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REMISSVAR

Remissvar angående promemorian Genomförande av reviderade EUdirektiv på
avfallsområdet Dur: M2019/01776/R

Regeringen har genom Miljödepartementet inbjudit Härjedalens kommun att lämna remissvar på
genom förande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet. Vatten och Miljöresurs har som
kommunens driftbolag uppdraget av Härjedalens kommun att svara på remissen.
Härjedalens kommun väljer att ställa sig bakom det remissvar som Avfall Sverige, kommunernas
branschorganisationen för avfallshantering, lämnat in då vi anser att de beaktat och uttryck sig tydligt
utifrån de aspekter som i förslagen får påverkan på våra verksamheter.
För att lyfta och ytterligare förstärka viktiga aspekter för en gles bygds kommun med besöksnäring som
Härjedalens kommun så lyfter vi förslagen på revideringar gällande
- frival för kommunalt avfall från verksamheter
- möj ligheten till undantag från krav på utsorte ring .
Avsnitt 9.4 Kommunalt avfall från verksamheters. 95 ff
Härjedalens kommun avstyrker förslaget:
"Det införs en möjlighet för den som är skyldig att betala renhållningsavgift
att han tera kommunalt avfall som ha r producerats i eller i
samband med en yrkesmässig verksamhet på annat sätt än genom att
lämna det till kommunen eller den som kommunen anlitar (frival)."
Motivering
Kommunens ansva r för hus hållsav fall är inrättat av miljö - oc h hälsoskyddsskäl där kommunen är
statens förlängd a arm när det gäller att säkerställa att detta avfall tas om hand på ett miljö- och
hälsoskyddsmässigt godtagbart sätt.
För en landsbygds kommun so m Härjedalen med stora avstå nd och begränsade avfallsvolyrner är det
redan idag mindre attraktivt för entreprenörer att lämna anbud vid upphandling av avfallstjänster av
bland annat ekonomiska skäl. Ett frival för verksamheter skulle på ett icke önskvärt sätt sprida ut
avfallsvo lymerna på fler aktörer/entreprenö rer med minskad lönsamhet för de inblandade och på sikt
minska attraktiviteten ytterligare att verka i landsbygdsområden.
Avsnitt 11.2 Undantag från kraven på utsortering och se parat insamling s. 108 ff
Hä1jedalens kommun tillstyrker förslaget:
"Naturvårdsverket ska få meddela föreskrifter om undantag från kraven på utsortering av brännbart
avfall, kravet på separat insamlin g av matavfall från hushåll och kravet på utso rtering av bygg- och

rivningsavfall i fråga om avfall där separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som
överväger nackdelarna."
Motivering
Härjedalens kommun välkomnar alla riktlinjer och direktiv som styr i riktning att följa
avfallshierarkins principer. Att återanvända och återvinna våra resurser visar sig i de flesta fall vara
bäst ur miljösynpunkt, men för att bedöma den totala miljöpåverkan behöver man studera olika
företeelser utifrån ett livscykelperspektiv och en ekonomisk rimlighet. För en kommun med få
hushåll/verksamheter på en vidsträckt yta kan till exempel transport behovet med dess miljöbelastning
och fördyrande omständigheter begränsa nyttan av specifika avfallsinsamlingar. Därför anser vi att
möjligheten ska finnas för undantag från kraven på utsortering när miljö och ekonomiska aspekter inte
är försvarbara.
Vi ser även en utmaning att nå ut med information kring sortering av matavfall till tillfälliga gäster i
områden med besöksnäring. Sorteras inte matavfallet korrekt kan det ej omhändertas för utvinning av
biogas och biogödsel.
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