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Remiss av Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för 
kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar 

Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som 
producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utifrån kunskap, 
en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla 
energibranschen – till nytta för alla. 

Vi tackar för möjligheten att avge remissvar. 

Sammanfattning 

Energiföretagen Sverige 

• anser att det är miljö- och hälsoskyddsaspekterna och den samlade miljö- 
och samhällsnyttan med avfallshanteringen som ska vara rådande för när 
kommunalt ansvar för kommunalt avfall ska gälla och inte något annat.  

• är positiva till Naturvårdsverkets förslag avseende regleringen av invasiva 
arter. Energiföretagen Sverige rekommenderar att omfattningen av det 
kommunala ansvaret för invasiva arter ska likna det ansvar kommunerna 
redan har fått för bygg- och rivningsavfall från icke yrkesmässig 
verksamhet, då flödena är likartade och kommunerna redan idag har 
anpassat sig till det nya ansvaret.  

• ställer sig positiva till att Naturvårdsverket vill införa nationella koder i 
bilaga 3 till avfallsförordningen. Det finns fler avfallstyper som kan tänkas 
behöva en egen kod, men det ligger utanför detta uppdrag. 

• avstyrker Naturvårdsverket förslag om avfall från detaljhandeln och 
matfett 

• anser att Naturvårdsverket borde ha analyserat en formell avgränsning av 
kommunens ansvar för kommunalt avfall från detaljhandeln. 
Naturvårdsverket redogör inte för de olika konsekvenser som skulle 
uppstå av att reglera frival för avfall från detaljhandeln, där ansvaret för 
beredskap kvarstår för kommunerna. Inte heller redovisar 
Naturvårdsverket för konsekvenserna om avreglering av kommunens 
ansvar för använt matfett.  

Detaljerade synpunkter 

Avfall som innehåller invasiva främmande arter 
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Naturvårdsverket förslag innebär att kommunerna får ett tydligt ansvar för 
utgrävda massor med invasiva främmande arter från hushållen. Energiföretagen 
Sverige anser att insamlingen av avfall som innehåller invasiva främmande arter 
och som har producerats av hushåll bör inte försvåras. I praktiken betyder detta 
att de nya invasiva-koderna under 17 och 20 behöver kunna samlas in gemensamt 
då de består av likartat material med likartad hantering. Om Naturvårdsverket 
önskar separerad statistik bör detta ske genom schabloner likt det som redan sker 
med andra avfallsfraktioner. Det är också viktigt att invasiva arter definieras och 
klassas då flera arter saknar lagstadgade krav. Författningen behöver göra tydligt 
vilka arter som ska omfattas av de nya avfallskoderna, exempelvis med en 
hänvisning till lämplig förteckning. Klassning av arter bör baseras på den nationella 
listan snarare än EU:s lista. Energiföretagen Sverige är tveksam om 
Naturvårdsverkets tolkning att naturligt material med invasiva arter är avfall 
”eftersom användningen av sådant växtmaterial innebär skada och olägenhet för 
människors hälsa eller miljön”. Den lagstadgade definitionen av avfall ser på 
kvittblivningsintresset och inte skada och olägenhet. 

Energiföretagen Sverige undrar också om Naturvårdsverkets syfte är att både 
invasiva växter och djur ska innefattas, eftersom författningsförslagen innehåller 
begreppet ”arter”. Detta kan tolkas som att exempelvis jordmassor med mindre 
eldmyra och annan invasiv fauna ska omfattas av de nya avfallskoderna. Det 
behöver förtydligas så att det inte råder tveksamheter. 

Naturvårdsverket använder begreppet ”enskild” för att syfta på privatpersoner, 
vilket Energiföretagen Sverige ser som problematiskt då ”enskild” i juridisk mening 
syftar på icke offentlig sektor och med andra ord inkluderar enskilda företag och 
verksamheter. 

För övrigt stödjer vi Avfall Sveriges hemställan, förslaget om frival samt förslag om 
avreglering av kommunalt avfall från verksamheter, daterad den 16 december 
2021 som innebär bättre förutsebarhet, tydlighet, likabehandling och miljö- och 
klimatnytta. 

Stockholm 22 december 2022  
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