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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till
lag om ändring av avfallsskattelagen
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås det att avfalls- tistikrapporten används för uppföljning och
skattelagen ändras.
utveckling av lagens funktionalitet. Vidare
Avfallsskatten höjs från 50 euro till 55 euro föreslås i avfallsskattelagen vissa förtydper ton avfall som förs till avstjälpningsplat- liganden och ändringar av mer teknisk karaksen. Skatteintäkten beräknas öka med cirka tär.
fem miljoner euro på årsnivå.
Propositionen hänför sig till budgetproposiTill avfallsskattelagen fogas en bestämmel- tionen för 2015 och avses bli behandlad i
se om att den skattskyldige utöver avfalls- samband med den.
skattedeklarationen ska lämna in en rapport
Lagen avses träda i kraft den 1 januari
om icke skattepliktigt avfall som förts till en 2015.
avstjälpningsplats under skatteperioden. Sta—————

ALLMÄN MOTIVERING
1 Nuläge
Nuvarande avfallslag (1126/2010) trädde i
kraft den 1 januari 2011. Avfallsskatten är en
miljöskatt av s.k. incitamentstyp, med vars
hjälp man samlar in skatteinkomster till staten men vars primära miljömål är att minska
behandlingen av avfall på avstjälpningsplatser och utöka återvinningen. Avfallsskatten
bidrar till att stödja miljölagstiftningens mål
beträffande avfallet och avfallsbehandlingsmetoder som utgör alternativ till deponering
på avstjälpningsplats. Genom att rikta skatten
till avfall som förs till avstjälpningsplatserna
försöker man i första hand effektivera återanvändningen och återvinningen av avfall.
Avfallskatten gäller sådant avfall som förs
till avstjälpningsplatser som kunde återvinnas
i tekniskt och miljömässigt hänseende. Med
detta avses att miljönyttan ska vara större än
olägenheterna.
Skattepliktigt är en del av det avfall som
avses i den förteckning över de vanligaste
typerna av avfall samt farligt avfall, nedan
avfallsförteckningen, som utgör bilaga 4 till
statsrådets förordning om avfall, som har utfärdats med stöd av 6 § 3 mom. i avfallslagen
(646/2011). I den skattetabell som utgör bilaga till avfallsskattelagen uppräknas skatte297258

pliktigt avfall. Skattetabellens indelning motsvarar avfallsförteckningens indelning så att
avfallet i skattetabellen uppräknas i form av
skattegrupper som anges med två eller fyra
siffrors noggrannhet. En mer detaljerad indelning med sex siffrors noggrannhet framgår av avfallsförteckningen. De kvantitativt
största skattepliktiga avfallstyperna är utöver
kommunalt avfall bl.a. aska och slagg från
kraftverk samt järn- och stålindustri. Skatten
tillämpas inte på sådant farligt avfall som avses i avfallslagstiftningen.
Avfallsskatten omfattar alla avstjälpningsplatser, såväl allmänna som privata. Beskattningen riktas endast mot behandling av avfall
på avstjälpningsplatser, som avser slutdeponering av avfall i avfallshögar eller på en
motsvarande plats. Mellanlagringsområden
för avfall, jordtippar, komposteringsområden
och områden för återvinning av avfall betraktas inte som avstjälpningsplatser. Dessa områden ska vara klart avskilda från sådana avstjälpningsplatser som avses i avfallslagen.
Ett mellanlagringsområde, dvs. ett område
där avfall får förvaras tillfälligt högst tre år
för att senare återvinnas någon annanstans,
blir efter att mellanlagringstiden löpt ut en i
lagen avsedd avstjälpningsplats, varvid allt
avfall på området blir skattepliktigt avfall.
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Avfall som återvinns på en avstjälpningsplats
är skattefritt.
Till avstjälpningsplatsen förs också icke
skattepliktigt avfall som inte omfattas av tilllämpningsområdet för avfallslagen. Sådant
avfall är avfall för vilket det inte finns något
tekniskt återvinningsalternativ som ersätter
deponering på avstjälpningsplats eller beträffande vilket återvinnings- eller behandlingsalternativen inte är miljömässigt hållbara,
t.ex. mineralavfall, avfall från oorganiskkemiska processer eller jordmaterial.
I avfallsskatt ska det betalas 50 euro per
ton avfall som förs till avstjälpningsplatsen.
Skattskyldig är huvudmannen för avstjälpningsplatsen. Den skattskyldige ska kvartalsvis för varje skatteperiod senast den 12 dagen
månaden efter skatteperioden lämna in en
skattedeklaration till Tullen. En separat skattedeklaration ska lämnas för varje avstjälpningsplats. Skattedeklarationen ska innehålla
de uppgifter som behövs för att konstatera
hur stort skatteuttaget ska vara samt uppgifter
om skattefria leveranser. Den skattskyldige
har rätt att från den skatt som ska betalas för
en skatteperiod dra av den skatt som har betalats eller ska betalas för avfall som under
skatteperioden förts bort från avstjälpningsplatsen. Den skattskyldige ska ha bokföring
av vilken framgår den mängd avfall som
förts till avstjälpningsplatsen samt övriga
uppgifter som behövs för verkställandet av
och övervakningen av beskattningen. Tullen
ansvarar för skatteuppbörden och övervakningen.
Enligt statsminister Katainens regerings
rambeslut för statsfinanserna för 2014–2017
intäktförs en summa som motsvarar avfallsskatten till kommunerna genom att kommunernas statsandelar höjs från ingången av
2014.
På avfallsbeskattningen tillämpas till stora
delar det förfarande som bestäms i punktskattelagen (182/2010). Med stöd av avfallsskattelagen tillämpas på en skattskyldig således
bestämmelserna om en skattskyldig som deklarerar per skatteperiod.
För att bedöma avfallsskattens styrande
verkan bör man regelbundet följa hur väl avfallsskattelagen fungerar. Tullen har rätt att
få sådana uppgifter som behövs för beskattningen och tillsynen över den av myndighe-

ter enligt miljölagstiftningen. I praktiken
gäller tillgången till uppgifter det så kallade
VAHTI-registret som miljöförvaltningen
förvaltar, i vilket antecknas uppgifter om avstjälpningsplatser samt uppgifter om det avfall som förts till dem, som ska kategoriseras
enligt avfallsförteckningen. Uppgifterna
lämnas för varje år. Huvudmannan för avstjälpningsplatsen ska varje år före utgången
av februari lämna uppgifterna för föregående
år, som antecknas i registret. Uppgifterna är
emellertid tillgängliga i registret först flera
månader senare, vilket är för sent med tanke
på övervakningen av hur väl lagen fungerar.
Med stöd av miljölagstiftningen ska allt avfall som förs till en avstjälpningsplats antecknas i invägnings- och bokföringssystemet
i enlighet med kategoriseringen enligt avfallsförteckningen. Avfallsskattedeklaration
ska lämnas kvartalsvis för varje skatteperiod
utifrån denna bokföring. Med tanke på övervakningen och utvecklandet av avfallsskattelagen vore det emellertid ändamålsenligt att
myndigheten för varje skatteperiod fick uppgifter också om sådant avfall som inte hör till
tillämpningsområdet för lagen som under
skatteperioden förs till avstjälpningsplatsen
och som inte är skattepliktigt.

2 Målsättning och de viktigaste
förslagen
Höjning av avfallskatten
Förändringen i skattenivån från ingången
av år 2015 grundar sig i huvudsak på det beslut som fattades av statsminister Katainens
regering våren 2014 om anpassningsåtgärderna för de offentliga finanserna och som
ingår i planen för de offentliga finanserna
2015–2018. Statsminister Stubbs regering
har i sitt program fastställt planen.
Avfallsskatten höjs från 50 euro till 55 euro
per ton avfall som förs till avstjälpningsplatsen. Intäkten från avfallsskatten beräknas öka
med cirka fem miljoner euro på årsnivå. De
ökade skatteintäkter som höjningen av avfallsskatten ger upphov till överförs enligt
regeringsprogrammet inte till kommunerna. I
övrigt höjs i enlighet vad som beslutats tidigare kommunernas statsandelar med en

RP 126/2014 rd

summa som motsvarar intäkterna från avfallsskatten.
Nivån på avfallsskatt höjdes vid ingången
av 2011 från 30 euro till 40 euro per ton avfall som förs till avstjälpningsplatsen. Samtidigt utvidgades skattebasen till att gälla även
privata avstjälpningsplatser. Ändringarna beräknades öka skatteintäkterna med ca 40 miljoner euro på årsnivå. I samband med detta
fattades även beslut om att från ingången av
2013 höja avfallskatten från 40 euro till 50
euro per ton avfall. Skattebasen för avfallskatt har minskat avsevärt under de senaste
åren och 2013 var den nästan 30 procent
mindre än 2011, när den nuvarande skattelagen trädde i kraft. På grund av detta ökade
inte heller skatteintäkten i samband med
skatteförhöjningen 2013, utan den förblev
oförändrad. Intäkten av avfallsskatten var
2012 och 2013 ca 56 miljoner euro.
Avfallsskattens styrande verkan med tanke
på minskningen av det avfall som förs till avstjälpningsplatsen, i kombination med övrig
miljöstyrning, ser alltså ut att ha varit mycket
effektiv.
Den extra intäkt som eftersträvas genom
den höjning som föreslås i denna proposition
kan därmed vara svår att uppnå 2015. Enligt
den avfallsskattelag som stiftades 2011 har
aktörerna haft möjlighet att skattefritt mellanlagra avfall under tre år, och därför är det
möjligt att de extra intäkter som höjningen
förväntas medföra realiseras först 2014. Detta vet man för närvarande inte exakt.
Under kommande år beräknas intäkterna
från avfallsskatten ha en betydande inverkan
även på förbudet enligt miljölagstiftningen
att deponera organiskt avfall på avstjälpningsplatsen. Förbudet träder i kraft 2016.
Finlands nivå på avfallskatten 55 euro per
ton är i en internationell jämförelse även efter höjningen på en hållbar nivå. Till exempel
i Sverige är skattenivån ca 48 euro per ton,
och det årliga skatteutfallet är ca 22 miljoner
euro. Danmarks skattenivå för avfall som
förs till avstjälpningsplatsen är 52 euro per
ton och Estlands ca 25 euro per ton. I Norge
är skattenivån för biologiskt nedbrytbart avfall ca 60 euro och för övrigt avfall 36 euro
per ton. I Holland är skatten mycket hög, ca
108 euro per ton. I Stor-Britannien är skatten
ca 98 euro och den lägre skattenivån för
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mindre förorenande avfall är ca 3 euro per
ton.
Statistikrapport
I enlighet med regeringsprogrammet ska
avfallsskattens funktionsduglighet övervakas
i synnerhet när det gäller återvinning av avfall och utvecklandet av återvinningen. Vid
behov ska skattebehandlingen av avfall ändras så att man säkerställer en konsekvent
skattebehandling.
Sådana
ickeåtervinningsbara avfallsslag som för närvarande förs till avstjälpningsplatsen kan i
framtiden gå att återvinna an efter som tekniken och miljölagstiftningen utvecklas.
I propositionen föreslås att det till avfallsskattelagen fogas en bestämmelse om att den
skattskyldige utöver avfallsskattedeklarationen ska lämna in en statistikrapport om sådant icke skattepliktigt avfall som förts till en
avstjälpningsplats. Avfallet ska kategoriseras
enligt avfallsförteckningen. Med sådant avfall avses de avfallskategorier enligt avfallsförteckningen som är sådant avfall som avses
5 § 1 mom. i avfallslagen och som inte är
skattebelagda enligt den skattetabell som ingår i bilagan till avfallslagen. Samtidigt föreslås det att kategoriseringen av skattegrupperna i skattetabellen ändras så att de på
samma sätt som i avfallsförteckningen anges
som fyrsiffriga kategorier.
Det är inte fråga om en skattedeklaration
utan om en statistikrapport som lämnas för
övervakningen och utvecklandet av lagens
funktionsduglighet. Med statistikrapporten
ges uppgifter om mängden icke skattepliktigt
avfall som förts till en avstjälpningsplats under skatteperioden. Det är inte heller fråga
om insamling av nya uppgifter, eftersom
uppgifter om avfallsmängder redan nu antecknas i det register som miljöförvaltningen
förvaltar.
Övriga ändringar i avfallsskattelagen
I avfallsskattelagen föreslås vidare vissa
förtydliganden och ändringar av mer teknisk
karaktär. För närvarande ska den skattskyldige för varje skatteperiod senast den 12 dagen
månaden efter skatteperioden lämna in en
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skattedeklaration. I propositionen föreslås det
att inlämningsdatumet för skattedeklarationen ändras så att det motsvarar den allmänna
dag för inlämnande av skattedeklaration vid
punktbeskattning som avses i lagen om
punktbeskattning och som tillämpas på skattskyldiga som deklarerar per skatteperiod.
Genom lag 495/2014 infördes en bestämmelse i punktskattelagen så att den skattskyldige har rätt att ansöka om återbetalning som
motsvarar beloppet av en skatt som blivit
oavdragen. Bestämmelsen ska även tillämpas
vid avfallsbeskattningen. Det avdrag som bestäms i avfallsskattelagen kan endast göras
för skatt som ska betalas för en eller flera
skatteperioder. I det fallet kan avfallsskatt
inte dras av i det skede som en avstjälpningsplats ska läggas ner och där inte längre tas
emot nya beskattningsbara avfallspartier,
även om tidsfristen för avdrag inte ännu har
gått ut. I avfallsskattelagen föreslås en hänvisning till den bestämmelse i punktskattelagen som gäller återbetalning av skatt.
Definitionerna i avfallsskattelagen förtydligar säkerställandet av en konsekvent tillämpning med avfallslagstiftningen.

3 Propositionens konsekvenser
3.1

Ekonomiska konsekvenser

En höjning av avfallskatten från 50 euro till
55 euro per ton ökar statens inkomster på
årsnivå, utan skattens styrande verkan, med
cirka 5 miljoner euro. Höjningen är 10 procent. Med beaktande av den inverkan som
redovisningsperioderna för avfallsskatten har
på det årliga utfallet beräknas utfallet av avfallskatten öka 2015 med ca 3,5 miljoner
euro. På grund av styrningseffekten och effektiviseringen av övriga bestämmelser kan
dock ökningen av skatteintäkten bli något
mindre än förväntat.
Den extra skatteintäkt som fås genom höjningen förs inte över till kommunerna, utan
den förblir statens skatteinkomst.
I synnerhet från ingången av 2016 beräknas
intäkten från avfallsskatten minska i och med
förbudet att deponera organiskt avfall på avstjälpningsplatsen. Med organiskt avfall avses kommunalt avfall som är biologiskt ned-

brytbart eller innehåller annat organiskt material, bygg- och rivningsavfall samt övrigt
avfall. Förbudet att deponera organiskt avfall
på en avstjälpningsplats leder till att avfallet i
allt större grad återvinns som material och i
energiproduktionen. Andelen organiskt avfall
är störst, uppskattningsvis fyra femtedelar eller mer, i grupperna kommunalt avfall och
bygg- och rivningsavfall. Det kommunala avfallet utgjorde 2013 ensamt nästan 60 procent
av avfallsskattebasen och även andelen
byggavfall var en tiondel. Uppskattningsvis
kan avfallsskattebasen komma att krympa
avsevärt åtminstone på längre sikt med tanke
på begränsningarna av deponering av organiskt avfall på avstjälpningsplatsen.
Enligt regeringsprogrammet för statsminister Katainens regering övervägs i mitten av
valperioden behovet av inflationsjusteringar
när det gäller miljö- och energiskatterna och
det konstateras att det blir en moderat höjning av avfallskatten under valperioden. Den
höjning på 10 procent som föreslås i denna
proposition är det första förslaget om höjning
det beslutats om under denna valperiod och
det ligger i linje med regeringsprogrammet.
Avfallsskatten övergår direkt eller via avfallsavgifterna att betalas av dem som producerar avfallet. De direkta ekonomiska konsekvenserna av den föreslagna höjningen av
avfallsskatten för hushåll och privatpersoner
beräknas på skattenivån för 2015 vara något
över två miljoner euro i året och den återstående delen av skatteförhöjningen riktar sig
mot näringslivet. Av sektorerna inom näringslivet producerar industrin och byggnadssektorn mest avfall.
På grund av att förändringen är så moderat
bedöms den inte medföra någon nämnvärd
effekt på inkomstfördelningen.
De övriga ändringarna som föreslås i avfallsskattelagen har inga nämnvärda ekonomiska konsekvenser. I propositionen föreslås
ingen utvidgning av avfallsskattelagens skattebas. Inte heller flyttningen av inlämningsdagen för skattedeklarationen medför några
ekonomiska konsekvenser eftersom betalningsdagen för skatten kvarstår som förut.
Den föreslagna nya skyldigheten att lämna
statistikrapport bedöms inte heller ha några
ekonomiska konsekvenser.
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3.2

Miljökonsekvenser

De ändringar som föreslås har inga nämnvärda konsekvenser för miljön. Ändringarna
syftar till att tillsammans med de allmänna
bestämmelserna om punktskatteförfaranden
och den miljölagstiftning som gäller avfall
förtydliga och förenhetliga tillämpningen av
lagen. Dessutom kommer ibruktagandet av
den nya statistikrapporten att stödja granskningen av skattebasen och utvecklandet av
avfallsskatten.

3.3

Konsekvenser för myndigheterna

Antalet avfallsskattskyldiga var 92 vid utgången av 2013. De lämnade in skattedeklarationer som gällde sammanlagt 106 avstjälpningsplatser. Mottagning av nya statistikrapporter innebär mottagning av cirka
hundra nya sådana rapporter per skatteperiod,
dvs. cirka fyrahundra ytterligare rapporter
varje år. E-tjänsterna gör det möjligt att ta
emot rapporterna elektroniskt via internet.
Eftersom skattskyldiga som deklarerar per
skatteperiod, inklusive avfallsskattskyldiga, i
regel ska lämna skattedeklarationen elektroniskt, kan man anta att största delen av de
skattskyldiga kommer att lämna också den
nya statistikrapporten på elektronisk väg.
Uppgifterna i statistikrapporten sparas i databasen för Tullens informationssystem för
skatter men något beslut i anledning av rapporten fattas inte. De uppgifter som behövs
för övervakningen av avfallsskattelagens effekter och för lagberedningen fås ur databasen med hjälp av rapporteringsprogram. På
grund av e-tjänsterna har förslaget endast
ringa konsekvenser med tanke på Tullens arbete.
Genom att datumet för inlämnande av avfallsskattedeklaration flyttas förenhetligas inlämningsdatumet med det datum som gäller
för skattskyldiga som deklarerar per skatteperiod när det gäller punktskatt. Datumet för
inlämnande av avfallsskattedeklaration bestämdes ursprungligen så att det skulle avvika från inlämningsdatumet i fråga om punktbeskattningen, eftersom man ville periodisera
Tullens arbete så att inte alla skattedeklarationer som krävde registrering skulle komma

in för behandling varje månad vid samma
tidpunkt. Eftersom skattskyldiga som deklarerar per skatteperiod i regel alltid ska deklarera med hjälp av en elektronisk skattedeklaration meddelas också beskattningsbesluten
till övervägande del automatiskt via informationssystemet. Det finns således inte längre
något behov av att sprida ut mottagningen av
skattedeklarationer. Ändringen av inlämningsdatumet har inga konsekvenser för Tullens verksamhet.

3.4

Konsekvenser för företagens verksamhet

Med stöd av miljölagstiftningen ska allt avfall som förs till en avstjälpningsplats genast
vid mottagandet antecknas i invägnings- och
bokföringssystemet, som skattedeklarationen
grundar sig på. Den skyldighet att lämna statistikrapport som föreslås i propositionen
gäller rapporteringen av de uppgifter som redan finns, inte insamling av nya uppgifter.
En utvidgning av anmälningsskyldigheten till
att också omfatta annat avfall än sådant som
anmäls med skattedeklarationen kan inte anses utgöra någon betydande ytterligare administrativ börda för huvudmannen för avstjälpningsplatsen. Skyldigheten att lämna
statistikrapport gäller 114 huvudmän för avstjälpningsplatser. Det bör noteras att avstjälpningsplatsernas huvudmän på basis av
miljölagstiftningen redan nu lämnar samma
uppgifter enligt avfallskategori till miljömyndigheterna, dock först i efterskott för ett
kalenderår i sänder. I fortsättningen ska uppgifterna lämnas genom en statistikrapport
fyra gånger per år till Tullen. Det ytterligare
arbete som orsakas de skattskyldiga minskas
dessutom av att rapporten kan lämnas elektroniskt över internet.
Den ändring som innebär att datumet för
inlämnande av skattedeklaration senareläggs
inverkar just inte på den verksamhet som avstjälpningsplatsernas huvudmän bedriver,
utan det är närmast fråga om att man ska beakta en ny tidsfrist i företagens interna processer.
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Samhälleliga konsekvenser

Den ändring som föreslås till avfallsskattelagen om att utöver skattedeklarationen lämna en statistikrapport över icke skattepliktigt
avfall som förts till avstjälpningsplatsen möjliggör en bättre uppföljning av avfallsskattens styrande verkan och hur väl lagen fungerar, när information om avfallsmängder fås i
rätt tid. Motsvarande information fås av miljömyndigheterna, men med tanke på uppföljningen av hur avfallsskattelagen fungerar
kommer den med alltför stor fördröjning.

4 Beredningen av propositionen
Propositionen har beretts vid finansministeriet i samarbete med Tullen och miljöministeriet.
I fråga om de andra förslagen till ändringar
än skatteförhöjningen har propositionen varit
på remiss under början av 2014 tillsammans
med den proposition som gäller punktskattelagen. Efter remissbehandlingen fattades vid
ramförhandlingarna beslut om höjning av avfallskatten och förslaget till ändring av avfallsskattelagen uppsköts i sin helhet för behandling i samband med budgetpropositionen
för 2015. Propositionen sändes i ändrad form
på ny remiss. Miljöministeriet, Finlands
Kommunförbund, Finlands näringsliv rf, Jätelaitosyhdistys ry, Miljöindustrin och –
tjänster YTP rf, Infra rf samt Ålands landskapsregering har gett sina utlåtanden.
Utlåtande i fråga om de andra ändringsförslagen till avfallsskattelagen än skatteförhöjningen har utlåtande lämnats av miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet, socialoch hälsovårdsministeriet, Ålands landskapsregering, Riksdagens justitieombudsman,
Tullen, Skatteförvaltningen, Finlands näringsliv rf, Oljebranschens Centralförbund rf,
Skogsindustrin rf, Teknologiindustrin rf,
Kaivannaisteollisuus ry, Kemiindustrin KI rf,
Miljöindustrin och -tjänster YTP rf, Ekokem
Abp, Infra rf och Centralhandelskammaren.
Dessutom har propositionen behandlats vid
delegationen för kommunal ekonomi och
kommunalförvaltnings möte den 20 februari
2014 då Finlands Kommunförbund gav sitt
utlåtande.

Utifrån de utlåtanden som lämnats anser
remissinstanserna det vara ändamålsenligt att
den skattskyldige ska ha rätt att ansöka om
återbetalning som motsvarar beloppet av en
skatt som blivit oavdragen om en lagstadgad
avdragsrätt inte kan användas. Detta avser
exempelvis en situation där en avstjälpningsplats är stängd och inget skattepliktigt avfall
längre förs dit. Dessutom anser man att förslaget stöder det som sägs i regeringsprogrammet om främjande av avfallsåtervinning. Allmänt taget understöds i utlåtandena
förslaget om att förenhetliga tidpunkterna för
inlämnande av avfallsskattedeklarationer och
av andra skattedeklarationer i samband med
punktbeskattning.
När det gäller förslaget om en ny anmälningsskyldighet för avfall som förs till en avstjälpningsplats gick åsikterna isär. Vissa remissinstanser anser att en rättidig statistikrapport gör det möjligt att bättre följa och utveckla avfallsskattens styrande verkan och
avfallsskattens funktionsduglighet. I dessa
utlåtanden anser man inte heller att statistikrapporten i nämnvärd grad ökar den administrativa bördan för avstjälpningsplatsens
huvudman, eftersom det inte rör sig om insamling av nya uppgifter och eftersom rapporten ges i elektronisk form.
En del remissinstanser motsätter sig ibruktagandet av en statistikrapport. Enligt dem
innebär den tvärt emot regeringens löften en
ytterligare administrativ börda för företagen
när bl.a. uppgifter ska samlas in i två repriser.
Den anmälningsskyldighet som föreslås i
propositionen är avsedd att endast utnyttja
befintliga uppgifter som har antecknats när
avfall har förts till en avstjälpningsplats.
Uppgifter kommer alltså inte att samlas in i
två repriser. De nuvarande, årliga rapporteringsskyldighet som det föreskrivs om i miljölagstiftningen och som baserar sig på Europeiska
unionens
deponidirektiv
(1999/31/EG) tjänar miljöförvaltningens syften, men rapporterna står alltför sent till förfogande om avsikten är att följa avfallsskattens styrande verkan och övervaka hur lagen
fungerar.
I vissa av utlåtandena ansågs anmälningsskyldigheten gälla även återvinning. Avsikten är att skyldigheten att rapportera stati-
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stikuppgifter endast ska gälla avfall som förs
till en egentlig avstjälpningsplats. I avfallsskattelagen betraktas som egentlig deponiverksamhet slutdeponering av avfall i avfallshögar eller på en motsvarande plats.
Skyldigheten att rapportera statistikuppgifter
gäller inte exempelvis i fråga om ett område
på vilket avfall tillfälligt förvaras innan det
behandlas eller återvinns och inte heller avfall som återvinns som konstruktionsmaterial
på avstjälpningsplatsen.
En del remissinstanser anser att förslaget
till höjning av avfallsskatten är måttligt. I
vissa utlåtanden konstaterades ändå att avfallsskatten är en skattebörda som tydligt riktar sig mot kommuninvånarna, och att det
inte är motiverat att den utökade skatten inte
intäktsförs till kommunen. Dessutom konsta-
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terades i en del av utlåtandena att skatten
stöder miljölagstiftningens målsättningar om
en minskad behandling av avfall på avstjälpningsplatser och en ökad återvinning.
En del remissinstanser anser att företagens
skattebörda inte får utökas i det nuvarande
ekonomiska läget och att den existerande
miljölagstiftningen redan styr återvinningen
av avfall effektivare än avfallsskatten.

5 Samband med andra propositioner
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2015 och avses bli behandlad i
samband med den.

DETALJMOTIVERING
1 Lagförslag
Definitioner. I paragrafens 1 mom. definieras centrala begrepp i lagen. De överensstämmer till sitt innehåll så långt som möjligt
med motsvarande definitioner i avfallslagen
för att man ska kunna säkerställa att lagen i
största möjliga mån tillämpas i överensstämmelse med den miljölagstiftning som
gäller avfall. I definitionerna görs vissa förtydliganden och ändringar av mer teknisk karaktär. Definitionen för avfall ändras. I denna
lag avses med avfall ett föremål eller ämne
som avses i avfallsförteckningen, som är sådant avfall som avses i 5 § 1 mom. i avfallslagen eller i landskapslagen om renhållning.
Avfall omfattas av avfallskatt om det uppfyller de ovan nämnda kriterierna för avfall och
nämns i skattetabellen i bilagan. Definitionen
i paragrafens 3 punkt om behandling av avfall stryks som onödig.
3 §.

5 §. Skattepliktigt avfall och skattens belopp. I paragrafen föreskrivs om skattens be-

lopp. Paragrafen förtydligas så att det i 1
mom. föreskrivs om föremålet för skatten
och i 2 mom. om skattens belopp, som det i
propositionen föreslås att höjs från 50 euro
till 55 euro per ton avfall. Även paragrafens
rubrik förtydligas.

Deklarationsskyldighet. I paragrafen
föreskrivs det om lämnande av skattedeklaration. Enligt 1 mom. ska den skattskyldige för
varje skatteperiod senast den 12 dagen månaden efter skatteperioden ge in en skattedeklaration. Paragrafen föreslås bli ändrad så
att deklarationen ska ges in den 18 dagen den
påföljande månaden. Detta motsvarar den
allmänna dag för inlämnande av skattedeklaration vid punktbeskattning som tillämpas på
skattskyldiga som deklarerar per skatteperiod. Paragrafens 2 mom. föreslås förbli oförändrat i sak men överfört till 1 mom.
I 2 mom. föreslås bestämmelser om att den
skattskyldige utöver skyldigheten att ge in en
skattedeklaration ska vara skyldig att rapportera mängden icke skattepliktigt avfall som
förts till avstjälpningsplatsen under skatteperioden. Avfallet ska kategoriseras i enlighet
med avfallsförteckningen. Med sådant avfall
avses de avfallskategorier enligt avfallsförteckningen som definierats som avfall i avfallslagen och som inte är skattebelagda enligt den skattetabell som ingår i bilagan till
avfallslagen. De uppgifter som ges genom
rapporten ska registreras i Tullens informationssystem för punktbeskattning. Uppgifterna bekräftas inte genom ett beskattningsbeslut. Tullens skattekontroll och granskning
10 §.

8
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ska såsom hittills endast gälla de uppgifter
som lämnas i skattedeklarationen.
Särskilda bestämmelser. I paragrafen
föreslås en hänvisning till den bestämmelse i
punktskattelagen som gäller återbetalning av
skatt. I 83 § i punktskattelagen infördes ett
nytt 6 mom. genom lag 495/2014, som gör
det möjligt att till den skattskyldige återbetala ett belopp som motsvarar sådan skatt som
blivit oavdragen. En förutsättning för återbetalning är att den skattskyldige har haft rätt
till avdrag, men att ingen skatt på vilken ett
avdrag kunde ha gjorts har uppkommit under
tidsfristen för avdraget. Ändringen av paragrafen gör det möjligt att tillämpa återbetalningsförfarandet också på avfallsbeskattning.
13 §.

Bilagan. I den bifogade skattetabellen anges de beskattade avfallsgrupperna med två
och fyra siffrors noggrannhet. I fortsättningen anges samtliga avfallsgrupper med fyra
siffrors noggrannhet.

2 Ikraftträdande
Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari
2015.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag:

9
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Lagförslag

Lag
om ändring av avfallsskattelagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i avfallsskattelagen (1126/2010) 3 § 1 mom., 5, 10 och 13 § samt bilagan, av dem 3 §
1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 534/2014, som följer:
3§

10 §

Definitioner

Deklarationsskyldighet

I denna lag avses med
1) avfall ett föremål eller ämne som avses i
den avfallsförteckning som utfärdats med
stöd av 6 § 3 mom. i avfallslagen, och som är
avfall enligt 5 § 1 mom. i avfallslagen eller
2 § i landskapslagen om renhållning,
2) återvinning av avfall verksamhet vars
syfte är att ta till vara eller använda ett ämne
eller den energi som ingår i avfallet,
3) avstjälpningsplats en plats för bortskaffande av avfall där avfall deponeras på eller
under markytan och som kräver miljötillstånd enligt 27 § 1 mom. i miljöskyddslagen
(527/2014) eller 28 b § 1 mom. i landskapslagen om renhållning.
——————————————

Den skattskyldige ska för varje skatteperiod senast den 18 dagen i månaden efter utgången av skatteperioden ge in en skattedeklaration till Tullen. Separat skattedeklaration ska lämnas för varje avstjälpningsplats.
Den skattskyldige ska för varje skatteperiod inom den tidsfrist som föreskrivs i
1 mom. lämna en rapport till Tullen över sådant till avstjälpningsplatsen fört avfall som
inte nämns i skattetabellen i bilagan. Rapporten ska följa samma indelning som avfallsförteckningen.

5§

Om inte något annat föreskrivs i denna lag,
ska punktskattelagen tillämpas när det gäller
register, deklarationsskyldighet, verkställande av beskattning, betalning och uppbörd av
skatt, återbetalning, granskning, informationsskyldighet och omhändertagande, rättsmedel, tystnadsplikt samt straff. På en skattskyldig enligt denna lag tillämpas härvid vad

Skattepliktigt avfall och skattens belopp

Skatt ska betalas för avfall som nämns i
skattetabellen i bilagan.
Skatten är 55 euro per ton avfall som förs
till avstjälpningsplatsen.

13 §
Särskilda bestämmelser

10
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som i punktskattelagen föreskrivs om en
skattskyldig som deklarerar per skatteperiod.
———

Denna lag träder i kraft den
—————

20 .

Helsingfors den 15 september 2014

Statsminister

ALEXANDER STUBB

Finansminister Antti Rinne
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Bilaga

SKATTETABELL
Avfallsgrupp
02 Av avfallet från jordbruk, trädgårdsnär07 02 avfall från tillverkning, formulering,
ing, vattenbruk, skogsbruk, jakt, fiske samt
distribution och användning av plast, gummi
från bearbetning och beredning av livsmedel: och konstfibrer
02 01 avfall från jordbruk, trädgårdsnäring,
07 03 avfall från tillverkning, formulering,
vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske
distribution och användning av organiska
02 02 avfall från bearbetning och beredning
färgämnen och pigment (utom 06 11)
av kött, fisk och andra livsmedel av anima07 04 avfall från tillverkning, formulering,
liskt ursprung, dock inte – 02 02 01 slam från distribution och användning av organiska
tvättning och rengöring
växtskyddsmedel (utom 02 01 08 och 02 01
02 03 avfall från bearbetning och beredning
09), träskyddskemikalier (utom 03 02) och
av frukt, grönsaker, spannmål, ätliga oljor,
andra biocider
kakao, kaffe, te och tobak; tillverkning av
07 05 avfall från tillverkning, formulering,
konserver; tillverkning av jäst och
distribution och användning av läkemedel
jästextrakt; bearbetning och jäsning av me07 06 avfall från tillverkning, formulering,
lass
distribution och användning av fetter,
02 04 avfall från sockertillverkning
smörjmedel, såpa, tvätt- och rengöringsme02 05 avfall från tillverkning av mejeriprodel, desinfektionsmedel och kosmetika
dukter
07 07 avfall från tillverkning, formulering,
02 06 avfall från bagerier och sötsaksindustri distribution och användning av finkemikalier
02 07 avfall från produktion av alkoholoch kemiska produkter, som inte anges nådrycker och alkoholfria drycker (utom kaffe, gon annanstans
te och kakao)
08 Avfall från tillverkning, formulering, dis03 Av avfallet från träförädling och tillverktribution och användning av ytbeläggningsning av plattor och möbler, pappersmassa,
medel (färg, lack och porslinsemalj), lim,
papper och papp:
fogmassa och tryckfärg
03 01 avfall från träförädling och tillverkning 08 01 avfall från tillverkning, formulering,
av plattor och möbler
distribution, användning och borttagning av
03 03 avfall från tillverkning och förädling
färg och lack
av pappersmassa, papper och papp, dock inte 08 02 avfall från tillverkning, formulering,
– 03 03 02 sodaslam (från återvinning av
distribution och användning av andra ytbekokvätska)
läggningsmedel (även keramiska material)
04 Avfall från läder-, päls- och textilindustri 08 03 avfall från tillverkning, formulering,
04 01 avfall från läder- och pälsindustri
distribution och användning av tryckfärg
04 02 avfall från textilindustri
08 04 avfall från tillverkning, formulering,
05 Avfall från oljeraffinering, naturgasrening distribution och användning av lim och fogoch pyrolytisk behandling av kol
massa (även impregneringsmedel)
05 01 avfall från oljeraffinering
08 05 avfall som inte anges någon annan05 06 avfall från pyrolytisk behandling av
stans i kapitel 08
kol
09 Avfall från fotografisk industri
05 07 avfall från rening och transport av na09 01 avfall från fotografisk industri
turgas
10 Av avfallet från termiska processer:
07 Avfall från organisk-kemiska processer
10 01 avfall från kraftverk och andra för07 01 avfall från tillverkning, formulering,
bränningsanläggningar (utom 19), dock inte
distribution och användning av organiska
– 10 01 07 kalciumbaserat reaktionsavfall i
baskemikalier
slamform från rökgasavsvavling – 10 01 21
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annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 10 01 20
10 02 avfall från järn- och stålindustri, dock
inte – 10 02 01 avfall från slaggbehandling –
10 02 14 annat slam och andra filterkakor
från gasrening än de som anges i 10 02 13
11 Av avfallet från kemisk ytbehandling och
ytbeläggning av metaller och andra material
samt från hydrometallurgiska processer, där
järn inte ingår:
11 05 avfall från varmförzinkning
12 Avfall från formning samt fysikalisk och
mekanisk ytbehandling av metaller och plaster
12 01 avfall från formning samt fysikalisk
och mekanisk ytbehandling av metaller och
plaster
12 03 avfall från vatten- och ångavfettning
(utom 11)
15 Förpackningsavfall, absorbermedel, torkdukar, filtermaterial och skyddskläder som
inte anges någon annanstans
15 01 förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som samlats in separat)
15 02 absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder
16 Av det avfall som inte anges någon annanstans i förteckningen:
16 01 skrotfordon från olika transportsätt
(även mobila arbetsmaskiner) och avfall från
demontering av skrotfordon och från underhåll av fordon (utom 13, 14, 16 06 och 16 08)
16 02 avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och annan utrustning
16 03 produktionsserier som inte uppfyller
uppställda krav och oanvända produkter
16 05 gaser i tryckförpackningar och tryckbehållare och kasserade kemikalier
16 06 batterier och ackumulatorer
16 07 avfall från rengöring av transporttankar, lagertankar och tunnor (utom 05 och 13)
16 08 förbrukade katalysatorer
16 10 vattenhaltigt flytande avfall avsett att
behandlas utanför produktionsstället
17 Av bygg- och rivningsavfallet (även uppgrävda massor från förorenade områden):
17 01 betong, tegel, klinker och keramik
17 02 trä, glas och plast
17 03 bitumenblandningar, stenkolstjära och
stenkolstjärprodukter

17 04 metaller, även legeringar av dessa
17 09 annat bygg- och rivningsavfall
18 Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet eller därmed förknippad forskning
(utom köks- och restaurangavfall utan direkt
anknytning till patientbehandling)
18 01 avfall från förlossningsavdelningar,
diagnos, behandling eller förebyggande av
sjukdomar hos människor
18 02 avfall från forskning, diagnos samt behandling och förebyggande av djursjukdomar
19 Avfall från avfallshanteringsanläggningar,
externa avloppsreningsverk och framställning av vatten som används av människor eller av industrin
19 01 avfall från förbränning eller pyrolys av
avfall
19 02 avfall från fysikalisk eller kemisk behandling av avfall (även avlägsnande av
krom eller cyanid, och neutralisering)
19 03 stabiliserat och solidifierat avfall
19 04 förglasat avfall och avfall från förglasning
19 05 avfall från aerob behandling av fast avfall
19 06 avfall från anaerob behandling av avfall
19 07 lakvatten från avfallsupplag
19 08 avfall från avloppsreningsverk som
inte anges någon annanstans
19 09 avfall från framställning av vatten som
används av människor eller av industrin
19 10 avfall från fragmentering av metallhaltigt avfall
19 11 avfall från oljeregenerering
19 12 avfall från mekanisk behandling av avfall (t.ex. sortering, krossning, balning, pelletering) som inte anges någon annanstans
19 13 avfall från iståndsättning av mark och
grundvatten
20 Kommunalt avfall (avfall som uppkommit
från bosättning och liknande avfall från handeln, industrin och andra institutioner) även
separat insamlade fraktioner
20 01 specificerade avfallstyper (utom 15 01)
20 02 trädgårds- och parkavfall, även avfall
från skötseln av begravningsplatser
20 03 annat kommunalt avfall
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Bilaga
Parallelltext

Lag
om ändring av avfallsskattelagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i avfallsskattelagen (1126/2010) 3 § 1 mom., 5, 10 och 13 § samt bilagan, av dem 3 §
1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 534/2014, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

3§

3§

Definitioner

Definitioner

I denna lag avses med
I denna lag avses med
1) avfall ett föremål eller ämne som avses i 1) avfall ett föremål eller ämne som avses i
avfallslagen och i landskapslagen om renhåll- den avfallsförteckning som utfärdats med
ning och som nämns i den skattetabell som stöd av 6 § 3 mom. i avfallslagen, och som är
utgör bilaga,
avfall enligt 5 § 1 mom. i avfallslagen eller
2 § i landskapslagen om renhållning,

2) återvinning av avfall verksamhet vars 2) återvinning av avfall verksamhet vars
syfte är att ta till vara eller använda ett ämne syfte är att ta till vara eller använda ett ämne
eller den energi som ingår i avfallet,
eller den energi som ingår i avfallet,
3) behandling av avfall verksamhet vars 3) avstjälpningsplats en plats för bortskafsyfte är att slutdeponera avfall,
fande av avfall där avfall deponeras på eller

4) avstjälpningsplats en plats för bortskaffande av avfall där avfall deponeras på eller
under markytan och som kräver miljötillstånd
enligt 27 § 1 mom. i miljöskyddslagen
(527/2014) eller 28 b § 1 mom. i landskapslagen om renhållning.

——————————————

under markytan och som kräver miljötillstånd enligt 27 § 1 mom. i miljöskyddslagen
(527/2014) eller 28 b § 1 mom. i landskapslagen om renhållning.

——————————————

5§

5§

Skattens belopp

Skattepliktigt avfall och skattens belopp

I skatt ska betalas 40 euro per ton avfall Skatt ska betalas för avfall som nämns i
som förs till avstjälpningsplatsen före den skattetabellen i bilagan.
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1 januari 2013.
I skatt ska betalas 50 euro per ton avfall Skatten är 55 euro per ton avfall som förs
som förs till avstjälpningsplatsen den 1 janu- till avstjälpningsplatsen.
ari 2013 och därefter.

10 §

10 §

Deklarationsskyldighet

Deklarationsskyldighet

Den skattskyldige ska för varje skatteperiod Den skattskyldige ska för varje skatteperisenast den 12 dagen månaden efter skattepe- od senast den 18 dagen i månaden efter utrioden ge in en skattedeklaration till tullmyn- gången av skatteperioden ge in en skattededigheten.
klaration till Tullen. Separat skattedeklaration ska lämnas för varje avstjälpningsplats.

Separat skattedeklaration ska lämnas för Den skattskyldige ska för varje skatteperivarje avstjälpningsplats.
od inom den tidsfrist som föreskrivs i 1 mom.
lämna en rapport till Tullen över sådant till
avstjälpningsplatsen fört avfall som inte
nämns i skattetabellen i bilagan. Rapporten
ska följa samma indelning som avfallsförteckningen.

13 §

13 §

Särskilda bestämmelser

Särskilda bestämmelser

Om inte något annat bestäms i denna lag,
gäller i fråga om register, deklarationsskyldighet, verkställande av beskattningen, betalning av skatt och skatteuppbörd, granskning,
uppgiftsskyldighet och besittningstagande,
rättsmedel, tystnadsplikt samt straff i tillämpliga delar punktskattelagen eller vad som bestäms eller föreskrivs med stöd av den. På en
skattskyldig enligt denna lag tillämpas härvid
bestämmelserna i punktskattelagen om en
skattskyldig som deklarerar per skatteperiod.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag,

ska punktskattelagen tillämpas när det gäller
register, deklarationsskyldighet, verkställande av beskattning, betalning och uppbörd av
skatt, återbetalning, granskning, informationsskyldighet och omhändertagande, rättsmedel, tystnadsplikt samt straff. På en skatt-

skyldig enligt denna lag tillämpas härvid vad
som i punktskattelagen föreskrivs om en
skattskyldig som deklarerar per skatteperiod.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
———
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Bilaga

Gällande lydelse

SKATTETABELL
Avfallsgrupp
02 Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring,
vattenbruk, skogsbruk, jakt, fiske samt från
bearbetning och beredning av livsmedel,

dock inte — 02 02 01 slam från tvättning och
rengöring

03 En del av avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, pappersmassa, papper och papp:
03 01 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler
03 03 Avfall från tillverkning och förädling
av pappersmassa, papper och papp, dock inte
— 03 03 02 sodaslam (från återvinning av
kokvätska)
04 Avfall från läder-, päls- och textilindustri
05 Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och pyrolytisk behandling av kol
07 Avfall från organisk-kemiska processer
08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av ytbeläggningsmedel (färg, lack och porslinsemalj), lim,
fogmassa och tryckfärg
09 Avfall från fotografisk industri
10 En del av avfall från termiska processer:
10 01 Avfall från kraftverk och andra förbränningsanläggningar (utom 19), dock inte
— 10 01 07 kalciumbaserat reaktionsavfall i
slamform från rökgasavsvavling — 10 01 21
annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 10 01 20
10 02 Avfall från järn- och stålindustri, dock
inte — 10 02 01 avfall från slaggbehandling
— 10 02 14 annat slam och andra filterkakor
från gasrening än de som anges i 10 02 13
11 En del av avfall från kemisk ytbehandling
och ytbeläggning av metaller och andra material samt från hydrometallurgiska processer, där järn inte ingår:
11 05 Avfall från varmförzinkning
12 Avfall från formning samt fysikalisk och
mekanisk ytbehandling av metaller och plaster

15 Förpackningsavfall, absorbermedel, torkdukar, filtermaterial och skyddskläder som
inte anges någon annanstans
16 En del av avfall som inte anges någon
annanstans i förteckningen:
16 01 Skrotfordon från olika transportsätt
(även mobila arbetsmaskiner) och avfall från
demontering av skrotfordon och från underhåll av fordon (utom 13, 14, 16 06 och 16 08)
16 02 Avfall från elektrisk och elektronisk
utrustning och annan utrustning
16 03 Produktionsserier som inte uppfyller
uppställda krav och oanvända produkter
16 05 Gaser i tryckförpackningar och tryckbehållare och kasserade kemikalier
16 06 Batterier och ackumulatorer
16 07 Avfall från rengöring av transporttankar, lagertankar och tunnor (utom 05 och 13)
16 08 Förbrukade katalysatorer
16 10 Vattenhaltigt flytande avfall avsett att
behandlas utanför produktionsstället
17 En del av bygg- och rivningsavfall (även
uppgrävda massor från förorenade områden):
17 01 Betong, tegel, klinker och keramik
17 02 Trä, glas och plast
17 03 Bitumenblandningar, stenkolstjära och
stenkolstjärprodukter
17 04 Metaller, även legeringar av dessa
17 09 Annat bygg- och rivningsavfall
18 Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet eller därmed förknippad forskning
(utom köks- och restaurangavfall utan direkt
anknytning till patientbehandling)
19 Avfall från avfallshanteringsanläggningar, externa avloppsreningsverk och framställning av vatten som används av människor eller av industrin
20 Kommunalt avfall (avfall som uppkommit från bosättning och liknande avfall från
handeln, industrin och andra institutioner)
även separat insamlade fraktioner
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Föreslagen lydelse

SKATTETABELL
Avfallsgrupp
02 Av avfallet från jordbruk, trädgårdsnär07 02 avfall från tillverkning, formulering,
ing, vattenbruk, skogsbruk, jakt, fiske samt
distribution och användning av plast, gummi
från bearbetning och beredning av livsmedel: och konstfibrer
02 01 avfall från jordbruk, trädgårdsnäring,
vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske
02 02 avfall från bearbetning och beredning
av kött, fisk och andra livsmedel av animaliskt ursprung, dock inte – 02 02 01 slam från
tvättning och rengöring
02 03 avfall från bearbetning och beredning
av frukt, grönsaker, spannmål, ätliga oljor,
kakao, kaffe, te och tobak; tillverkning av
konserver; tillverkning av jäst och
jästextrakt; bearbetning och jäsning av melass
02 04 avfall från sockertillverkning
02 05 avfall från tillverkning av mejeriprodukter
02 06 avfall från bagerier och sötsaksindustri
02 07 avfall från produktion av alkoholdrycker och alkoholfria drycker (utom kaffe,
te och kakao)

03 Av avfallet från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, pappersmassa,
papper och papp:
03 01 avfall från träförädling och tillverkning
av plattor och möbler
03 03 avfall från tillverkning och förädling
av pappersmassa, papper och papp, dock inte
– 03 03 02 sodaslam (från återvinning av
kokvätska)
04 Avfall från läder-, päls- och textilindustri
04 01 avfall från läder- och pälsindustri
04 02 avfall från textilindustri

05 Avfall från oljeraffinering, naturgasrening
och pyrolytisk behandling av kol
05 01 avfall från oljeraffinering
05 06 avfall från pyrolytisk behandling av
kol
05 07 avfall från rening och transport av naturgas

07 Avfall från organisk-kemiska processer

07 01 avfall från tillverkning, formulering,
distribution och användning av organiska
baskemikalier

07 03 avfall från tillverkning, formulering,
distribution och användning av organiska
färgämnen och pigment (utom 06 11)
07 04 avfall från tillverkning, formulering,
distribution och användning av organiska
växtskyddsmedel (utom 02 01 08 och 02 01
09), träskyddskemikalier (utom 03 02) och
andra biocider
07 05 avfall från tillverkning, formulering,
distribution och användning av läkemedel
07 06 avfall från tillverkning, formulering,
distribution och användning av fetter,
smörjmedel, såpa, tvätt- och rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika
07 07 avfall från tillverkning, formulering,
distribution och användning av finkemikalier
och kemiska produkter, som inte anges någon annanstans

08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av ytbeläggningsmedel (färg, lack och porslinsemalj), lim,
fogmassa och tryckfärg
08 01 avfall från tillverkning, formulering,
distribution, användning och borttagning av
färg och lack
08 02 avfall från tillverkning, formulering,
distribution och användning av andra ytbeläggningsmedel (även keramiska material)
08 03 avfall från tillverkning, formulering,
distribution och användning av tryckfärg
08 04 avfall från tillverkning, formulering,
distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel)
08 05 avfall som inte anges någon annanstans i kapitel 08

09 Avfall från fotografisk industri

09 01 avfall från fotografisk industri

10 Av avfallet från termiska processer:
10 01 avfall från kraftverk och andra förbränningsanläggningar (utom 19), dock inte
– 10 01 07 kalciumbaserat reaktionsavfall i
slamform från rökgasavsvavling – 10 01 21
annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 10 01 20
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10 02 avfall från järn- och stålindustri, dock
inte – 10 02 01 avfall från slaggbehandling –
10 02 14 annat slam och andra filterkakor
från gasrening än de som anges i 10 02 13
11 Av avfallet från kemisk ytbehandling och
ytbeläggning av metaller och andra material
samt från hydrometallurgiska processer, där
järn inte ingår:
11 05 avfall från varmförzinkning
12 Avfall från formning samt fysikalisk och
mekanisk ytbehandling av metaller och plaster
12 01 avfall från formning samt fysikalisk
och mekanisk ytbehandling av metaller och
plaster
12 03 avfall från vatten- och ångavfettning
(utom 11)

15 Förpackningsavfall, absorbermedel, torkdukar, filtermaterial och skyddskläder som
inte anges någon annanstans

15 01 förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som samlats in separat)
15 02 absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder

16 Av det avfall som inte anges någon annanstans i förteckningen:
16 01 skrotfordon från olika transportsätt
(även mobila arbetsmaskiner) och avfall från
demontering av skrotfordon och från underhåll av fordon (utom 13, 14, 16 06 och 16 08)
16 02 avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och annan utrustning
16 03 produktionsserier som inte uppfyller
uppställda krav och oanvända produkter
16 05 gaser i tryckförpackningar och tryckbehållare och kasserade kemikalier
16 06 batterier och ackumulatorer
16 07 avfall från rengöring av transporttankar, lagertankar och tunnor (utom 05 och 13)
16 08 förbrukade katalysatorer
16 10 vattenhaltigt flytande avfall avsett att
behandlas utanför produktionsstället
17 Av bygg- och rivningsavfallet (även uppgrävda massor från förorenade områden):
17 01 betong, tegel, klinker och keramik
17 02 trä, glas och plast
17 03 bitumenblandningar, stenkolstjära och
stenkolstjärprodukter
17 04 metaller, även legeringar av dessa

17

17 09 annat bygg- och rivningsavfall
18 Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet eller därmed förknippad forskning
(utom köks- och restaurangavfall utan direkt
anknytning till patientbehandling)

18 01 avfall från förlossningsavdelningar,
diagnos, behandling eller förebyggande av
sjukdomar hos människor
18 02 avfall från forskning, diagnos samt behandling och förebyggande av djursjukdomar

19 Avfall från avfallshanteringsanläggningar,
externa avloppsreningsverk och framställning av vatten som används av människor eller av industrin

19 01 avfall från förbränning eller pyrolys av
avfall
19 02 avfall från fysikalisk eller kemisk behandling av avfall (även avlägsnande av
krom eller cyanid, och neutralisering)
19 03 stabiliserat och solidifierat avfall
19 04 förglasat avfall och avfall från förglasning
19 05 avfall från aerob behandling av fast
avfall
19 06 avfall från anaerob behandling av avfall
19 07 lakvatten från avfallsupplag
19 08 avfall från avloppsreningsverk som
inte anges någon annanstans
19 09 avfall från framställning av vatten som
används av människor eller av industrin
19 10 avfall från fragmentering av metallhaltigt avfall
19 11 avfall från oljeregenerering
19 12 avfall från mekanisk behandling av avfall (t.ex. sortering, krossning, balning, pelletering) som inte anges någon annanstans
19 13 avfall från iståndsättning av mark och
grundvatten

20 Kommunalt avfall (avfall som uppkommit
från bosättning och liknande avfall från handeln, industrin och andra institutioner) även
separat insamlade fraktioner

20 01 specificerade avfallstyper (utom 15 01)
20 02 trädgårds- och parkavfall, även avfall
från skötseln av begravningsplatser
20 03 annat kommunalt avfall

