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Remissvar över promemorian
Genomförande av reviderade EUdirektiv på avfallsområdet

Ert diarienummer: M2019/01776/R
Vårt diarienummer: 353/19

Sysav har tagit del av förslaget till genomförande av reviderade EUdirektiv på avfallsområdet.
Sysav är ett kommunägt avfallsbolag (14 ägarkommuner). Bolaget
ansvarar för den fastighetsnära insamlingen av hushållsavfall i tre av
ägarkommunerna, och driver ett antal avfallsbehandlingsanläggningar
(avfallsförbränning, mottagning och hantering av farligt avfall, flera
avfallsanläggningar med deponier samt ett 15-tal återvinningscentraler).
Med anledning av detta vill Sysav framföra följande synpunkter:
 Sysav avstyrker att frival införs för kommunalt avfall från
verksamheter. Det är svårt att se nyttan med frivalet såsom det är
föreslaget. Det nuvarande regelverket för eget omhändertagande
av hushållsavfall är tillräckligt, dels för att tillgodose
verksamhetsutövares önskemål om eget omhändertagande av
kommunalt avfall, dels för att den möjligheten aldrig efterfrågas av
verksam-hetsutövare. Istället för att införa frival är det lämpligare
att de verksamhetsutövare som på goda grunder har behov av att
på egen hand omhänderta det kommunala avfallet, skaffar sig
bättre kännedom om nuvarande lagstiftning och ansöker om
dispens enligt Miljöbalken 15 kap. 25§. Sysav anser också att det
tydligare borde framgå att förslaget om frival inte är en del i
genomförandet av ändringarna av EU-direktiven, utan är ett eget
nationellt initiativ.
 Sysav tillstyrker de förslag till nya begrepp och ändringar av
begrepp som föreslås i promemorian.
 Sysav tillstyrker förslaget att varje kommun ges ansvar för att
kommunalt avfall inom kommunen behandlas, samt transporteras
bort från den fastighet där det finns, under de förutsättningar som
anges i de föreslagna bestämmelserna.
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 Sysav tillstyrker ett kommunalt ansvar för bygg- och rivningsavfall
som inte produceras i yrkesmässig verksamhet. Den föreslagna
verksamheten ligger i linje med den verksamhet som bedrivs idag.
I förslaget framgår att kommunerna har rätt att ta ut särskild avgift
för detta avfall. Sysav anser dock att detta behöver förtydligas,
antingen i förarbetena till kommande författningsändringar eller i
separat vägledning. Är det till exempel möjligt att ta ut en särskild
avgift om avfallet lämnas på en återvinningscentral utan att detta
är angivet i kommunernas avfallstaxa. Detta blir en särskilt viktig
fråga när det inte är den enskilda kommunen som driver
återvinningscentralerna, utan som i Sysavs fall av ett gemensamt
kommunalt bolag.
 Sysav tillstyrker förslaget att det införs krav på sortering av byggoch rivningsavfall i åtminstone de fraktioner som förslaget anger.
Detta bör skapa ytterligare bättre förutsättningar för miljömässigt
bättre behandlingsmetoder, tex genom att lättare kunna förbereda
för återanvändning eller materialåtervinning.
 När det gäller kravet på att avfall som insamlats separat för att
förberedas för återanvändning eller materialåtervinning inte får
förbrännas eller deponeras anser Sysav att det behövs
förtydliganden om undantagen för avfall som uppkommit vid
efterföljande behandling. Det som behöver förtydligas är vad som
ingår i begreppet ”efterföljande behandling”. Om en
behandlingsanläggning t.ex. tar emot separat insamlade fraktioner
som vid en första kvalitetskontroll inte uppfyller kvalitetskrav för
materialåtervinning, så bör detta ses som en del av del efterföljande
behandlingen, även om kvalitetskontroll i sig inte är en
behandling.
 Sysav tillstyrker kravet på att den som samlar in eller behandlar
avfall ska erbjuda andra att förbereda avfall för återanvändning om
man inte själv har för avsikt att göra detta. Det kan dock krävas
vägledning för att tydliggöra hur långt gående denna skyldighet
är, och att det inte innebär en rättighet för någon annan att kräva
att få göra detta.
 Sysav har under en längre tid med intresse följt frågan om ett
digitalt system för spårbarhet av det farliga avfallet. Bolaget har
anmält sig att ingå i referensgruppen under piloten, och bedömer
att vi genom detta har möjligheter att komma med mer konkreta
synpunkter.
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Sysav har dessutom tagit del av Avfall Sveriges remissvar. I de delar där
Sysav inte skrivit specifika synpunkter delar vi Avfall Sveriges
synpunkter.

För fortsatta kontakter i detta ärende hänvisar vi till Anna Andersson,
anna.andersson@sysav.se.

Med vänliga hälsningar
Sysav

Peter Engström, VD
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