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_______________________________________________________________
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 ståndpunkter

Avfall Sverige stödjer avfallshierarkin som princip för avfallshanteringen. I detta innefattas
att materialåtervinning inklusive biologisk återvinning är viktiga komponenter. 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.
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2. Sammanfattning
•

Avfall Sverige anser att skrivningen kring frivillighet när det gäller insamlingen av
matavfall är olycklig då den går att tolka som att det rör kommunens val av
taxestyrningssystem.

•

Avfall Sveriges tolkning, som enligt dialog med ansvarig handläggare delas av
Jordbruksverket, är att ”frivillighet” uppnås genom att det alltid finns ett alternativ
(separat kärl eller påse) för restavfall där man kan lägga matavfallet, även om det
strider mot de lokala avfallsföreskrifterna.

•

Avfall Sverige är positiva till de förändringar som gjorts i ansökningsblanketten i bilaga
6. Att ange funktion istället för person som ansvarar för olika delar av
insamlingssystemet är att föredra eftersom enskilda anställda då och då byter
arbetsplats.

•

Avfall Sverige menar att det är positivt att Jordbruksverket medger anläggningar att
ansöka om godkännande av insamlingssystem i de kommuner varifrån anläggningen
mottager matavfall. Men en anläggning kan inte visa på detaljerad nivå hur de
uppfyller villkoren i bilaga 7 på annat sätt än att de i avtal med den kommun som
lämnar matavfall hänvisar till att kommunen ska uppfylla villkoren i bilaga 7.

3. Generella kommentarer
Avfall Sveriges kommentarer avgränsar sig till aspekter som har med hushållsavfall kopplat
till ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion att göra.
4. Specifika kommentarer
11 § Föreskriftsförslaget s. 7:
Avfall Sverige anser att skrivningen kring frivillighet är olycklig då den går att tolka som att
det rör kommunens val av taxestyrningssystem. Det viktiga vid insamling av matavfall är
att det insamlade material håller en hög kvalitet och således är fritt från oönskade föremål
så långt det går. Branschens erfarenheter är att det är informationsarbetet och
taxestyrningen som borgar för hög kvalitet i det insamlade matavfallet.
Avfall Sveriges tolkning, som enligt dialog med ansvarig handläggare delas av
Jordbruksverket, är att ”frivillighet” uppnås genom att det alltid finns ett alternativ
(separat kärl eller påse) för restavfall där man kan lägga matavfallet, även om det strider
mot de lokala avfallsföreskrifterna. Det vore dock önskvärt om Jordbruksverket kan
förtydliga denna tolkning på till exempel Jordbruksverkets webbplats eller på annat
lämpligt sätt eftersom Avfall Sverige får många frågor från våra medlemmar just avseende
definitionen av ”frivillighet”.
Förslag till Bilaga 6 Föreskriftsförslaget, blankett för ansökan om godkännande av
insamlingssystem (blankett V24)
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Avfall Sverige är positiva till de förändringar som gjorts i ansökningsblanketten i bilaga 6.
Att ange funktion istället för person som ansvarar för olika delar av insamlingssystemet är
att föredra eftersom enskilda anställda då och då byter arbetsplats. Det är också positivt att
fråga 2 ”Beskriv insamlingssystemet” har tagits bort i detta remitterade förslag.
Förslag till Bilaga 7 Föreskriftsförslaget, Villkor för insamlingssystem för hushållsavfall
s. 27:
Avfall Sverige menar att det är positivt att Jordbruksverket medger anläggningar att ansöka
om godkännande av insamlingssystem i de kommuner varifrån anläggningen mottager
matavfall. Detta förfarande minskar den administrativa bördan för både Jordbruksverket
och kommunerna. Det har dock visat sig svårt för anläggningarna att fullt ut kunna visa att
de uppfyller villkoren eftersom den enskilda anläggningen inte har rådighet över
kommunens agerande gentemot medborgarna.
Villkorens syfte, det vill säga att borga för hög kvalitet på det insamlade matavfallet genom
information, motivation och uppföljning uppfylls idag av de biogasanläggningar som är
anslutna till kvalitetscertifieringssystemet Certifierad återvinning eftersom det i
certifieringssystemets regler, SPCR 120, finns krav på andrapartsrevision av de som
levererar avfall till anläggningen. Men faktum kvarstår att en anläggning inte kan visa på
detaljerad nivå hur de uppfyller villkoren i bilaga 7 på annat sätt än att de i avtal med den
kommun som lämnar matavfall hänvisar till att kommunen ska uppfylla villkoren i bilaga 7.
Med anledning av ovanstående så vill vi gärna ha en dialog med Jordbruksverket om hur
villkoren kan utformas så att syftet uppnås samtidigt som anläggningarna kan ha full
rådighet över de aktiviteter som ingår i villkoren.
Övrigt
Ansvarig handläggare på Jordbruksverket har informerat Avfall Sverige om att det skickats
ut en enkät till aktörer (mestadels biogasanläggningar) som har fått ett godkännande från
Jordbruksverket. Syftet med enkätstudien ska vara att följa upp hur aktörerna uppfattar
villkoren i bilaga 7 samt hur man jobbar för att uppfylla dem. Detta anser Avfall Sverige är
mycket positivt och vi har gärna en dialog med Jordbruksverket om resultatet från
enkätstudien och hur villkoren kan förbättras eller förtydligas.
För fortsatta kontakter i dessa frågor hänvisar vi till vår rådgivare Caroline Steinwig,
caroline.steinwig@avfallsverige.se eller till vår jurist Sven Lundgren,
sven.lundgren@avfallsverige.se, telefon 040-36 66 00.
Med vänliga hälsningar,
Avfall Sverige

Weine Wiqvist
VD
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