
  

 

 

Samhällsförvaltningen 
Besöksadress: Servicecenter, Universitetsbacken 3A 
Postadress: Härnösands kommun, 871 80 Härnösand 
Telefon: 0611-34 80 00 E-post: samhallsforvaltningen@harnosand.se 

FAKTABLAD   December 2020 Miljö | Miljö 

Krav på utsortering: 
 
Sedan tidigare finns det krav på utsortering av: 
• Farligt avfall, t.ex. elavfall, asbest, hård cellplast 

(isolermaterial) som innehåller CFC och HCFC 
samt träskyddsbehandlat virke 

• Brännbart avfall 

Nu gäller även krav på utsortering av åtminstone 
följande avfallsslag: 

• Trä 

• Mineral (betong, klinker, keramik eller sten) 

• Metall 

• Glas 

• Plast 

• Gips 

Avfallsslagen ska sorteras ut och förvaras skilda från 
varandra och från andra avfallsslag. Renheten i 
materialslagen är en viktig faktor för möjlighet till 
återanvändning eller återvinning.  

Undantag  
 
Om avfallsslagen är sammanfogade eller inbyggda på 
ett sätt som gör att det är tekniskt omöjligt att separera 
och sortera dem på plats, är de undantagna från kravet  
på sortering. Det kan t.ex. vara när en träbalk är  
ingjuten i betong. 

 
 

Dispens 
 
Samhällsförvaltningen miljö kan i undantagsfall ge 
dispens från kravet om utsortering, i enskilda fall. 
Dispens kan bara ges när separat insamling inte är 
genomförbar eller inte ger fördelar som överväger 
nackdelarna.  

Ansökan ska ha kommit in till samhällsförvaltningen 
senast två veckor innan åtgärden påbörjas. Se länk: 
Ansökan om dispens från utsortering av avfall - 
Harnosand.se 

Farligt avfall 

Uppstår farligt avfall i en yrkesmässig bygg- eller 
rivningsverksamhet ska särskilda anteckningar om 
detta föras av den som producerar avfallet. 
Uppgifterna ska dessutom redovisas i avfallsregister 
hos Naturvårdsverket.  

 
      Mer information 
 

Avfallsförordningen (2020:614) 

Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från 
krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall, 
NFS 2020:7  

www.naturvardsverket.se sök på Bygg- och 
rivningsavfall 

 

Bygg- och  
rivningsavfall 
Nya krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall gäller, både för 
yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner. De nya reglerna 
innebär att vid byggnadsåtgärder ska olika avfallsslag sorteras och 
förvaras åtskilda redan på platsen för bygget. Syftet är att förbättra 
möjligheterna för återanvändning och återvinning, att uppnå cirkulära 
flöden. 
 
 
 
 
 

https://www.harnosand.se/e-tjanster-och-blanketter/bygga-bo-och-miljo/avfall/ansokan-om-dispens-fran-utsortering-av-avfall.html
https://www.harnosand.se/e-tjanster-och-blanketter/bygga-bo-och-miljo/avfall/ansokan-om-dispens-fran-utsortering-av-avfall.html
http://www.naturvardsverket.se/

	Krav på utsortering:  Sedan tidigare finns det krav på utsortering av:
	Undantag
	Dispens
	Mer information
	Bygg- och  rivningsavfall
	Nya krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall gäller, både för yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner. De nya reglerna innebär att vid byggnadsåtgärder ska olika avfallsslag sorteras och förvaras åtskilda redan på platsen för bygget. S...


