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REMISSVAR: Kommentarer inför harmoniseringsmöte den 13-17 mars 2017 för
bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg
_______________________________________________________________
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 Sveriges årsmöte har fastställt ett antal ståndpunkter som är vägledande för
organisationens arbete.
Bland ståndpunkterna finns en ståndpunkt om arbetsmiljö och säkerhet som anger att
personal, kunder och allmänhet ska ha en trygg och säker miljö att arbeta och vistas i.
Regleringen av farligt gods i ADR och RID kan sägas koppla till Avfall Sveriges nämnda
ståndpunkt och Avfall Sverige anser att en robust reglering avseende hanteringen av farligt
gods är central.
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2. Kommentarer
Avfall Sverige lämnar synpunkter avseende punkten 5 - Förslag på ändringar i
RID/ADR/ADN och (a) aktuella frågor.
a) 2017/9
Det är bra att ett förtydligande görs när det gäller lågenergilampor enligt förslaget.
b) 2017/10
Det är bra att förslag kommer med möjligheten att använda olika typer förpackningar och
behållare såsom IBC-behållare, som är praktiska för användare, transportörer och avfallsaktörer.
Det finns dock en rad nackdelar med förslaget som kan sammanfattas i ett antal punkter:
• Genom att endast godkänna IBC-behållare av stål (11A) begränsar man möjligheten att
använda IBC-behållare av andra material. Man borde inte koncentrera sig på vilket material
som behållaren är tillverkad av utan vilken förpackningsgrupp den är provad för.
Säkerhetsmässigt spelar det ingen roll vilken typ av material behållaren är tillverkad av utan
vilken typ av tester som den klarat.
• Det finns ingen definition i förslaget om hur stora dessa mindre förpackningar (”small
receptacles/packaging”) får vara. Ej heller står något om kravet på hur den mindre
förpackningen ska vara beskaffad eller vilket material som den är tillverkad av. Det bör även
stå att behållaren ska innehålla någon form av absorbtionsmedel för att suga upp eventuell
vätska som kan läcka ut.
• Det finns inte heller någon kommentar om vilken bruttovikt som ska gälla eller man ska räkna
med den som behållaren är godkänd för. Då är frågan är det bruttovikten för godkännandet för
lådan, 4A, eller IBC-behållaren, 11A, som ska gälla som max bruttovikt på den transportfärdiga
förpackningen.
• Det nämns inte heller någonting om möjligheten att använda sig av storförpackningar.
Därmed begränsar man sig igen då det finns storförpackningar som är mycket lämpliga till
denna typ av hantering.
I Sverige finns redan möjligheten att genom kapitel 16 i bilaga S
använda sig av IBC-behållare till mindre förpackningar med farligt
avfall. Upplägget i kapitel 16 är väldigt bra och MSB borde informera
om hur vi gjort i Sverige för att kunna använda olika typer av
förpackningar inklusive IBC-behållare och storförpackningar. Många
av frågeställningarna ovan besvaras och är lösta om man använder
sig av reglerna i kapitel 16.

För fortsatta kontakter i dessa frågor hänvisar vi till vår rådgivare Britta Moutakis,
britta.moutakis@avfallsverige.se telefon 040-35 66 00.
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