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Remissav promemorianGenomförandeav revideradeEUdirektiv på avfallsområdet
SvenskDagligvaruhandeltackarför inbjudanatt svarapå remissav promemoria
om genomförandeav revideradeEU-direktivpå avfallsområdetKortom oss;
SvenskDagligvaruhandelär branschorganisationen
för dagligvaruhandelni Sverige.
Våramedlemsföretagär AxfoodAB,BergendahlsFoodAB,CoopSverigeAB,ICA
SverigeAB,Lidl SverigeKBoch Livsmedelshandlarna.
Tillsammansstår vi för drygt
95 % av dagligvaruhandelni Sverige,med butiker över hela landet.
Dagligvaruhandelnsysselsätterrunt 95 000 personer,varaven tredjedel är unga
(15-24år).

SvenskDagligvaruhandels
svarpå remiss:

Genomförandeav revideradeEU-direktivpå avfallsområdet
Inledning
SvenskDagligvaruhandels
medlemsföretagarbetar systematisktoch övergripande
med att förbättra sitt hållbarhetsarbeteoch välkomnarall utvecklingpå området.
Viktigt för ett framgångsriktoch långsiktigthållbarhetsarbeteär att regelverken
som styr är anpassadetill konsumenternasönskemåloch tekniskutveckling.Det
innebäratt lagaroch regler skage utrymme för valfrihet och anpassningutan att
låsain företag och konsumenteri föråldradesystem.

Kommunaltavfall och frival
Vadgäller självadefinitionen av avfall görsen uppräkningi Miljöbalkenkap.153§
av avfall som inte är kommunaltavfall.SvDHskulleönskaatt det gjordestillägg i
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punkt 1 som nu angeratt avfall från tillverkning inte är kommunaltavfall. Till
dennapunkt bör läggasgrossistverksamhet
och lagerenheterför att tydliggöraatt
avfall från dessaverksamheterinte är kommunaltavfall.
I förslagetstår det att begreppet”Hushållsavfalloch därmedjämförligt avfall från
verksamheter”föreslåsbyta nomenklaturtill ”Kommunaltavfall”. I sambandmed
detta införs möjlighet att ansökaom så kallat frival. Rättentill frival bör fastställas
tydligt i lagtext, inte vara hänvisadtill och beroendeav kommunernasföreskrifter.
Det införs en möjlighet för den som är skyldigatt betala renhållningsavgiftatt
hanterakommunaltavfall som har produceratsi eller i sambandmed en
yrkesmässigverksamhet,på annat sätt än genomatt lämnadet till kommunen,
eller den som kommunenanlitar (frival). Ett frival skaavseavfallshanteringenfrån
och med kalenderåretefter att frivalet har anmältstill kommunen.Ensådan
anmälanskagörassenastden 1 mars.
En anmälanom frival skainnehållauppgift om vilken yrkesmässigverksamhetsom
frivalet avseroch insamlarenseller insamlarnasnamn, kontaktuppgifteroch
person-eller organisationsnummer.Om en insamlareinte anlitasskaanmälan
innehållauppgift om hur avfallet hanteras.Densom har gjort en anmälanom frival
skasnarastunderrätta kommunenom ändringari frågaom de uppgifter som har
lämnatsi anmälan.Under den tid som frivalet gäller skakommuneninte ansvara
för något kommunaltavfall som producerasi eller i sambandmed den
yrkesmässiga
verksamheten.
SvenskDagligvaruhandelanseratt systemetmed frival är bra, då det liggeri linje
med hur mångadagligvarubutikerredan idag arbetar med att ta om hand om sitt
matavfallpå bästamiljömässigaoch ekonomiskasätt.
Vi anseratt de butiker som redan idag anlitar en extern entreprenör för detta ska
kunnagöra det oavbrutet fram till den 1 januari 2021,eller så längesom det avtal
butiken har idag sträckersig,då det inte varit möjligt att göra ansökanfrival före
den 1 mars2019.
VidareanserSvenskDagligvaruhandelatt ansökanom frival skagörasav den
näringsidkaresom upphandlaravfallshämtningeneftersom den bäst kännertill
omständigheterna.I de fall en dagligvarubutikhanterar sitt avfall självskadet vara
butiken och inte fastighetsägarensom anmälerfrival. Det är ävenviktigt att butiker
som drivs i kedjeform kan göra sin anmälannationellt, och inte kommunför
kommun.

Återanvändbaraförpackningar
Naturvårdsverkethar av regeringenävenfått ett uppdragatt utreda målsättningar
för återanvändbaraförpackningar,d v s förpackningarsom man kan fylla på om
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och om igen. Exempelpå detta är 33 cl flaskani glas,vilket är den enda
återanvändningsbara
konsumentförpackningen
på den svenskamarknaden.Den
stora användningenav återanvändbaraförpackningarsker i grossist-och
butiksledet.Det kan vara i form av pallar, rullburar, SRS-lådor,
PET-brättentill
exempel.FrånSvenskDagligvaruhandelser vi positivt på att använda
återanvändbaraförpackningar.Det är dock viktigt att införandet av dem sker i en
takt som konsumenternaaccepteraroch att man undvikeratt byggaupp dyrbara
systemsom försvårarutvecklingeller som kan fungerasom barriärer på
marknadenför andraföretag.
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