
 

 

Avfall Sverige, Avfall Sverige AB, Baltzarsgatan 25, 211 36  Malmö, Telefon 040-35 66 00 

E-post info@avfallsverige.se, Hemsida  www.avfallsverige.se, Bankgiro 985-9877, Organisationsnummer 556260-8553 

Miljö- och energidepartementet  

103 33  Stockholm  

 

     Dnr M2017/00723/R

      

      

     Malmö den 28 april 2017 

 

 

 

 

REMISSVAR: Remiss av promemorian Reduktionsplikt för minskning av 

växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle 

____________________________________________________________ 

 

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är 

Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla 

kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår 

vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer 

återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. 

Kommunerna och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna 

omställning. 

 

Avfall Sverige bildades redan 1947 och har omkring 400 medlemmar. Avfall Sveriges 

medlemmar är kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala 

regionbolag inom avfall och återvinning. Deras kunder utgör Sveriges invånare och en stor 

del av näringslivet. Genom medlemmarna representerar Avfall Sverige Sveriges befolkning. 

I Avfall Sverige ingår, som associerade medlemmar, ett hundratal tillverkare, konsulter och 

privata utförare aktiva inom avfallshantering.  

 

1. Förslagens koppling till Avfall Sveriges generella ståndpunkter 

Avfall Sverige stödjer avfallshierarkin som princip för avfallshanteringen. I detta innefattas 

att materialåtervinning inklusive biologisk återvinning är en viktig komponent Avfall 

Sverige anser att avfallshanteringen är en väsentlig del av samhällets infrastruktur och att 

samhällets beslutade återvinningsmål är viktiga verktyg i omställningen för att nå våra 

övergripande mål.  

 

2. Kommentarer 

Avfall Sverige konstaterar att förslagen inte har någon direkt koppling till den i 15 kap. 20 § 

miljöbalken reglerade kommunala renhållningsskyldigheten och de frågor som Avfall 

Sverige bevakar för medlemmarnas räkning. De frågor som förslagen rör hanteras primärt 

av Energigas Sverige, där många av våra medlemmar också är medlemmar.  

 



 

 

 2 (2) 

 

Avfall Sverige har dock följande kommentarer avseende produktionen av biogas: 

 

 Avfall Sverige är inte övertygade om att skattebefrielse är det enda eller bästa 

styrmedlet för att gynna svensk biogasproduktion och marknad. Inte minst då detta 

styrmedel idag leder till att importerad biogas riskerar att konkurrera ut svensk 

biogasproduktion då den importerade biogasen åtnjuter både produktionsstöd i 

hemlandet och skattebefrielse i Sverige. Denna snedvridna konkurrens ger stora 

effekter på det avfallssystem som vi har byggt upp i Sverige och Avfall Sverige vill 

därför snarast se en översyn om hur den svenska biogasproduktionen kan främjas ur 

ett avfallsperspektiv.  

 

 De långsiktiga förutsättningarna för biogas och andra höginblandade biodrivmedel är 

oklara. Investeringar görs i nuläget, inte minst med medel från Klimatklivet och Avfall 

Sveriges medlemmar behöver veta hur de ska agera. Kommunerna kan inte vänta till 

kontrollstation 2019 utan behöver få besked långt innan år 2020.  

 

Avfall Sverige ansluter sig i övrigt till vad Energigas Sverige anger i sitt remissvar.  

 

För fortsatta kontakter i dessa frågor hänvisar vi till vår rådgivare Caroline Steinwig, 

caroline.steinwig@avfallsverige.se, till vår jurist Sven Lundgren, 

sven.lundgren@avfallsverige.se eller till vår VD Weine Wiqvist, 

weine.wiqvist@avfallsverige.se, telefon 040-35 66 00.    

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Avfall Sverige  

 

 

Claes Thunblad    Weine Wiqvist 

Ordförande    VD 
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