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Vilhelmina kommun vill lämna synpunkter på promemorian ” Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet”.
Vilhelmina kommun anser att det är bra att definitionen på avfall blir
lika i alla EU-länder. Men vi anser dock att definitionen hushållsavfall
är betydligt bättre än kommunalt avfall. Risken är uppenbar att kommunalt avfall betraktas som ett avfall som uppkommer inom kommunal
verksamhet. Benämningen kommer att förvirra avfallsbegreppen för
hushållen och försvåra för förståelsen av det är ett avfall som uppkommer hos hushållen men ska lämnas till kommunen. Här behövs tydliga
definitioner inom samtliga lagar där begreppet kommunalt avfall används.
Vilhelmina kommun anser att det finns en uppenbar risk att frivalet kan
leda till snedvriden konkurrens då frivalet enbart kan bli aktuellt för
verksamheter inom stadsområden, så kallad ”russsinplockning”. Verksamheter på landsbygden får istället betala högre i avgift på grund av en
dyrare kollektiv kostnaden. Om ett frival trots allt införs, är det bra att
det krävs en anmälan.
Vilhelmina kommun anser att det är bra att det införs krav på källsortering av bygg- och rivningsavfall. Det är alltid svårare att sortera en
blandad fraktion i efterhand, vilket till stor del är tillämpningen idag.
Risken är även större att ovidkommande som t ex farligt avfall "slinker"
med i det blandade lassen.
Vilhelmina kommun anser att det är bra att det införs förbud mot deponering av avfall som samlats in separat för att förberedas återanvändning. Det är dock mer tveksamt att införa förbud mot förbränning eftersom behov av förbränning kan uppstå om materialet inte kan återanvändas. Det kan förekomma i de fall det inte finns någon marknad.
Vilhelmina kommun tycker det är bra att den som driver ett insamlingssystem ska informera användare av förpackningar om fördelarna med en
ökad återanvändning av förpackningar och verka för att de producenter
som låter förpackningar omfattas av systemet ökar andelen återanvändbara förpackningar som släpps ut på marknaden. Vilhelmina kommun
hoppas att detta krav kan leda till förpackningar som faktiskt kan återanvändas och att det leder till mer refillsystem.
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Att leverantörer av varor ska tillhandahålla information om förekomst
av särskilt farliga ämnen, anser vi är bra. Det ska förhoppningsvis medföra att det blir lättare att spåra farliga ämnen.
Vilhelmina kommun anser även att det är bra att det i avfallsdirektivet
har införts en skyldighet för medlemsstaterna att inrätta ett elektroniskt
register för uppgifter om farligt avfall. Det är en del i spårbarheten av
det farliga avfallet.
I förslag till förordning om ändring i avfallsförordningen anser vi att det
är bra att avfallsförebyggande förtydligas. Det gör det lättare att göra avfallet till en resurs.
Vi anser att det är bra att den ursprungliga avfallsproducentens ansvar
förtydligas.
Vilhelmina kommun tycker det är bra att avfallsförebyggande åtgärder
införs i paragrafen. Vi anser att det är bra med beskrivning om vad som
ska sorteras ut men det kanske ska stå att de åtminstone ska sortera ut
följande... Det kan ju finnas fler avfallsslag som ska sorteras ut.
Vi anser att det är bra att det ställs krav på producenterna att tillverka
förpackningar för återanvändning och att återanvändbara förpackningar
gör fler rotationer. Det är ett steg i rätt riktning att klättra uppför avfallstrappan.
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Remissvar ska lämnas senast 7 januari 2020.
Rcnhilllningsansvarig

Gunlnger Fryklund har upprättat ett yttrande.

Lennarl Fjell man yrkar på all inge upprättat yttrande samt att delge
kommunstyrelsen.
Magnus Johansson yrkar bifall till upprättat yttrande.
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