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Delegationsbeslut – Göteborgs Stads svar på
remiss från Mil jödepartementet Naturvårdsverkets skrivelse ”Avfallskoder för
litium-jonbatterier samt klassning av alkaliska
batterier som farligt avfall”
Beslut
Göteborgs Stad besvarar remiss från Mil jödepartementet Naturvårdsverkets skri velse ” Avfallskoder för li tium-jonbatterier samt
klassning av alkaliska batterier som farligt avfall, enligt nedan.

Synpunkter
Göteborgs Stad är posi tivt till de ändringar som Naturvårdsverket föreslår.
Nedan föl jer stadens bedömning av respekti ve förslag som Naturvårdsverket
har presenterat.
Nya nationella koder
Göteborgs Stad gör bedömningen att nya koder för li tium-jonbatterier, både
som farligt och icke-farligt avfall, samt för andra batterier som ska anses
vara farligt avfall kompletterar redan befintliga koder på ett sätt som
underlättar framtida klassificeringar av batteriavfall. Staden anser också att
den SE-beteckning som sätts framför de nationella koderna tydligt markerar
vilka koder som tillkommi t i bilaga 3 till avfallsförordningen.
Speglade koder
Göteborgs Stad gör bedömningen att speglade koder där var je kod för farligt
batteriavfall även har en motsvarande kod för icke-farligt batteriavfall
uppmuntrar utvecklingen av nya batterier där batteriets innehåll kan bytas ut
mot mindre farliga al ternati v. Detta gör också att man utgår från batteriets
faktiska innehåll och egenskaper vid klassningen istället för att som idag
klassa vissa typer av batterier uti från generaliseringar.
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Det är viktigt med tydlig information om batterierna klassas som farligt
avfall eller icke-farligt avfall.
Övergripande ändring och förtydligande
Göteborgs Stad gör bedömningen att Naturvårdsverkets förslag på ett tydligt
sätt visar att en bedömning av batteriavfallets farliga egenskaper är
nödvändigt för att avfallet ska kunna klassas som ett icke-farligt avfall.
Kravet finns redan i dag, men man undviker att missförstånd och
antaganden ligger till grund för avfallets klassning genom att hänvisa till
2 kap. 3 § i avfallsförordningen speci fikt vid varje kod.

Göteborg den 14 oktober 2021
Jessica Granath
Avdelningschef Beslutsunderlag och utredning samt styrning
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