för 
sitt agerande. 

23 I ramdirektivet om avfall fastställs också strängare regler för hanteringen av 
farligt avfall än för icke-farligt avfall, till exempel 

o medlemsstaternas skyldighet att säkerställa spårbarhet via elektroniska register 
för farligt avfall, från produktionen av det till dess slutliga bestämmelseort, 

o ett blandningsförbud, vilket innebär att farligt avfall inte får blandas, vare sig med 
andra kategorier av farligt avfall eller med annat avfall, 

o särskilda skyldigheter när det gäller märkning och förpackning av farligt avfall som 
samlas in, transporteras eller tillfälligt lagras, 

o bestämmelsen att behandling av farligt avfall endast är tillåten i specialiserade 
behandlingsanläggningar som innehar ett tillstånd, 

o obligatorisk separat insamling av farligt avfall som produceras av hushåll från och 
med 2025. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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24 EU:s rättsliga ram för farligt avfall kompletteras med direktiv och förordningar om 
specifik avfallshanteringsverksamhet (t.ex. transport eller deponering av avfall) och 
specifika avfallsflöden (t.ex. uttjänta fordon eller batterier). Den rättsliga ramen 
föreskriver inga mål för att minska genereringen av farligt avfall eller påverka hur det 
behandlas. I bilaga I finns en översikt över den tillämpliga lagstiftningen. 

25 Kommissionen kan se till att lagstiftningen följs i medlemsstaterna genom att 
inleda överträdelseförfaranden. Kommissionen har inlett 216 sådana förfaranden de 
senaste 30 åren (se bilaga II). Merparten av förfarandena rör behovet av att minska 
användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Ett exempel finns 
i ruta 2. 

Ruta 2 

Exempel på hur efterlevnad av regler för farligt avfall framtvingats 
genom rättsliga åtgärder 

År 2003 inledde kommissionen ett överträdelseförfarande mot Grekland för att 
landet inte hade planerat och hanterat farligt avfall i enlighet med flera EU-
direktiv. Förfarandet gällde brist på lämplig planering för hanteringen av farligt 
avfall, avsaknad av ett nätverk av anläggningar för hantering av sådant avfall och 
underlåtenhet att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa korrekt hantering 
av farligt avfall. 

År 2009 meddelade Europeiska unionens domstol sin dom och uppmanade 
Grekland att vidta omedelbara åtgärder på dessa punkter. 

År 2016 hade Grekland ännu inte vidtagit några åtgärder. Domstolen ålade därför 
Grekland att betala ett vite på 30 000 euro per dag till dess att alla nödvändiga 
åtgärder vidtagits samt böter på 10 miljoner euro14. 

Grekland började vidta åtgärder 2017. Enligt kommissionen hade Grekland i 
juni 2021 ännu inte helt avhjälpt de brister som identifierats för nästan 20 år 
sedan. 

                                                      
14 Domstolens dom imål C-584/14. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=286%252F08&for=&jge=&dates=&language=sv&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=6240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A62014CA0584
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26 I den bredare politiska ramen nämns inte farligt avfall specifikt på EU:s politiska 
agenda. Det omfattas i stället av en rad strategier och åtgärder (se figur 5) som överlag 
pekar på behovet av att skydda människors hälsa och miljön mot farliga ämnen och 
därför på behovet av att förebygga generering av farligt avfall eller behandla det 
korrekt. 

Figur 5 – EU:s strategier och åtgärder avseende farligt avfall 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av dokument från Europeiska kommissionen. 

EU-finansiering avseende farligt avfall 

27 Kommissionen har överblick över EU:s finansiering av avfallshantering generellt 
sett, där 4,3 miljarder euro i EU-medel anslogs för programperioden 2014–202015, 
men inga uppgifter specifikt för farligt avfall. Tillgängliga uppgifter tyder på att sådan 
finansiering i huvudsak tillhandahålls genom Horisont 2020 för forskning och 
kapacitetsuppbyggnad. Vi kunde koppla 163 projekt som finansierats inom 

                                                      
15 Sammanhållningspolitiska uppgifter om EU:s stöd till avfallshantering. 

2014

2015

2018

2019 2021

Sjunde 
miljöhandlingsprogrammet 
Hantera farligt avfall så att de 
betydande negativa 
effekterna på människors 
hälsa och miljön minimeras 
genom att förebyggande, 
återanvändning och 
materialåtervinning av avfall 
prioriteras. 
(senast 2020)

Program för ett avfallsfritt 
Europa
Minska användningen av 
material som är farliga och 
stärka spårbarheten för farligt 
avfall.
(senast 2020) 

Första handlingsplanen för 
den cirkulära ekonomin
Säkerställa ökad 
materialåtervinning och 
återanvändning av produkter. 
Minska förekomsten av 
kemikalier som inger 
betänkligheter i produkter. 
Stärka efterlevnaden av 
förordningen om 
avfallstransporter. 
(senast 2019)

Plaststrategin
Ytterligare finansiering från 
Horisont 2020 till spårning och 
avlägsnande av farliga ämnen 
från återvunnen plast. 
(senast 2020)

Den europeiska gröna given
Fastställa som en prioritering 
att EU ska bli giftfritt till 2030 
genom att förebygga och 
åtgärda föroreningar bättre. 
(senast 2030)

Andra handlingsplanen för 
den cirkulära ekonomin
Främja produkter med säker 
design och förebyggande, det 
sistnämnda genom att komma 
till rätta med farliga kemikalier 
och förekomsten av farligt 
avfall i specifika avfallsflöden. 
Förbättra klassificeringen av 
farligt avfall. 
(senast 2030)

Kemikaliestrategin för 
hållbarhet
Främja en giftfri miljö genom 
att minimera ämnen som 
inger betänkligheter i 
produkter. Främja innovation 
när det gäller säkra kemikalier. 
Inta en global ledarroll genom 
att inte exportera kemikalier 
som är förbjudna i EU. 
(senast 2030)

Åttonde 
miljöhandlingsprogrammet
Fortsätta omställningen till en 
giftfri cirkulär ekonomi, 
särskilt genom att ersätta 
ämnen som inger 
betänkligheter, och till 
kemikalier som är designade 
för att vara säkra. 
(senast 2030)

Handlingsplanen för 
nollförorening av luft, vatten 
och mark
Minska avfallsgenereringen, 
trappa upp förebyggandet av 
avfall, minimera förekomsten 
av ämnen som inger 
betänkligheter och farliga 
kemikalier i ekonomin samt 
bättre övervaka 
avfallsexporter. 
(senast 2030)

2020 2022

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en#:%7E:text=Post%2Dprogramme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2.
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/In-profile-EU-support-to-waste-management/xqec-t5kv/
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Horisont 2020 till farligt avfall under perioden 2014–2020. Dessa projekt hade fått EU-
bidrag på 1,2 miljarder euro (1,6 % av den totala budgeten för Horisont 2020). 

28 De näst största finansiärerna av avfallshantering är Sammanhållningsfonden och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden. För programperioden 2014–2020 anslog 
kommissionen omkring 370 miljoner euro16, eller 8,6 % av dessa medel, till 
infrastrukturprojekt för behandling av verksamhetsavfall, industriavfall och farligt 
avfall. 

29 EU finansierar också miljö- och klimatåtgärder avseende farligt avfall genom Life. 
Enligt uppgifter för 2014–2020 genomfördes 14 projekt om farligt avfall med en total 
finansiering på 17,9 miljoner euro (6 % av de Life-medel som gått till avfallsprojekt). I 
ruta 3 ges exempel på EU-projekt som finansierat hantering av farligt avfall. 

Ruta 3 

Exempel på EU-projekt som finansierat hantering av farligt avfall 

Materialåtervinning och återanvändning av farlig flygaska: ett Life-finansierat 
projekt 

Ett projekt i Sverige och Danmark medfinansierade bygget av en anläggning för 
materialåtervinning och återanvändning av flygaska från en 
avfallsförbränningsanläggning i Danmark.  

Flygaska är partiklar i gaser som uppstår när avfall förbränns. De innehåller ofta 
klorider och tungmetaller och klassas som farligt avfall. Farlig flygaska deponeras. 
Bara i Sverige handlar det om 150 000 ton av denna aska som varje år 
transporteras till specialförvaring i ett nedlagt kalkbrott i Norge. 

Behandling av mycket giftigt avfall i petroleumindustrin och den petrokemiska 
industrin: ett Horisont 2020-finansierat projekt 

Ett projekt i Spanien finansierar bygget av en anläggning som använder en 
innovativ process för billig behandling av använda lutlösningar. Använda 
lutlösningar är ett mycket giftigt avfall i oljeraffineringsindustrin och den 
petrokemiska industrin och klassas som farligt avfall. Att behandla lutlösningar 
med hjälp av befintliga processer är svårt och dyrt, vilket leder till att stora lager 
av detta farliga avfall byggs upp på raffinaderier. 

                                                      
16 Sammanhållningspolitiska uppgifter om verksamhetsavfall, industriavfall och farligt avfall. 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en#:%7E:text=Post%2Dprogramme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2.
https://ec.europa.eu/regional_policy/sv/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-regional-development-fund-erdf_en
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/index.htm
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/index.htm
http://www.lifehalosep.eu/
https://www.cetaqua.com/en/proyectos/epc-eqtech-2/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020/2014-2020-ERDF-CF-investments-in-waste-treatment/sb9v-hnqk
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30 Som ett komplement till EU-budgeten tillhandahåller både faciliteten för 
återhämtning och resiliens och Europeiska investeringsbanken finansiering för 
avfallshantering, inbegripet farligt avfall. 

31 I taxonomiförordningen, som antogs 2020, fastställs de ekonomiska 
verksamheter som EU anser är miljömässigt hållbara för att skapa transparens på 
finansmarknaderna. Mot den bakgrunden beslutade EU att för perioden 2021–2027 
sluta finansiera deponering av farligt avfall och förbränning av farligt avfall som kan 
materialåtervinnas. EU finansierar alla alternativ som befinner sig högre upp i 
avfallshierarkin, såsom förebyggande och materialåtervinning. 

Klassificering av farligt avfall 

32 Ekonomiska aktörer (avfallsproducenter, återvinningscentraler, transportörer, 
avfallsmäklare och avfallsanläggningar) måste klassificera sitt avfall som farligt eller 
icke-farligt (se figur 6). Detta är en viktigt åtgärd för att se till att farligt avfall kan 
identifieras korrekt och behandlas enligt strikta normer och att exakta och jämförbara 
uppgifter om farligt avfall finns tillgängliga på EU-nivå. Ekonomiska aktörer klassificerar 
sitt avfall med hjälp av den europeiska avfallsförteckningen, som är ett 
kommissionsbeslut med en förteckning över avfallskategorier som 

o absolut icke-farligt-poster: avfall som anses icke-farligt utan vidare bedömning, 

o absolut farligt-poster: avfall som anses farligt utan vidare bedömning, 

o speglade poster: avfall som kan vara farligt eller icke-farligt, vilket behöver 
bedömas ytterligare. För detta ändamål måste avfallsinnehavare fastställa om 
avfallet har minst en av de farliga egenskaper som anges i ramdirektivet om avfall 
eller om det innehåller vissa långlivade organiska föroreningar över de 
tröskelvärden som anges i beslutet. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0241-20210218
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0241-20210218
https://www.eib.org/en/projects/sectors/solid-waste/index.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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Figur 6 – Klassificering av avfall som farligt eller icke-farligt 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av kommissionens vägledning om klassificering av avfall. 

33 I en rapport om hantering av farligt avfall i medlemsstaterna från 2017 som 
kommissionen finansierade angavs att klassificeringen av farligt avfall var en av de 
största utmaningarna för medlemsstaterna när de hanterar sådant avfall. Detta beror 
främst på de utmaningar som medlemsstaterna och avfallsinnehavarna möter när de 
ska tillämpa den europeiska avfallsförteckningen17 men också på den bristande 
överensstämmelsen mellan EU:s kemikalie- respektive avfallslagstiftning, vilket 
påverkar definitionen av farligt avfall18.  

34 Nästan hälften av posterna i den europeiska avfallsförteckningen är speglade 
poster19. För avfallsinnehavarna är det ofta svårt att bedöma om deras avfall är farligt 
eller inte eftersom de måste känna till avfallets kemiska sammansättning. Sådan 
information finns inte alltid tillgänglig. Detta leder till att medlemsstater och 
avfallsinnehavare klassificerar samma avfall på olika sätt20. Ett exempel är glaskoner 

                                                      
17 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

18 Meddelande om genomförandet av paketet om den cirkulära ekonomin: åtgärder i 
gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall, COM(2018) 032. 

19 Kommissionens tillkännagivande om teknisk vägledning om klassificering av avfall, 2018/C 
124/01. 

20 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0409(01)&rid=1
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1516190964382&uri=COM:2018:32:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.SWE&toc=OJ:C:2018:124:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.SWE&toc=OJ:C:2018:124:TOC
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
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– som används i katodstrålerör – som vissa medlemsstater klassificerar och behandlar 
som farligt avfall medan andra behandlar det som icke-farligt21. År 2018 försökte 
kommissionen åtgärda detta genom att offentliggöra teknisk vägledning om 
klassificering av avfall. 

35 Litiumjonbatterier används i många produkter, till exempel leksaker, bärbara 
datorer, mobiltelefoner och elfordon. I en nyligen offentliggjord studie uppskattades 
att mängden förbrukade litiumjonbatterier i EU skulle kunna motsvara en vikt på 
omkring 0,2 miljoner ton per år från 203022. I USA klassas dessa batterier som farligt 
avfall23. I den europeiska avfallsförteckningen finns det ingen specifik kod för 
litiumjonbatterier, och den enda tillgängliga kod som avfallsinnehavare kan använda är 
en allmän kod för ”Andra batterier och ackumulatorer”, som är absolut icke-farligt. 

36 EU:s kemikalielagstiftning spelar en viktig roll i klassificeringen av avfall. De 
egenskaper som definierar farligt avfall, och som förtecknas i ramdirektivet om avfall, 
har i de flesta fall anpassats till de faroklasser som används för att identifiera farliga 
ämnen i EU och som fastställs i förordningen om klassificering, märkning och 
förpackning (CLP-förordningen). 

37 Kemiska ämnen som inger mycket stora betänkligheter i EU identifieras och 
begränsas genom förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach-förordningen). I Reach-förordningen fastställs dessa 
ämnen på grundval av tre farliga egenskaper, såsom visas i ruta 4. Eftersom inte alla 
dessa egenskaper ingår i CLP-förordningen beaktas de inte när avfall klassificeras som 
farligt. Avfall som innehåller toxiska ämnen som kan ackumuleras och finnas kvar i 
miljön och i kroppen länge eller som är hormonstörande klassificeras därför inte som 
farligt avfall. Kommissionen överväger att föreslå att dessa farliga egenskaper ska 
läggas till i CLP-förordningen24. Efter det skulle kommissionen också behöva uppdatera 
ramdirektivet om avfall för att samma egenskaper också skulle gälla klassificeringen av 
avfall. 

                                                      
21 WEEE Forum, Impact of glass from cathode ray tubes in achieving the WEEE recycling and 

recovery targets, 2018. 

22 Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Recycling of Lithium-Ion 
Batteries:Opportunities and Challenges for Mechanical and Plant Engineering, 2021. 

23 Förenta staternas miljövårdsmyndighets webbsida om förbrukade litiumjonbatterier. 

24 Kemikaliestrategi för hållbarhet: På väg mot en giftfri miljö, COM(2020) 667. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.SWE&toc=OJ:C:2018:124:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.SWE&toc=OJ:C:2018:124:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2019/06/CRT-glass_Issue-paper_Final.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2019/06/CRT-glass_Issue-paper_Final.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.epa.gov/recycle/used-lithium-ion-batteries
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667R(01)&qid=1671443660232&from=SV
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Ruta 4 

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter 

I EU:s kemikalielagstiftning identifieras ämnen som kan medföra allvarliga och ofta 
bestående skador på människors hälsa som ämnen som inger mycket stora 
betänkligheter. Det finns i nuläget 224 sådana ämnen25. Ämnen som inger mycket 
stora betänkligheter har följande farliga egenskaper26: 

o De är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska: till 
exempel vissa ftalater som används som mjukgörare i golvbeläggning, 
takbeläggning, elsladdar och konstläder i väskor. 

o De är långlivade, bioackumulerande och toxiska och mycket långlivade 
och mycket bioackumulerande: till exempel vissa bromerade 
flamskyddsmedel som används i polystyrenprodukter för värmeisolering 
i byggnader, förpackningar, elektronisk utrustning, madrasser, bilsäten 
och gardiner. 

o Andra ämnen som inger motsvarande betänkligheter är till exempel 
hormonstörande ämnen (t.ex. vissa bisfenoler – bisfenol A är en 
industrikemikalie som används för att framställa polykarbonat som är en 
hård, genomskinlig plast som förekommer i många 
konsumentprodukter). 

  

                                                      
25 Europeiska kemikaliemyndighetens webbsida med kandidatförteckningen för tillstånd för 

ämnen som inger mycket stora betänkligheter. 

26 Europeiska kemikaliemyndighetens webbsida med ämnen som inger mycket stora 
betänkligheter. 

https://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/sv/substances-of-very-high-concern-identification-explained
https://echa.europa.eu/sv/substances-of-very-high-concern-identification-explained


22 

Förebyggande av farligt avfall i EU 

Trots EU:s ansträngningar har genereringen av farligt avfall ökat 

38 Det bästa sättet att komma till rätta med farligt avfall är att förebygga att det
uppstår överhuvudtaget. Att prioritera förebyggande framför behandling av farligt 
avfall har varit målet med EU:s avfallslagstiftning sedan början av 1990-talet27. År 2008 
fastställde ramdirektivet om avfall detta mål i EU:s lagstiftning genom principen om 
avfallshierarkin (se figur 7). 

Figur 7 – Principen om avfallshierarkin 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av ramdirektivet om avfall. 

39 Under det senaste årtiondet har förebyggande av farligt avfall blivit allt viktigare,
vilket återspeglas i de olika politiska initiativ och lagstiftningsinitiativ som 
kommissionen har tagit, såsom framgår av figur 5. Trots dessa initiativ har mängden 
farligt avfall som genereras i EU ökat kontinuerligt (se figur 8). 

27 Artikel 3 i rådets direktiv 91/156/EEG om avfall. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=celex:31991L0156
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Figur 8 – Farligt avfall som genererades av medlemsstaterna 2018 
jämfört med 2004 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från Eurostat. 
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40 Sedan 2013 är medlemsstaterna skyldiga att upprätta avfallsförebyggande 
program28, inbegripet att vidta åtgärder för att minska farliga ämnen i material och 
produkter. År 2016 analyserade Europeiska miljöbyrån dessa program och drog 
slutsatsen att merparten av dem varken innehöll sådana åtgärder eller specifika mål 
för att minska genereringen av farligt avfall29. Miljöbyrån konstaterade att 
förebyggande av farligt avfall verkade ha lägre prioritet än hanteringsaspekter och få 
begränsat ekonomiskt stöd30. 

Ekonomiska aktörer kan förebygga generering av farligt avfall 
genom att ändra sitt sätt att utforma och tillverka produkter 

41 Ekonomiska aktörer genererar 96 % av det farliga avfallet i EU (se figur 1). De kan 
förebygga generering av farligt avfall genom att utveckla produkter som är hållbara 
med minsta möjliga miljöpåverkan – så kallad ekodesign. Enligt kommissionen avgörs 
mer än 80 % av en produkts miljöpåverkan i designfasen31. 

42 I mars 2022 lade kommissionen fram ett förslag32 till ändring av direktivet om 
ekodesign. Enligt förslaget ska ekonomiska aktörer informera behandlingsanläggningar 
om förekomsten av ämnen som inger betänkligheter i sina produkter och om hur de 
kan materialåtervinnas eller bortskaffas. Denna information ska ingå i ”digitala 
produktpass”, som ska användas från 2024 (se figur 9). Kommissionen anser att detta 
kommer att skapa ett incitament för konsumenterna att göra fler hållbara val, vilket 
ekonomiska aktörer kommer att anpassa sig till när de utformar produkter. 

                                                      
28 Artikel 29 i ramdirektivet om avfall. 

29 Europeiska miljöbyrån, Prevention of hazardous waste in Europe – the status in 2015, 2016. 

30 Europeiska miljöbyrån, pressmeddelande: European hazardous waste management 
improving, but its prevention needs attention, 2016.  

31 Meddelande om att göra hållbara produkter till norm, COM(2022) 140. 

32 Förslag till förordning om krav på ekodesign för hållbara produkter, COM(2022) 142. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0125-20121204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0125-20121204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-hazardous-waste-management-improving
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-hazardous-waste-management-improving
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0140&qid=1649112555090
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SVN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A0142%3AFIN
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Figur 9 – Produktgrupper för vilka digitala pass föreslås 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av Digital Product Passport: sustainable and circular systems. 

43 Ekonomiska aktörer kan förebygga generering av farligt avfall genom att begränsa
förekomsten av farliga ämnen i produkter. År 2020 föreslog kommissionen att 
förekomsten av ämnen som inger mycket stora betänkligheter skulle minskas i 
produkter33 genom begränsning av användningen i EU av vissa av de mest skadliga 
ämnena34. 

44 Ekonomiska aktörer kan generera mindre farligt avfall genom att se över sina
tillverkningsprocesser. I mars 2022 lade kommissionen fram ett förslag till ändring av 
direktivet om industriutsläpp. Enligt förslaget ska industriella anläggningar (inbegripet 
gruv- och batteriproduktionssektorerna) vidta åtgärder för att intensifiera arbetet med 
att ersätta farliga ämnen i produktionsprocessen och förebygga uppkomst av avfall. 

33 Kemikaliestrategi för hållbarhet: På väg mot en giftfri miljö, COM(2020) 667. 

34 Restrictions Roadmap under the Chemicals Strategy for Sustainability, SWD(2022) 128. 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-trust-01-digipass
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://environment.ec.europa.eu/document/download/5ac2e9d9-ab98-4850-aa55-e5a392cdf304_en?filename=COM_2022_156_1_SV_ACT_part1_v10.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&rid=4#:%7E:text=It%20envisages%20the%20EU%20industry,sustainable%20products%20and%20production%20methods.
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49734/attachments/1/translations/en/renditions/native
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45 Det tar tid innan alla dessa åtgärder får fullt genomslag. En del produkter som 
genererar farligt avfall kan ha lång livstid (t.ex. fordon, byggnader, möbler och elektrisk 
utrustning). Det innebär att effekterna av de åtgärder som vidtas nu, såsom 
begränsning av användningen av vissa farliga ämnen, inte blir märkbara förrän på 
medellång till lång sikt när produkterna slutligen blir avfall. Till exempel uppskattar 
kommissionen att endast omkring 25 % av de fastigheter som byggts före 200535, och 
som kan innehålla asbest, kommer att ha fasats ut till 205036. 

Att göra förorenare ansvariga för sitt avfall hjälper till att 
förebygga generering av farligt avfall 

46 Principen att förorenaren betalar innebär att förorenarna ska stå för kostnaderna 
för sina föroreningar och också för åtgärder för att förebygga, begränsa och avhjälpa 
dem samt för de samhällskostnader de medför. EU kräver att kostnaderna för 
avfallshantering ska bäras av avfallsproducenten eller avfallsinnehavaren. 
Medlemsstaterna avgör om kostnaderna för avfallshanteringen ska bäras av 
avfallsinnehavaren eller helt eller delvis av tillverkaren av den produkt som har blivit 
avfall. Det sistnämnda kallas utökat producentansvar. På EU-nivå omfattas vissa flöden 
av farligt avfall av utökat producentansvar enligt EU-lagstiftningen (t.ex. elektrisk och 
elektronisk utrustning och uttjänta fordon) eller genom nationell lagstiftning och 
överenskommelser med industrin (t.ex. spilloljor eller bekämpningsmedel)37. 

                                                      
35 Kommissionen, pressmeddelande om förbud mot asbest från den 1 januari 2005. 

36 Revisionsrättens beräkning på grundval av En renoveringsvåg för Europa – miljöanpassa 
våra byggnader, skapa jobb och förbättra liv, COM(2020) 662. 

37 Deloitte, Development of Guidance on Extended Producer Responsibility, 2014. 

https://cordis.europa.eu/article/id/13445-commission-extends-ban-on-asbestos-products-in-eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0662
https://ec.europa.eu/environment/archives/waste/eu_guidance/pdf/Guidance%20on%20EPR%20-%20Final%20Report.pdf
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47 Vi rapporterade nyligen38 att det utökade producentansvaret ger tillverkarna 
incitament att ta fram miljövänligare produkter som undviker onödigt avfall. I 
akademiska studier39 och policyöversyner40 nämns det utökade producentansvarets 
positiva bidrag till att minska mängden avfall. I vår rapport framhöll vi emellertid att de 
avgifter som tas ut från medborgare eller företag bör stå i proportion till det avfall som 
genereras och ta full hänsyn till miljöskador, men tecken tyder på att externa 
miljöeffekter endast i begränsad utsträckning internaliseras i dessa användaravgifter. 
Enligt EU:s handlingsplan om nollförorening från 2021 avser kommissionen att försöka 
avhjälpa bristerna i tillämpningen av principen att förorenaren betalar till 2024. 

  

                                                      
38 Särskild rapport 12/2021 Principen att förorenaren betalar: tillämpas inte konsekvent i EU:s 

miljöpolitik och miljöåtgärder. 

39 Pouikli K., Concretising the role of extended producer responsibility in European Union waste 
law and policy through the lens of the circular economy, 2020. 

40 OECD, Extended Producer Responsibility Updated Guidance for Efficient Waste 
Management, 2016. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00596-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00596-9
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
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Behandling av farligt avfall i EU 

Tillämpning av avfallshierarkin på behandlingen av farligt avfall  

48 Sedan 2008 måste medlemsstaterna se till att farligt avfall behandlas i enlighet 
med avfallshierarkin (se figur 7). Farligt avfall ska företrädesvis förberedas för 
återanvändning och i andra hand materialåtervinnas. Fraktioner av avfall som inte kan 
materialåtervinnas ska återvinnas genom förbränning med energiproduktion. Som en 
sista utväg ska farligt avfall bortskaffas41. 

49 En fullständig översikt över hur det farliga avfall som genereras i EU behandlas 
skulle vara ett stöd för kommissionen och medlemsstaterna i bedömningen av hur väl 
avfallshierarkin tillämpas. Men en sådan översikt går inte att få fram på grund av 
skillnader mellan de mängder farligt avfall som rapporteras ha genererats respektive 
behandlats i EU. År 2018 genererade EU omkring 102 miljoner ton farligt avfall (se 
punkt 12), medan den totala mängd farligt avfall som behandlades uppgick till 
82 miljoner ton42, vilket motsvarar en skillnad på 20 miljoner ton (19 %). Samma år 
importerades 3,6 miljoner ton farligt avfall till EU, och 0,7 miljoner ton exporterades 
för behandling utanför EU43. Om man räknar med denna import och export, ökar 
diskrepansen i rapporteringen till 22 miljoner ton (21 %). Skillnaden varierar från 
omkring 1 % för vissa medlemsstater, till exempel Bulgarien, Estland och Grekland, till 
mer än 50 % för andra, till exempel Tjeckien, Slovakien, Österrike och Litauen (se 
figur 10). 

                                                      
41 Artikel 4 i ramdirektivet om avfall. 

42 Uppgifter från Eurostat om behandling av avfall. 

43 Uppgifter från Eurostat om transport av avfall. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638385/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasship/default/table?lang=en
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Figur 10 – Skillnader mellan den rapporterade mängden farligt avfall som 
genererades respektive behandlades 2018 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från Eurostat om generering, behandling och 
transporter av avfall. 

50 Diskrepansen mellan mängden genererat respektive behandlat farligt avfall kan 
bero på olika saker44: avfall som genererats under en viss period kan räknas som 
behandlad under en annan period, det kan råda brist på information om import och 
export eller så kan det farliga avfallet bortskaffas på olaglig väg. Det kan också bero på 
olika metoder för att rapportera generering respektive behandling av avfall. Till 
exempel kan avfall som innehåller både farliga och ofarliga komponenter registreras 
som 100 % farligt avfall som genererats, medan det avfall som faktiskt behandlats kan 
innehålla endast de farliga komponenterna (se ett exempel i figur 11). Kommissionen 
avser att undersöka skillnaderna mellan den rapporterade genereringen respektive 

                                                      
44 BiPRO, Support to Member States in improving hazardous waste management based on 

assessment of Member States’ performance, 2015. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wastrt/default/table?lang=en
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behandlingen av farligt avfall genom att på försök ta fram avfallsräkenskaper baserade 
på uppskattade uppgifter45. 

Figur 11 – Exempel på diskrepans när det gäller uttjänta fordon på grund 
av olika rapporteringsmetoder 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från Eurostat från 2018 om generering och behandling 
av farligt avfall från uttjänta fordon. 

51 Vad gäller tillämpningen av avfallshierarkin visar tillgängliga uppgifter att år 2018, 
i likhet med 2010 när uppgifter om materialåtervinning först blev tillgängliga, 
bortskaffades fortfarande mer än hälften av det behandlade farliga avfallet, medan 
nästan inget återanvändes (se punkt 52) och endast 45 % gick till materialåtervinning 
eller annan återvinning (se figur 12). Detta trots att EU har vidtagit många åtgärder för 
att lyfta farligt avfall högre upp i avfallshierarkin (se punkt 39). År 2009 uppskattade 
kommissionen att 97 % av det farliga avfall som genererades i EU skulle kunna gå till 
antingen materialåtervinning eller annan återvinning46.  

                                                      
45 Kommissionen, presentation på Unece/OECD:s seminarium om genomförande av systemet 

för integrerade miljöräkenskaper: Introduction to waste accounts and possible integration 
with other SEEA, 2021. 

46 Villanueva A. m.fl., Study on the selection of waste streams for end-of-waste assessment, 
2010. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT/default/table?lang=en&category=env.env_was.env_wasgt
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/S3_4_Waste%20accounts_Eurostat_EN.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/S3_4_Waste%20accounts_Eurostat_EN.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC58206/reqno_jrc58206_jrc58206.pdf.pdf
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Figur 12 – Ingen synlig förändring av tillämpningen av avfallshierarkin på 
farligt avfall i EU mellan 2010 och 2018 

Anm.: Inga uppgifter om förberedelse för återanvändning. 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från Eurostat om behandling av farligt avfall. 

Merparten av det farliga avfallet är inte lämpligt att förbereda för 
återanvändning 

52 Det föredragna alternativet när det gäller att behandla farligt avfall är att
förbereda det för återanvändning. Detta går ut på ”kontroll, rengöring eller 
reparation” av uttjänta produkter så att de kan användas igen utan någon annan 
förbehandling47. Det finns inga systematiska uppgifter tillgängliga på EU-nivå om hur 
mycket farligt avfall som förbereds för återanvändning. Enligt kommissionen handlar 
det om en mycket begränsad mängd eftersom det inte finns några tydliga 
återanvändningsalternativ för merparten av flödena av farligt avfall, vilket framför allt 
beror på att de är restprodukter från industriella processer. 

EU står inför utmaningen att öka materialåtervinningen av farligt avfall 

53 Materialåtervinning är nästa rekommenderade alternativ för att behandla farligt
avfall. Figur 12 visar att 34 % av det farliga avfall som behandlades i EU 2018 
materialåtervanns. Det var något mindre än 2010, då 36 % materialåtervanns. 

54 Med de uppgifter som finns tillgängliga kan medlemsstaternas prestation i fråga
om materialåtervinning endast bedömas delvis. Uppgifterna visar hur mycket av sitt 
farliga avfall som medlemsstaterna materialåtervinner på sitt territorium men 
preciserar inte hur mycket som materialåtervinns utomlands. De länder som 2018 

47 Artikel 3 i ramdirektivet om avfall. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wastrt/default/table?lang=en
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materialåtervann merparten av det genererade eller importerade farliga avfallet på sitt 
territorium var Grekland (91 %) och Kroatien (84 %), följt av Danmark och Polen (79 %), 
såsom framgår av bilaga III. Andra länder, såsom Bulgarien och Irland, 
materialåtervinner endast 2 % av det farliga avfallet på sitt territorium eller, i Maltas 
fall, inget alls. Malta exporterar merparten av sitt farliga avfall, varav 75 % 
materialåtervinns eller återvinns genom förbränning med energiproduktion. 

рр EU kan påverka hur mycket farligt avfall som materialåtervinns genom att
fastställa mål. Hittills har EU fastställt mål för tre avfallsflöden som är delvis farliga 
(avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning, batterier och 
uttjänta fordon), såsom visas i ruta 5. Dessa var de tre mest materialåtervunna flödena 
av farligt avfall i EU, med materialåtervinningsgrader över 90 % för de farliga 
komponenterna 2018пу. 

пу Uppgifter från Eurostat från 2018 om materialåtervinning av flöden av farligt avfall, på EU-
nivå. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638428/default/table?lang=en
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Ruta 5 

EU:s materialåtervinningsmål för specifika avfallsflöden som är delvis 
farliga 

När det gäller avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk 
utrustning49 måste medlemsstaterna 

o sedan 2018 respektera ett minimimål för materialåtervinning på mellan 
55 % och 80 % beroende på typen av utrustning. 

När det gäller batterier och ackumulatorer50 måste medlemsstaterna 

o sedan 2011 uppnå materialåtervinningsgrader på 65 % av 
genomsnittsvikten av blybatterier och blyackumulatorer, 75 % av 
genomsnittsvikten av nickelkadmiumbatterier och 
nickelkadmiumackumulatorer och 50 % av genomsnittsvikten av andra 
förbrukade batterier och ackumulatorer. År 2020 föreslog kommissionen 
att dessa målvärden skulle ökas51. 

När det gäller uttjänta fordon52 är medlemsstaterna sedan 2015 skyldiga att 
uppfylla årliga minimimål för materialåtervinning på 85 % av genomsnittsvikten 
per fordon. 

                                                      
49 Direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk 

utrustning. 

50 Direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och 
ackumulatorer. 

51 Förslag till förordning om batterier och förbrukade batterier, COM(2020) 798. 

52 Direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
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56 År 2009 identifierade kommissionen ytterligare flöden av farligt avfall för vilka 
mer materialåtervinning vore möjlig: mineraliskt bygg- och rivningsavfall, avfall från 
förbränning och två typer av kemiskt avfall (spilloljor och lösningsmedelsavfall)53. EU 
har ännu inte infört materialåtervinningsmål för dessa flöden. Materialåtervinningen 
av dessa avfallsflöden begränsas också av att tydliga regler saknas för att det 
materialåtervunna resultatet ska betraktas som en säljbar produkt och inte längre som 
avfall54. Detta begränsar marknadsmöjligheterna för avfallsaktörerna i EU55. 

57 Det finns också flöden av farligt avfall som för närvarande är tekniskt omöjliga att 
materialåtervinna i stor skala eller på ett ekonomiskt lönsamt sätt (t.ex. glas som 
förorenats med farliga ämnen, såsom lysrör56). EU har investerat i utveckling av sådana 
tekniker, särskilt genom Horisont 2020 och Life-programmet, men dessa tekniker 
används ännu inte i industriell skala. 

58 För att materialåtervinna andra flöden av farligt avfall, såsom plast- och 
textilavfall som innehåller långlivade organiska föroreningar och tungmetaller, måste 
avfallsaktörer sanera dem, det vill säga avlägsna de farliga ämnena. Nyligen 
genomförda studier visar att en mängd olika farliga ämnen (bland annat vissa som EU 
fasat ut genom lagstiftning) trots sanering har hittats i återvunna material, till exempel 
papper, plast, gummi och textilier57. Detta beror framför allt på att materialåtervinnare 
saknar information om den kemiska sammansättningen av det avfall de behandlar58 
och därför inte kan göra en korrekt sanering. Enligt kommissionen kan det också 
förklaras av felaktiga avfallshanteringsmetoder, av begränsningar i tillgängliga 
sorterings- och saneringstekniker eller av importerade material som 
materialåtervunnits utanför EU med lägre standard. 

                                                      
53 Delgado L. m.fl., End-of-waste criteria, 2009. 

54 Meddelande om genomförandet av paketet om den cirkulära ekonomin: åtgärder i 
gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall, COM(2018) 032. 

55 Yttrande från Hazardous Waste Europe över avfallshanteringens miljöpåverkan – översyn 
av EU:s avfallsram, 2022. 

56 Meng W. m.fl., The recycling of leaded glass in cathode ray tubes (CRT), 2016. 

57 Chemsec, What goes around – Enabling the circular economy by removing chemical 
roadblocks, 2021, Arnika, Toxic Loophole:Recycling Hazardous Waste into New Products, 
2018. 

58 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2018. 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC53238
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=COM:2018:32:FIN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework/F2888110_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework_en
https://www.researchgate.net/publication/301745432_The_Recycling_of_Leaded_Glass_in_Cathode_Ray_Tube_CRT
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
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59 Dessa problem minskar förtroendet för återvunna material och utgör ett stort 
hinder för materialåtervinningen av farligt avfall59. Kommissionen har vidtagit 
åtgärder60, och sedan 2021 måste företag som tillhandahåller varor på EU:s marknad 
som innehåller ämnen som inger mycket stora betänkligheter i en koncentration över 
0,1 % lämna information om dessa varor i ett offentligt EU-register61. I april 2022 
uppgav ett antal branschledande företag att de fortfarande mötte en brist på 
information om det kemiska innehållet och farliga egenskaper i sina leveranskedjor och 
bad kommissionen att kräva denna information för alla kemiska ämnen62. 

60 Från och med 2025 måste medlemsstaterna säkerställa separat insamling av 
farligt avfall som produceras av hushåll63. Detta innebär en möjlighet att öka andelen 
materialåtervunnet farligt avfall från konsumentprodukter (såsom elektrisk och 
elektronisk utrustning eller bärbara batterier). 

Omkring hälften av det farliga avfall som förbränns används inte för 
energiproduktion 

61 År 2018 var de huvudtyper av avfall som förbrändes med energiåtervinning i EU 
förorenat trä, kemiskt avfall (framför allt kemikalier och lösningsmedelsavfall) och 
restavfall som genererats vid avfallssortering. De två sistnämnda kategorierna var 
också det huvudsakliga farliga avfall som förbrändes utan energiåtervinning64. 

62 Bilaga III visar att 8 % av det farliga avfall som behandlades i EU 2018 förbrändes 
med energiproduktion, medan 6 % förbrändes utan energiåtervinning, vilket var 
nästan samma andelar som 2008. På liknande sätt som i fallet med materialåtervinning 
kan medlemsstaternas prestation när det gäller återvinning med energiproduktion 
endast bedömas på deras territorium på grund av problem med tillgång till uppgifter. 

                                                      
59 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance, 2018. 

60 Kemikaliestrategi för hållbarhet – På väg mot en giftfri miljö, COM(2020) 667. 

61 SCIP-databasen. 

62 Öppet brev till kommissionen avseende transparens, 2022. 

63 Artikel 20 i ramdirektivet om avfall. 

64 Uppgifter från Eurostat om förbränning av farligt avfall med och utan energiåtervinning. 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SVN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&rid=4#:%7E:text=It%20envisages%20the%20EU%20industry,sustainable%20products%20and%20production%20methods.
https://echa.europa.eu/documents/10162/6205986/information_requirements_for_scip_notifications_en.pdf/db2cf898-5ee7-48fb-e5c8-4e6ce49ee9d2
https://chemsec.org/open-letter-to-the-commission-regarding-transparency/#:%7E:text=We%2C%20the%20signatories%20of%20this,chemical%20content%20and%20hazardous%20properties.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3613688/default/table?lang=en
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63 Icke‐statliga organisationer har påpekat de negativa effekterna av 
avfallsförbränning som en koldioxidintensiv källa till energi som orsakar giftiga 
luftföroreningar och som potentiellt kan avleda avfall från materialåtervinning65. 
Samtidigt anser avfallshanteringsaktörer att förbränning med energiåtervinning utgör 
en alternativ energikälla med hänsyn till den nuvarande energikrisen i EU66. År 2020 
användes avfall i 4 % av den energi som producerades i EU, medan förnybar energi 
stod för omkring 41 %, kärnenergi 31 %, fasta fossila bränslen 15 %, fossilgas 7 % och 
råolja 3 %67. 

64 Taxonomiförordningen skulle kunna erbjuda en möjlighet att ytterligare utveckla 
förbränningskapaciteten eftersom den definierar förbränning av allt farligt avfall ”som 
inte kan materialåtervinnas” som en grön investering (se punkt 31). 

65 Nya tekniker (t.ex. artificiell intelligens) skulle också kunna bidra till bättre 
sortering av farligt avfall68 och förbättra materialåtervinningen genom att undvika 
förorening mellan farligt och icke‐farligt avfall. Det skulle också kunna öka 
återvinningen av råvaror av avgörande betydelse, till exempel koppar och nickel i 
elektrisk och elektronisk utrustning69. Dessa tekniker skulle också kunna leda till nya 
lösningar för att behandla farliga beståndsdelar70. 

Omkring hälften av det farliga avfallet bortskaffas fortfarande 

66 Omkring hälften av det farliga avfall som behandlades i EU 2018 bortskaffades, 
vilket är det minst föredragna avfallshanteringsalternativet. En liten del av detta avfall, 
omkring 10 %71, förbrändes utan energiåtervinning (se punkt 62), medan de 

                                                       
65  ClientEarth, The environmental impacts of waste incineration, 2021. 

66  FEAD – European Waste Management Association.  

67  Uppgifter från Eurostat om produktionen av primärenergi 2020. 

68  Europeiska miljöbyrån, Digital waste management, 2020. 

69  Sipka S., Towards circular e‐waste management:How can digitalisation help?, 2021.  

70  Exempel på ett EU‐finansierat projekt om materialåtervinning av polyvinylklorid som 
förorenats med farliga ämnen: REMADYL. 

71  Uppgifter från Eurostat om bortskaffande av farligt avfall – förbränning utan 
energiåtervinning. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/stories/the-environmental-impacts-of-waste-incineration/
https://www.letsrecycle.com/news/waste-sector-can-ease-eus-energy-crisis-fead-says/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_BAL_C__custom_3638579/default/table?lang=en
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/etc-wmge-reports/digital-waste-management
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2021/09/Towards-circular-ewaste-management_how-can-digitalisation-help_EPC.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2021/09/Towards-circular-ewaste-management_how-can-digitalisation-help_EPC.pdf
https://www.remadyl.eu/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638677/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638677/default/table?lang=en


 37 

 

återstående 90 %72 gick till avfallsupplag eller deponerades i naturliga håligheter, på 
havsbotten eller i konstgjorda sjöar och dammar. 

67 Enligt principen om avfallshierarkin ska bortskaffande av farligt avfall reserveras 
för flöden av farligt avfall som inte kan materialåtervinnas eller återvinnas till energi, 
såsom avfall från förbränning av farligt avfall. Figur 13 visar att andelen farligt avfall 
som deponeras eller lagras på annat sätt har ökat i 14 medlemsstater sedan 2008. 

                                                      
72 Uppgifter från Eurostat om bortskaffande av farligt avfall – deponering och annat. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638662/default/table?lang=en
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Figur 13 – Andel farligt avfall som deponerats eller lagrats på annat sätt 

 
Anm.: Inget avfall deponerades eller lagrades på annat sätt i Malta och Luxemburg. 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från Eurostat om deponering och andra former av 
bortskaffande av farligt avfall. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3532566/default/table?lang=en


 39 

 

68 Många medlemsstater exporterar sitt farliga avfall för bortskaffande till en annan 
medlemsstat eller till ett Efta-land (se bilaga III). År 2018 bortskaffades 22 % av de 
7,6 miljoner ton farligt avfall som exporterades av medlemsstaterna. År 2021 föreslog 
kommissionen73 ett förbud mot transporter av avfall avsett för bortskaffande inom och 
utanför EU, utom i fall då medlemsstaterna kan visa att avfallet inte kan bortskaffas på 
ett tekniskt och ekonomiskt hållbart sätt på deras territorium. Detta förslag diskuteras 
för närvarande av parlamentet och rådet (se punkt 82). 

69 Från och med 2030 är medlemsstaterna skyldiga att begränsa deponeringen av 
allt avfall, inbegripet farligt avfall, som lämpar sig för materialåtervinning74. 

Tillämpning av strängare regler för hanteringen av farligt avfall 

70 Reglerna för hantering av farligt avfall är strängare än för andra typer av avfall (se 
punkt 23). Trots att medlemsstaterna har införlivat dessa strängare krav i nationell 
lagstiftning, visar studier att de stöter på utmaningar när de ska tillämpa dem, särskilt 
bestämmelserna om spårbarhet för farligt avfall och blandningsförbudet75. 
Medlagstiftarna skärpte dessa bestämmelser 2018 i samband med den senaste 
ändringen av ramdirektivet om avfall. 

71 Medlemsstaterna är skyldiga att spåra farligt avfall från generering till 
slutbehandling. I teorin kan sådan spårning göras med hjälp av uppgifter om 
generering, behandling och transporter av farligt avfall. Men de tillgängliga uppgifterna 
medger inte sådan spårbarhet (se punkterna 49 och 50). 

                                                      
73 Artikel 11 i förslaget till ändring av förordningen om transport av avfall, COM(2021) 709. 

74 Kommissionens webbsida om deponering av avfall. 

75 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017, BiPRO, Support to Member 
States in improving hazardous waste management based on assessment of Member States’ 
performance, 2015. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709&qid=1642757230360
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/landfill-waste_en
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1


 40 

 

72 Ramdirektivet om avfall anger inte hur spårningen av farligt avfall från generering 
till slutbehandling ska ske. Enligt en rapport från 201776 hindrades spårbarheten för 
farligt avfall i EU:s regioner av att inkonsekvent och motstridig information om sådant 
avfall redovisades av olika ekonomiska aktörer som var involverade i hanteringen av 
det. 

73 För att komma till rätta med problem avseende spårbarheten för farligt avfall (se 
punkterna 71 och 72) har medlemsstaterna sedan 2020 varit tvungna att inrätta 
elektroniska register för farligt avfall som genereras och behandlas på deras 
territorium. EU avser också att inrätta ett EU-omfattande elektroniskt register för 
transport av avfall, inbegripet farligt avfall77. För närvarande finns det inga planer på 
att se till att de nationella registren för farligt avfall kan utbyta information med EU-
systemet för avfallstransporter. 

74 Om olika flöden av farligt avfall blandas kan ytterligare farliga ämnen genereras 
som ursprungligen inte förekom. Om farligt avfall blandas med icke-farligt avfall kan 
det icke-farliga avfallet förorenas och bli olämpligt för materialåtervinning. Det kan 
också späda ut det farliga avfallet. I EU är det förbjudet att blanda farligt avfall 
sedan 199178. År 201779 konstaterades det i en EU-studie att medlemsstaterna gör ett 
begränsat antal inspektioner när det gäller blandning eller utspädning av farligt avfall. 

Olaglig handel med avfall i EU 

75 De stränga hanterings- och säkerhetsregler som gäller för farligt avfall medför en 
extra administrativ börda och högre behandlingskostnader för de ekonomiska 
aktörerna. I en studie baserad på en undersökning bland raffinaderier 201380 
uppskattades att mediankostnaden för all hantering av farligt avfall i Europa var 

                                                      
76 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

77 Förslag till ändring av förordningen om transport av avfall, COM(2021) 709.  

78 Direktiv 91/689/EEG om farligt avfall. 

79 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

80 2013 survey of waste production and management at European refineries. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709&qid=1642757230360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0689-20081212
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://www.concawe.eu/wp-content/uploads/Rpt_17-12.pdf
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238 euro/ton jämfört med 63 euro/ton för icke-farligt avfall81. Detta riskerar att leda 
till olaglig handel med farligt avfall, vilket innebär att aktörerna inte deklarerar det 
genererade avfallet som farligt och dumpar det illegalt i EU eller transporterar det 
illegalt till länder i eller utanför EU. I en rapport från 2016 uppskattades att företag 
som använde sig av olagligt bortskaffande av farligt avfall kunde spara upp till 400 % i 
kostnader. 

Avfall som inte deklareras som farligt 

76 År 2021 var den vanligaste metoden för olaglig handel med farliga ämnen i EU att 
deklarera farligt avfall som icke-farligt82. Detta kan till exempel ske genom falsk 
dokumentation om avfallets kemiska sammansättning, falska analyser från 
laboratorier, förfalskade lastnings-/lossningsregister och avsiktlig klassificering av 
farligt avfall som icke-farligt83. 

77 Andra metoder som aktörer använder för att undvika att deklarera avfall som 
farligt är till exempel att blanda det med icke-farligt avfall, det vill säga späda ut 
koncentrationen av farliga ämnen i avfallet så att de farliga egenskaperna inte längre 
kan kontrolleras (se punkt 74), eller att klassificera farligt avfall som begagnade varor. 
Till exempel kan avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och använda bildelar 
deklareras som begagnade varor och i slutändan komma att materialåtervinnas på ett 
osäkert sätt eller dumpas illegalt84. I en rapport från kommissionen85 uppgavs att 
3,8 miljoner begagnade fordon försvann från den lagliga marknaden 2017 (se figur 14). 

                                                      
81 Uppskattade kostnader omräknade från US-dollar till euro med hjälp av Eurostats växelkurs 

för 2013. 

82 Europol, Environmental crime in the age if climate change, Threat assessment 2022. 

83 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016. 

84 Världstullorganisationen, artikeln Illegal waste trafficking: more data is key to getting a 
better grip on this trade, 2019, och FN:s miljöprogram, Used vehicles and the environment, 
2020. 

85 Utvärdering av direktivet om uttjänta fordon, kommissionen, SWD(2021) 60. 

https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ert_bil_eur_a/default/table?lang=en
https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Environmental%20Crime%20in%20the%20Age%20of%20Climate%20Change%20-%20Public%20report_5.pdf
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.unep.org/resources/report/global-trade-used-vehicles-report
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
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Figur 14 – Försvunna fordon i EU 2017 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av kommissionens utvärdering från 2021 av direktivet om uttjänta 
fordon. 

Olaglig dumpning 

78 Olaglig dumpning av farligt avfall är en vanlig metod i samband med olaglig
handel med avfall86. Farligt avfall kan dumpas på godkända anläggningar på ett sätt 
som avviker från de rättsliga bestämmelserna, lämnas på byggarbetsplatser eller 
jordbruksmark eller dumpas på deponier som saknar tillstånd eller i stenbrott87. Vid en 
insats som Interpol gjorde 2017 med fokus på farligt avfall konstaterades att de 
vanligaste typerna av farligt avfall som bortskaffades illegalt i Europa var bygg- och 
rivningsavfall, avfall från bilindustrin (uttjänta fordon, fordonsolja och bilbatterier) och 
kemiskt avfall (utgångna läkemedel, slam, målarfärg, bekämpningsmedel och garvat 
läder). Ett fall som gällde olaglig dumpning beskrivs i ruta 6. 

86 Suvantola L. m.fl., Blocking the loopholes for illicit waste trafficking (Blockwaste), 2017. 

87 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016. 

Export utanför EU av uttjänta fordon: 
0,9 miljoner

Rapporterade uttjänta fordon:
6,6 miljoner

Försvunna fordon: 
3,8 miljoner

= 100 000 fordon

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
https://www.interpol.int/content/download/5165/file/Operation%2030%20Days%20of%20Action%20Key%20Findings.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ItSzdolm0Gt4D7iw9XdlohxqvRa81h5I/view?usp=sharingated%20report
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
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Ruta 6 

Olaglig dumpning av farligt avfall i Italien 

Miljöfarligt avfall har bränts illegalt och grävts ner sedan slutet av 1980-talet i 
Kampanien. En studie om olagligt bortskaffande av farligt avfall i Italien visade att 
6 034 giftiga bränder rapporterades i regionen mellan januari 2012 och augusti 
201388. 

Efter protester från allmänheten med anledning av de ökande hälsoproblem som 
registrerats i lokalbefolkningen, beslutade Italiens regering 2014 att skärpa 
påföljderna för användning av sådana metoder. År 2021 rapporterades 
fortfarande 1 406 avfallsbränder89. 

Olaglig transport till länder inom eller utanför EU 

79 Såsom framgår av figur 15 transporteras en liten del av EU:s farliga avfall 
(8,2 miljoner ton 2020) lagligt mellan medlemsstaterna (7,3 miljoner ton) och utanför 
EU till OECD och Efta-länder (0,9 miljoner ton). Säker behandling av farligt avfall kräver 
specialiserade anläggningar som eventuellt inte finns tillgängliga i ursprungslandet. Det 
kan också finnas mer ekonomiska behandlingsalternativ i andra medlemsstater eller 
utanför EU. 

                                                      
88 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 

and solutions from impacted local communities, 2016. 

89 Italiens regering – inrikesministeriet, Terra dei fuochi: diminuiti i roghi di rifiuti grazie 
all’incremento dei controlli, 2022. 

https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.interno.gov.it/it/notizie/terra-dei-fuochi-diminuiti-i-roghi-rifiuti-grazie-allincremento-dei-controlli
https://www.interno.gov.it/it/notizie/terra-dei-fuochi-diminuiti-i-roghi-rifiuti-grazie-allincremento-dei-controlli
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Figur 15 – Lagliga transporter av farligt avfall inom och utanför EU 2020 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från Eurostat om transporter av farligt avfall. 

80 De flöden av farligt avfall som det bedrevs mest olaglig transport med 2020 var 
elektrisk och elektronisk utrustning, uttjänta fordon och plast som innehöll farliga 
komponenter90. Olaf uppskattar att 30 % av alla avfallstransporter till och från EU är 
olagliga91. I ruta 7 ges ett exempel på olaglig transport. 

                                                      
90 Revisionsrättens analys av 2020 års nationella rapporter enligt Baselkonventionen. 

91 Olafs verksamhetsrapport för 2021. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASSHIP__custom_3244393/default/table?lang=en
http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/NationalReports/BC2020Reports/tabid/8989/Default.aspx
https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2022-09/olaf-report-2021_en.pdf
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Ruta 7 

Granskning visade hur farligt avfall transporteras på den svarta 
marknaden 

I förordningen om avfallstransporter klassificeras avfall antingen som ”grönlistat”, 
med mindre stränga krav för transport, eller som ”gullistat”, med strängare krav. 

En gemensam revision av efterlevnaden av förordningen om avfallstransporter 
som utfördes av högre revisionsorgan från sju medlemsstater plus Norge 201292 
visade att farligt avfall ofta importerades och exporterades som ”varor” eller som 
”grönlistat” avfall för att undvika de strängare förfaranden och förbud som gäller 
för ”gullistat” avfall. 

81 Olaglig handel med avfall är lukrativt. De årliga intäkterna uppskattas till mellan 
1,5 och 1,8 miljarder euro93 enbart från olaglig handel med farligt avfall, och risken för 
påföljder är liten94. Upptäckt, utredningar och lagföring förekommer sällan, och 
straffen är låga95. 

82 Den olagliga handeln har ökat det senaste årtiondet och väntas öka ytterligare96, 
eftersom mängden farligt avfall som genereras ökar, strängare regler för hantering av 
farligt avfall träder i kraft och det blir svårare att exportera farligt avfall97. 
Kommissionen har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med problemet. År 2021 
förslog den att transport av farligt avfall för bortskaffande skulle förbjudas, att 
kontrollerna av transporter inom EU skulle förbättras och att sanktionerna och 
påföljderna skulle skärpas. Den föreslog även att olaglig insamling, transport och 
återvinning samt olagligt bortskaffande av farligt avfall skulle kriminaliseras genom 
ändring av direktivet om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser. I 
september 2022 höll båda lagstiftningsförslagen på att diskuteras av parlamentet och 
rådet. 

                                                      
92 Gemensam rapport baserad på åtta nationella revisioner, Coordinated audit on the 

enforcement of the European Waste Shipment Regulation, 2012. 

93 Europeiska miljöbyrån, Implement for Life – Crime and Punishment, 2020. 

94 Översikt 04/2021 EU:s åtgärder och utmaningar när det gäller elektroniskt avfall. 

95 Basel Institute on Governance, presentation på webbinarium, Illegal waste trade: what’s 
driving this multi-billion dollar transnational crime and what could stop it?, 2021. 

96 FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrås webbsida om plastavfall och farligt avfall.  

97 Obradović M. m.fl., Dumping and illegal transport of hazardous waste, danger of modern 
society, 2014. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://www.eurosai.org/de/databases/audits/Report-of-the-audit-on-the-enforcement-of-EU-regulations-on-waste-shipment/
https://www.eurosai.org/de/databases/audits/Report-of-the-audit-on-the-enforcement-of-EU-regulations-on-waste-shipment/
https://eeb.org/wp-content/uploads/2020/03/Crime-and-punishment-March-2020.pdf
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=58526
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://www.unodc.org/unodc/en/ccp/activities/plastic-and-hazardous-waste.html?testme
https://www.researchgate.net/publication/264988920_Dumping_and_illegal_transport_of_hazardous_waste_danger_of_modern_society
https://www.researchgate.net/publication/264988920_Dumping_and_illegal_transport_of_hazardous_waste_danger_of_modern_society
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Utmaningar och möjligheter 
83 Farligt avfall hotar människors hälsa och miljön på många olika sätt. Hanteringen 
av farligt avfall är föremål för restriktiv reglering i EU och omfattas av strängare 
bestämmelser än de som gäller för annat avfall. EU har tagit initiativ till att förbättra 
hanteringen av farligt avfall genom att stärka lagstiftningen, ta fram strategier och ge 
finansieringsstöd till avfallshanteringsprojekt. Kommissionen har inlett flera 
överträdelseförfaranden mot medlemsstater som inte har införlivat EU-krav i 
nationella bestämmelser (se punkterna 22–31). 

84 Genereringen av farligt avfall har ökat kontinuerligt och väntas öka ytterligare i 
framtiden. Flera utmaningar kvarstår när det gäller hanteringen av farligt avfall i EU, 
nämligen att 

o komma till rätta med den ökande mängden farligt avfall genom att i möjligaste 
mån förhindra att det uppstår, 

o förbättra klassificeringen av farligt avfall, 

o förklara skillnaden mellan den rapporterade mängden farligt avfall som 
genererats respektive behandlats samt säkerställa spårbarhet från generering till 
slutbehandling, 

o begränsa bortskaffandet av farligt avfall och, när så är möjligt, uppmuntra 
materialåtervinning, 

o komma till rätta med olaglig handel med farligt avfall. 

85 Kommissionen har vidtagit åtgärder för att förbättra klassificeringen av farligt 
avfall, vilket är en grundförutsättning för att det ska identifieras och behandlas korrekt. 
Men medlemsstaterna och avfallsinnehavarna står fortfarande inför utmaningar med 
att säkerställa en enhetlig klassificering av farligt avfall. För att åtgärda detta skulle 
kommissionen exempelvis kunna harmonisera tillämplig EU-lagstiftning ytterligare (se 
punkterna 32–37). 

86 Att förebygga generering av farligt avfall är ytterst viktigt och prioriteras redan i 
EU:s lagstiftning. Ekonomiska aktörer kan begränsa sitt farliga avfall genom att tillämpa 
ekodesignmetoder och minska användningen av farliga ämnen i produktionsprocesser. 
Om konsumenterna fick mer information om förekomsten av farliga ämnen i produkter 
skulle de kunna göra mer hållbara val. Det skulle i sin tur påverka hur ekonomiska 
aktörer designar sina produkter och förhindra att farligt avfall uppstår. Kommissionen 
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skulle till exempel kunna överväga att utvidga användningen av digitala pass till fler 
produkter som genererar farligt avfall när de är uttjänta. Om brister i tillämpningen av 
principen att förorenaren betalar avhjälps, vilket kommissionen avser att göra 2024 
inom ramen för EU:s handlingsplan för nollutsläpp från 2021, kan förorenare hållas 
ansvariga för sitt avfall på ett bättre sätt (se punkterna 38–47). 

87 Uppgifterna om mängden farligt avfall som genererats respektive behandlats i EU 
skiljer sig åt med 21 %, och de nuvarande uppgifterna är otillräckliga för att säkerställa 
spårbarhet för farligt avfall. Detta visar att uppgifterna om farligt avfall behöver 
förbättras. Kommissionen skulle till exempel kunna överväga att fastställa minimikrav 
för driften av medlemsstaternas elektroniska register för farligt avfall och anpassa dem 
till det europeiska registret för avfallstransporter. Detta skulle kunna innebära en 
möjlighet att bättre spåra farligt avfall från generering till slutbehandling (se 
punkterna 48–50, och 70–73). 

88 Farligt avfall måste behandlas i särskilda avfallsanläggningar som följer 
säkerhetskrav. Men detta sker inte alltid på grund av olika problem, till exempel 
aktörer som vid behandlingen blandar farligt avfall med andra typer av avfall. Trots 
EU:s initiativ fortsätter merparten av det farliga avfallet att bortskaffas i stället för att 
förberedas för återanvändning, materialåtervinnas eller energiåtervinnas. Särskilt 
materialåtervinning av farligt avfall skulle kunna dra nytta av utvecklingen av nya 
tekniker. Behovet av att förbättra tekniken och kapaciteten att återvinna råvaror av 
avgörande betydelse från avfall skulle också stärka EU:s strategiska oberoende. 
Taxonomiförordningen gör det möjligt att kanalisera mer privata investeringar till 
materialåtervinning. Detta skulle kunna lösa problemet med farligt avfall som för 
närvarande fortfarande är omöjligt att materialåtervinna på ett hållbart sätt. Vidare 
skulle bättre avfallssanering och bättre avfallshanteringsmetoder i medlemsstaterna 
och från avfallsinnehavarnas sida kunna skapa nya marknadsmöjligheter för de 
materialåtervunna produkterna (se punkterna 51–69 och 74). 

89 Slutligen är olaglig handel med och olaglig dumpning av farligt avfall alltjämt en 
lönsam verksamhet, där risken för upptäckt och påföljder är liten. Användning av 
digitalisering, som gör att farligt avfall kan spåras bättre, och en mer avskräckande 
sanktionsmekanism skulle kunna begränsa möjligheterna att bedriva olaglig handel. Ett 
förbud mot all transport inom och utanför EU av avfall för bortskaffande, som 
kommissionen föreslog 2021, skulle kunna bidra till att begränsa den olagliga handeln 
med farligt avfall ytterligare (se punkterna 75–82). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
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Denna översikt antogs av revisionsrättens avdelning I, med ledamoten Joëlle Elvinger 
som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 14 december 2022. 

 För revisionsrätten 

 

 Tony Murphy 
 ordförande 
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Bilagor 

Bilaga I – EU-lagstiftning om farligt avfall  

Avfallshantering 

o Ramdirektivet om avfall – direktiv 2008/98/EG 

o Den europeiska avfallsförteckningen – kommissionens beslut 2000/532/EG 

Avfallsverksamhet 

o Deponering av avfall – direktiv 1999/31/EG 

o Förordningen om transport av avfall – förordning (EG) nr 1013/2006 

o Skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser – direktiv 2008/99/EG 

o Industriutsläpp (avfallsförbränning och avfallsbehandling) – direktiv 2010/75/EU 

o Åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där 
farliga ämnen ingår – direktiv 2012/18/EU 

o Förslag till översyn av direktivet om industriutsläpp (2022) 

o Förslag till ny förordning om transport av avfall (2021)  

o Förslag till översyn av direktivet om skydd för miljön genom straffrättsliga 
bestämmelser (2021) 

Specifika avfallsflöden 

o Förpackningar och förpackningsavfall – direktiv 94/62/EG 

o Bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT) 
– direktiv 96/59/EG 

o Uttjänta fordon – direktiv 2000/53/EG 

o Batterier och ackumulatorer – direktiv 2006/66/EG 

o Avfall från utvinningsindustrin – direktiv 2006/21/EG 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A01999L0031-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52021PC0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52021PC0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0062-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A01996L0059-20090807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0021-20090807
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o Begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk 
utrustning – direktiv 2011/65/EU 

o Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) – 
direktiv 2012/19/EU 

o Återvinning av fartyg – förordning (EU) nr 1257/2013 

o Långlivade organiska föroreningar – förordning (EU) 2019/1021 

o Förslag till ny förordning om batterier och ackumulatorer (2020) 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0065-20221001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1257-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20210315
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A52020PC0798
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Bilaga II – Överträdelseförfaranden avseende farligt avfall 

Under perioden 1990–2022 inledde kommissionen 216 överträdelseförfaranden mot 
medlemsstater, såsom visas i tabellen nedan. Tabellen innehåller inte 
överträdelseförfaranden som inleddes mot Förenade kungariket under samma period. 

Dessa överträdelseförfaranden gällde specifikt farligt avfall och polyklorerade bifenyler 
(PCB) och polyklorerade terfenyler (PCT). Polyklorerade bifenyler och polyklorerade 
terfenyler är en grupp av syntetiska kemiska ämnen som framför allt används i 
elektrisk utrustning. Dessa ämnen användes i stor utsträckning tidigare men omfattas 
sedan 1985 av begränsningar i EU på grund av de miljöproblem de ger upphov till. 

 
Källa: Revisionsrätten. 
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Bilaga III – Behandling av farligt avfall i EU 2018  

Diagrammet nedan visar hur farligt avfall behandlades i EU, och i respektive 
medlemsstat, 2018. Det visar även hur farligt avfall som exporterades av respektive 
medlemsstat, och EU, behandlades (fast mindre detaljerat på grund av tillgängliga 
uppgifter). 

 

 
Källa: Revisionsrätten. 
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Ordförklaringar 
(energi)återvinning: användning av brännbart avfall för att producera energi genom 
förbränning med återvinning av den frigjorda värmen. 

bioackumulerande: term som används för att beskriva kemikalier som ackumuleras i 
växt- och djurvävnad eftersom de absorberas snabbare än den metaboliska 
nedbrytningen sker.  

bortskaffande: avfallsbehandling där avfall lämnas på en utomhustipp, grävs ner i 
marken, deponeras i en vattenförekomst, damm eller lagun eller lagras i en brunn eller 
saltdom eller i ett naturligt förekommande magasin. 

deponering: bortskaffande av farligt avfall som innebär att det läggs på en 
upplagsplats för avfall (deponi). 

ekodesign: en designstrategi som minimerar miljöpåverkan i alla skeden av en 
produkts livscykel.  

Europeiska regionala utvecklingsfonden: en EU-fond som ska stärka den ekonomiska 
och sociala sammanhållningen i EU genom att finansiera investeringar som minskar 
obalanser mellan regioner. 

grönlistat avfall: avfall som får importeras eller exporteras för återvinning utan skriftlig 
förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande från myndigheterna i de berörda 
länderna. 

gullistat avfall: avfall som inte får importeras eller exporteras för återvinning utan 
skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande från myndigheterna i de 
berörda länderna; inbegriper farligt avfall. 

Horisont 2020: EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation för perioden 
2014–2020. 

Life: ett finansieringsinstrument som stöder genomförandet av EU:s miljö- och 
klimatpolitik genom medfinansiering av projekt i medlemsstaterna.  

långlivad organisk förorening: kemiskt ämne som motstår nedbrytning, kan spridas 
lång väg och förblir oförändrat i miljön under lång tid. 

principen att förorenaren betalar: princip som innebär att de som orsakar eller 
sannolikt kommer att orsaka föroreningar ska stå för kostnaderna för åtgärder för att 
förebygga, begränsa och avhjälpa dem. 
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utökat producentansvar: en strategi som innebär att ledet efter konsumentledet i en 
produkts livscykel, inklusive materialåtervinning och bortskaffande, läggs till 
tillverkarens miljöansvar. 
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Vi som arbetat med översikten 
Denna översikt om EU:s åtgärder för att komma rätta med den ökande mängden farligt 
avfall har antagits av revisionsrättens avdelning I hållbar användning av naturresurser, 
där ledamoten Joëlle Elvinger är ordförande. Arbetet leddes av ledamoten Eva 
Lindström med stöd av Katharina Bryan (kanslichef), Johan Stålhammar (attaché), 
Andrzej Robaszewski (ekonom vid kansliet), Florence Fornaroli (förstachef), Mihaela 
Văcărașu (uppgiftsansvarig) och Xavier Ignasi Farrero Gonzalez, Lucia Rosca, 
Malgorzata Frydel och Vasileia Kalafati (revisorer). Marika Meisenzahl bidrog med 
grafiskt stöd. Laura Mcmillan gav språkligt stöd. 
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Bryan, Laura McMillan och Marika Meisenzahl. 
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Den här översikten handlar om vad EU gör för att 
komma till rätta med farligt avfall. Farligt avfall kan 
skada människors hälsa och miljön. Flera EU-
initiativ har fokuserat på förebyggande åtgärder, 
men det farliga avfallet har fortsatt att öka sedan 
2004. En säker behandling av det farliga avfallet 
försvåras av problem med att till exempel spåra det 
på ett tillförlitligt sätt. Över 50 % av det farliga 
avfallet i EU bortskaffas fortfarande. 
Materialåtervinningen begränsas av tekniska 
svårigheter och bristen på marknadsmöjligheter för 
de materialåtervunna produkterna. Olaglig handel 
är dessutom fortfarande en lönsam verksamhet. 
Framtidens utmaningar handlar om att ta itu med 
den ökande mängden farligt avfall, förbättra 
klassificeringen av det, säkerställa spårbarhet från 
generering till slutbehandling, begränsa 
bortskaffandet av det genom mer 
materialåtervinning och komma till rätta med den 
olagliga handeln.
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