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Miljödepartementet
Att: Ida Edwertz
103 33 Stockholm
m.remissvar@regeringskansliet.se

Remissyttrande
Remittering av promemorian - Genomförande av reviderade EUdirektiv på avfallsområdet: Rapportering och
miljösanktionsavgifter
Er ref: M2019/02091/R

Vårt diarienr: R-1078-2020

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och
företräder 10 000 små, medelstora och stora företag med nära
300 000 medarbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter
Svensk Handel har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på
Promemorian - Genomför ande av r evider ade EU-dir ektiv på avfallsomr ådet:
Rappor ter ing och miljösanktionsavgifter och har följande att anföra.
Svensk Handel ser det som positivt att EU genom revideringen av avfallsdirektivet
har tagit ett första steg för att förbättra förutsättningarna för EU och dess
medlemsländer i att ställa om till en mer cirkulär ekonomi, där produkter och
material i möjligaste mån återanvänds och återvinns. Här är äganderätten till

avfallet en nyckelfråga för att företag ska kunna vidareutveckla cirkulära produkter
och materialströmmar.
Svensk Handel ser det som positivt att intentionen i ändringsdirektiven är att
förenkla rapporteringskraven. Det måste vara enkelt och samtidigt affärsmässigt
säkert för de aktörer som skall leverera in statistik i systemen.
Samtidigt är tillgången till tillförlitliga data av hög kvalitet om olika
avfallsströmmar en viktig faktor för utvecklingen av cirkulära lösningar. I detta
sammanhang är det därför viktigt att data samlas in, kommuniceras och hanteras
på ett konkurrensneutralt sätt av myndigheter.
Svensk Handel har framfört i tidigare remissyttrande - Genomför ande av
r evider ade EU-dir ektiv på avfallsomr ådet och Rättsliga för utsättningar för en
ändamålsenlig avfallsstatistik och en digital lösning för spår bar het av far ligt
avfall - vikten av att Sverige implementerar EU-direktiven på ett enhetligt sätt
och inte genomför förslag som går utöver direktiven på avfallsområdet.
Svensk Handel har bland annat noterat att den svenska tolkningen av
anteckningsskyldigheten anger fler uppgifter som obligatoriska att rapportera på
Regeringgatan 60
10329 Stockholm
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svenskhandel.se
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jämfört med i EU-direktivet. Utan att ge någon motivering till detta ej heller
utrett vilka konsekvenser det får för näringslivet.
Svensk Handel har valt att fokusera på de delar som främst berör handeln.
Som delägare i Svensk Plaståtervinning och Svenska Returkartong, är Svensk
Handel indirekt delägare i Förpacknings- och Tidningsinsamlingen och ställer sig
bakom Förpacknings- och Tidningsinsamlingens remissvar. Utöver det vill
Svensk Handel även hänvisa till NNRs, Återvinningsindustriernas och Visitas
remissvar.
Synpunkter på utredningens förslag
I promemorian lämnas förslag till hur ändringar i rapporteringsbestämmelserna i
fem EU-direktiv på avfallsområdet ska genomföras i svensk rätt. Promemorian
innehåller även förslag till miljösanktionsavgifter.
Svensk Handel har inget att invända att det införs en skyldighet för berörda
aktörer att på Naturvårdsverkets begäran lämna uppgifter för att
Naturvårdsverket ska få in de uppgifter som behövs för att rapportera enligt
avfallsdirektivet och avfallsstatistikförordningen.
Rapportering av livsmedelsavfall
Svensk Handel har inget att invända gällande att den nya skyldigheten i
avfallsdirektivet för medlemsstaterna att rapportera uppgifter om livsmedelavfall,
tillgodoses genom kommunernas rapportering av kommunalt avfall och genom
att Naturvårdsverket samlar in uppgifter genom exempelvis enkäter (avsnitt 7 i
promemorian). Vi delar bedömningen att det skulle innebära en avsevärd
administrativ börda för små- och medelstora företag att beräkna och rapportera
uppgifter om producerat livsmedelsavfall som inte är kommunalt avfall
Rapportering av kommunalt avfall
Svensk Handel vill understryka att uttrycket kommunalt avfall är främst utvecklat
för att skapa förutsättningar för likartad och jämförbar statistik inom och mellan
EU-länder och ska inte kopplas till vem som ansvarar för hanteringen av avfallet.
Svensk Handel instämmer med Återvinningsindustrierna i att varje verksamhet
bör ha äganderätt till sitt eget avfall för att kunna välja den avfallshantering som
bäst passar verksamhetens förutsättning och miljömål. Vidare anser Svensk
Handel att rapporteringen bör ske i ett neutralt system som tillhandahålls av
Naturvårdsverket, där företag som hanterar frivalsfraktioner kan vara säkra på
att information från dem hanteras på ett sekretessmässigt säkert sätt.
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Rapportering av förpackningar, förpackningsavfall och returpapper
Svensk Handel instämmer i FTIs analys om att de utökade rapporteringskraven
kommer innebära en stor administrativ börda för företagen, då det kräver nya
utökade system och processer. Det är viktigt att företagen ges en rimlig period på
sig att hinna ställa om till de nya kraven, vilket inte är fallet i den tidsplan som nu
läggs fram.
En skyldighet införs för samtliga kommuner att samla in, bearbeta och till
Naturvårdsverket rapportera in uppgifter om kommunalt avfall från
verksamheter och hushåll.
Skyldigheten gäller den som vidtar avfallsförebyggande åtgärder och den som
producerar eller på annat sätt hanterar avfall. Nya krav ställs även på
rapportering om förpackningar. Svensk Handel vill i sammanhanget understryka
vikten av att så långt det är möjligt undvika dubbelrapportering. Inom
producentansvarsförordningarna åläggs producenter att rapportera in underlag
till Naturvårdsverket. Det vore olyckligt om företag behövde rapportera in
liknande uppgifter även på kommunalnivå. För större aktörer som finns på
många platser i Sverige skulle det i teorin kunna innebära att man ska rapportera
290 gånger!
Miljösanktionsavgifter
Det föreslås i promemorian ett antal nya miljösanktionsavgifter. Bland annat
föreslås att en miljösanktionsavgift, på 30 000 kr, ska kunna tas ut av den som
lämnar avfall, som har hanterats eller producerats i eller i samband med en
yrkesmässig verksamhet, till någon annan än kommunen eller den som
kommunen har anlitat och som inte har gjort de anmälningar eller har de
tillstånd som krävs för hanteringen.
Då miljösanktionsavgifter är tänkt att tas ut även om överträdelser inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet måste de underliggande bestämmelserna som
verksamheterna ska följa vara tydliga och möjliga att uppnå i praktiken för att
grundläggande rättssäkerhetsaspekter ska anses tillgodosedda. Svensk Handel
instämmer med Visita och ställer sig frågande till att man inte tagit i beaktande
huruvida det är lätt för verksamheter att följa detta regelverk då det i
promemorian anges att ”En överträdelse är relativt enkel att konstatera för
berörda tillsynsmyndigheter”. Företagen måste känna sig trygga med att man vet
vad som gäller och att de inte efteråt riskerar omfattande miljösanktionsavgifter.
Det framgår till exempel inte av promemorian hur ofta verksamheter behöver
kontrollera att relevanta tillstånd fortsatt föreligger. Det är av stor vikt att regler
blir möjliga att uppfylla i praktiken och att de präglas av en proportionerlig
tillämpning.
Vidare föreslås att en miljösanktionsavgift om 5 000 kr ska kunna tas ut av den
som är försenad med att lämna de uppgifter som ska antecknas till
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Naturvårdsverkets avfallsregister enligt avfallsförordningen. Likaså här föreslås
att en miljösanktionsavgift tas ut även om överträdelser inte har skett uppsåtligen
eller av oaktsamhet.
Det innebär i praktiken att cirka en miljon verksamheter (i varierande storlek)
som utgör producenter av farligt avfall dels ska börja anteckna ett utökat antal
uppgifter dels lämna dessa digitalt ”i direkt anslutning till antecknandet ” till
Naturvårdsverkets avfallsregister. Svensk Handel ser här ett stort problem, vilket
vi lyft i vårt remissyttrande beträffande Naturvårdsverkets redovisning, att det
föreligger oklarheter om vad anteckningsskyldigheten kommer att omfatta och
hur den ska redovisas elektroniskt. De föreslagna bestämmelserna skiljer sig från
aktuellt EU-direktiv samt redogör inte heller på vilket sätt berörda verksamheter
får (och kommer att kunna) nyttja en avfallsentreprenör för att uppfylla
anteckningsskyldigheten.
Övrigt
Med anledning av de reviderade EU-direktiven på avfallsområdet som trädde i
kraft i juli 2018 pågår nu en rad olika utredningar och ett flertal lagförslag i
Sverige. Med anledning av det stora antal lagändringar som har föreslagits samt
är under utarbetande är det svårt att få en god överblick över hur avfallssystemet
som helhet kommer att hänga samman samt vilka konsekvenser det
sammantaget kommer att få för företagen.
Svensk Handel vill därför betona vikten av att företagen inte belastas med
onödiga kostnader och/eller administrativa bördor samt att de företag som
så önskar får möjlighet att själva hantera avfall som uppkommit i
verksamheter som den resurs den kan utgöra.
Utöver ovanstående kommentarer anser Svensk Handel att det är viktigt att
det tas i beaktande, i det fortsatta arbetet med att utveckla system kring
anteckningar och uppgiftslämnande, att företagen ges tillräckligt med tid
för att kunna bygga upp ett system för att hantera detta.
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Näringspolitisk chef
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