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Datum

2022-12-07

Handläggare

Johan  Åberg

Åsa  Andersson

m.remissvar@regeringskansliet.se
m.kemikalieerföeten@reget'ingskans1iet.se

Direkt  ank

0960-15540,  0960-15789

Svar  på  Naturvårdsverkets  remiss  ==Ansvar  för  kommunalt  avfall  avseende  vissa

enskilda  avfallsströmmar"
NV-  02572-22

Arvidsjaurs  korninun  är remissinstans  till  rubricerade  remiss.

Arvidsjaurs  komi'nun  väljer  att stå bakom  Sainrådsgrupp  Avfall  Västerbottens  yttrande

M2022/01775  då även  Arvidsjaur  ingår  i Saiurådsgnipp  avfall  och  varit  delaktig  i fram-

tagandet  av yttrandet.

Yttrandet  bifogas.

För  Arvidsjaurs  komrnun

Kommunstyrelsens  ordförande

0960-15502

Mobil:  072-141  40 55

1asse.forsgren@,arvidsiaur.se

Postadress

933 81 ÅRVIDSJ  AUR

Telefon

0960-155  00, växel

Telefax

0960-129  40

E-post

kommun@arvidsjaur.se

Bankgiro

5143-7903
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Åsamrådsgrupp Avfall
2022-11-30

Samrådsgrupp  Avfall

Miljödepartementet,  M2022/01775

m.rernissvar@regeringskansliet.se
m.kernikalieenheten@regeringskansliet.se

M2022/01775  Samrådsgrupp  Avfall  Västerbottens  yttrande  om

Naturvårdsverkets  redovisning  Ansvar  för  kommunalt  avfall  avseende

vissa  enskilda  avfallsströmmar,  NV-02572-22

Region Västerbottens  nätverksgrupp  Samrådsgrupp  Avfall, vill lämna synpunkter  på Naturvårdsverkets
redovisning  Ansvar för kommunalt  avfall för vissa enskilda avfallsströmmar.

Vem/vilka  ingår i Samrådsgrupp  Avfall?

Samrådsgrupp Avfall bildades 1991 utifrån kommunernas ökade behov av samverkan  kring  avfallsfrågor.

Samrådsgrupp Avfall består idag av representanter  från Västerbottens  alla 15 kommuner samt  Norrbottens

kommunerna Arvidsjaur  och Arjeplog. Några av de viktigaste områdena som  Samrådsgrupp Avfall  arbetar

med  är samsyn,  kompetensstöd  och  samverkan.

Samrådsgrupp Avfall (SGA) lämnar sina synpunkter  nedan i punktform.  Inledningsvis vill SGA  framföra

två synpunkter  kopplade  till naturvårdsverkets  redovisning.

Enligt  Avfallsförordning  3 kap 4a e) som börjar gälla från och med 2023-01-01 ska den som har en

förpackning som innehåller  avfall  se till  att förpackningen  avskiljs från innehållet. Det innebär att det inte
finns lagstöd för en "blandat  avfall"-fraktion  från deta5hande1n. Lösningar  med komprimerande containrar
blir  därför inte ett alternativ  för detaljhandeln. Samrådsgiupp avfall vill  även lyfta att det är viktigt  att avfall
skiljs från dess förpaclaiing  för att kunna behandlas på det rniljömässigt  bästa sätt.

SGA konstaterar att Naturvårdsverket  för argumentation  på olika sätt för olika  avfallsfraktioner.  Det  är

inkonsekventa bedömning för vem som föreslås ansvara för insamling  och behandling av  avfallet.  De

gdläggande  rniljö-  och hä1soskyddsprinciperna samt miljö-  och sarnhällsnytta ska vara  utgångspunkt  när

man bedömer huruvida  det ska vara ett kommunalt  ansvar.  Det är ovidkommande  om  det  finns  privata

aktörer  eller  om  avfallet  har  ett  värde.

Avfall  från  detaljhandeln

*  SGA motsäger sig möjligheten  för verksamheter att anmäla eget omhändertagande av  avfall  från

detaljhandeln. SGA anser att det bör ingå i kornrnunalt avfall  med kommunalt  ansvar.  Om

Naturvårdsverkets förslag genomförs innebär det att det blir  svårt att förutse  hur  många

verksamheter som kommer att anlita kommunen. Vi som är ansvariga  för att samla in  avfallet  måste

stå beredda att kunna samla in hos de verksamheter som väljer  oss. Otydlighet  i vilket  regelverk  som

gäller har inneburit  att kommunerna  inte byggt upp ett system för insamling av allt kommunalt  avfan
från detaljhandeln. Om det blir  frival  behövs ett förtydligande  om det ska avse  allt kommunalt  avfall

eller  delfraktioner.
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Matavfall  från  restauranger  och storkök

*  SGA  instämmer  i att ansvaret  för  insamling  och behandling  av matavfall  från restauranger  och
storkök  fortsättningsvis  bör  ligga  på komrnunerna.

Fett från  restauranger  och storkök  - fettavskiljare

* SGA  instämmer  i att ansvaret  för  insamling  och  behandling  av fett från  fettavskiljare  fortsättningsvis
bör  ligga  på kommunerna.

Hantering  av  anirnala  biprodukter  (ABP)

*  SGA  anser att avfallshantering  av före detta livsmedel  från  butiker  behöver  förenklas.  Krav  på

hantering  av transportdokument  kan ifErågasättas med tanke  på att vi  ivår  verksamhet  har

regelbunden  hämtning  med digitala  uppgifter  om när och var  vi  hämtat  avfallet.  E:[tersom  före detta

livsmedel  räknas  som verksamhetsavfall  fram  till  att definitionen  för  koinmunalt  avfall  kom  augusti

2020 och med tanke  på detta och tidigare  utredningar  har koimnunerna  inte byggt  upp ett system för
att hantera  före detta livsmedel  från  livsmedelsbutiker  enligt  ABP  förordningen.

Använt  matfett  från  restauranger  och  storkök

*  Naturvårdsverket  föreslår  att använt  matfett  från  restauranger  och storkök  ska undantas  från

kornrnunalt  ansvar. I regionen  sköts det redan  idag av privata  aktörer  och vi anser att det kan
fortsätta  så.

Kontorspapper

*  SGA  anser att borttransport  och  behandling  av kontorspapper  från  verksamheter  bör  undantas  från
kornmunalt  ansvar. Vilket  i vår  region  iru'iebär  att det kan fortsätta  fungera  som  det gör  idag.

Trädgårds-  och parkavfall  från  verksamheter

*  SGA  anser att boföransport  och behandling  av trädgårds-  och  parkavfall  från  verksarnheter  bör

undantas  från  kornrnunalt  ansvar. Vilket  i vår  region  innebär  att det kan fortsätta  fungera  som  det gör

idag.

Grovavfall

*  SGA  önskar  ett förtydligande  för  var  gränsen  går mellan  kornmunernas  och verksarnheternas  ansvar

för  grovavfall.  Vi  tycker  att det är en viktig  fråga  att göra det enkelt  att lämna  föremål  för

återanvändning.  SGA  anser att det är viktigt  att verksamheter  kan  ta tillbaka  tidigare  sålda varor  för
återanvändning.

Avfall  med invasiva  främmande  arter

*  SGAinstämmeriNaturvårdsverketsförslagattdetkornmunalaansvaretskautökasmedavfal1från

hushåll  som utgörs  av utgrävs  jord  innehållande  IAS.  SGA  önskar  dock  en förtydligande  vägledning

i hur  massor  med invasiva  arter  ska hanteras  och från  vilka  anläggningsarbeten  som jordmassorna

omfattas  av kornmunalt  ansvar. SGA  anser att förordningstexten  bör  utformas  på samma  sätt som

bygg  och rivningsavfall  dvs som inte  producerats  i en  yrkesmässig  verksarnhet.

Samrådsgrupp  Avfall


