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SAMMANTRÄDES
PROTOKOLL

ANEBY

Sammanträdesdatum

KOMMUN

2020-01-13

Sammanträde med

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Stora sammanträdesrummet kl. 13:00

Beslutande
Ledamöter

Beata Allen (C) Ordförande
Caroline von Wachenfelt (M) 1:e vice ordförande
Arijana Jaciz (S) 2:e vice ordförande
Fredrik Bodin (S)
Niklas Lindberg (S)
Birgitta Svensson (S)
Gudrun Andersson (C)
Tobias Kreuzpointner (C)
Anita Walfridsson (M)
Maria Lundblom Bäckström (KD)
Irene Oskarsson (KD)
Kristin Apsey (SD)
Jan-Olov Adolfsson (MP)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tommy Gustafsson (S)
Anna Semberg, sekreterare
Charlotte Johansson, kommundirektör
Johanna Evegren, avdelningschef
Lars Asklöf, styrelseordförande Amaq
Björn Stendal, VD Amaq
Katarina Andersson, avfallschef

Tjänstemän

Utses att justera

Erik Gustafsson (M) Ers. Sandra Bergqvist(M)
Paul Brinkman (C) Ers. Anna Ekström (L)

I

Justeringens plats och lid

Kristin Apsey
Aneby kommunhus, måndag den 13 januari 2020, klockan 15:00
Paragrafer

Underskrifter
Sekreterare
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Förvaringsplats
för protokollet

Aneby kommunhus

Datumdå anslag
publiceras
Underskrift

2020-01-14

Datumdå anslag

2020-02-04
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§ 11

Remissvar angående genomförande
av reviderande EU-direktiv på
avfallsområdet (M2019/01776/R)

2019/284
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KS § 11 Remissvar angående genomförande av
reviderande EU-direktiv på avfallsområdet
(M2019/01776/R)
Dnr KS 2019/284

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna remissvar enligt nedan till Miljödepartementet.
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Aneby kommun är en av remissinstanserna till Miljödepartementets remiss
angående genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet. Förslagen
gäller bland annat nya krav på källsortering för bygg- och rivningsavfall och en
möjlighet till så kallat frival, det vill säga en möjlighet att välja att kommunalt
avfall från en verksamhet lämnas till någon annan än kommunen.
Sverige ska fram till år 2025 anpassa svensk rätt till nya regler i ett EUlagstiftningspaket om avfall. Med anledning av detta har Miljödepartementet
skickat ut promemorian "Genomförande av reviderade EU-direktiv på
avfallsområdet" samt rapporten "Rättsliga förutsättningar för en ändamålsenlig
avfallsstatistik och en digital lösning för spårbarhet av farligt avfall" på remiss.
Aneby kommun är en av remissinstanserna.
Remissvaret innebär i korthet att Aneby kommun stödjer branschorganisationen
Avfall Sveriges remissvar, att kommunen motsätter sig att frival införs för
kommunalt avfall från verksamheter samt att kommunen ser vissa bekymmer med
ökad administration samt ökat ansvar för bygg- och rivningsavfall.
Aneby kommun ställer sig bakom Avfall Sveriges remissvar daterat den 18
december 2019.

Andeby
kommun

likhet

motsätter sig, i
med Avfall Sverige, att frival inf6rs för
kommunalt avfall från verksamheter. Detta dels på grund av miljö- och
hälsomässiga skäl men även på grund av de ekonomiska konsekvenser som detta
kan innebära för kommunens avfallsverksamhet.

Aneby kommun är i grunden positiv till att varje kommun ges ansvar för byggoch rivningsavfall som inte produceras i yrkesmässig verksamhet men ser vissa
svårigheter:
- Ökade mängder av bygg- och rivningsavfall samt krav på utsortering i fler
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fraktioner medför utmaningar med kapaciteten på återvinningscentralen.
- Om även bygg- och rivningsavfall som klassas som farligt avfall ska kunna tas
emot på kommunernas återvinningscentraler kommer det att få som konsekvens
att återvinningscentralen i Aneby som idag är anmälningsplikti.g, samt flertalet
andra anmälningsplikti.ga återvinningscentraler i landet, kommer att behöva söka
tillstånd på grund av att mängden farligt avfall som mellanlagras inte längre kan
hållas under de mängder som gäller för en C-verksamhet. Enligt
Miljöprövningsförordningen (2013:251), 51§, framgår att en C-verksamhet får
mellanlagra högst 30 ton impregnerat trä och 50 ton elektriska eller elektroniska
produkter. För övrigt bygg- och rivningsavfall som klassas som farligt avfall,
såsom asbest, finns inga mängder angivna vilket innebär att detta ska rymmas
inom de 1 ton övrigt farligt avfall som högst får mellanlagras. Att gå från en
anmälningsplikti.g till en ti.llsynsplikti.gverksamhet är en process som kan ta lång
tid och även innebär betydande kostnader för en liten kommun som Aneby. De
nya bestämmelserna kommer att innebära en ökad administration, vilket medför
ökade kostnader och kan komma att bli ett bekymmer för en liten kommun som
Aneby. Aneby kommun instämmer med Avfall Sveriges ståndpunkt att staten bör
ta ett stort kostnadsansvar för de administrativa bördor som uppstår till följd av
rapporteringsskyldigheter i avfallsdirektiven och inte vältra över dessa kostnader
på kommunerna.

Besluts underlag
Promemoria genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet
Redovisning av naturvårdsverket regeringsuppdrag
Remissvar avfallsdirektiv 2019-12-18
Remissmissiv genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet
Tjänsteskrivelse 2020-01-07
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