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Särskilda regler för avfallstransporter 
 
 
Avfallstransporter inrikes 
En inrikes avfallstransport är en transport där avfallets start- och slutdestination befinner sig inom Sverige 
och där avfallet inte passerar Sveriges landsgränser. 
 
Kunden ansvarar för att gällande lagstiftning för avfallstransporter inom Sverige följs. 
Kunden ansvarar för att klassificeringen av avfallet enligt gällande lagstiftning sker. 
 
Se även under avsnittet ”Generellt” nedan. 
 
Avfallstransporter gränsöverskridande 
En gränsöverskridande avfallstransport är en transport som antingen har sin start- eller slutdestination 
utanför Sveriges gränser och där Sverige berörs av transporten som import-, export- eller transitland. 
 
Kunden ansvarar för att gällande lagstiftning för gränsöverskridande transporter samt lagstiftningen inom 
de länder som berörs av transporten följs. 
 
Kunden ansvarar för att klassificeringen av avfallet enligt gällande lagstiftning sker. 
 
För grönlistat ( informationspliktigt avfall) säkerställer Kunden att transportdokument (Bilaga VII), EG 
1013/2006, är korrekt ifyllt och åtföljer transporten i fysiskt original. Reglerna om Fraktsedel i tillämpligt 
Produktvillkor skall äga motsvarande tillämpning. 
 
För gullistat avfall (anmälningspliktigt avfall) säkerställer Kunden att det finns ett giltigt godkännande enligt 
Bilaga IA, EG 1013/2006, från samtliga av transporten berörda länder. Ändras godkännandet av ett eller 
flera länder, eller återkallas av ett eller flera länder, säkerställer Kunden att Green Cargo omedelbart 
informeras och att inte några nya transporter påbörjas. Samtliga godkännanden skall vara Green Cargo 
tillhanda senast samtidigt med Kundens Beställning. 
 
Kunden ansvarar för att transportdokument enligt Bilaga IB, EG 1013/2006, är korrekt ifyllt och åtföljer 
varje transport i fysiskt original. Reglerna om Fraktsedel i tillämpligt Produktvillkor skall äga motsvarande 
tillämpning. 
 
Se även under avsnittet ”Generellt” nedan. 
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Generellt: 
 
Förpackning: 
För samtliga avfallstransporter gäller att Kunden garanterar att avfallet förpackas och lastas enligt 
förutsättningar nämnda i offert/avtal och Produktvillkor samt säkerställer att varken miljö eller människor 
kan ta skada av de farliga ämnen avfallet innehåller och att bara avfall med den i avtalet specificerade 
EWC-koden transporteras. 
 
Tillstånd/Dokumentation: 
Det ligger i Kundens ansvar att säkerställa att samtliga av transporten berörda transportörer har ett giltigt 
tillstånd för hantering/transport för den typen av avfall som transporteras där så krävs. 
Kunden garanterar att både ägaren av godset, transportörer och eventuella ombud fullföljer sitt ansvar. 
Green Cargos ansvar för transport och hantering av avfallet enligt gällande regelverk sträcker sig mellan 
övertagande och överlämning av avfallet. 
 
Vid förseningar eller saknad/felaktig dokumentation kan inte transport utföras och Green Cargo kommer 
inte att ersätta eller stå för några kostnader. Se även våra Produktvillkor. 
 
Vid oförutsedd händelse (t.ex. olycka eller läckage): 
Vid olycka där avfallet även klassas som farligt gods gäller regelverket för transport av farligt gods på 
järnväg (RID). Se även våra Produktvillkor. 
 
Vid oförutsedd händelse där avfallet inte transporteras som farligt gods och om det uppstår behov av 
sanering av vagnen och/eller infrastruktur förutsätter Green Cargo att varuägaren godkänner att Green 
Cargo anlitar ett lämpligt saneringsbolag. Fakturan för dessa kostnader kommer skickas till Green Cargos 
avtalspart. Green Cargo förutsätter att avtalsparten har säkerställt ovan med varuägaren. 
 
Lossning och transport av tomvagn: 
Innan de lossade banegna/inhyrda eller egna vagnarna/lastbärare som innehållit avfall hämtas av Green 
Cargo måste vagnarna vara helt rena från avfallsrester, det vill säga att vagnen kan användas i alla 
ändamål av järnvägsdrift och utan att miljö eller arbetsmiljö påverkas.  
 
Definitionen angående ren vagn i beställningsförfarandet (på hemsidan) gäller i och med detta inte för 
avfallstransporter. 
 
Skall en tomvagn/tom lastbärare som har innehållit avfall som klassas som farligt gods gå vidare som ”tom 
ej rengjord” så kan denna transporten enbart hanteras via att klassas som farligt gods enligt gällande 
regelverk. 
 
 
 
 
 

 


