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§ 78 MK KS 2016/00124-2 

 

Remissvar på promemorian över ändring i 
avfallsförordningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet i enlighet med förslaget i sammanfattningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och energidepartementet har till Mora kommun remitterat (M2016/00524/R) 

förslag till ändring i avfallsförordningen som följd av EU-direktiv 2015/1127.  

Genom direktivet har EU infört en ändring gällande hur energieffektiviteten på 

förbränningsanläggningar ska beräknas. Miljö- och energidepartementet bedömer att 

ändringarna innebär lättnader för förbränningsanläggningar för avfall i länder med 

varmare klimat än Sverige och kan därmed klassa förbränningen som energi-

återvinning. Svenska förbränningsanläggningar bedöms dock inte påverkas. 

Kommunernas branschorganisation Avfall Sverige har tidigare framfört kritik till EU-

kommissionen då införandet av beräkningsformeln anses urholka energiåtervinningens 

roll. Ändringen innebär att anläggningar, i främst södra Europa, ges en bättre miljö-

prestanda enligt avfallshierarkin när de automatiskt klassificeras som energiåter-

vinningsanläggningar. Detta trots en sämre energieffektivitet. Även Naturvårdsverket 

ställer sig negativ till införande av klimatkorrigeringsfaktorer med hänvisning till att 

det gynnar en utbyggnad av förbränningskapaciteten och motverkar 

materialåtervinning enligt avfallshierarkin.  

Moravatten AB ser det som positivt om kommunen ställer sig bakom den kritik mot 

införandet av klimatkorrigeringsfaktorn som Avfall Sverige framför och föreslås ge 

följande yttrande: 

Mora kommun ställer sig i grunden kritisk till införandet av en 

klimatkorrigeringsfaktor på det sätt som är föreslaget i EU-direktiv 2015/1127. Den 

gynnar en klassificering av förbränning i anläggningar med sämre miljöprestanda 

som energiåtervinning och riskerar alltså att motverka syftet med avfallshierarkin 

och riskerar därmed att ge en negativ påverkan på miljön och klimatet. Mora 

kommun ansluter sig i övrigt till det remissvar som Avfall Sverige lämnar. 

Beslutsunderlag 
Promemoria (M2016/00524/R) Ändring i avfallsförordningen med anledning av 
kommissionens direktiv (EU) 2015/1127. 
Förslag till yttrande, Nodava AB, 2016-03-09.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet i enlighet med förslaget i sammanfattningen. 
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Sändlista 
Nodava AB 
m.registrator@regeringskansliet.se 
johan.fallenius@regeringskansliet.se 
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