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Remiss ttrande - Genomförande av reviderade EUdirektiv ä avfallsomrädet
Försvarsmakten lämnar härmed sitt yttrande över promemorian Genomförande av
reviderade EU-direktiv på avfallsområdet (nedan promemorian) samt
Naturvårdsverkets skrivelse Rättsliga förutsättningar för en ändamålsenlig
avfallsstatistik och en digital lösning för spårbarhet av farligt avfall (nedan
Naturvårdsverkets skrivelse).
1. Yttrande över promemorian

Försvarsmakten tillstyrker de föreslagna författningsändringarna i 72 §
avfallsförordningen (2011 :927) som ger Försvarsmakten utökad rätt att meddela
föreskrifter om undantag från 15 kap. miljöbalken när det gäller hantering av
avfall (avsnitt 20.3 i promemorian).
Försvarsmakten lämnar nedan synpunkter på avsnitt IO i promemorian och har
därutöver inga synpunkter på promemorian och de författningsändringar som
föreslås.
Avsnitt 10
I promemorian anges att bestämmelser om skyldighet att lämna information till
ECHA:s nya databas (SCIP) för särskilt farliga ämnen i varor ännu inte kan
införas i nationell rätt eftersom databasen inte är klar. Det bedöms att befintligt
bemyndigande för Kemikalieinspektionen enligt 14 kap miljöbalken (1998:808)
innefattar rätt att meddela föreskrifter om informationsskyldighet till databasen.
Hur säkerhetskänsliga uppgifter ska hanteras i samband med rapportering till
ECHA:s SCIP-databas behandlas inte i promemorian, utöver att det nämns att
kommissionen har gjort bedömningen att informationsskyldigheten inte gäller i de
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fall en medlemsstat har beslutat om undantag från artikel 33.1 REACHförordningen på grund av försvarsintressen. Försvarsmakten anser att det i det
kommande författningsarbetet bör tydliggöras att uppgifter om farliga ämnen i
försvarsmateriel uttryckligen ska undantas från skyldigheten att rapportera.

2, Yttrande över Naturvärdverkets skrivelse
Försvarsmakten lämnar nedan synpunkter på författningsförslagen i 58 - 59 §§
avfallsförordningen (avsnitt 4.1 i skrivelsen).
Försvarsmakten har därutöver inga synpunkter på skrivelsen och de
författningsändringar som föreslås.

58 $
Försvarsmakten instämmer i vad som anges i promemorian (kapitel 19.3, sista
stycket) om att uppgifter som omfattas av säkerhetsskyddslagen (2018:585) eller
som rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan
förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret inte ska
behandlas i avfallsregistret. Aggregerad information om farligt avfall som härrör
från Försvarsmaktens verksamhet bedöms alltid uppnå en sådan skyddsnivå att
undantag från rapporteringsskyldighet ska föreligga. Försvarsmakten anser därför
att det uttryckligen bör framgå i avfallsförordningen att uppgifter som avser
Försvarsmaktens verksamhet ska undantas från rapporteringsskyldigheten.
Enligt Naturvärdverkets förslag på ny 58 § 1 st avfallsförordningen gäller inte
rapporteringsskyldigheten uppgifter till avfallsregistret som är av betydelse för
Sveriges säkerhet enligt säkerhetsskyddslagen. Försvarsmakten instämmer i att
uppgifter av betydelse för Sveriges säkerhet inte ska omfattas av rapporteringsskyldigheten. Försvarsmakten anser dock att den föreslagna lydelsen "uppgifter
av betydelse för Sveriges säkerhet enligt säkerhetsskyddslagen" kan leda till
tolkningssvårigheter. Det är oklart om man med den föreslagna lydelsen menar
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller något annat. Försvarsmakten anser
att 58 $ bör formuleras pä ett sädant sätt att även uppgifter som pa en aggregerad
nivå utgör säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska undantas från
rapporteringskravet, även om uppgifterna var för sig inte är säkerhetsskyddsklassificerade. Försvarsmakten anser därför att 58 $ bör förtydligas i detta
avseende.
Försvarsmakten tillstyrket författningsförslaget i 58 § 2 st avfallsförordningen
som anger att uppgifter som undantas från rapporteringsskyldighet istället ska
lämnas på det sätt som tillsynsmyndigheten anvisar. Försvarsmakten tolkar den av
Naturvårdsverket föreslagna lydelsen som att uppgifterna om Försvarsmaktens
avfall inte behöver överlämnas till tillsynsmyndigheten (Försvarsmaktsinspektören för hälsa och miljö, FIRM) för registrering utan att uppgifterna kan
hållas tillgängliga för tillsynsmyndigheten inom ramen för tillsynsverksamheten
på samma sätt som sker idag, om inte FIRM anvisar annat.
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58
Försvarsmakten motsätter sig den föreslagna 58 a § avfällsförordningen enligt
vilken uppgifter som lämnats till tillsynsmyndigheten enligt 58 § på begäran ska
lämnas till Naturvårdsverket. Ett sådant krav på överlämnande av
säkerhetskänsliga uppgifter till Naturvårdsverket skulle motverka syftet med
undantaget i 58 §. Försvarsmakten anser vidare att det inte är utrett huruvida
Naturvårdsverket har förutsättningar att hantera sädana säkerhetskänsliga
uppgifter och att ett överlämnande därmed kan innebära risk för att dessa
uppgifter obehörigen sprids.
59 § 3 p.
Natmvårdsverket har föreslagit att verket ska bemyndigas enligt 59 § att meddela
närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska undantas enligt 58 §. Om
lagstiftaren inte anser att Försvarsmakten uttryckligen ska undantas från
rapporteringsskyldigheten enligt 58 § anser Försvarsmakten att Naturvårdsverket
ska ha en skyldighet att samråda med Försvarsmakten och övriga berörda
myndigheter avseende utformningen av föreskrifter om undantag från
rapporteringssky Idigheten. En sådan samrådsskyldighet bör uttryckligen framgå
av avfallsförordningen.

Försvarsmakten uppfattar att föreskriftsrätten endast innefattar rätt att meddela
ytterligare undantag och preciseringar av vilka uppgifter som ska undantas från
rapporteringsskyldigheten och inte rätt att inskränka de undantag från
rapporteringsskyldigheten som avses följa av 58 §.

I beredningen av detta ärende har deltagit miljö- och hälsoskyddsinspektör Svante
Olsson och hållbarhetsstrateg Charlotte Vikström Karvonen.
Detta yttrande har beslutats av chefsjurist Carin Bratt. I den slutliga
handläggningen har dessutom deltagit t f sektionschef Johanna Alterman och som
föredragande försvarsjurist Helena Severin.
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