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REMISSVAR: GENOMFÖRANDE AV REVIDERADE EUDIREKTIV PÅ AVFALLSOMRÅDET
DnrM2019/01776/R

Inledning
HSB Riksförbundhar berettsmöjlighet att inkommamed synpunkterpå promemorian
Genomförandeav revideradeEU-direktiv på avfallsområdet.
HSB är en kooperativdemokratiskidéburenorganisationsomägsav nära650 000 medlemmar
och 4000bostadsrättsföreningar.
I snart100 år har HSB verkatför det godaboendetdär vinsten
går tillbaka till byggandetoch förvaltningenav bostadsrättsföreningar.
HSB har somtvå av sina övergripandestrategieratt år 2030ha nära noll i klimatpåverkanoch
vara anpassattill ett förändrat klimat och ha en hållbar och resurseffektivmedlems-och
affärsverksamhet
somoptimerarvårt bidrag till en hållbar utvecklingoch minskarvårt
beroendeav begränsaderesurser.
HSBstår därmedbakomett ambitiöstoch kostnadseffektivtarbetemedcirkulära flöden av
materialoch avfall i bostadssektorochHSB stödjerdärmedavfallshierarkin.
HSB lämnarsynpunkterpå de förlag somhar direkt eller indirekt påverkanpå vår verksamhet.

Frågorom dettaremissvarkan ställastill: MagnusUlaner,miljöchef, HSB Riksförbund,
magnus.ulaner@hsb.se

Med vänlig hälsning,

Anders Lago
Förbundsordförande
HSB Riksförbund

HSB RIKSFÖRBUND
Box: 8310, 104 20 Stockholm Besök: Fleminggatan 41 Tel: 010-442 03 00 www.hsb.se
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HSB:s synpunkter

Definition biologiskt avfall
EU:s ramdirektivetom avfall kräver,somhuvudregel,att biologiskt avfall antingen
källsorterasoch återvinnsdär avfallet uppstår,eller samlasin separat,från och med
2024.1 HSB tillstyrkeratt definitionenav begreppetbiologisktavfall.
(Avfallsförordningen3a§).

Definition kommunalt avfall
HSB tillstyrker att en definition av begreppetkommunaltavfall införs i miljöbalken
och att begreppetkommunaltavfallersättertermenhushållsavfall.(Miljöbalken kap.
15, 3§).
HSB anser att det är bra attdefinitionenav begreppetkommunaltavfallnu
harmoniserasi svensklagstiftning,EU:s ramdirektivom avfall,Eurostat och OECD
på grundav statistikändamål.

Frivalför kommunalt avfall från yrkesmässigverksamhet
Den somi eller i sambandmeden yrkesmässigverksamhetproduceratkommunaltavfall
föreslåsgesmöjlighet att hanteradettaavfall på annatsättän att lämnadet till kommuneneller
den somkommunenanlitar. (Avfallsförordningen,62a§)
HSB avstyrker frival för kommunaltavfall från yrkesmässigverksamhetutifrån nedanstående
nackdelar.
Ökadetransporteri och medatt insamlingsrutterkommeratt trafikerasav fler
fordon för sammaavfallsfraktioner,vilket skaparbuller, trafiksäkerhetsproblem
och miljöpåverkan.
Svårigheterför en sammanhållenkommunalplaneringför hanteringenav allt
kommunaltavfall. Konsekvensenav dettakan bli att färre företag,mindre
fastighetsägare
sombostadsrättsföreningar
och kommunernasinvånare
fårbära
störreandelav de fastagemensamma
kostnaderna.Dettakonstaterar
departementet
äveni promemorian,sida155.

1

Artikel 1 paragraf19, Direktiv (EU) 2018/851om ändringav direktiv 2008/98/EGom avfall.
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När avfall upphör att vara avfall
HSB tillstyrkeratt tydligarebestämmelser
för när avfall upphöratt vara avfallinförs.
(Miljöbalken kap. 15, 9a§).
HSBanseratt dettaär en viktig åtgärdför att restprodukterska få nya användningsområden
i
syfte att ställ om samhälletmot resurseffektivitetoch cirkuläramaterialflöden.

Återanvändning
HSB tillstyrkerändringen av termenåteranvändning,dvs att ett ämneeller föremålsominte är
avfall användsigen för att fylla sammafunktion som det ursprungligenvaravsett för.
(Miljöbalken kap.15,2§).

Ursprunglig avfallsproducentoch avfallshierarkin
HSB tillstyrkerattbegreppet
(Miljöbalken 15 kap, 4§).

ursprunglig avfallsproducentförtydligas.

HSB tillstyrkeratt avfallshierarkin2 förtydligasmedatt det är denursprungligaavfallsproducenten,om inte annathar avtalatseller är föreskriveti lag eller annanförfattning, som
ansvararför
att avfallet behandlasenligtavfallshierarkini 10 §, och
kostnadernaför att hanteradet avfall somhar producerats
(Miljöbalken 15 kap,11a§).

Utsortering av förpackningsavfall och returpapperför yrkesmässigverksamhet
HSB tillstyrker förtydligandetatt utsorteratförpackningsoch returpapperfrånyrkesmässig
verksamhetska få lämnastill någonsomefteranmälansamlarin sådantavfall.
(Avfallsförordningen24a§ och 24 c §)

Bygg och rivningsavfall
Tolkningenav vilket avfall som kommunernahar ansvarför varierarmellanolika kommuner,
vilket har lett till att möjlighetenför enskildahushållatt lämnabygg-och rivningsavfalltill
kommunenvarierarkraftigt.
HSB tillstyrkerdärför att kommunergesansvarför bygg-och rivningsavfallsom inte
producerasi yrkesmässigverksamhet.(Miljöbalken 20 §,punkt 3).Privatpersoner,som
exempelvissjälvarenoverarsin bostadsrätt,sakna
ofta nödvändigkunskapom hur avfallet ska
hanteras,såde bör nåsav förbättradinformationom bygg-och rivningsavfall från de
kommunalaavfallsbolagen.
2

10§ Den somär ansvarigför att avfall blir behandlatskase till att det
1. återvinnsgenomatt det förberedsför återanvändning,
2. materialåtervinns,om det är lämpligareän 1,
3. återvinnspå annatsätt,om det är lämpligareän 1 och 2, eller
4. bortskaffas,om det är lämpligareän 1–3.
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HSB tillstyrkeratt byggherrenska setill att det finns en plan för kontrollenav en bygg-eller
rivningsåtgärdmeduppgifter om:

5. vilket avfall som åtgärdenkan ge upphovtill och hur avfallet skatas om hand
för att möjliggöra
o avlägsnandeoch säkerhanteringav farliga ämnen,och
o materialåtervinningav hög kvalitet, och
6. vilka byggproduktersom kan återanvändas
och hur dessaskatasom hand.
(Planoch bygglagen10 kap. 6§).
HSB tillstyrkeratt densomproducerarbygg-och rivningsavfallskasorteraut nedanstående
avfallsslagoch förvarademskilda från varandraoch från annatavfallträ,
mineral sombestårav betong,
tegel,klinker, keramikeller sten,
metall,
glas,
plast,och
gips.
(Avfallsförordningen15b§).
HSB anseratt Mineralull, Schaktmassor,
Asfaltbör gesen egnafraktioner i enlighetmedde
branschgemensamma
Resurs-ochavfallsriktlinjer vid byggandeoch rivning.
HSB anser att det för tydlighetensskull bör refererastill att farligt avfall, elavfall och
förpackningaroch returpapperalltid ska sorterasseparat.Detta görsi de branschgemensamma
Resurs-ochavfallsriktlinjer vid byggandeoch rivning. Detta då storamängderförpackningsmaterialuppkommeri byggverksamhet.
HSB tillstyrkeratt densomsamlarin bygg-och rivningsavfallsomhar sorteratsut enligt 15 b
§ ska samlain de avfallsslagenseparat.Detta är mycketviktigt för att nå de cirkulära
materialflödensomeftersträvasoch trovärdighetför avfallssystemet.
(Avfallsförordningen15c§)
HSB tillstyrkeroch anser att det är viktigt att Naturvårdsverketfår meddelaföreskrifter
om undantagi frågaom avfall där separatinsamlinginte är genomförbareller inte ger fördelar
somövervägernackdelarna.(Avfallsförordningen15d§)
HSB tillstyrkeratt kommuneri enskildafall får ge dispensfrån kravenpå utsorteringav byggoch rivningsavfalli 15 b § i fråga om avfall där separatinsamlinginte är genomförbareller inte
ger fördelarsom övervägernackdelarna.(Avfallsförordningen15f §).

Kriterier för undantag från krav på utsortering och separat insamling
HSB tillstyrkeratt separatinsamlinginte skaansesgenomförbareller ge fördelarsom
övervägernackdelarna,om
1. separatinsamlinginte är tekniskt genomförbarmedhänsyntill god praxis för
avfallsinsamling,
2. en annanhanteringger ett återvinningsresultat
som är jämförbartmeddet somskulle
uppnåsvid separatinsamling,
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3. separatinsamlinginte ger det bästamiljömässigaresultatetmedhänsyntill
avfallshanteringens
sammanlagda
miljöpåverkan,eller
4. separatinsamlingskulle medföraoskäligaekonomiskakostnader.
(Avfallsförordningen15g §)
HSB tillstyrker att det vid bedömningenav kostnadersskälighetskatas hänsyntill
1. negativaeffekterpå människorshälsaoch miljön vid insamlingoch behandlingav
blandatavfall,
2. möjligheternatill effektivitetsförbättringarvid insamlingoch behandlingav blandat
avfall,
3. vilka intäkter som försäljningav återvunnetmaterialkan ge, och
4. principenom att densom förorenarbör stå för de kostnadersomföroreningenmedför
och de bestämmelser
om producentansvar
somger uttryck för den principen.
(Avfallsförordningen15h §).

En databasmed information om särskilt farliga ämnen i varor
HSB tillstyrkeroch ser positivt påattKemikalieinspektionenska få meddelaföreskrifter om
skyldighetför leverantörerav varor att lämnauppgiftersom avsesi artikel 33.1 i REACH.3
HSB anser samtidigtatt dennaskyldighetär för lågt sattoch att regeringenska påverka
Europeiskakommissionenatt utarbetaförslag till Europeiskaunionensråd (rådet)och
Europaparlamentet
om krav på innehållsförteckningargällande
kemiskaämnenför
4
byggprodukteri artikel 6.5 i EU:s byggproduktförordning
och annanlagstiftningsomstyr varor
och produkter.
HSB anseratt förteckningarpå innehållav kemiskaämnenför byggprodukterbör som
utgångspunkt:
gälla för alla byggproduktersomomfattasav en harmoniseradstandardeller europeisk
tekniskbedömning,medde befintliga undantagsomangesi artikel 5 och 38 i
byggproduktförordningen,
i förstahandomfattabyggproduktersalla beståndsdelar
och i andrahandalla ämnen
enligt bilagaVI i CLP-förordningen5 samtde ämnensomomfattasav befintliga krav i
6
artikel 31 och 33 i Reach-förordningen
, och
angeförekomstenav nanomateriali byggprodukter.
HSB anser, somi vår positionrörandeByggproduktförordningen(EU) No 305/2011,att
prestandadeklarationen
ävenskainnehållainformationomhur produktenska demonterasför
materialåtervinning,(samtinformationom klimatpåverkanfrån resursutvinningoch tillverkning
enligt standardenEN 15804).

3

Europaparlamentets
och rådetsförordning(EG) nr1907/2006
Europaparlamentets
och rådetsförordning(EU) nr 305/2011av den 9 mars2011 om fastställandeav
harmoniserade
villkor för saluföringav byggprodukter(byggproduktförordningen).
5
Europaparlamentets
och rådetsförordning(EG) nr 1272/2008av den16 december2008 om
klassificering,märkningoch förpackningav ämnenoch blandningar(CLP-förordningen).
6
Europaparlamentets
och rådetsförordning(EG) nr 1907/2006av den18 december2006 om registrering,
utvärdering,godkännandeoch begränsningav kemikalier (Reach-förordningen).
4
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Farligt avfall som producerats av hushåll
HSB tillstyrkeratt för farligt avfall somproduceratsav hushållskaundantagetfrån
skyldighetenatt föra anteckningar,rapporteraom behandlingavel-avfall och setill att det finns
transportdokument
inte gälla hanteringsomsker när det farliga avfallet har tagitsemotav någon
somharde tillstånd eller har gjort de anmälningarsomkrävsenligt avfallsförordningen.

Skärpta regler för hantering av spilloljor
HSB tillstyrker att spilloljor skasamlasin separatom det inte medhänsyntill god praxis för
avfallshanteringär tekniskt omöjligt.
HSB tillstyrkeratt densomhanterarspillolja ska se till att spilloljan inte blandasmedspilloljor
medandraegenskapereller medandratyper av avfall eller ämnenpå ett sättsom
hindrarregenereringav spilloljan eller annanmaterialåtervinning.

Avfallsförebyggandeåtgärder
HSB tillstyrker och ser positivt påatt Naturvårdsverketska få meddelaföreskrifter om
skyldighetför kommunernaatt lämnainformationtill hushållenom avfallsförebyggande
åtgärderoch om skyldighetför kommunernaatt underrättamyndighetenom de avfallsförebyggandeåtgärdersombedrivsoch om resultatetav dessa.

Kostnadersom kommunerna får finansiera genomrenhållningsavgiften
HSB tillstyrkeratt kommunenskafå meddelaföreskrifter om att avgift skabetalasför
insamling,transportoch behandlingav avfall somenligt Miljöbalken eller föreskrifter
somhar meddelatsmedstödav balkenutförs av kommuneneller den somkommunen
anlitar,
åtgärdersom kommunenvidtar i syfte att informerahushållom avfallsförebyggande
åtgärder,och
åtgärdersom kommunenvidtar för att underlättainsamlingoch sorteringav
återanvändbara
produkterfrån hushåll.
HSBansersamtidigt att dennaavgiftsfinansieringbör varatillåten i förhållandetill
innehavareav kommunaltavfall och sådantavfall som kommunenansvararför, inte
barai förhållandetill hushåll.
HSB tillstyrkeratt avgiftenför insamling,transportoch behandlingav avfall ska bestämmas
till högstdet beloppsom behövsför att täckanödvändigakostnaderför deninfrastruktursom
behövsför avfallshanteringsamtnödvändigaplanerings-,kapital-och driftskostnaderför
renhållning.
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Förpackningar och förpackningsavfall
HSB anser att det är bra och tillstyrkeratt förordningenom producentansvar
för förpackningar
stärksgällandeåteranvändning
av förpackningar.
HSB tillstyrkeratt termenmaterialutnyttjandeersättsav termenmaterialåtervinningi
förpackningsförordningen.

Mål för materialåtervinning
HSB tillstyrker målenför materialåtervinningsgradenför
förpackningarochatt om
Naturvårdsverketbedömeratt det finns risk föratt måleninte uppnåsi tid ska myndigheten
föreslåändamålsenliga
åtgärdertill regeringen.
Fraktion
Allt förpackningsavfalltotalt
Förpackningarav papp,papper,
kartongoch wellpapp
Plastförpackningar

Tom år 2024

Tom år 2029
Efter år 2029
minst 65 procent minst 70 procent
minst 85 procent minst 85 procent
minst 50procent minst 55 procent

(returförpackningarräknasin)

Järnförpackningar
Aluminiumförpackningar
Glasförpackningar
Träförpackningar
minst 15 procent
Returförpackningari metall och plast

minst 70procent
minst 50 procent
minst 90 procent
minst 25 procent
minst 90 procent

minst 80 procent
minst 60 procent
minst 90 procent
minst 30 procent
minst 90 procent

HSB tillstyrkeratt beräkningenav om målenuppnåsskaskei enlighetmedartikel 6a i direktiv
94/62/EGom förpackningaroch förpackningsavfall.

Ikraftträdande-och övergångsbestämmelser
HSB tillstyrkeratt förslagentill ändringari lagar och förordningarskaträdai kraft den5 juli
2020.
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Infrastrukturdepartementet
m.remissvar@regeringskansliet.se
kopia: ida.edwertz@regeringskansliet.se

REMISSVAR: RÄTTSLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
EN ÄNDAMÅLSENLIG AVFALLSTATISTIK OCH EN
DIGITAL LÖSNING FÖR SPÅRBARHET AV FARLIGT
AVFALL
Redovisningav Naturvårdsverkets
regeringsuppdrag

Inledning
HSB Riksförbundhar berettsmöjlighet att inkommamed synpunkterpåNaturvårdsverkets
rapportRättsligaförutsättningarför enändamålsenligavfallsstatistikochen digital lösning för
spårbarhetavfarligt avfall
HSB är en kooperativdemokratiskidéburenorganisationsomägsav nära650 000 medlemmar
och 4000bostadsrättsföreningar.
I snart100 år har HSB verkatför det godaboendetdär vinsten
går tillbaka till byggandetoch förvaltningenav bostadsrättsföreningar.
HSB har somtvå av sina övergripandestrategieratt år 2030ha nära noll i klimatpåverkanoch
vara anpassattill ett förändrat klimat och ha en hållbar och resurseffektivmedlems-och
affärsverksamhet
somoptimerarvårt bidrag till en hållbar utvecklingoch minskarvårt
beroendeav begränsaderesurser.
HSB står därmedbakomett ambitiöstoch kostnadseffektivtarbetemedcirkulära flöden av
materialoch avfall i bostadssektorochHSB stödjerdärmedavfallshierarkinochen säker
hanteringav farligt avfall.

Frågorom dettaremissvarkan ställastill: MagnusUlaner,miljöchef, HSB Riksförbund,
magnus.ulaner@hsb.se

Med vänlig hälsning,

Anders Lago
Förbundsordförande
HSB Riksförbund
HSB RIKSFÖRBUND
Box: 8310, 104 20 Stockholm Besök: Fleminggatan 41 Tel: 010-442 03 00 www.hsb.se
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HSB:s synpunkter
HSB lämnarsynpunkterpå de förlag somhar direkt eller indirekt påverkanpå vår verksamhet.
HSB anser attföreslagen54§ punkt 4 och 5 är en överimplementeringav ändringsdirektivets
krav.
Av ändringsdirektivetsArtikel 35 punkt 1b lyderföljer:
i relevantafall dendestination,deninsamlingsfrekvens,
dettransportsättoch den
behandlingsmetod
somförutsesmedavseendepå avfallet.
Det är svårt att ansedet somalltid relevantatt ta redapå av vem avfallet ska behandlasoch
avseddbehandlingsmetod.
Detta kommerför verksamhetsutövare
sannoliktvarasvårtatt få
dennainformationfrån transportörer,fråganär om enskommunalaavfallsbolagkan lämna
dennainformationtill en verksamhetsutövare
som lämnarfarligt avfall.

Ökade administrativa kostnader
Naturvårdsverkethar uppskattatden genomsnittligatidsåtgångenför att uppfylla samtliga
tillkommandekrav på alla yrkesmässigaverksamhetersomkan antasgenererafarligt avfall att
lämnauppgifter om avfallet digitalt till avfallsregistrettill ca två timmar. Naturvårdsverket
menarävenatt beroendepå hur verksamhetsutövaren
väljer att fullgöra sin plikt samthur
exempelvisverksamhetenär organiseradkan kostnadenvariera.Det innebäri praktikenatt det
kan varamycket fler eller färre timmar för en specifikverksamhet.Slutligenuppskattar
Naturvårdsverketattkostnadenför det genomsnittligaföretagetblir i så fall i cirka 867 kr per år.
HSB anseratt dettaär en grov underskattningav den ökadekostnadenför administrationenför
verksamhetsutövare,
särskilt de verksamhetsutövare
somär storaföretagoch som hanterat
mindremängderfarligt avfall.
HSB delar Naturvårdsverkets
syn att kravetpå att lämnaantecknadeuppgifter digitalt till
Naturvårdsverketpå sikt kan innebäraförenkling och möjlighetertill effektiviseringoch
besparingarför verksamhetsutövarna,
samtatt verksamhetsutövarna
kommerbehövaanpassa
sinaadministrativasystemför att hanterainformationenoch överföraden digitalt till
avfallsregistret.
HSB delaräven Naturvårdsverkets
avfallsentreprenörer
kan hjälpaverksamhetsutövare
att
uppfylla avfallsförordningensanteckningsskyldighet.
HSB hoppasatt avfallsentreprenörerna
kommeratt fortsättaatt förenklaför verksamhetsutövare
att fullgöra sina skyldigheter,men
konstaterarsamtidigt att om så inte sker kommeradministrationenför mindreföretagöka.

