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Svar på remiss: Naturvårdsverkets skrivelse Avfallskoder för litiumjonbatterier samt klassning
av alkaliska batterier som farligt avfall
Svenska institutet för standarder, SIS, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på rubricerad
remiss.
SIS yttrar sig i frågor som rör standardisering som process samt hänvisning till standarder och
tekniska specifikationer, genom SIS roll som nationellt standardiseringsorgan.
I vår bedömning av remissen har vi ett standardiseringsperspektiv med fokus på innovationskritiska
metaller och mineral.
I denna remiss finns inga hänvisningar eller referenser till svensk nationell standard eller europeisk
och internationell standard.
Standardiseringsarbetet som har en viss koppling till remissen sker via SIS teknisk kommitté (TK)
Innovationskritiska metaller och mineral, SIS/TK 622.
Ny standardisering med koppling till frågorna i remissen sker på internationell nivå i ISO Technical
Committee Lithium, ISO/TC 333, som bland annat arbetar med att ta fram standarder för
hållbarheten i utvinning, anrikning och återvinning av litiummineral. Sverige är, genom SIS teknisk
kommitté TK 622, delaktiga i detta internationella arbete. SIS välkomnar Naturvårdsverket att delta
i arbetet.
En av fördelarna med standardiseringen är att den kan fungera som ett komplement till
lagstiftningen i situationer där lagstiftaren av olika skäl inte ansett det lämpligt att reglera. Såsom
utredningen uppfattats och tolkats av SIS kommer standardisering på området kunna vara
stödjande till exempel vad gäller framtagande av klassificeringssystem på farligt avfall som
innefattar litium och kobolt.
Vi bedömer att utveckling av nya standarder kring införandet av avfallskoder för litiumjonbatterier
samt klassning av alkaliska batterier som farligt avfall behövs. SIS är den svenska plattformen för
att projektleda denna standardisering. Naturvårdsverket välkomnas att kontakta SIS för att få
information om hur ett sådant arbete kan påbörjas.
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SIS är en ideell förening och ett svenskt standardiseringsorgan. SIS är utsedd av regeringen att representera
Sverige i ISO och CEN.
SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder och tillhandahåller och förvaltar standarder i
Sverige. Vi finansierar vår verksamhet genom främst deltagaravgifter och försäljning av standarder.
SIS verkar för svenskt inflytande i internationell standardisering inom ISO och CEN, och för att standarder
sprids och används i Sverige.
Hos SIS kan aktörer inom näringsliv, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer ta initiativ till och
utveckla standarder som främjar en god samhällsutveckling.

