
Avfallslaglista
Notisum bevakar och kommenterar kontinuerligt 
avfallsbranschens lagar, förordningar, föreskrifter 
från myndigheter och kommuner samt förordningar 
och direktiv från EU. 

Avfall Sveriges medlemmar har möjlighet att ta del  
av Avfall Sveriges kommentarer till dokumenten i 
Avfallslaglistan.

Du håller dig enkelt uppdaterad om de lagkrav
som gäller om er verksamhet:
• Har lagstadgat kommunalt renhållningsansvar
• Lagrar eller deponerar avfall
• Samlar in eller transporterar avfall
• Säljer eller importerar produkter som omfattas av 

producentansvar
• Hanterar kemikalier och farliga ämnen som till 

viss del kan komma att klassas som avfall
• Återvinner avfall eller biprodukter
• Behandlar avfall genom förbränning,  

kompostering, rötning eller andra återvinnings-  
eller slutbehandlingsmetoder

Varje företag eller organisation kan själva anpassa 
laglistan till den egna verksamheten.
• Kommentera hur lagstiftning påverkar  

verksamheten
• Ta bort de lagar som inte har någon relevans för 

verksamheten
• Komplettera listan med kommunala föreskrifter

Avfallslaglistan
ett samarbete mellan

Exempel på innehåll
• Arbetsmiljö relaterad till avfallshantering
• Biprodukter och end-of-waste
• Animaliska biprodukter
• Biologisk behandling
• Fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande 

ämnen
• Förvaltningsrätt och kommunala beslut
• Kommunal renhållingsskyldighet
• Avfallsavgifter
• Avfallsstatistik
• Offentlig upphandling 
• Producentansvar
• Hämtningsskyldighet
• Rivningsavfall

Avfall Sverige
Avfall Sverige är den svenska branschorganisationen 
inom avfallshantering och återvinning.  Föreningen 
har funnits sedan 1947 och har omkring 400       
medlemmar. 

Avfall Sverige underhåler kontinuerligt ändringar 
kopplat till branchlaglistan och kommenderar dessa 
dokument för sina medlemmar. 

Har ni redan ett abonnemang med Notisum erhåller ni laglistan utan extra kostnad.  
Är ni medlemmar i Avfall Sverige får ni även ta del av Avfall Sveriges kommentarer. 

För att teckna ett abonnemang eller prova tjänsten gratis,  kontakta Notisums kundtjänst på 
08-622 14 20 eller support@notisum.se.
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Notisum sammanfattar på ett begripligt sätt alla 
svenska lagar, förordningar och föreskrifter inom  
Miljö och Arbetsmiljö samt kommenterar  
löpande alla ändringar. Notisum innehåller även för- 
arbeten och rättsfall och det finns länkar mellan  
lagar & förordningar, förarbeten och rättsfall som  
underlättar att hitta information.

Det finns många olika ämnesfokus som kan  
användas för referens, jämföresle eller bevakning och 
prenumeration av uppdaterade och nya lagar. 

Laglistor
En laglista kan anpassas helt efter användarens  
krav med bland annat egna kolumner och  
rubriker. Listan kan sorteras och grupperas på  
olika sätt och flexibelt anpassas efter såväl små  
som de allra största organisationernas krav.  
En laglista kan även innehålla länkar till en webb-
plats eller egna dokument (t.ex. rutiner eller tillstånd)  
på intranät.

När ett dokument i en laglista ändras och uppdateras  
skickas ett mail till samtliga personer som finns  
kopplade till den aktuella laglistan. Den ändrade 
lagen är och förblir rödmarkerad i laglistan tills  
dess att ändringen är kvitterad. 

Lagefterlevnad
I Notisum finns en funktion för lagefterlevnads- 
kontroll (LEK) som är framtagen utifrån de krav som 
ställs i ISO 14001:2015. 

En lagefterlevnadskontroll kan göras från respektive 
användarkonto men kan också nitieras och skickas 
ut av administratören till medarbetare i organisa- 
tionen. Svaren och resultatet på lagefterlevnads- 
kontrollen redovisas i en rapport.  

Norden
Notisum erbjuder idag en motsvarande tjänst på den 
danska marknaden och kan förutom Sverige och 
Danmark erbjuda lagbevakning i Norge och Finland . 

Notisum är en tjänst via internet för att bevaka  
lagstiftning med fokusering på de krav om 
lagbevakning och laglista som ställs på ISO 14001- , 
ISO 9001- och ISO 45001-certifierade företag och 
organisationer.   

Med Notisum kan ett företag lägga upp en laglista 
med författningar från svensk- och europeisk rätt, 
som automatiskt bevakas vid ändringar.  

Notisum innehåller följande information som kan 
inkluderas i en laglista: 

• Alla lagar & förordningar i Sverige
• Hela Europalagstiftningen  

(förordningar, direktiv, beslut) 
• Samtliga myndighetsföreskrifter 
• Kommunala föreskrifter

Har ni redan ett abonnemang med Notisum erhåller ni laglistan utan extra kostnad.  
Är ni medlemmar i Avfall Sverige får ni även ta del av Avfall Sveriges kommentarer. 
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Notisum AB
Notisum AB är ett informationsförlag som grundades 1996 och som idag tillhör Karnov Group. Karnov 
Group kombinerar juridisk expertis med innovativa internettjänster för att ge yrkesverksamma tillgång till 
exakt den information de behöver - när de behöver den.   

Notisum har lagbevakning och lagefterlevnad som specialitet, med många kunder i segmentet miljö-, 
arbetsmiljö- och kvalitetscertifierade organisationer i hela Norden. 

Abonnemangsprodukterna är moderna internettjänster med stor flexibilitet och ett oslagbart bevakat  
informationsinnehåll. Vi har kontor i Stockholm och Malmö.


