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Yttrande över remiss Genomförande av reviderade EUdirektiv på avfallsområdet.
Dnr M2019/01776/R
Länsstyrelsen i Stockholms län tillstyrker promemorian om Genomförandet av
reviderade EU-direktiv på avfallsområdet.
Länstyrelen har följande detaljsynpunkter på förslagen i promemorian.


Avsnitt 7, 20.1, 23.5 m.fl.



I promemorian föreslås att det i avfallsförordningen ska införas ett nytt
begrepp, återfylla. Med återfylla avses ”att återvinna lämpligt icke-farligt
avfall genom att använda det för återställningsändamål i utgrävda
områden eller vid landskapsmodulering, om avfallet som används ersätter
material som inte utgör avfall och begränsas till den mängd som är
nödvändig för att uppfylla ändamålet.” Länsstyrelsen konstaterar att
definitionen i huvudsak motsvarar vad som i praxis fordras för användning
av avfall i anläggningsändamål, även om begreppet återfylla tycks avse en
snävare användning av avfallet. Förslaget innehåller ingen beskrivning av
vilken tillämpning begreppet återfylla ska ges, dvs. hur förfarandet
återfylla ska prövas enligt miljöprövningsförordningen. Länsstyrelsen
anser att införandet av ett nytt definierat återvinningsförfarande i
avfallsförordningen, utan att ange hur sådana förfaranden ska prövas och
bedömas kan leda till oklarheter i tillämpningen



I avfallsförordningen R3 och R5 finns begreppet återfyllnadsändamål.
Begreppet behöver beskrivas hur det ska tolkas relativt begreppen återfylla
och anläggningsändamål.



I den engelska versionen av avfallsdirektivet står det ”excavated” som
motsvarar ”utgrävda” i den svenska versionen. ”Excavated” skulle kunna
översättas till ”schaktade” som ger en bredare betydelse av vad begreppet
omfattar, t ex skulle utsprängda områden kunna omfattas. I remissen
framgår det inte hur och av vem hur landskapsmodelleringen ska ske eller
om det finns behov, detta bör förtydligas för att förhindra att
landskapsmodellering blir ett sätt att kvittbli massor.



Länsstyrelsen kommentarer beträffande redovisning av Naturvårdsverkets
regeringsuppdrag 2019-09-05 (dnr M2019/01642/Ke)
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Det förekommer att avfallen omklassas mellan avfallslämnare och
slutgiltig omhändertagande. I det elektroniska systemet för att följa
avfallsstatistik anser Länsstyrelsen att det ska vara möjligt att följa
omklassning av olika material. Om systemet inte kan hantera
omklassningar kan det skapa felaktig statistik och försvårad tillsyn
Länsstyrelsen har genom sin tillsyn noterat att flera avfallslämnare väljer
att klassa materialet (exempelvis jordar som misstänks vara förorenade)
som farligt avfall utan att göra analyser. Mottagande anläggning gör då
analyser av materialet och klassar materialet som icke-farligt avfall om det
visar sig att analyserna inte visar att det är farligt avfall, materialet blir
omklassat. Omklassningen kan även ske om avfallet transporteras som
icke-farligt avfall men att det i mottagningskontrollen framkommer att
materialet egentligen är farligt avfall.



Även om den digitala lösningen för avfallsregistret blir integrerad i en
samlad digital lösning, kommer det bli återkommande kostnader som har
direkt koppling till avfallsregistret. Det gäller årlig förvaltning,
driftkostnader och anpassningskostnader vid förändringar. Det är inte
möjligt med en kostnadsuppskattning utifrån underlaget, men det stämmer
inte att det begränsas till en engångskostnad.



Länsstyrelsen anser att det behöver föras register för även icke-farligt
avfall som transporteras över landsgräns enligt EG förordningen
1013/2006 om transport av avfall som är informationspliktigt enligt artikel
18 annex 7. Ett register eller redovisning av vilka informationspliktiga
avfallsslag som går till olika länder skulle behövas för tillsynen för att
förbättra tillsynsplaner och för att genomföra riskbaserad uppströmstillsyn.
Problemet är att avfallslämnare, mäklare eller handlare av avfall kan
klassa avfallet fel eller att de transporterar blandat avfall. En enkel och bra
tillsyn skapar bättre konkurrensförutsättningar för de verksamhetsutövare
som följer lagar och regler.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsöverdirektör Johan von Sydow. I den slutliga
handläggningen har även deltagit miljödirektör Göran Åström och
förvaltningsdirektör Mathias Wahlsten samt miljöhandläggare Fredrik Stohm
Kronfeld, föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift
Kopia till: ida.edwertz@regeringskansliet.se

