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Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och
miljösanktionsavgifter
Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har
som syfte att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva
företag. Förbundets näringspolitiska program inrymmer förslag på vad som behöver
förändras och förbättras för att stärka företagsklimatet för mikro- och småföretag på ett
nationellt plan. En viktig aspekt i detta arbete är att förbättra dialogen och samförståndet i
gränserna mellan en företagares vardag och svensk myndighetsutövning.
Om promemorian
Miljödepart ementet har för yt t rande översänt promemorian ”Genomf örande av reviderade
EU-direktiv på avfallsområdet: Rapport ering och miljösankt ionsavgift er”.
Förslaget innebär bland annat att kommunen ska rapportera till Naturvårdsverket om
kommunalt avfall, förändringar i rapporteringskraven enligt producentansvaret samt för
bygg- och rivningsavfall.
Förslaget innebär även att miljösanktionsavgifter införs som straffsanktion avseende vissa
överträdelser av rapporteringskraven och avfallsförordningen.
Småföretagarnas Riksförbunds yttrande
Småföretagarnas Riksförbund anser att det är positivt att alla utifrån sina förutsättningar
bidrar i omställningen till en cirkulär ekonomi. Att arbeta med minskning av avfall från
verksamheter genom god planering är av stor vikt både ur ekonomisk och ur miljömässig
aspekt, men även hur avfall som inte kan undvikas omhändertas spelar stor roll.
Småföretagarnas Riksförbund välkomnar stärkt och förtydligad lagstiftning på området. Vi
avgränsar remissyttrandet till följande: vem ska ha rapporteringskrav samt bör en ny
sanktionsmöjlighet införas:
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Naturvårdsverket bör samtal in uppgifter
Småföretagarnas Riksförbund tillstyrker avsnitt 7 i promemorian nämligen att den nya
skyldigheten i avfallsdirektivet för medlemsstaterna att rapportera uppgifter om
livsmedelavfall bör tillgodoses genom kommunernas rapportering av kommunalt avfall och
genom att Naturvårdsverket samlar in uppgifter. Det skulle för småföretag innebära en allt
för stor börda att själva beräkna och rapportera uppgifter.

Införandet av miljösanktionsavgifter
En stark invändning som Småföretagarnas Riksförbund har är gällande
miljösanktionsavgifter. Av promemorian framgår: “ De nya skyldigheterna omf att ande och
systemet nytt ” och “ kretsen av aktörer som omfatt as av skyldi gheterna är mycket vid”.
Då miljösanktioner ska tas ut även om överträdelser inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet är vi skeptiska till miljösanktionsavgifter. Detta innebär väldigt långtgående
konsekvenser.
I det fall en miljösanktionsavgift ändå kommer att införas, anser Småföretagarnas
Riksförbund att nuvarande formulering inte är tillräckligt tydlig för att kunna uppfylla kravet
på att den ska kunna medföra ett schablonmässigt förfarande. Det är oklart vad en
överträdelse betyder.
Dessutom finns det redan idag andra instrument att tillgå. De underliggande
bestämmelserna som verksamheterna ska följa ska vara tydliga och möjliga att uppnå i
praktiken för att grundläggande rättssäkerhetsaspekter ska anses tillgodosedda.
Utöver detta hyser Småföretagarnas Riksförbund en oro över att lagförslagen i vissa delar
kan innebära kostnadsökningar genom nya arbetssätt och administration. Den fortsatta
hanteringen bör därför även beakta att dessa åtgärder inte blir kostnadsdrivande och skapar
ökad byråkrati. Det måste också finnas en rimlighet i det ansvar som åläggs företag, där
företagens storlek måste spela in. Det ska vara lätt att göra rätt var en paroll som gällt för
enskilda personers möjligheter för källsortering och denna bör gälla nu när EU-direktiven ska
genomföras i lag och förordning.
I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och styrelseledamoten
Caroline Szyber varit föredragande.
Med vänlig hälsning
Peter Thörn
Förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund
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