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BEGÄRAN OM YTTRANDE AV NATURVÅRDSVERKETS
SKRIVELSE AVFALLSKODER FÖR LITIUMBATTERIER SAMT
KLASSNING AV ALKALISKA BATTERIER SOM FARLIGT
AVFALL
Er beteckning: M2021/01082
SAMMANFATTNING
Länsstyrelsen har inte några synpunkter på förslagen i Naturvårdsverkets
skrivelse.
KAPITEL 6.8. SAMMANFATTNING AV PROBLEMBESKRIVNINGEN
Punkt 1:
Länsstyrelsen instämmer i att de litium-jon batterier som bedöms ha farliga
egenskaper också ska kunna klassas och hanteras som farligt avfall.
Skäl: Allt avfall som har egenskaper som gör att de bedöms som farligt avfall bör
kunna klassas och hanteras som farligt avfall och inte klassas och hanteras som
icke-farligt avfall på grund av att det inte finns någon lämplig avfallskod. Krav på
utsortering av litium-jonbatterier som klassas som farligt avfall innebär en mer
reglerad hantering av de dem och en minskad negativ miljöpåverkan.
Punkt 5:
Länsstyrelsen instämmer i att det är viktigt att utveckla arbetet med cirkulära
flöden.
Skäl: Litium-jonbatterier innehåller kritiska ämnen som samhället har ett stort
behov av. En förbättrad klassning och insamling av batterierna ger
förutsättningar att öka återvinningen av kritiska ämnen.
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KAPITEL 7.1 OCH 7.2. NYA AVFALLSKODER OCH FÖRSLAG TILL
ÄNDRINGAR I AVFALLSFÖRTECKNINGEN
Länsstyrelsen instämmer i att det finns ett behov av att införa nya avfallskoder
för batterier och att göra ändringar i avfallsförteckningen så som föreslås.
Skäl: Användningen av olika typer av batterier har ökat i samhället och kommer
sannolikt fortsätta att öka. Det medför att behovet av att uttjänta batterier samlas
in och tas om hand på bästa möjliga sätt för att minska dess miljöpåverkan
kommer att bli än viktigare.
KAPITEL 8. KONSEKVENSER AV VALD LÖSNING
Länsstyrelsen anser att det finns ett behov av tydlig information och vägledning
tas fram om hur klassningen av batterierna ska göras om förslagen genomförs.
Skäl: Länsstyrelsens uppfattning är det finns verksamhetsutövare som upplever
det svårt att veta vilken information som ska tas fram om avfallet inför klassning
av det. Det är troligt att många verksamheter klassat denna typen av batterier till
andra felaktiga avfallskoder eftersom det inte funnits någon avfallskod som stämt
överens. I hanteringen av avfall berörs flera olika aktörer i de olika leden, vilket
innebär att det är viktigt att vägledning och information sprids brett så att
hanteringen blir likartad.
DE SOM MEDVERKAT I BESLUTET
Beslutet har fattats av landshövding Maria Arnholm med miljöskyddshandläggare
Ulrica Nymberg som föredragande. I den slutliga handläggningen har också
länsråd Malin Almqvist, avdelningschef Maria Levin och tf enhetschef för
miljöskyddsenheten Anders Brännström medverkat.
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