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Sammanträdesrummet, Boxholms kommun, klockan 13:00-14:30
Mötet ajourneras, klockan 13:50-14:20

Beslutande

Ellinor Karlsson (S), ordförande
Monica Karlsson (S)
Lennart Karlsson (M)
Mariann Zäll (S) ersätter Lars-Göran Hjelm (S)
Berith Greck-Ånell (C)
Stefan Andersson (M)
Staffan Leufven (C) ersätter Anna Jamieson (C)
Fredrik Henrysson (M) ersätter Monika Eriksson (SD)

Ersättare

Kjell-Ake Trygg (S)
Stig Adolfsson (S)
Birgitta Jansson (L)

Övriga deltagande

Carl Arrhenius, stf miljöchef och sekreterare
David Hansevi, nämndsekreterare

Utses att justera

Fredrik Henrysson (M)

Justeringens
plats och tid

Miljökontoret 2019-11-26 klockan 07:40
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Dnr 2019:1436

Svar på remiss av promemorian genomförande av reviderade EUdirektiv på avfallsområdet
Bakgrund
Boxholms kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på promemoria
från Miljödepartementet avseende genomförande av reviderade EU-direktiv
på avfallsområdet tillsammans med Naturvårdsverkets redovisning av
regeringsuppdraget om rättsliga förutsättningar för en ändamålsenlig
avfallsstatistik och en digital lösning för spårbarhet av farligt avfall.
Sammanfattning
I promemorian lämnas förslag till hur ändringar i sex EU-direktiv på
avfallsområdet ska genomföras i lag och förordning.
Beslutsunderlag
Remiss med diarienummer 2019:1436.
Skäl för beslut
Promemorians huvudsakliga innehåll
I promemorian lämnas förslag till hur ändringar i sex EU-direktiv på
avfallsområdet ska genomföras i lag och förordning. Förslagen innebär i
huvudsak följande.
Uttrycket kommunalt avfall ersätter termen hushållsavfall och utformas i
huvudsak på samma sätt som i avfallsdirektivet. Samtidigt införs en
möjlighet till s.k. frival för hantering av kommunalt avfall som uppstår i
eller i samband med en yrkesmässig verksamhet. Frivalet innebär att
verksamheterna kan välja att hantera avfallet på annat sätt än genom att
lämna det till kommunen.
Vidare kompletteras bestämmelserna om kontrollplaner i plan- och
bygglagen (20 l 0:900) så att en kontrollplan ska omfatta uppgifter om allt
bygg- och rivningsavfall och även byggprodukter som kan återanvändas.
Det införs också krav på källsortering av bygg- och rivningsavfall i ett antal
fraktioner. Kommunernas ansvar för bygg- och rivningsavfall förtydligas så
att invånarna i olika kommuner fär en likvärdig service.
Det införs också, motsvarande avfalls- och deponidirektivets krav, ett
förbud mot förbränning och deponering av avfall som samlats in separat för
att förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas.
Bestämmelser om när avfall upphör att vara avfall införs i miljöbalken. Det
tydliggörs vem som har ansvaret för att uppfylla tillämpliga författningskrav
för material och produkter när avfall upphör att vara avfall.
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Boxholms kommun

Forts§ 87
Vidare införs nya bestämmelser om avfallsförebyggande. Bland annat ska
den som driver ett insamlingssystem 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 äteranvändbara förpackningar som släpps ut på marknaden.
Det införs också en skyldighet för den som samlar in eller behandlar avfall
att lämna ut information om innehav av avfall som kan förberedas för
återanvändning men som inte avses att behandlas på det sättet, och på
begäran erbjuda avfallet till den som avser att yrkesmässigt förbereda det
för återanvändning.
Målen för materialåtervinning av förpackningar i förpackningsförordningen
revideras så att de minst överensstämmer med de nya målen i
förpackningsdirektivet för 2025 respektive 2030. Det innebär en höjning av
målen för vissa material, bland annat trä. Specifika nivåer för
förpackningsavfall av järnmetall och aluminium ersätter det tidigare målet
för förpackningsavfall av metall.
Leverantörer av varor ska tillhandahålla information om förekomst av
särskilt farliga ämnen i varorna till Europeiska kemikaliemyndigheten
genom en särskild databas som kommer att vara tillgänglig för aktörer inom
avfallshantering och konsumenter. Den information som ska
tillhandahållas är sådan som redan i dag ska tillhandahållas mottagare av
varor enligt den s.k. Reach-förordningen.
Det har i avfallsdirektivet införts en skyldighet för medlemsstaterna att
inrätta elektroniska register för uppgifter om farligt avfall. Naturvårdsverket
har ratt i uppdrag att tillhandahålla en sådan digital lösning.
Naturvårdsverket föreslår bland annat att uppgifter om avfall ska lämnas
digitalt till ett avfallsregister som Naturvårdsverket ska föra. Förslaget
innebär vidare att tills ynsm yndigheterna fär kostnader för att koppla upp sig
mot Naturvårdsverkets digitala lösning.
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Forts§ 87
Beslut
Miljönämnden beslutar att som svar på remissen framföra krav på
kostnadsfri tillgång till digitala register som tillsynsmyndigheten behöver
för en effektiv tillsyn.

Beslutet skickas till:
Miljödepartementet
Boxholms kommun, kommunstyrelsen
Akten
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