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Remissvar från Håll Sverige Rent
Sammanfattning
Håll Sverige Rent välkomnar förslagen i promemorian. Det är enligt stiftelsen av högsta vikt
att systemet för avfallshantering och återvinning fungerar enkelt för medborgarna. Bättre
förutsättningar och hållbara system för avfall är viktigt, samtidigt får inte
nedskräpningsaspekten glömmas bort. Nedskräpning är ett direkt brott mot cirkulär
ekonomi och innebär outnyttjade resurser som istället för att användas, ligger kvar i naturen
och kan utgöra skada för både djur och natur.
Stiftelsen ser ett behov av att tydliggöra nedskräpning i avfallstrappan och avfallshierarkin.
För att få fullständigt genomförande av avfallshierarkin, och sträva mot cirkulär ekonomi,
behöver nedskräpningsaspekten tas med.
Hå Sverige rent välkomnar förslaget om sanktioner då avfall överges, dumpas eller hanteras
på ett okontrollerat sätt och anser att sanktionerna bör vara i den storleksordning att de har
en avskräckande effekt. Skräp föder skräp, platser där avfall dumpats blir ofta allmänna
avfallsplatser, varför det är viktigt att agera kraftfull för att dumpning och nedskräpning inte
ska ske.

Kommentarer gällande:
6.2 Skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter om kommunalt avfall
Skräp är resurser som inte tas om hand. Det bortfall av resurser som skräp innebär behöver
synliggöras. Håll Sverige Rent menar att kommunen även borde åläggas att rapportera in
mängden skräp i kommunen i samband med rapportering. Vi ser även stor nytta av att
kommunen särskiljer skräpet, och rapporterar in vilken typ av skräp det är.

8.2 Förpackningsavfall som samlas in i ett land och behandlas i ett annat
Enligt förordningen om producentansvar för förpackningar finns i dag bestämmelser och
rapporteringskrav för den som driver insamlingssystem. Håll Sverige rent vill utöka
rapporteringskravet med att den insamlade plasten särredovisas i de olika plastsorterna för
att påskynda om ställningen till cirkulär ekonomi. Vid denna typ av särredovisning blir det
tydligt hur stora de olika flödena av olika sorters plast är, vilket underlättar för att sätta in
effektiva åtgärder.

14.2 Regler i avfallsdirektivet och i nationell rätt
Håll Sverige Rent välkomnar förslaget som innebär att medlemsstaterna ska vidta åtgärder
då avfall överges, dumpas eller hanteras på ett okontrollerat sätt, inklusive nedskräpning.
Stiftelsen ser stort behov av att sanktionerna ska vara i storleksordningen att de verkar
avskräckande för att de ska uppnå önskad effekt. Håll Sverige Rent anser också att all form av
nedskräpning ska ingå i sanktionerna.
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