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§ 290 Remiss – Genomförande av reviderade EUdirektiv på avfallsområdet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom Avfall Sveriges utkast till remissvar (191128) gällande
Miljödepartementets förslag till genomförande av reviderade EU-direktiv på
avfallsområdet (Dnr M2019/01776/R), samt
att anta tjänsteutlåtandet som biläggs Avfall Sveriges remissvar.
___________________________________________________________
Redogörelse
Bollnäs kommun är en av trettio kommuner som fått möjlighet att svara på
Miljödepartementets remiss med svarsdatum 7 januari 2020. Underlaget är
omfattande och berör införlivande i svensk lagstiftning av sex EU-direktiv
inom avfallsområdet.
Ärendet har beretts i samverkan mellan teknisk chef, renhållningschef på
BORAB, samt miljöstrateg. Samverkansmöten har hållits i regi av Avfall
Sverige (kommunernas branschorganisation inom avfallshantering) för att
göra en samlad bedömning av hur förslagen påverkar kommuner och
kommunala avfallsbolag.
Bollnäs kommuns ställningstagande

Kommunstyrelsen föreslås ställa sig bakom Avfall Sveriges utkast till
remissvar daterat 191128.
Bollnäs kommun är positiv till de skärpta krav som lagstiftningen innebär,
med syfte att minska avfallsmängder och öka återvinningen i hela samhället.
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Kommunen understryker vikten av att avstyrka förslaget om ”frival” för
kommunalt avfall från verksamheter, i enlighet med Avfall Sveriges
remissvar. Ett införande av frival medger inte samma samordningsvinster
som en samlad avfallshantering i kommunal regi ger.
Avfall Sverige lyfter fram flera negativa effekter kopplat till införande av
frival, däribland ökade transportmängder, oklarhet kring planering av
kapacitet för omhändertagande av avfall, ökade kostnader för mindre aktörer
inklusive kommuninvånare, samt ökad administration för hantering av
frivalsanmälningar och tillsyn.
Bakgrund – förslag till genomförande i svensk lagstiftning

Miljödepartementet lämnar förslag till Promemorian ”Genomförande av
reviderade EU-direktiv på avfallsområdet” förslag till hur ändringar i sex
EU-direktiv på avfallsområdet ska genomföras i lag och förordning.
Ändringarna av EU-direktiven syftar till att uppnå ett fullständigt
genomförande av avfallshierarkin, en minskning av genererade
avfallsmängder totalt och per capita, säkerställande av återvinning av hög
kvalitet, att användningen av avfall blir en betydande och tillförlitlig källa av
råvaror inom EU, att minska skillnader som finns mellan medlemsstaterna i
fråga om avfallshantering, samt förenkla och harmonisera rapporteringskrav.
Flera förändringar påverkar kommunal verksamhet och ett urval redovisas
nedan.
Uttrycket kommunalt avfall ersätter termen hushållsavfall och utformas i
huvudsak på samma sätt som i avfallsdirektivet. Samtidigt införs en
möjlighet till så kallat frival för hantering av kommunalt avfall som uppstår i
eller i samband med en yrkesmässig verksamhet. Frivalet innebär att
verksamheterna kan välja att hantera avfallet på annat sätt än genom att
lämna det till kommunen.
Det införs också krav på källsortering av bygg- och rivningsavfall i ett antal
fraktioner. Kommunernas ansvar för bygg- och rivningsavfall förtydligas så
att invånarna i olika kommuner får en likvärdig service.
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Vidare införs nya bestämmelser om avfallsförebyggande. Målen för
materialåtervinning av förpackningar i förpackningsförordningen revideras.
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 5 juli 2020.
Förvaltningschef Anders Aune, BORABs renhållningschef Ida Blomqvist
och miljöstrateg Gunilla Jonsson föredrar ärendet vid kommunstyrelsens
sammanträde den 5 december 2019.
Yrkanden
Marie Centerwall (S) föreslår att ställa sig bakom Avfall Sveriges utkast till
remissvar (191128) gällande Miljödepartementets förslag till genomförande
av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet (Dnr M2019/01776/R), samt att
anta tjänsteutlåtandet som biläggs Avfall Sveriges remissvar.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Marie Centerwalls förslag.
Handlingar
Tjänsteutlåtande 191203 remiss avfallsdirektiv
Avfall Sveriges utkast till remissvar 191128
Promemoria – genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet
Remissmissiv – genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet
___________________________________________________________
Beslutet skickas till
Miljödepartementet, Avfall Sverige, BORAB, teknik- och fritidsnämnden,
akt
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Remissvar – Genomförande av reviderade EU-direktiv
på avfallsområdet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsenbeslutar
-

att ställasig bakomAvfall Sverigesutkasttill remissvar(191128)
gällandeMiljödepartementetsförslagtill genomförandeav
revideradeEU-direktiv på avfallsområdet(Dnr M2019/01776/R),

-

att kommunensställningstagande
i tjänsteutlåtandet
biläggsAvfall
Sverigesremissvar.

Sammanfattning av ärendet
Bollnäskommunär en av trettio kommunersom fått möjlighet att svarapå
Miljödepartementetsremissmed svarsdatum7 januari2020.Underlagetär
omfattandeochberörinförlivandei svensklagstiftning av sex EU-direktiv
inom avfallsområdet(Dnr M2019/01776/R).
Ärendethar berettsi samverkanmellan tekniskchef, renhållningschefpå
Borab,samtmiljöstrateg.Samverkansmöten
har hållits i regi av Avfall
Sverige(kommunernasbranschorganisation
inom avfallshantering)för att
göraen samladbedömningav hur förslagenpåverkarkommuneroch
kommunalaavfallsbolag.
Bollnäs kommuns ställningstagande
Kommunstyrelsenföreslåsställasig bakomAvfall Sverigesutkasttill
remissvardaterat191128.
Bollnäskommunär positiv till de skärptakrav som lagstiftningeninnebär,
med syfte att minskaavfallsmängderoch öka återvinningeni hela samhället.
Kommunenunderstrykervikten av att avstyrkaförslagetom ”frival” för
kommunaltavfall från verksamheter,i enlighetmed Avfall Sveriges
remissvar.Ett införandeav frival medgerinte sammasamordningsvinster
som en samladavfallshanteringi kommunalregi ger.
Avfall Sverigelyfter fram flera negativaeffekterkopplattill införandeav
frival, däriblandökadetransportmängder,
oklarhetkring planeringav
kapacitetför omhändertagande
av avfall, ökadekostnaderför mindreaktörer
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inklusive kommuninvånare, samt ökad administration för hantering av
frivalsanmälningar och tillsyn.
Bakgrund - förslag till genomförande i svensk lagstiftning
Miljödepartementet lämnar förslag till Promemorian ”Genomförande av
reviderade EU-direktiv på avfallsområdet” förslag till hur ändringar i sex
EU-direktiv på avfallsområdet ska genomföras i lag och förordning.
Ändringarna av EU-direktiven syftar till att uppnå ett fullständigt
genomförande av avfallshierarkin, en minskning av genererade
avfallsmängder totalt och per capita, säkerställande av återvinning av hög
kvalitet, att användningen av avfall blir en betydande och tillförlitlig källa av
råvaror inom EU, att minska skillnader som finns mellan medlemsstaterna i
fråga om avfallshantering, samt förenkla och harmonisera rapporteringskrav.
Flera förändringar påverkar kommunal verksamhet och ett urval redovisas
nedan.
Uttrycket kommunalt avfall ersätter termen hushållsavfall och utformas
i huvudsak på samma sätt som i avfallsdirektivet. Samtidigt införs en
möjlighet till så kallat frival för hantering av kommunalt avfall som uppstår i
eller i samband med en yrkesmässig verksamhet. Frivalet innebär att
verksamheterna kan välja att hantera avfallet på annat sätt än genom att
lämna det till kommunen.
Det införs också krav på källsortering av bygg- och rivningsavfall i ett
antal fraktioner. Kommunernas ansvar för bygg- och rivningsavfall
förtydligas så att invånarna i olika kommuner får en likvärdig service.
Vidare införs nya bestämmelser om avfallsförebyggande. Målen för
materialåtervinning av förpackningar i förpackningsförordningen
Revideras.
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 5 juli 2020.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser
Inga direkta konsekvenser i dagsläget, men beroende på hur
implementeringen av EU-direktiv görs i svensk lagstiftning kan det få
ekonomiska konsekvenser för kommunal verksamhet.
Konsekvensbeskrivning för koncernen i övrigt
Implementeringen av EU-direktivet i svensk lagstiftning påverkar hela
kommunkoncernen, både förvaltningar och bolag.
Konsekvensbeskrivning för övriga myndigheter och
samverkansorgan
"[Skriv text här]"

Effekter på näringslivspolitiskt program
Inga direkta effekter på frågor som berörs i det näringslivspolitiska
programmet.
Effekter på lokala miljömål
Implementeringen av EU-direktivet i svensk lagstiftning bidrar i hög grad till
att lokala miljömål för En god bebyggs miljö och Begränsad klimatpåverkan
kan nås.
Jämställdhetseffekter
Inga konsekvenser i dagsläget.
Konsekvenser för barn (Barnkonventionen artikel 3)
Inga konsekvenser i dagsläget.
Effekter på nämndens och kommunkoncernens mål- och
styrkort
Ärendet bidrar till ett hållbart samhälle som klarar miljö- och
klimatomställningar i överensstämmelse med koncernövergripande styrkort.
Bilagor och handlingar
Avfall Sveriges utkast till remissvar 191128
Promemoria – genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet
Remissmissiv – genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet
KOMMUNSTYRELSEN

__________________________________
Gunilla Jonsson
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