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Remissvar om promemorian Genomförande av reviderade EUdirektiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifter

Sammanfattning

Kemikalieinspektionen
välkomnarförslagettill genomförande
av revideradeEUdirektivpå avfallsområdet
och instämmerövergripandemedde svenskalag-och
förordningsändringar
somföreslåsi Miljödepartementets
promemoria.
Kemikalieinspektionen
avstyrkerförslaget
att ta bort producentansvaret
för
glödlampor.
Kemikalieinspektionen
är positivtill att miljösanktionsavgifter
införs för
överträdelse
av skyldigheten
att lämnain uppgiftertill Naturvårdsverkets
registerför spårbarhetav farligt avfall.

Synpunkter

Kemikalieinspektionen
välkomnarförslagettill genomförande
av revideradeEUdirektivpå avfallsområdet
och instämmerövergripandemedde svenskalag-och
förordningsförändringar
somföreslåsi Miljödepartementets
promemoria
Genomförande
avreviderade
EU-direktivpåavfallsområdet:
Rapportering
och
miljösanktionsavgifter.
Detaljerade
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Synpunkter

Kemikalieinspektionen
kommenterarnedanmer detaljeratföreslagnaförändringar
somkanha särskildbetydelseför en säkerkemikaliehantering.
Upphävande av förordningen (2000:208)
vissa belysningsarmaturer
(avsnitt 13)

om producentansvar

för glödlampor

och

Kemikalieinspektionen
avstyrkerförslaget
att ta bort producentansvaret
för
glödlamporidagsläget.
Delseftersomdet fortfarandefinns gamlaglödlampori
omloppoch det kommerta långtid innande är helt bortafrån exempelvisvårahem,
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dels finns det speciella glödlampor som är undantagna från krav och alltså
fortfarande får sättas på marknaden. Glödlampor med hög energiförbrukning och
blyinnehåll, där utfasning egentligen varit föresatsen, kommer därmed kunna säljas
utan avgifter, medan övriga typer av lampor belastas med avgift. När glödlampor
kasseras riskerar de också i ökad utsträckning hamna i avfall med större spridning
och exponering för bly. Det är svårt att i dagsläget bedöma hur länge sådana problem
med glödlampor kommer att kvarstå och det kan finnas anledning att återkomma till
frågeställningen inom några år.
Miljösanktionsavgifter (avsnitt 14)

Kemikalieinspektionen är positiv till att miljösanktionsavgifter införs för överträdelse
av skyldigheten att lämna in uppgifter till Naturvårdsverkets register för spårbarhet
av farligt avfall. Sådana avgifter ger kommunerna och länsstyrelserna verktyg att se till
att registret används och hålls uppdaterat. En för kemikaliekontrollen viktig del i
registret är att företagen ska ange de fall där avfallet upphör att vara avfall, vilket
underlättar att hitta företag/produkter för tillsyn även när avfall övergår till nya
kemiska produkter eller varor.

I detta ärende har generaldirektören Per Ängquist beslutat. Stefan Gabring har varit
föredragande. I den slutliga handläggningen har också Ann-Marie Vass, Henrik
Hedlund och juristen Johan Forsberg deltagit.
På Kemikalieinspektionens vägnar

Per Ängquist
Stefan Gabring
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